
موسكو/كييف/متابعة الزوراء:
فالديمـري  الـرويس  الرئيـس  توعـد 
بوتـني أوكرانيـا برد أقوى، يف إشـارة 
إىل القصـف العنيـف الذي اسـتهدف 
امس االثنني عرشات املدن األوكرانية 
من بينهـا العاصمة كييـف، بأطالق 
٧٥ صاروخا عـىل أوكرانيا، فيما دان 
األمني العـام لألمم املتحـدة أنطونيو 

غوترييـش القصـف الـرويس الدامي 
عـىل مختلف أنحـاء أوكرانيا، واصفا 
املقبول  الخطـوة بـ»التصعيـد غـري 
يف الحرب».وجـدد الرئيـس الـرويس 
فالديمري بوتني اتهام أوكرانيا بتنفيذ 
الهجوم الذي اسـتهدف يوم السـبت 
املايض جـرس القرم الـذي يربط الرب 
الرويس بشـبه الجزيـرة التي ضمتها 

.٢٠١٤ عـام  أراضيهـا  إىل  روسـيا 
كمـا اتهم كييف باسـتهداف مناطق 
وأرايض روسـية، ومحاولـة تفجـري 
خط أنابيب تركي، متوعداً برد أقوى، 
يف إشـارة إىل القصـف العنيـف الذي 
اسـتهدف بوقت سـابق اليوم االثنني 
عـرشات املـدن األوكرانية مـن بينها 
العاصمـة كييف.وقـال يف كلمة بثها 

التلفزيون الرسـمي: «سيكون لنا رد 
«أشد قسوة»  يف حال واصلت أوكرانيا 
الروسـية».كذلك  اسـتهداف األرايض 
شـدد عىل أنـه «مـن املسـتحيل ترك 
جرائـم نظـام كييـف بـال رد»، الفتاً 
إىل أن «الـرد سـيكون بنفـس درجة 

التهديدات املحدقة»، وفق تعبريه.
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بغداد/ الزوراء:
أنهـى مجلـس النـواب، امـس االثنـني، 
القـراءة األوىل لــ5 مشـاريع قوانـني، 
وفيمـا رفع جلسـته اىل اليـوم الثالثاء، 
الخارجيـة  باسـتضافة وزيـري  وجـه 
واملوارد املائية، يف حني تسـلمت رئاسـة 
الربملـان تواقيـع نيابيـة لعقـد جلسـة 
انتخاب رئيس الجمهورية غدا األربعاء.
وافتتـح النائـب األول لرئيـس مجلـس 
أعمـال  املنـدالوي،  محسـن  النـواب، 
بيـان  الرابعة.وذكـر  املجلـس  جلسـة 
للدائـرة اإلعالمية ملجلـس النواب، تلقته 
لرئيـس  األول  ”النائـب  أن  ”الـزوراء“: 
مجلس النواب، محسن املندالوي، افتتح 
أعمـال الجلسـة رقـم 4 بحضـور 199 
البيان،  نائباً“.وانهـى الربملان، بحسـب 
خالل جلسته القـراءة األولـى ملشـروع 

قـانـون التعـديـل األول لقـانون وزارة 
الكهربــاء رقــم (53) لسـنة 2017“.

وأضـاف البيان أن ”املجلـس أنهى ايضاً 
القـراءة األوىل ملـرشوع قانـون التعديل 
األول لقـانون مؤسســة الشـهداء رقم 
(2) لسـنة 2016، كمـا انهـى القـراءة 
االوىل ملـرشوع قانـون التعديـل الثالـث 
لقـانون االستثمار الصناعي للقطاعني 
الخـــاص واملخـتلـط رقـــــم (20) 
لســنة 1998“.وتابع أن ”املجلس أنهى 
قـانـون  ملشــروع  األولــى  القــراءة 
التعـديـل األول لقـانـون رعايــة ذوي 
االعاقــة واالحتياجـات الخاصـة رقـم 
االوىل  والقـراءة   ،2013 لســنة   (38)
ملـرشوع قانون الرشاكة بـني القطاعني 

العام والخاص“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مكتب رئيس الحـزب الديمقراطي 
الكردستاني، مسعود بارزاني، عن تفاصيل 
زيارة وفد ادارة الدولة برئاسة رئيس مجلس 
النـواب محمـد الحلبـويس اىل اربيـل، فيما 
بحث الوفد جلسـة الربملان النتخاب اختيار 
رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.وذكر 
بيان ملقر بارزاني تلقته «الزوراء»: ان زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردسـتاني، مسعود 
بارزانـي، اجتمع مع وفد مـن ائتالف إدارة 
الدولة يف أربيل، ونوقش يف االجتماع الوضع 
السـيايس يف العـراق واملسـرية التفاوضية 
لعقـد جلسـة الربملـان القادمـة واختيـار 
الحكومـة  وتشـكيل  الجمهوريـة  رئيـس 
االتحاديـة، واتفق املجتمعون عىل دراسـة 
هـذه القضايـا الحساسـة والوصـول اىل 
حلول قبل عقد الجلسة املعنية.ورأس الوفد 
رئيس الربملان العراقـي، محمد الحلبويس، 
يرافقه املرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع 
السـوداني ورئيس هيئة الحشـد الشـعبي 
فالـح الفياض، ورئيـس تحالف السـيادة 
خميـس الخنجر.من جهته، قال القيادي يف 
اإلطار التنسـيقي، النائب معني الكاظمي، 

يف ترصيـح صحفـي إن «وفـداً سياسـياً 
وبرملانياً رفيعاً وصـل صباح اليوم (أمس) 
اىل اربيل لغرض االتفاق عىل موعد جلسـة 
انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح 
الكتلـة األكـرب لرئاسـة مجلس الـوزراء»، 
مبينا أن «الوفد ضـم رئيس الربملان محمد 
الحلبويس واملرشـح ملنصب رئيس مجلس 
الوزراء محمد شياع السوداني والقيادي يف 
الفياض».وبحسب  التنسيقي فالح  اإلطار 
النائـب الكاظمـي، فـإن «الوفـد سـيضع 
اللمسات األخرية بشـأن تشكيل الحكومة 
الجديدة».من جانبه، قال مصدر من الحزب 
إن  اربيـل  يف  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
«الحلبويس والوفد سـيلتقي بزعيم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، 
ورئيس اقليم كردستان نيجريفان بارزاني 
وعـدد مـن مسـؤويل اإلقليم».وبخصوص 
الحديث عن جلسة برملانية قد تعقد يوم غد 
األربعاء النتخاب رئيـس الجمهورية، ذكر 
مصـدر سـيايس أن األمر «غـري صحيح»، 
موضحـاً أن «نتائج اجتماع أربيل هي التي 
سـتحدد موعد الجلسـة التي قد تكون يوم 

الخميس او االسبوع املقبل».

بغداد/ الزوراء:
خاطب عضـو لجنة الرتبيـة النيابية، 
النائب محمود القيـيس، وزارة الرتبية 
للموافقة عىل اعتبار السـنة الدراسية 
رسـوب.وقال  عـدم   2021/2022
القيـيس يف كتاب وجهـه لوزير الرتبية 
”بالنظـر  ”الـزوراء“:  عليـه  اطلعـت 
للوضـع الذي مر به بلدنـا العزيز أثناء 

جائحة كورونا، وما رافقها من األوضاع 
األخـرية مما أثـر عىل الواقـع الرتبوي 
بصـورة عامة ولكثرة املناشـدات التي 
تصلنا، تفضلكـم باملوافقة عىل اعتبار 
السـنة الدراسـية 2021/2022، سنة 
عدم رسوب“.وأضاف أن ”ذلك سيمنح 
الفرصـة لطلبتنـا وحثهم عـىل اكمال 

الدراسة“.

بغداد/ الزوراء:
قاسـم  القومـي،  األمـن  مستشـار  شـدد 
األعرجي، امس االثنني، عىل رضورة التعامل 
مـع ملف مخيـم الهول بجديـة عالية.وقال 
املكتب اإلعالمي ملستشـار األمـن القومي يف 
بيـان تلقته ”الزوراء“: ان ”مستشـار األمن 
القومي، قاسـم األعرجي، اسـتقبل بمكتبه 
اليـوم (أمس) القائم باألعمـال األمريكي يف 
بغداد، ديفد برغر، وجرى خالل اللقاء بحث 
آخر مستجدات األوضاع األمنية والسياسية 
عـىل الصعيديـن اإلقليمـي والـدويل، وكذلك 

بحـث ملـف مخيم الهـول السـوري، وآفاق 
التعـاون بـني البلدين“.وأكـد األعرجـي أن 
”دعم وتعاون املجتمع الدويل للعراق يساعد 
عىل تفكيـك وإنهاء مخيم الهول السـوري، 
ويجنـب يف الوقـت نفسـه املنطقـة والعالم 
خطـرا حقيقيـا، والبد من التعامـل مع هذا 
امللف بجدية عالية“.من جانبه، اشار القائم 
باألعمـال األمريكـي إىل أن ”بـالده تنتظـر 
انتهاء االنسداد السيايس، لالنطالق بمجاالت 
تعـاون مع العـراق تتعدى الجانـب األمني، 

مثل الطاقة والصحة والتعليم وغريها“.

بيونغيانغ/ متابعة الزوراء:
أنهـا  الشـمالية  كوريـا  أعلنـت 
أجرت محـاكاة ” نووية تكتيكية“ 
املاضيني أرشف عليها  األسـبوعني 
شـخصيا الزعيم الكوري الشـمايل 
كيم جونغ أون. وأطلقت بيونغيانغ 
خالل األسـبوعني املاضيني سـبعة 
صواريخ بالستية حلق أحدها فوق 
 .2017 اليابـان للمـرة األوىل منـذ 
الكوريـة  األنبـاء  وأفـادت وكالـة 

الشـمالية الرسـمية بـأن إطـالق 
الصواريخ البالستية كان ”ملحاكاة 
حرب حقيقيـة“. وتأتـي التجارب 
الكورية ردا عىل مناورات عسكرية 
يف املنطقة قادتهـا الواليات املتحدة 
مع كوريا الجنوبيـة واليابان قرب 
شـبه الجزيرة الكورية يف األسابيع 
األخـرية.ويف مواجهة هـذا التهديد 
املتحدة  الواليـات  املتزايـد، كثفـت 
وكوريـا الجنوبية واليابان تعاونها 

العسـكري. وأجـرت الـدول الثالث 
منـاورات بحريـة وجوية واسـعة 
حـول شـبه الجزيـرة الكوريـة يف 
األسابيع األخرية، شملت خصوصا 
نـرش حاملـة الطائـرات األمريكية 
يـو إس إس رونالد ريغـان العاملة 
كوريـا  النووية.لكـن  بالطاقـة 
الشـمالية تعتـرب هـذه املنـاورات 
بمثابـة اسـتعداد لغـزو أراضيها. 
وردا عـىل ذلـك ”نظمـت وحـدات 

الجيش الشـعبي الكوري املسؤولة 
عـن اسـتخدام األسـلحة النوويـة 
التكتيكيـة تدريبات عسـكرية من 
ترشيـن   9 إىل  أيلول/سـبتمرب   25
األول/أكتوبر بهدف اختبار وتقييم 
قدرة الردع والهجوم النووي املضاد 
للبالد، وهو ما يمثل تحذيرا شـديدا 
لألعـداء“، وفـق مـا ذكـرت وكالة 
األنباء الرسـمية الكورية الشمالية 
الوكالـة  االثنني.وأضافـت  امـس 

الصواريـخ  إطـالق  عمليـات  أن 
كوريـا  نفذتهـا  التـي  البالسـتية 
الشـمالية كانت ”محـاكاة لحرب 
حقيقية“، موضحـة أن التدريبات 
تضمنت ”محـاكاة لتحميل رؤوس 
نووية تكتيكية“ عىل متن صاروخ 
جـرى إطالقه بعد ذلك من صومعة 
يف شـمال غرب البالد يف 25 أيلول/

سبتمرب.

الزوراء/مصطفى فليح:
كشـفت وزارة العمل والشـؤون االجتماعية عن 
أبرز برامجها لدعـم رشيحة العاطلني عن العمل 
يف العـراق، فيما اكدت وجود عمالـة اجنبية غري 
رشعية وغري مسجلة لديها وبأعداد كبرية. وقال 
املتحـدث باسـم وزارة العمل، نجـم العقابي، يف 
حديـث لـ»الزوراء»: ان «الوزارة لديها الكثري من 
الربامج الخاصة بتسهيل دخول الشباب العاطلني 
اىل سـوق العمل من خالل مراكـز التدريب املهني 
وبرامـج التدريـب عـىل مختلـف االختصاصات 

املطلوبـة يف سـوق العمل مـن اجل بنـاء قدرات 
الشباب العاطلني وزجهم بسوق العمل». مضيفا 
«وايضـا من خالل القـروض امليرسة بدون فائدة 
التي تمنح للشـباب العاطلني الراغبني بتأسـيس 
مرشوع صغري خاص بهم». واشـار اىل ان «هناك 
برنامـج حاضنـات االعمـال للشـباب اصحـاب 
الربامـج الرياديـة واالبتكارية، وهـذا القرض قد 
يصـل اىل عرشيـن مليـون دينار من اجل انشـاء 
هـذا املرشوع».مؤكدا العمل «عىل ايجاد فرص يف 
القطـاع الخاص بالتعاون مـع املنظمات الدولية 

يف توفري فـرص تدريب وفـرص توظيف والكثري 
مـن الربامج التي تسـعى الوزارة مـن خاللها اىل 
دعـم رشيحـة العاطلني».وبـنّي ان «الحد األدنى 
ألجر العامل هو ٣٥٠ ألف دينار شـهريا، أما عدد 
املسـجلني ضمن قانون الضمان فهـو ٥٠٠ الف 
عامل وهو قابل للزيادة والنقصان».ولفت اىل ان 
«هناك عمالة اجنبية غري رشعية وغري مسـجلة 
يف وزارة العمـل وبأعداد كبرية جـدا واغلبهم من 
الجنسيات االسيوية ومن بنجالديش وباكستان، 
ان  مؤكـدا  ومنتـرشون»،  موجـودون  وهـؤالء 

«االمسـاك بهم وتسـفريهم خـارج العـراق من 
عمـل دائرة االقامـة يف وزارة الداخلية».وبشـأن 
الحاصلـني عىل تصاريـح عمل من الـوزارة، بنّي 
العقابـي ان «اعدادهم تقـدر بأكثر من مائة الف 
ترصيح عمل منحتها الوزارة منذ اطالق القانون 
يف ٢٠١٥ ولغايـة اآلن».واوضح ان «املادة ٣٠ من 
قانـون العمل النافذ واضحـة ورصيحة وفرضت 
عىل اربـاب العمل رضورة إصـدار تصاريح عمل 
مـن وزارة العمـل عند دخـول العامـل للعمل يف 

العراق».  
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة األنـواء الجوية، امس االثنـني، حالة الطقس 
يف البـالد لأليـام القادمة، فيمـا توقعت ارتفاعـاً جديداً يف 
درجات الحرارة األسـبوع الحايل.وذكر بيان للهيئة، تلقته 
”الزوراء“: أن ”طقس البالد اليوم الثالثاء، سيكون صحواً، 
ودرجات الحـرارة مقاربة لليوم السـابق يف عموم البالد“.
وأضاف البيان أن ”طقس يوم غد األربعاء سـيكون صحواً 
اىل غائـم جزئـي واحياناً غائم يف املنطقة الوسـطى، بينما 
سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً 
غائماً، فيما سـيكون الطقس صحواً مـع بعض الغيوم يف 
املنطقـة الجنوبية، أما درجات الحرارة فسـتكون مقاربة 
لليوم السابق يف عموم البالد“.وبنّي أن ”طقس يوم الخميس 

سـيكون غائماً جزئياً اىل غائم يتحول تدريجياً اىل صحو يف 
املنطقتني الوسـطى والجنوبية، بينما سـيكون الطقس يف 
املنطقة الشـمالية غائماً جزئياً واحيانـاً غائماً مع فرصة 
لتسـاقط زخات مطر خفيفـة تكون رعديـة، أما درجات 
الحـرارة فسـرتتفع قليـًال عن اليوم السـابق يف األقسـام 
الوسطى والجنوبية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق يف 
القسم الشمايل من البالد“.ولفت اىل أن ”طقس البالد ليوم 
الجمعة املقبل سيكون غائماً جزئياً يف املنطقتني الوسطى 
والجنوبية، فيما سـيكون طقس املنطقة الشمالية غائماً 
جزئياً اىل غائم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم 
السـابق يف االقسـام الوسـطى والجنوبيـة، وترتفع بضع 

درجات عن اليوم السابق يف القسم الشمايل من البالد“.

بريوت/ الزوراء:
سـّجل لبنان حتى ظهر امـس االثنني 14 إصابة 
بالكولـريا، وفـق أرقـام وزارة الصحـة اللبنانية 
الرسـمية، مـع توقـع ارتفـاع العـدد نسـبة إىل 
الفحوص املخربية املُنتظر صدور النتائج بشأنها.

وقـال وزير الصحة اللبنانـي يف حكومة ترصيف 
األعمال فراس أبيض، خالل جولة يف عكار، شمال 
البالد، حيث تم رصد اإلصابة األوىل بالكولريا منذ 
عام 1993: ”نراقب الوضع عىل األرض، وملسـنا 
الرتاجع يف مسـتوى الخدمات األساسية، إن كان 
للشـعب اللبناني أو الالجئني، ووصل الرتاجع إىل 

مستوى التعرض إىل أوبئة لم تدخل إىل لبنان منذ 
زمـن بعيد“، مشـرياً إىل أن هـذا الرتاجع املخيف 
يمكن أن يؤثر عىل الصحة العامة أيضا.وأشار إىل 
الجهود التي تقوم بها برامج الرتصد الوبائي من 
أخذ عينات من امليـاه أو من املرىض الذين لديهم 
عوارض أو املرىض املشتبه بأنهم مخالطون، وما 
تقدمه املختربات وجهوزية املستشفيات، ”وذلك 
بمرافقـة الـرشكاء من منظمة الصحـة العاملية 
الذين يسـاعدون بتوفـري املسـتلزمات واألدوية 

املطلوبة والتجهيزات.

ÚflÏÿ®a@›Óÿìm@¿@ aãé�€@ÚÓébÓè€a@›nÿ‹€@¡Ãö@Ú”äÎ@kmaÎã€a@“b‘Ìg@pb±ãóm@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
äÏnéá‹€@b‘œÎ@paÏ‰é@t˝r€@Ú‰fl˚fl@kmaÎã€a@ZÊa7jÇ

الزوراء/ حسني فالح:
أن  النيابيـة  املاليـة  اللجنـة  عـّدت 
الترصيحـات املتكـررة حـول ايقاف 
الرواتب يف العـام املقبلة ورقة ضغط 
للكتل السياسـية لإلرساع يف تشـكيل 

الحكومة، فيما اكد خبريان ان الرواتب 
مؤمنة لثالث سنوات وفقا للدستور.

وقـال عضـو اللجنـة، النائـب جمال 
كوجـر، يف حديـث لـ“الـزوراء“: انه 
ال صحـة إليقـاف الرواتـب يف العـام 

املقبـل بسـبب عـدم وجـود موازنة. 
املتكـررة  الترصيحـات  ان  مؤكـدا: 
حـول هذا املوضوع يعـد ورقة ضغط 
للكتـل السياسـية مـن اجـل االرساع 
يف تشـكيل الحكومة.مـن جانبه، قال 

الخبـري االقتصـادي (مسـؤول توفري 
الرواتـب يف وزارة املالية) عبد السـالم 
حسن حسـني يف حديث لـ“الزوراء“: 
انـه ال صحة ملوضـوع توقف الرصف 
الحكومـي للرواتب يف العام املقبل الن 

املـادة 76 (الـف وباء) من الدسـتور 
تنص عـىل ان يرجع الرصف للموازنة 
التي سبقت السنة املالية ولغاية ثالث 

سنوات. 

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
استمرار  االثنني،  امس  الرافدين،  مرصف  أعلن 
املرصف  فروع  يف  انواعها  بكل  القروض  منح 
املكتب  واملحافظات.وذكر  بغداد  يف  املنترشة 
أن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  للمرصف  اإلعالمي 
«ترويج معامالت االئتمان يف ما يتعلق بالقروض 
متواصل ويشهد حركة نشيطة السيما قروض 
من  وغريها  الصغرية  واملشاريع  والرتميم  البناء 
التقديم  يف  زخماً  «هناك  أن  واضاف  القروض». 
عىل القروض واملرصف يسعى جاهداً الستكمال 

املعامالت ومن دون تأخري».

@Íäaã‡néa@Â‹»Ì@ÂÌáœaã€a
@üÎã‘€a@ aÏ„c@›◊@|‰∑

@µ„aÏ”@5Ä€@∂Î˛a@Òıaã‘€a@ÔË‰Ì@Êbæ5€a
@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ@Úœbõnébi@ÈuÏÌÎ

ÚÓˆbæa@ÜäaÏæaÎ

ÚflÏÿ®a@›ÓÿìmÎ@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä@äbÓnÇa@Úè‹u@szj€@Ô„aåäbj€a@ÊbÓ‘n‹Ì@Ô„aÜÏè€aÎ@ÔéÏj‹®a

@ÚÓéaäá€a@Ú‰è€a@äbjn«bi@ÔibÓ„@k‹†
lÏéä@‚á«@Ú‰é@2022O2021

@…fl@›flb»n€a@ÒäÎãö@á◊˚Ì@Ôuã«˛a
ÚÓ€b«@ÚÌá°@fiÏ:a@·Ó¨@—‹fl

ÔÿÌãfl˛a@fib‡«˛bi@·ˆb‘€a@È€bj‘néa@fi˝Ç

Ô€b®a@ Ïjé˛a@Òäaã®a@pbuäái@áÌáu@ b–mäa@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛aÊb‰j€@¿@a7€Ïÿ€bi@Úibñ�a@p¸by@ b–mäa

ÚÓˆb‰ri@—v‰€a@Û‹«@÷Ï–nÌ@ÚÄÌÏßaÎ@⁄ÏÁÜ@Âfl@Ú‰ÄÓ$@ÚÄ�‘„@—�Ä≤@Ú†ãì€a@k‘‹€a@›flby@@@@@@@@

Ú–Ó¨@Ú”ái@ÈuÏ€a@7ib»m@Ô◊b±@%b»€a@¿@b�flá‘m@ãr◊˛a@pÏiÎã€aÒ7Ç˛a

6@ô

 @Ú€b»–€a@pbËßa@Ï«ám@Òáznæa@·fl˛a@Úr»i
k»ì€a@pbubÓnya@ÚÓj‹mÎ@äaÏz‹€@÷aã»€a@¿

@ÂÌç©a@µfldm@Â‹»Ì@Òäbvn€a@ãÌåÎ
@Ú�ÓˆaâÃ€a@Ú�‹è€a@Âfl@ÔvÓma6é¸a

بغداد/ الزوراء:
دعـت بعثة االمـم املتحدة، امـس االثنني، 
الجهـات الفعالة يف العـراق للحوار وتلبية 
احتياجات الشـعب.وذكرت البعثة يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء»: ان «العراقيني توجهوا 
قبل عام إىل صناديق االقرتاع عىل أمل رسم 
مستقبل جديد لبلدهم، وأجريت االنتخابات 
بصعوبة بالغة والتي جاءت نتيجة للضغط 
الشعبي من خالل احتجاجات عمت أرجاء 
البـالد ولقي فيها عدة مئات من الشـباب 
اآلالف»،  وأصيـب  حتفهـم  العراقيـني 
مشـرية اىل ان «تلك املمارسة الديمقراطية 
اعقبتها سياسـات انقسامية ولدت خيبة 
أمل عامـة ومريرة».وأضافـت «ليس لدى 
العـراق الكثـري مـن الوقت»، الفتـة اىل ان 
«االزمـة التي طال امدها تنـذر بمزيد من 

عـدم االسـتقرار وتهدد أيضا سـبل عيش 
املواطنني».واكدت ان «إقرار ميزانية ٢٠٢٣ 
قبـل نهايـة العام أمـر ملـح»، منوهة ان 
«جهوداً دؤوبة بذلت يف األسـابيع واألشهر 
املاضية لجميع الجهـات الفاعلة للرشوع 
يف طريق نحو االسـتقرار السـيايس ولكن 
دون جدوى».وتابعـت «حـان الوقت اآلن 
بأن تتحمل الطبقة السياسـية املسؤولية 
ومطابقـة األقـوال مع األفعال»، مشـددة 
«عىل الجهـات الفاعلة كافـة االنخراط يف 
حوار دون رشوط مسبقة واالتفاق بشكل 
جماعـي عـىل النتائج الرئيسـة من خالل 
تقديم تنـازالت تعيد التأكيـد عىل هدفهم 
املعلـن أال وهـو تلبية احتياجات الشـعب 
العراقي وتشـكيل حكومة ذات صالحيات 

كاملة وفاعلة».

بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزيـر التجارة عـالء الجبـوري، امس 
االثنـني، تأمـني الخزيـن االسـرتاتيجي من 
الجبـوري  الغذائية.وقـال  السـلة  مفـردات 
إن «الـوزارة تمكنـت مـن تأمـني الخزيـن 
االسـرتاتيجي من مفـردات السـلّة الغذائية 
بهدف إبعاد العراقيني عن األزمات».وأضاف 

أن « مفـردات السـلة الغذائية سـتوزع بني 
املواطنني ضمن البطاقة التموينية وبشـكل 
شـهري»، مشرياً إىل أن «السلة الغذائية تضم 
سبع مواد».يشار إىل أن وزارة التجارة أكدت، 
يف وقت سـابق، إطالق قطع وتجهيز الوجبة 
الثامنة من مفردات السلة الغذائية ووصول 
نوعيات جديدة من الرز التايلندي إىل العراق.

ÔiãÀ@\ãÿè«@áÌáËm@^@Û‹«@aÜä@\ÚÓÿÓnÿm@ÚÌÎÏ„^@Òb◊b´@ã§@Õ„ÏÌ@Õ„ÏÓi

بغداد/الزوراء:
ألقت مفارز مديرية شؤون االقامة يف وزارة الداخلية القبض عىل (١٣٠) اجنبياً مخالفاً 
الزيارات  موسم  انتهاء  بعد  انه:»  الداخلية  لوزارة  بيان  بغداد.وذكر  يف  االقامة  لقانون 
املليونية بارشت مديرية شؤون االقامة بحملة ملتابعة املخالفني لقانون اقامة االجانب 
ووكالة  الوطني  املخابرات  جهاز  مع  بالتنسيق  املديرية،  مفارز  ألقت  حيث  العراق،  يف 
االقامة رقم  لقانون  القبض عىل (١٣٠) مخالفا  املاسكة لالرض،  االستخبارات والقوة 
٧٦ لسنة ٢٠١٧ من جنسيات مختلفة يف منطقتي حي السالم واملنصور «.واضاف البيان 
:» سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم وتسفريهم خارج االرايض العراقية». ودعا 

املواطنني اىل عدم ايواء االجانب املخالفني للقانون واالبالغ الفوري عن اماكن وجودهم.

@ÊÏ„b‘€@b–€b¨@bÓj‰uc@H130I@Û‹«@ùj‘€a
ÜaáÃi@¿@Úflb”�a

@@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@@3ô@›Óñb–n€a

2ô@›Óñb–n€a

2ô@›Óñb–n€a



@ıb»iä˛a@aáÀ@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä@lbÉn„a@Úè‹u@á‘»€@ÚÓibÓ„@…Ó”aÏm

äÏnéá‹€@b‘œÎ@paÏ‰é@t˝r€@Ú‰fl˚fl@kmaÎã€a@ZÊa7jÇ

@Úœbõnébi@ÈuÏÌÎ@µ„aÏ”@UÄ€@∂Î˛a@Òıaã‘€a@ÔË‰Ì@Êbæ5€a
ÚÓˆbæa@ÜäaÏæaÎ@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ

@ÚÓébÓè€a@›nÿ‹€@¡Ãö@Ú”äÎ@kmaÎã€a@“b‘Ìg@pb±ãóm@Z@@@@@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
ÚflÏÿ®a@›Óÿìm@¿@ aãé�€

@Úfla�ÎÜ@ıbË„�@ÊaÎ˛a@Êe@Z3bñ
@ÙÏ‘€a@Ï«áÌ@Ô‡√bÿ€aÎ@NNpbflå˛a
äaÏ®a@’�‰æ@‚bÿny¸a@∂g

@Úibñg@SPP@ÏÆ@›vèm@Úzó€a
Ôöbæa@ Ïjé˛a@fi˝Ç@b„ÎäÏÿi

ÚÓibÓ‰€a@pbibÉn„¸a@ıaãug@Û‹«@‚b«@äÎãfl@á»i

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  النواب،  مجلس  أنهى 
قوانني،  مشاريع  لـ5  األوىل  القراءة 
وفيما رفع جلسته اىل اليوم الثالثاء، 
الخارجية  وزيري  باستضافة  وجه 
تسلمت  حني  يف  املائية،  واملوارد 
لعقد  نيابية  تواقيع  الربملان  رئاسة 
الجمهورية  رئيس  انتخاب  جلسة 

غدا األربعاء.
مجلس  لرئيس  األول  النائب  وافتتح 
أعمال  املندالوي،  محسن  النواب، 

جلسة املجلس الرابعة.
ملجلس  اإلعالمية  للدائرة  بيان  وذكر 
النواب، تلقته ”الزوراء“: أن ”النائب 
األول لرئيس مجلس النواب، محسن 
الجلسة رقم  أعمال  افتتح  املندالوي، 

4 بحضور 199 نائباً“.
وانهى الربملان، بحسب البيان، خالل 
ملشـروع  األولـى  القـراءة  جلسته 
لقـانون  األول  التعـديل  قـانون 
لسنة   (53) رقـم  الكهربـاء  وزارة 

.“2017
وأضاف البيان أن ”املجلس أنهى ايضاً 
القراءة األوىل ملرشوع قانون التعديل 
الشهداء  مؤسسـة  لقـانون  األول 
انهى  كما   ،2016 لسنة   (2) رقم 

القراءة االوىل ملرشوع قانون التعديل 
الصناعي  االستثمار  لقـانون  الثالث 
واملخـتلط  الخــاص  للقطاعني 

رقــــم (20) لسـنة 1998“.
القـراءة  أنهى  ”املجلس  أن  وتابع 
التعـديل  قـانون  ملشـروع  األولـى 

األول لقـانون رعايـة ذوي االعاقـة 
 (38) رقـم  الخاصـة  واالحتياجات 
لسـنة 2013، والقراءة االوىل ملرشوع 
العام  القطاعني  بني  الرشاكة  قانون 

والخاص“.
وذكر ان ”مجلس النواب أجل القراءة 

االول  التعديل  قانون  ملرشوع  االوىل 
الوطنية  النفط  رشكة  لقانون 

العراقية رقم (4) لسنة 2018“.
األول  النائب  وجه  ذلك،  غضون  يف 
محسن  النواب،  مجلس  لرئيس 
باستضافة  الزراعة  لجنة  املندالوي، 

وزيري الخارجية واملوارد املائية.
االول  للنائب  االعالمي  املكتب  وذكر 
لرئيس مجلس النواب، يف بيان تلقته 
لجنة  وجه  ”املندالوي  أن  ”الزوراء“: 
وزيري  باستضافة  واالهوار  الزراعة 

الخارجية واملوارد املائية“.
”االستضافة  أن  البيان  وأضاف 
تراجع  مشكلة  تداعيات  لبحث  تأتي 
واتخاذ  البالد  يف  املياه  مناسيب 

القرارات املناسبة بشأن ذلك“.
ورفع مجلس النواب جلسته برئاسة 
النائب األول لرئيس الربملان، محسن 
األوىل  القراءة  إنهاء  بعد  املندالوي، 
اىل  القوانني  مشاريع  من  ملجموعة 

اليوم الثالثاء.
من جانبه، أعلن النائب األول لرئيس 
املندالوي،  محسن  النواب،  مجلس 
لعقد  طلب  املجلس  رئاسة  تسلم 
الجمهورية  رئيس  انتخاب  جلسة 

غدا األربعاء.
مجلس  جلسة  خالل  املندالوي  وقال 
النواب ان ”طلباً موقعاً من 170 نائباً 
رئيس  النتخاب  جلسة  عقد  تضمن 
الجمهورية يوم غد االربعاء ”.واضاف 
أن ”رئاسة املجلس ستناقش الطلب 

والبت به“.

الزوراء/ حسني فالح:
عّدت اللجنة املالية النيابية أن الترصيحات املتكررة 
ضغط  ورقة  املقبلة  العام  يف  الرواتب  ايقاف  حول 
للكتل السياسية لإلرساع يف تشكيل الحكومة، فيما 
اكد خبريان ان الرواتب مؤمنة لثالث سنوات وفقا 

للدستور.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، يف حديث 
يف  الرواتب  إليقاف  صحة  ال  انه  لـ“الزوراء“: 
ان  موازنة. مؤكدا:  بسبب عدم وجود  املقبل  العام 
الترصيحات املتكررة حول هذا املوضوع يعد ورقة 
ضغط للكتل السياسية من اجل االرساع يف تشكيل 

الحكومة.
من جانبه، قال الخبري االقتصادي (مسؤول توفري 

الرواتب يف وزارة املالية) عبد السالم حسن حسني 
يف حديث لـ“الزوراء“: انه ال صحة ملوضوع توقف 
الرصف الحكومي للرواتب يف العام املقبل الن املادة 
يرجع  ان  عىل  تنص  الدستور  من  وباء)  (الف   76
املالية ولغاية  التي سبقت السنة  الرصف للموازنة 
الرواتب  ايقاف  يمكن  ال  انه  مؤكدا:  سنوات.  ثالث 
بأي شكل من االشكال الن أي انهيار للرواتب يعني 
الترصيحات  ان  واضاف:   . كاملة  للدولة  انهيارا 
لعبة  او  السياسيني  بني  تهديدية  رسائل  تكون  قد 
سياسية مكشوفة إلثارة حفيظة الشعب. الفتا اىل: 
وتوجد  النفط  اسعار  ناحية  من  جيد  االقتصاد  ان 

ايرادات. 
اكرب  امام  الرواتب  توفري  عن  مسؤول  أنا  وتابع: 

فتمت  قاٍض،  نفسه  وبالوقت  الدولة  يف  مسؤول 
الرواتب  بأن  لنتيجة  وتوصلنا  املوضوع  دراسة 
الخبري  قال  جهته،  عليها.من  قلق  وال  مؤمنة 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  التميمي  عيل  القانوني 
قانون  اوال من   ١٣ املادة  يف  النص رصيح وواضح 
اإلدارة املالية والدين العام ٦ لسنة ٢٠١٩ الذي يؤكد 
انه يف حالة تأخر اقرار املوازنة لغاية ٣١ كانون االول 
بنسبة  بالرصف  اعمام  بإصدار  املالية  وزير  يقوم 
السابقة،  املوازنة  نفقات  مجموع  من   ١٢ عىل   ١
حتى  بالرصف  قانوني  استمرار  يوجد  يعني  وهذا 
لو استمر عدم اقرار املوازنة وتعتمد موازنة ٢٠٢١ 
يمكن  ال  انه  .وأضاف:  القانوني  السند  هو  وهذا 
قراءة النص الوارد يف املادة ١٣ بنظرة جامدة تبتعد 

وهي  املرشع  قصدها  التي  الترشيعية  األبعاد  عن 
منها  يفهم  حيث  الحذق،  القانوني  عن  تخفى  ال 
اعتماد النسب الشهرية ألقرب موازنة تم ترشيعها، 
وبالتأكيد هذا هو األقرب للواقع انسجاما مع املواد 
٣٠ و٣١ من الدستور بإلزام الدولة بتوفري الرواتب 
قيمة  وال  الدولة  تتالىش  ذلك  بدون  حيث  والدخول 
قانونية لوجودها، حيث أن وجود الحكومة مقرتن 
اساس  التي  العامة  املرافق  وجود  مع  ومرتافق 
ترصيحات  وتكررت  .هذا  الرواتب  هي  دوامها 
حول  العراق  يف  املتحدة  االمم  وممثلة  السياسيني 
العام،  االنفاق  رصف  من  الحكومة  امكانية  عدم 
بسبب  واملتقاعدين  املوظفني  رواتب  رصف  ومنها 

عدم وجود سند قانوني او موازنة للعام الحايل.

بغداد/ الزوراء:
برهم  الجمهورية  رئيس  شدد 
رضورة  عىل  االثنني،  امس  صالح، 
والتأسيس  االزمات  دوامة  انهاء 
لحكم رشيد، فيما دعا رئيس مجلس 
إىل  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
االزمة  لحل  الحوار  ملنطق  االحتكام 

السياسية.
وقال صالح يف تغريدة له عرب تويرت، 
عىل  عام  ”يمر  ”الزوراء“:  تابعتها 
االنتخابات دون اكمال استحقاقاتها 
فاتنا  بما  قاٍس  تذكري  الدستورية، 
وحافٌز  لبلدنا،  ضائعة  فرص  من 
الوطني  والحوار  الصف  لرص  مهم 
وُمنتهاه  أساسه  يكون  الجامع، 
وتلبية  واملواطنني  الوطن  مصلحة 

حقهم يف الحياة الحرة الكريمة“.
دوامة  إلنهاء  االوان  ”آن  وأضاف 

االزمات والتأسيس لحكم رشيد“.
الوزراء،  رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 
االنتخابات  ان  الكاظمي،  مصطفى 
املبكرة جاءت تلبية ملطالب الشعب، 
إىل  والقوى  األحزاب  دعا  فيما 
األزمة  لحل  الحوار  ملنطق  االحتكام 

السياسية.
تلقته  بيان  يف  الكاظمي  وقال 
اليوم  هذا  مثل  ”يف  ”الزوراء“: 
بنٍد  أهم  أنجز  املايض،  العام  من 
أجريت  إذ  الحكومي،  الربنامج  يف 
اتسمت  انتخابات ترشيعية مبكرة، 
األمم  بشهادة  واملهنية،  بالنزاهة 
مبيناً  املراقبني“،  وجميع  املتحدة 

جاءت  املبكرة  االنتخابات  ”هذه  أن 
ودعوة  الشعب،  ملطالب  تلبية 
لها،  لالستجابة  الرشيدة  املرجعية 

واملشاركة فيها“.
عام  ظروف  أثبتت  ”لقد  واضاف 
االحتكام  أن  االنتخابات  تجربة  عىل 
إىل صناديق االقرتاع يجب أن يرتبط 
السياسية  القوى  كل  بإيمان 
املشاركة فيها باملبادئ الديمقراطية، 
وفق  السيايس  العمل  وممارسة 

سياقها الثقايف وقيمها“.
العامني  خالل  ”عملنا  وتابع 
مختلف  منهج  عىل  املاضيني 
والتعاون  والتفاهم  للحوار  يحتكم 
الهدوء  واعتمدنا  والرشاكة، 
والعقالنية يف تعاطينا مع األحداث 
واملواقف، عىل الرغم من الهجمات 
غري املنصفة التي تعرضنا لها، وكل 
ذلك بهدف تكريس تهدئة واستقرار 
أجل  ومن  الوطن،  يحتاجهما 
تعتمد  سياسية  لثقافة  التأسيس 
العنف  وتنبذ  الديمقراطية،  القيم 
واالستبداد يف عراقنا الحبيب، الذي 
إىل  الوصول  ألجل  عاناه،  ما  عانى 

ديمقراطيته الحالية“.
”األحزاب  الوزراء  رئيس  ودعا 
-مرًّة  جميعها  السياسية  والقوى 
الحوار  ملنطق  االحتكام  إىل  أخرى- 
األزمة  لحل  والبّناء  الهادئ  العاقل 
وطنيٍة  بحلوٍل  والدفع  السياسية، 
وتدعم  الديمقراطية،  تعزز  شاملة، 

ركائز االستقرار واالزدهار“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة املوقف األسبوعي لجائحة كورونا، فيما اكدت تسجيل 296 

إصابة جديدة بفريوس كورونا خالل االسبوع املايض.
جديدة  إصابة   296 ”سجلت  أنها  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
بفريوس كورونا خالل أسبوع، وحالة وفاة واحدة، فيما بلغ عدد املتعافني من 

املرض 670 حالة“.
بلغ  املايض  االسبوع  خالل  لكورونا  املضاد  اللقاح  متلقي  ”عدد  أن  وأضافت 

29486 شخصاً“.

تعلـن رشكة مصايف الشـمال (مصفـى الصمود) احدى تشـكيالت وزارة النفط عـن اعالن (مناقصات عامة محلية) وحسـب 
التفاصيـل املبينـة يف الجدول ادناه وجـدول الكميات واملواصفات الفنية واملناشـئ، فعىل الراغبني باالشـرتاك من الرشكات او 
املكاتـب املتخصصـة ممـن تتوفر فيهم الـرشوط القانونية املذكورة يف ادنـاه مراجعة مقر رشكتنـا يف بيجي-مصفى الصمود 
اعتبارا من تاريخ نرش االعالن السـتالم نسـخة من جـدول املواصفات واالعداد ووثائق املناقصة مقابـل مبلغ غري قابل للرد إال 
يف حال إلغاء املناقصة او تغيري اسـلوب تنفيذها عىل ان يتم تسـليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل السـاعة الواحدة ظهرا ليوم 
الثالثاء املوافق ٢٠٢٢/١١/١ ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسـمية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرسـمية فيكون 
تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجو نرش االعالن والرسوم 
القانونية، علما انه سيتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل االستفسارات يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق 

٢٠٢٢/١٠/٢٣ يف نفس مكان القطع.

اوال :- املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء 
١. الهويات املبينة تفاصيلها يف الجدول اعاله عىل ان تكون نافذة لعام ٢٠٢٢ مع ارفاق (الهوية الرضيبية - شـهادة التأسـيس 

–اجازة ممارسة مهنة –عقد التأسيس –النظام الداخيل للرشكة).
٢. التأمينـات االولية حسـب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل شـكل صك مصدق ممغنط او خطـاب ضمان صادر من مرصف 
حكومي او مرصف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ألمر رشكة مصايف الشمال عىل أال يكون ضمن املصارف املحظور 
التعامل معها واملبينة يف القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ 
بكتـاب االحالة او عند سـحب مقدم العطـاء لعطائه خالل فرتة نفاذه وبعـد غلق املناقصة او رفـض التصحيح عىل اخطاءه 

الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية .
٣. جلب كتاب عدم ممانعة من االشـرتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام ٢٠٢٢ (تصوير ملون) باسـم 

الرشكة مقدمة العطاء (حرصا) مع هوية رضيبية.
٤. وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل) مع تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شـموله بإجراءات الحجب .

٥. اعمال مماثلة بالتنفيذ عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله (بظرف مغلق).
ثانيا:- تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزأ من العقد :-

١. يكون التجهيز والتنفيذ حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ يف جدول املواصفات او الكميات.
٢. يعترب العطاء نافذ ملدة (١٢٠) يوم من تاريخ غلق املناقصة .

٣. يتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق التأمينات االولية التي يكون اقل من املبلغ املحدد اعاله.
٤. استبعاد العطاءات التجارية التي ال تتضمن تدوين اسعار فقرات جدول الكميات يف العطاء وتقترص عىل املبلغ االجمايل.

٥. رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار .
٦. يكون التسـعري بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت االسـعار رقما وكتابة (طباعة الكرتونية او باملداد) عىل جدول الكميات 
املرفقـة طـي هذه املناقصة خالية من الحك او الشـطب وختمها ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول عىل السـعر املدون 

كتابة يف حال اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
٧. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها .

٨. ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام االشرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري مبارشة ويتحمل املخالف التبعات 
القانونية .

٩. ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة .

١٠. تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى.
١١. ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر ويف حالة ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه .

١٢. يتحمل من تحال بعهدته املناقصة كافة الرضائب والرسـوم املفروضة بموجب القوانني النافذة .
١٣. العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ والقوانني العراقية 

النافذة .
١٤. يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية 

والرشوط العامة ملقاوالت الهندسة املدنية والكهربائية.
١٥. يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حسـن التنفيذ بنسـبة (٥٪) من مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد وفرتة 
الضمـان للمناقصـة قبل توقيع العقد عىل شـكل خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او مـرصف اهيل معتمد لدى وزارة 

النفط والبنك املركزي العراقي ألمر رشكة مصايف الشمال (ش ع ).
١٦. يعتـرب مبلـغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه وعىل املتقدم تثبيت اسـمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني 

وبشكل دقيق وواضح.
١٧. املفاضلة واالحالة سـتكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ املعدلة والوثائق القياسية ومعايري 
التأهيـل املرفقـة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع وثائق املناقصة مع مراعاة االسـتثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص قبول 
العطـاء الـذي يقل بنسـبة اكثر من (٢٠٪) عن الكلفـة التخمينية اذا كانت العطـاءات مقبولة من الناحية الفنية حسـب قرار 

املجلس الوزاري للطاقة رقم (١) لسنة ٢٠١٩.
١٨. لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغاءها يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .

١٩. يتم رصف املسـتحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حسـاب (I BAN) حسـب نظام املدفوعات العراقي .
٢٠. يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باإلعالن .

٢١. مراجعـة وزارة العمـل والشـؤون االجتماعية السـتحصال اجـازات العمل ملنتسـبيكم وفق قانون العمل رقم (٣٧) لسـنة 
.٢٠١٧

٢٢. للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حال وجود اخطاء يف االسعار او حك او شطب او تصحيح او تعديل حتى 
وان كان املتقدم اوطأ العطاءات.

٢٣. يكون القطع واالشرتاك باملناقصة يف كافة ايام االسبوع (ايام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة 
الواحدة ظهراً واعتباراً من تاريخ نرش االعالن .

٢٤. بإمكان كافة املشـرتكني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام السـاعة التاسـعة صباحا من اليوم 
التايل لتاريخ غلق املناقصة يف مقر رشكتنا يف بيجي-مصفى الصمود .

٢٥. ال ترصف املستحقات النهائية إال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب ودائرة العمل والضمان االجتماعي .
٢٦. لرشكات القطاع العام افضلية بالسعر بنسبة ال تزيد عن (١٠٪) عند تحقق القيمة املضافة البالغة (٢٠٪) للمواد املصنعة 
من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات العامة املصنعة 

استناداً اىل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١ .
٢٧. تدفع املسـتحقات بعد التنفيذ بالكامل عىل شـكل ذرعات ومطابقتها من قبل رشكتنا حسب املواصفات والكميات الواردة 

يف جدول الكميات .
٢٨. إلـزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التأمينات االولية اسـتنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة 

–قسم االستشارات والتدريب املرقم ع/١٩٠٠٦/٧ يف ٢٠١٩/٨/٦.
٢٩. يقوم مقدم العطاء بوضع النسـخة االصلية (يف غالف منفصل) ويتم تأشـريه بعبارة (نسخة اصلية) ووضع نسخ اصلية 
عدد (٢) مع وضع كل نسـخة من النسـخ االضافية يف غالف منفصل يتم تأشري كل مغلف بعبارة (نسخ إضافية) وتوضع هذه 

املغلفات (االصلية واالضافية) يف مغلف واحد.
٣٠. لالطـالع عـىل الـرشوط الخاصة بالتقديم وجـدول املواصفات الخـاص باملناقصة اعاله يمكن تصفـح موقع رشكتنا عىل 

.(  http://nrc.oil.gov.iq) الشبكة العاملية
٣١. يجب االطالع وملء املعلومات املطلوبة بالوثائق القياسية وختمها والتوقيع عليها .

.(nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq) ٣٢. لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني

قاسم عبد الرحمن حسني 
                                            املدير العام 
                                           رئيس مجلس اإلدارة 
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بريوت/ الزوراء:
سّجل لبنان حتى ظهر امس االثنني 
14 إصابـة بالكولريا، وفـق أرقام 
وزارة الصحة اللبنانية الرسـمية، 
مع توقـع ارتفاع العدد نسـبة إىل 
الفحـوص املخربية املُنتظر صدور 

النتائج بشأنها.
وقـال وزيـر الصحـة اللبنانـي يف 
حكومـة ترصيف األعمـال فراس 
أبيض، خالل جولة يف عكار، شمال 
البالد، حيث تم رصد اإلصابة األوىل 
بالكولـريا منذ عام 1993: ”نراقب 
الوضع عىل األرض، وملسنا الرتاجع 
يف مستوى الخدمات األساسية، إن 
كان للشـعب اللبناني أو الالجئني، 
مسـتوى  إىل  الرتاجـع  ووصـل 
التعـرض إىل أوبئـة لـم تدخـل إىل 
لبنان منذ زمن بعيد“، مشرياً إىل أن 
هذا الرتاجع املخيف يمكن أن يؤثر 

عىل الصحة العامة أيضا.
وأشـار إىل الجهود التـي تقوم بها 
برامـج الرتصـد الوبائي مـن أخذ 
عينـات من امليـاه أو مـن املرىض 
الذيـن لديهـم عـوارض أو املرىض 
املشـتبه بأنهـم مخالطـون، ومـا 
وجهوزيـة  املختـربات  تقدمـه 
بمرافقـة  ”وذلـك  املستشـفيات، 
الصحـة  منظمـة  مـن  الـرشكاء 
الذين يسـاعدون بتوفري  العامليـة 
املطلوبـة  واألدويـة  املسـتلزمات 
والتجهيـزات وتحضري عـدد كبري 
من فحوصات تجرى بشكل فوري 
ومـن ناحيـة تحضـري املختـربات 
املرجعيـة أو تحضـري العدد الكبري 
مـن االحتياجات يف حـال تفاقمت 

األمور“.
وأكـد أبيـض أن الجهوزيـة عـىل 
مسـتوى النظام الصحي جهوزية 
جيـدة، مسـتأنفا حديثـه ”لكـن 
نحن نعترب أن املشكلة ليست هنا، 
إنمـا تبدأ بتقديـم املياه السـليمة 
للمواطنني أو الالجئـني إضافة إىل 
رصف صحي فّعـال حتى نتخلّص 
مـن أي جراثيم موجـودة يف املياه 

املبتذلة“.
مـن جهتـه، أصـدر وزيـر الرتبية 
حكومـة  يف  العـايل  والتعليـم 
ترصيـف األعمال عبـاس الحلبي، 
اليـوم االثنـني، تعميمـاً إىل جميع 
املسؤولني عن املؤسسات الرتبوية 
الرسـمية والخاصة يف لبنان حول 

اإلجـراءات الوقائية مـن األمراض 
الوبائية واملعدية ومنها الكولريا.

توفـري  اإلجـراءات  وتتضمـن 
املعلومات حول الوقاية من انتشار 
العدوى، سـواء للهيئتـني اإلدارية 
والتعليميـة واألفـراد العاملـني يف 
املؤسسات الرتبوية عامة، واألهل، 
والتشـديد  والطـالب،  وللتالمـذة 
عىل تطبيق السـلوكيات السليمة، 
وتكثيـف الجهـود لتأكيـد غسـل 
أيديهـم باملاء  التالمـذة والطـالب 
والصابون وبالطريقة الصحيحة. 

إضافـة إىل تأمـني نظافـة البيئـة 
يف املؤسسـة الرتبوية، بمـا يف ذلك 
طاوالت الطـالب والتالمذة، وكافة 
املرافق الصحية، وتأمني الصابون 
واملـاء واملناديـل الورقية يف جميع 
مرافـق غسـل اليدين، مـع تأمني 
عبوات تحتوي عىل سـائل التعقيم 

يف املمرات أو داخل الصفوف.
كمـا تتضمـن اإلجـراءات تأمـني 
نظافة وسـالمة املياه يف املؤسسة 
األهايل بعدم  التعليمية، ومطالبـة 
إرسـال أي تلميذ أو طالب يشـكو 
من أي من العوارض املرضية، عىل 
سبيل املثال ال الحرص إسهال مائي 
حـاد، تقيؤ، حرارة مرتفعة، أي ما 
فوق 38 درجـة مئوية، وغري ذلك، 
عـىل أن يقوم كل مـن أفراد الهيئة 
التعليمية بمراقبـة تالمذة وطالب 
صفه وإحالة كل مـن تظهر عليه 
إىل  املرضيـة  العـوارض  إحـدى 
املؤسسـة  يف  الصحـي  املسـؤول 
إلبقائـه يف غرفـة الصحـة ريثمـا 
يتـم االتصـال باألهـل الصطحابه 
ومتابعـة وضعه الصحي حسـب 
الحالة، إىل جانب أن يقوم املسؤول 
بمتابعـة حالـة هـؤالء  الصحـي 
التالمـذة والطـالب الصحيـة مـن 

خالل التواصل الدوري مع األهل.
وتؤكـد وزارة الرتبية عىل رضورة 
املخالطـني  األشـخاص  مراقبـة 
للمريـض مـدة خمسـة أيـام من 
ومـن  معـه.  االحتـكاك  تاريـخ 
املعروف أن مدارس لبنان خصوصاً 
الرسـمية تعانـي من أزمـة مالية 
حادة، وسبق أن عجزت عن تأمني 
الوقاية مـن فريوس  مسـتلزمات 
رغـم  مسـتمّر،  بشـكل  كورونـا 
املسـاعدات التـي كانـت تأتي من 

جمعيات محلية ودولية.

بيونغيانغ/ متابعة الزوراء:
أنهـا  الشـمالية  كوريـا  أعلنـت 
أجرت محـاكاة ” نووية تكتيكية“ 
األسـبوعني املاضيـني أرشف عليها 
شـخصيا الزعيم الكوري الشـمايل 
كيم جونغ أون. وأطلقت بيونغيانغ 
خالل األسـبوعني املاضيني سـبعة 
صواريخ بالستية حلق أحدها فوق 
 .2017 اليابـان للمـرة األوىل منـذ 
الكوريـة  األنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
الشـمالية الرسـمية بـأن إطـالق 
الصواريخ البالستية كان ”ملحاكاة 
حـرب حقيقية“. وتأتـي التجارب 
الكورية ردا عىل مناورات عسكرية 
يف املنطقـة قادتها الواليات املتحدة 
مع كوريا الجنوبيـة واليابان قرب 
شـبه الجزيرة الكورية يف األسابيع 

األخرية.
ويف مواجهـة هذا التهديـد املتزايد، 
كثفـت الواليـات املتحـدة وكوريـا 
تعاونهـا  واليابـان  الجنوبيـة 
العسـكري. وأجـرت الـدول الثالث 
منـاورات بحريـة وجوية واسـعة 
حـول شـبه الجزيـرة الكوريـة يف 
األسابيع األخرية، شملت خصوصا 
نـرش حاملـة الطائـرات األمريكية 
يـو إس إس رونالد ريغـان العاملة 

بالطاقة النووية.
لكـن كوريـا الشـمالية تعترب هذه 
املنـاورات بمثابـة اسـتعداد لغزو 
أراضيهـا. وردا عـىل ذلـك ”نظمت 
وحـدات الجيش الشـعبي الكوري 
املسـؤولة عن اسـتخدام األسـلحة 
تدريبـات  التكتيكيـة  النوويـة 
أيلول/سـبتمرب   25 عسـكرية من 
إىل 9 ترشيـن األول/أكتوبـر بهدف 
اختبار وتقييم قدرة الردع والهجوم 
النووي املضاد للبالد، وهو ما يمثل 
تحذيـرا شـديدا لألعـداء“، وفق ما 
الرسـمية  األنبـاء  وكالـة  ذكـرت 

الكورية الشمالية امس االثنني.
وأضافت الوكالة أن عمليات إطالق 
الصواريـخ البالسـتية التي نفذتها 
كوريـا الشـمالية كانـت ”محاكاة 
أن  موضحـة  حقيقيـة“،  لحـرب 
”محـاكاة  تضمنـت  التدريبـات 
لتحميـل رؤوس نوويـة تكتيكية“ 
عىل متن صاروخ جرى إطالقه بعد 
ذلـك من صومعـة يف شـمال غرب 

البالد يف 25 أيلول/سبتمرب.
الوكالة هـذه االختبارات  وربطـت 
باملناورات العسكرية املشرتكة بني 
الواليات املتحـدة وكوريا الجنوبية 

يف املنطقـة والتـي وصفتهـا بأنها 
”موقف مؤسـف يزيد حـدة التوتر 
يف املنطقة ويشكل تهديدا عسكريا 

مفتوحا“ لكوريا الشمالية.
وذكرت أن ”كيم جونغ أون، األمني 
العام لحزب العمال الكوري ورئيس 
لجنتـه العسـكرية املركزيـة، قـاَد 
التدريبات العسكرية عىل األرض“. 
ونرشت الوكالـة االثنني الكثري من 
الصـور لكيـم ولعمليـات اإلطالق 

الصاروخية.
عـددا  الشـمالية  كوريـا  وأجـرت 
قياسـيا مـن التجـارب منـذ بداية 
العـام. وقد تبنت عقيـدة جديدة يف 
أيلول/سـبتمرب تؤكـد أن وضعهـا 
بصفتهـا قـوة نوويـة ”ال رجعـة 

عنه“.
وقـال املحلل األمنـي أنكيـت باندا 
”إنهـم يبحثون عن التزود بسـالح 
نـووي تكتيكـي، هذا أمـر مؤكد“، 
”أنهـم  يف  يشـتبه  أنـه  مضيفـا 
سـيعملون تدريجـا عـىل تحويـل 
الكثـري مـن صواريخهـم الجديدة 
القصرية املدى إىل أسـلحة نووية“. 
يانـغ  أن بيونـغ  ويـرى محللـون 
استغلت الخالف داخل مجلس األمن 

الدويل إلجراء مزيد من التجارب.
وعقد مجلس األمن األسبوع املايض 
اجتماعا طارئا بعد تحليق صاروخ 
كوري شـمايل فـوق اليابـان. لكن 
خالل هذا االجتماع وجهت الصني، 
الحليـف التاريخـي لبيونـغ يانـغ 
ومصدر دعمهـا االقتصادي أيضا، 
انتقادات لواشـنطن ألنها تسـببت 
بعمليـات اإلطـالق هـذه من خالل 

مناوراتها يف املنطقة.
وتحذر سـول وواشنطن منذ أشهر 
من أن بيونغ يانغ سـتجري تجربة 
نوويـة أخـرى، عـىل األرجـح بعد 
مؤتمـر الحزب الشـيوعي الصيني 
املقرر افتتاحه يف 16 ترشين األول/

أكتوبر.
كمـا زعمـت كوريا الشـمالية أنها 
أجـرت ”محـاكاة لهجـوم جـوي 
مشـرتك واسـع النطـاق“ تضمـن 
”أكثـر مـن 150 طائـرة“ وأرشف 

عليه أيضا كيم جونغ أون.
وقالت كوريـا الجنوبيـة الخميس 
إن 30 مـن مقاتالتهـا أقلعـت بعد 
رصـد 12 طائـرة كورية شـمالية 
تحلق يف تشكيالت وتجري تدريبات 
عـىل إطالق نـار قرب الحـدود بني 

الكوريتني.

موسكو/كييف/متابعة الزوراء:
توعـد الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتني 
أوكرانيـا برد أقوى، يف إشـارة إىل القصف 
العنيف الذي استهدف امس االثنني عرشات 
املدن األوكرانية من بينها العاصمة كييف، 
بأطـالق 75 صاروخا عـىل أوكرانيا، فيما 
دان األمـني العام لألمم املتحـدة أنطونيو 
غوترييـش القصـف الـرويس الدامي عىل 
مختلـف أنحاء أوكرانيـا، واصفا الخطوة 

بـ“التصعيد غري املقبول يف الحرب“.
وجـدد الرئيس الـرويس فالديمـري بوتني 
اتهـام أوكرانيـا بتنفيـذ الهجـوم الـذي 
اسـتهدف يوم السبت املايض جرس القرم 
الـذي يربط الـرب الرويس بشـبه الجزيرة 
التـي ضمتهـا روسـيا إىل أراضيهـا عام 

.2014
كمـا اتهـم كييـف باسـتهداف مناطـق 
وأرايض روسـية، ومحاولـة تفجـري خط 
أنابيـب تركـي، متوعـداً بـرد أقـوى، يف 
إشـارة إىل القصف العنيف الذي استهدف 
بوقت سـابق اليوم االثنـني عرشات املدن 

األوكرانية من بينها العاصمة كييف.
وقال يف كلمـة بثها التلفزيون الرسـمي: 

”سـيكون لنا رد ”أشـد قسـوة“  يف حال 
األرايض  اسـتهداف  أوكرانيـا  واصلـت 

الروسية“.
كذلك شـدد عـىل أنه ”من املسـتحيل ترك 
جرائـم نظـام كييف بـال رد“، الفتاً إىل أن 
”الـرد سـيكون بنفس درجـة التهديدات 

املحدقة“، وفق تعبريه.
أمـا تعليقا عـىل القصف الـرويس، فأكد 
بوتـني أن قـوات بـالده نفـذت رضبـات 
مكثفة بأسلحة دقيقة وصواريخ طويلة 

املدى، عىل البنية التحتية يف أوكرانيا.
كمـا أوضـح أن تلـك الرضبـات نفـذت 
بصواريـخ طويلـة املـدى وطالـت البنية 
التحتية يف مجـاالت الطاقـة واالتصاالت 

والدفاع.
جـاء ذلك، بعد أن اسـتهدف قصف رويس 
مكثـف العاصمة كييـف، فضال عن مدن 
اليـوم، مثـل  ”عديـدة“ أخـرى، صبـاح 
مـدن لفيف ودنيـربو وترنوبل، فضال عن 

خاركيف وزابوريجيا أيضاً.
فيما سـجل انقطـاع للكهربـاء يف عموم 
البـالد تقريبـاً، قبـل أن يعـود يف معظـم 

املدن.

يف غضـون ذلـك دان األمـني العـام لألمم 
القصـف  غوترييـش  أنطونيـو  املتحـدة 
أنحـاء  مختلـف  عـىل  الدامـي  الـرويس 
أوكرانيـا، واصفـا الخطـوة بـ“التصعيد 
غـري املقبـول يف الحـرب“، عـىل مـا قال 

الناطق باسمه.
وقال املتحدث سـتيفان دوجاريك يف بيان 
إن ”األمـني العام يشـعر بصدمة عميقة 
إزاء الهجمات الصاروخية واسعة النطاق 
التـي نّفذتهـا قـوات روسـيا االتحاديـة 
املسلحة عىل مدن يف أنحاء أوكرانيا والتي 
ذكرت تقارير بأنها أدت إىل دمار واسع يف 
مناطق مدنية وإىل مقتل وإصابة عرشات 

األشخاص“.
كما أضاف أن ما حصل ”يشـّكل تصعيدا 
آخـر غـري مقبـول يف الحـرب، وكالعادة، 

يدفع املدنيون الثمن األكرب“.

وصعـدت الرضبـات الصاروخيـة التـي 
استهدفت العاصمة كييف صباح االثنني، 
من املخاوف املرتبطة بالحرب األوكرانية.

إنهـا  األكرانيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
الرضبـات  مـن  لالنتقـام  ”ستسـعى 

الصاروخية الروسية التي استهدفت مدنا 
يف أنحاء أوكرانيا صباح االثنني“.

وأضافت الوزارة: ”سـقط ضحايا ووقع 
دمار.. سـُيَعاَقب العدو عـىل األلم واملوت 
الذي تسبب فيه بأرضنا، سنأخذ بثأرنا“.

وكشـفت الرشطة األوكرانية عن مقتل 8 
أشخاص عىل األقل وإصابة 12 بجروح يف 

حملة القصف التي استهدفت كييف.
أعلن الجيش األوكراني أن روسـيا أطلقت 
75 صاروخا عىل أوكرانيا يف حملة قصف 

استهدفت عدة مدن.
وكتـب قائـد الجيـش األوكرانـي فالريي 
”املعتـدي  أن  تلغـرام  عـىل  زالوجنيـي 
أطلق قبـل الظهر 75 صاروخا أسـقطت 
دفاعاتنا الجوية 41 منها“، مشـريا إىل أن 
روسيا استخدمت كذلك ”طائرات مسرية 

عسكرية“.
وأفادت تقارير إعالمية بسماع دوي عدة 
انفجـارات يف العاصمـة األوكرانية كييف 
صباح امس االثنـني، فيما تناقلت مواقع 
التواصـل االجتماعـي صـورا ومقاطـع 
فيديـو تظهـر تصاعـد أعمـدة دخان يف 

املدينة.

وقالت وكالة األنبـاء األوكرانية ”أونيان“ 
عـرب ”تلغـرام“ إنـه ”سـمع دوي أربعة 
انفجـارات يف كييف، كمـا تحدثت تقارير 
عن عمـل الدفاعات الجويـة يف مقاطعة 

كييف“.
وحسـب موقـع Strana.ua، فقـد أفـاد 
سـكان منطقة بيتشريسكي يف العاصمة 
انفجـارات قويـة، وكان  بوقـوع ثالثـة 
دويهـا مسـموعا يف مناطـق أخـرى من 

كييف أيضا.
كليتشـكو  فيتـايل  كييـف  عمـدة  وأكـد 
منطقـة  يف  انفجـارات  عـدة  وقـوع 
العاصمـة،  وسـط  شيفتشينكوفسـكي 
مضيفـا أنه يتم إرسـال جميـع خدمات 

الطوارئ إىل املوقع.
بـأن  كليتشـكو  أفـاد  الحـق  وقـت  ويف 
الصواريخ استهدفت بنية تحتية حساسة 

يف املدينة وخلفت إصابات.
مـن جانبـه، قـال أنطـون غرياشـينكو، 
مستشـار وزيـر الداخليـة األوكراني، إن 
صاروخا سقط يف شارع فالديمريسكايا، 
حيث يقع مقر جهاز أمن الدولة، كما يقع 

بالقرب منه مكتب الرئاسة األوكرانية.
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جمهورية العراق                            العدد: ٢٦٠/ ج /٢٠٢٢                                   
مجلس القضاء االعىل                          التاريخ: ٦ /١٠ /٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  
محكمة جنح الحيدرية 

اىل املتهم الهارب (واثق جاسم عبد الحسني موىس الكالبي)
م/ اعالن

ملجهوليـة محـل اقامتك يا (واثق جاسـم عبد الحسـني / اسـم االم: فاطمة 
علـوان، تولد:١٩٨٢) تقـرر تبليغك باالعالن بالصحـف املحلية للحضور امام 
هذه املحكمة خالل فرتة امدها (٣٠) يوما من تاريخ النرش يف الدعوى املرقمة 
اعاله املشتكي فيها (عبد مسلم خضري) وفق احكام املادة ١/٤٥٦ من قانون 
العقوبات واثناء الدوام الرسـمي وبعكسـه سـتجري املحكمـة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
                            القايض 
                               عيسم عيل الجبوري 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                 العدد:١٨٨/ج/٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الحيدرية                                        التاريخ:٢٠٢٢/٩/٢٧

اىل املتهم الهارب (كرار عواد عبد الحسني الزيدي)
م/ اعالن 

ملجهوليـة محـل اقامتك يا (كرار عواد عبد الحسـني الزيدي / اسـم االم : ثمينة 
مبلـط  تولـد:١٩٩٧) تقـرر تبليغـك باالعالن بالصحـف املحلية للحضـور امام 
هـذه املحكمة خالل فرتة امدها (٣٠) يوما مـن تاريخ النرش يف الدعوى املرقمة 
اعاله املشـتكي فيها (عزاوي مطر عاشـور) وفق احكام املادة ٤٤٦ من قانون 
العقوبات واثناء الدوام الرسمي وبعكسه ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون.
القايض 
عيسم عيل الجبوري

اعالن
اىل الرشيكـة (عليـة عبـد الحسـني حمـود) اقتـىض 
حضورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (عيل فاضل 
عودة) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٦٣٨٧٤) املقاطعـة (حـي امليـالد) حـدود بلديـة 
النجف ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة 
اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

اعالن
اىل الرشيـك (عليـة عبـد الحسـني حمود) 
اقتىض حضـورك اىل مديريـة بلدية النجف 
االرشف لغرض اصدار اجازة البناء للرشيك 
املرقمـة  للقطعـة  عـودة)  فاضـل  (عـيل 
(٣/٦٣٨٧٤) يف النجف حي امليالد مقاطعة  
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات 

دون حضورك.

جمهورية العراق                                العدد: ٢٦٣/ ج /٢٠٢٢                                   
مجلس القضاء االعىل                           التاريخ: ٦ /١٠ /٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  
محكمة جنح الحيدرية 

اىل املتهم الهارب (امري حسني هاشم سلمان)
م/ اعالن

ملجهولية محل اقامتك يا (امري حسـني هاشـم سـلمان / اسم االم: رجاء 
حسـن، تولد:٢٠٠٣) تقرر تبليغك باالعالن بالصحف املحلية للحضور امام 
هـذه املحكمـة خالل فرتة امدهـا (٣٠) يوما من تاريـخ النرش يف الدعوى 
املرقمة اعاله املشـتكية فيها (ياسـمني نجاح عبد الصاحب) وفق احكام 
املادة ٣٨٤ من قانون العقوبات واثناء الدوام الرسـمي وبعكسـه ستجري 

املحكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
                 القايض 
                         عيسم عيل الجبوري 

إعالن
اىل الرشيـك (عمار رشـيد مجيد) اقتـىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائـن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقة عىل قيام رشيـكك (جنان ابراهيم 
ناجي) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٨٤١٧٧) املقاطعة (حي النداء /٤) حدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق                                             العدد: ٢٦٢/ ج /٢٠٢٢                            
 مجلس القضاء االعىل                                    التاريخ: ٦ /١٠ /٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  
محكمة جنح الحيدرية 

اىل املتهم الهارب (ابراهيم محمد سعد آل رحيم)
م/ اعالن

ملجهوليـة محـل اقامتك يـا (ابراهيم محمد سـعد / اسـم االم: زهـرة كاظم، 
تولد:١٩٨٥) تقرر تبليغك باالعالن بالصحف املحلية للحضور امام هذه املحكمة 
خالل فرتة امدها (٣٠) يوما من تاريخ النرش يف الدعوى املرقمة اعاله املشتكي 
فيها (فاضل كشـكول عيل) وفق احكام املادة ٤٣١ من قانون العقوبات واثناء 

الدوام الرسمي وبعكسه ستجري املحكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
                                                                                                                        
القايض 
                                                                                            عيسم عيل الجبوري 
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بغداد/الزوراء:
طالـب نواب عن محافظة ذي قار، امس االثنني، 
بإعالن األهوار منطقة منكوبة، فيما شددوا عىل 
أهميـة توفري حصـة عادلة من امليـاه لالهوار، 

وادارة الجفاف بفريق عمل متكامل.
وقال النائب عن املحافظة حسن االسدي يف مؤتمر 
صحفي عقده يف مجلس النواب، بمشاركة عدد 
مـن نواب ذي قار: «نتابع بأىس وألم ما يجري يف 
أهوار جنوب العراق، حيث يرضب الجفاف بقوة 
بيئتها ونشـاطات سـكانها املختلفـة وتنوعها 
األحيائي بفعل سياسـة دول الجوار وسوء ادارة 
املـوارد املائيـة وما ينطـوي عليِه مـن التعاطي 
معهـا كمنخفض لدرء الفيضان ليس إال، نتيجة 
لعدم اإلدراك بهميتهـا االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية والبيئية واملناخية».
واضـاف «بالرغم من دخولهـا عىل الئحة الرتاث 
لـم  املسـؤولني  ان  إال  تمـوز ٢٠١٦  يف  العاملـي 
يلتزموا بمسـؤولياتهم ولم يسعفوا مجتمعاتها 
املحليـة بالبنـى التحتيـة مـن مـدارس ومراكز 
صحيـة وميـاه رشب نظيفـة، بل وصـل الحال 
بالتجاوز عـىل حصتها املائية يف وقت اسـتنزف 
الخزيـن االسـرتاتيجي يف كل مـن سـد املوصـل 

وحديثـة ودوكان وبحـرية الثرثـار بمـا ال يقـل 
عـن ٢٠ مليار مرت مكعب يف  سـنة واحدة ابتداًء 
مـن تموز ٢٠٢١»، مشـريا اىل أن «ما يصل لهور 
الحويـزة حالياً ال يتجاوز ١ مـرت مكعب/ ثانية 

من اصل ٢٠٠ مرت مكعب / ثانية يطلق من سدة 
الكوت». 

وتابع «لقـد تضاءلت اإلطالقـات املائية لألهوار 
إىل درجـة كبـرية وتراجعـت نسـبة األغمـار اىل 

اقـل من ٨٪ من أصل الهـدف املعلن لألهوار عام 
٢٠٠٥ السـتعادة ٥٥٦٠ كـم٢، حيـث تم تجاهل 
املسـؤولني توصيـة املؤتمر األربعني لليونسـكو 
بـ (توفـري الحد األدنى من امليـاه ألهوار جنوب 
العـراق ضمـن ممتلـك الـرتاث العاملـي إلدامـة 
النظـام اإليكولوجي) وإرشاك السـكان املحليني 
ومنظمـات املجتمع املدنـي ذات الصلة بتحديث 

وتنفيذ خطة اإلدارة».
وطالـب االسـدي «الحكومـة بإعـالن األهـوار 
منطقـة منكوبـة، وتوفري حصة عادلـة لها من 
امليـاه، وادارة الجفـاف بفريـق عمـل متكامل، 
وتوفـري أعـالف مدعومـة األسـعار لجاموس ال 
يجد ما يرشبُه من املياه، وشمول سكان األهوار 
بشبكة الحماية االجتماعية واطالق تخصيصات 
املادة ١٤٠، وموارد خطة الطوارئ العاجلة لحني 
تحسن وضع األهوار املائي».ولفت إىل، أن «أهوار 
جنـوب العراق من أهم األرايض الرطبة والفريدة 
يف العالـم ورد االعتبار لهـا دين يف اعناق الطبقة 
السياسـية الحاكمة التي وجـد الكثريون منهم 
فيها مكانـاً آمناً وعوناً خالل فـرتة الكفاح ضد 
الدكتاتوريـة، انها رئة العـراق وما تبقى لنا من 

تراث السومريني الخالد».
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البرصة/الزوراء:
أعلنت خلية االعالم االمني، امس االثنني، 
احتضـان محافظـة البـرصة اجتماعـاً 
ملناقشـة  والخدميـة  األمنيـة  للقيـادات 
اسـتعدادات خليجـي ٢٥ .وذكرت الخلية 
يف بيـان ورد لـ ”الزوراء“: ”ال يخفى عىل 
أحد أن العراقيني صناع الحياة ويتنفسون 
التحدي، وبعد النجاحات املتكررة للقوات 
األمنيـة والجهات السـاندة لهـا يف تأمني 
املناسـبات املليونية والحضور يف مختلف 
املحافـل وتوفـري األجـواء املناسـبة لها، 
وهـا هي عىل موعد جديـد لكرنفال كبري 
يضم األشـقاء العرب يف البرصة الفيحاء 
وهو خليجـي ٢٥“.وأضافـت ان ”رئيس 
أركان الجيش الفريق األول قوات خاصة 
الركن عبد األمري رشـيد يار الله والفريق 
األول الركـن عبد األمري الشـمري ونائب 
قائد العمليات املشـرتكة عقدوا اجتماعاً 
مـع محافـظ البـرصة اسـعد العيدانـي 
بحضور قائد القوات الربية وقائد طريان 

الجيش وعدد من القيادات األمنية ملتابعة 
األوضـاع األمنية بشـكل عام وملناقشـة 
االسـتعدادات الخاصـة السـتقبال هذه 
البطولـة املهمة“.وتابعت ان ”املجتمعني 
ناقشوا الخطة التي وضعت المن املالعب 
والعمل عىل توفري أقىص درجات الحماية 
واإلجراءات املناسـبة والعمل عىل تسخري 
اإلمكانيات بما ال يؤثـر عىل امن املواطن 
وانسـيابية حركت“.واشـارت الخلية اىل 
ان ”محافـظ البـرصة أسـعد العيدانـي 
أكـد دعمه لالجهـزة األمنية لوجسـتيا“.

واتم البيان: ”االجتماع تضمن االسـتماع 
حـول  املحافـظ  مـن  مفصـل  رشح  إىل 
االسـتعدادات باإلضافة إىل رشح آخر من 
قبـل قائد عمليات البرصة للخطة األمنية 
لهذه املناسـبة املهمة جدا إليصال رسالة 
حـول عودة العـراق إىل السـاحة العربية 
والدوليـة واظهار الصورة الحقيقية لهذا 
البلـد وامكانياته يف تأمـني هذه البطولة 

وغريها من املناسبات املهمة“.

املسلحة،  للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق  أعلن 

اللواء قوات خاصة يحيى رسول، امس االثنني، عن 

املخدرة قادمة من خارج  املواد  28 كغم من  ضبط 

الحدود.

«جهاز  إن  «الزوراء»  تلقته  بيان،  يف  رسول  وقال 

املخابرات يواصل تنفيذ عملياته النوعية ملنع تجار 

بلدنا  يف  سمومهم  نرش  من  املخدرات  ومروجي 

العزيز».

وأضاف أن «شجعاننا تمكنوا من كرس أحد خطوط 

تهريب ونقل املخدرات يف محافظة بابل وضبط 28 

خارج  من  قادمة  املخدرة  السموم  من  كيلوغراماً 

الحدود».

بغداد/الزوراء:  
وظيفي  رقم  ماليني   3 من  اكثر  تسجيل  االثنني،  امس  التخطيط،  وزارة  اعلنت 
ترصيح  يف  الهنداوي  الزهرة  عبد  الوزارة،  باسم  املتحدث  البالد.وقال  عموم  يف 
اليزال  والعمل  وظيفي،  رقمت  الف  و٣٠٠  ماليني   ٣ نحو  :“تسجيل  انه  صحفي 
التابعة  الصغرية  التشكيالت  بعض  هنالك  ”التزال  بالتسجيل“.واضاف  مستمراً 
بيانات  العمل مستمر الستكمال  بيانات موظفيها وان  لم ترسل  الجهات  لبعض 
الرقم  بشأن  الوزراء  مجلس  اصدرها  القرارات  من  ”جملة  اىل  موظفيها“.واشار 
الوظفي منها تشكيل لجنة برئاسة الوكيل االداري لوزارة التخطيط وعضوية وزارة 

النالية وديوان الرقابة املالية لتدقيق وكقاطعة البيانات الخاصة باملوظفني“.
وتابع  ”كما اصدر مجلس الوزراء قراراً آخر يحمل وحدات االنفاق مسؤولية دقة 
بطاقة  عىل  الحاصلني  غري  املواطنني  إلزام  واالخري  الوزارة  اىل  ترد  التي  البيانات 

وطنية باستحصالها بغية االستفادة من البيانات البايومرتية“.

بغداد/الزوراء:
 وجه وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
الصاحب  عبد  كاظم  نبيل  الدكتور 
وتقييم  ملتابعة  وزاري  فريق  بتشكيل 
للطلبة  الشهادات  معادلة  اجراءات 

العراقيني يف لبنان.
الصاحب  عبد  ان   “: الوزارة  وقالت 
عيل  العراق  يف  اللبناني  السفري  استقبل 
مؤرشات  معه  واستعرض  الحبحاب، 
اجراءات  به  تتسم  الذي  الفني  التعامل 
وزارة  لدى  الشهادات  ومعادلة  تصديق 

الرتبية والتعليم العايل اللبنانية ”.
عىل  الحفاظ  أهمية  التعليم  وزير  وأكد 
األكاديمية  مؤسساتنا  وتاريخ  سمعة 
التعامل  مستوى  وتطوير  والتعليمية 
، السيما  الطلبة واملراجعني  اإلداري مع 
من  عدد  يف  املسجلون  العراقيون 
وزارة  أصدرت  التي  اللبنانية  الجامعات 

التعليم العراقية توصية بشأنها.

واعرب وزير التعليم عن امله بالوصول 
املالحظات  لتذليل  ايجابية  حلول  اىل 
الطلبة  مع  التعامل  صعيد  عىل  املؤرشة 
النمط  مستوى  وتحسني  العراقيني 
معادلة  بملف  الخاص  واإلداري  الفني 
الشهادات وتصديقها بما يضمن سالمة 
بعيدا  الوافدين  للطلبة  الوثائق  وصحة 

عن مؤرشات التأخري والتعقيد.
لبناني  قرار  عن  السفري  كشف  بدوره 
التي  االشكاليات  هذه  لحل  مرتقب 
لبنان  يف  األجانب  الطلبة  يواجهها 
امللف  بهذا  مختصة  لجنة  وتشكيل 
وتنظيمها  واألولويات  املعطيات  لرتتيب 

تنظيما إجرائيا مناسبا.



بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد، فيما اسـتقرت يف اسـواق اربيل عاصمـة اقليم كردسـتان، امس 

االثنني.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي بلـغ 346 الف دينار، وسـعر رشاء بلغ 342 
الفـاً، فيما كانت اسـعار البيع ليـوم امس االحد 349 الـف دينار للمثقال 

الواحد.
وأشار املصدر إىل: أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 

سجل انخفاضا أيضاً عند 316 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 312 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 345 الف دينار و355 ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 310 االف و 325 الف دينار.
امـا اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا، حيث بلغ سـعر بيع 
املثقـال ذهب عيار 24 بـ 405 الف دينار، وبلغ سـعر مثقال ذهب مثقال 
ذهب عيار 21 بـ 360 الف دينار، وبلغ سعر مثقال ذهب عيار 18 بـ 305 

آالف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعات الدوالر النقدية للمصارف ورشكات التوسـط بشـكل 
كبـري، أمـس االثنني، لتصـل اىل اقل من خمسـة ماليـني دوالر بفارق يوم 

األحد.
وذكر مصـدر أن البنك املركزي العراقي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء 
الـدوالر االمريكـي، 221 مليونـاً و852 ألفـاً و474 دوالراً أمريكياً غطاها 

البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً للدوالر الواحد.
وبني املصدر: ان نسـبة %98 من هذه املبيعـات ذهبت لتعزيز االرصدة يف 
الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات حيث بلغت 217 مليوناً و402 ألف 
و474 دوالراً، فيما ذهبت البقية عىل شكل مبيعات نقدية التي بلغت أربعة 

ماليني و450 ألف دوالر.
وأشـار إىل ان 32 مرصفـًا قام بتلبيـة طلبات تعزيز االرصـدة يف الخارج، 

وثالثة مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 46 رشكة توسط.

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 بلغ 148250 ديناراً عراقيـاً مقابل 100 دوالر 

أمريكي، فيما كانت األسعار ليوم االحد 148175 ديناراً.
وأشار املصدر إىل استقرار اسعار البيع والرشاء يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 148750 ديناراً، بينما بلغت أسعار 

الرشاء 147750 ديناراً لكل 100 دوالر.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت أسعار الدوالر ارتفاعا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع 148400 دينار، وبلغ سـعر الرشاء 148300 

دينار لكل 100 دوالر.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، منخفضا 

بنسبة (0.61%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (924.185.023) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (1.356.343.897) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (602.37) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.61) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(606.07) نقطة.
وتم تداول اسـهم (42) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل رشكتني.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (128) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (133) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (23) 

صفقة عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(80) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (428) مليـون دينار من خـالل تنفيذ 

(154) صفقة عىل اسهم 6 رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مركز الوقاية من اإلشعاع يف وزارة البيئة، امس االثنني، عن توجه 
البالد السـتخدام الطاقة الــذريــة لــألغــراض السـلمية بعد موافقة 
مجلـس األمـــن، مـؤكــدا أن الــعــراق يمتلك الخـربات الكافية التي 

تؤهله الستعادة نشاطه الذري.
وقال مدير املركز، صباح الحسيني، يف ترصيح صحفي: إن ”هناك تحركات 
السـتثمار الطاقة الذرية بعد موافقة مجلس األمن الدويل عىل استخدامها 
لألغراض السلمية“، مشريا إىل أن ”رئاسة مجلس الوزراء وجهت بتشكيل 
لجنة برئاسة الهيئة الوطنية للسيطرة عىل املواقع املشعة وجميع الجهات 

املعنية للعمل عىل إتمام املرشوع ”.
وبـني الحسـيني أن ”املركز قـام بإعداد دراســـة كاملـة تناولت كيفية 
اإلفـــادة من الطاقة الذرية لألغراض السـلمية، خاصة أن العراق يمتلك 
الخربة الكافية التي ستمكنه من استعادة نشاطه الذري ومكانته بني دول 
العالم“.منبهـا يف الوقت نفسـه إىل ”أن هذا امللف يعد مـن امللفات املعقدة 
التـي تحتـاج إىل بنى تحتيـة ومتطلبات كثـرية، فضال عن التنسـيق مع 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية“، مؤكدا أن ”املركز يعمل بحرص واهتمام 
لتوفري جميع االحتياجات الالزمة إلعادة استخدام الطاقة الذرية لألغراض 
السلمية“.وأشار اىل أن ”البالد تــرأس حاليا الهيئة العربية للرقابة الذرية 
التـي تضم 12 دولـة واملعنيـة بمواجهة املخاطـر والكوارث اإلشـعاعية 
والتدريب بشأن استخدام أحدث األجـهـزة الرقابية اإلشعاعية، فضال عن 
إعــداد خطط الـطـوارئ ملواجهة الكوارث اإلشعاعية“.مؤكدا أن ”املركز 
يعمـل عىل ضم جميع الدول العربية األخرى للهيئة، وبالتايل تكوين اتحاد 
شـبيه باالتحاد األوروبـي للطاقة الذرية، األمر الذي سـيمكن جميع دول 
الهيئة من عقد االجتماعات وإعداد دورات لتدريب العاملني بهذا املجال“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة االتصاالت، امس االثنني، 
عـن وصول عدد املشـرتكني بخدمات 
مرشوعي (الفايرب تو هوم) و(الكيبل 
الضوئي) يف بغداد إلـى 70 ألفاً، فيما 
تجري تقييمـا للرشكات املنفذة بغية 

إحالة املتلكئة للقائمة السوداء.
الـرســمـي  املـتـحــدث  وقـــال 
بـاسـم الــــوزارة، رعد املشهداني، 
يف بيان اطلعـت عليه ”الـزوراء“: إن 
”عـدد املشـرتكني بخدمـات الكيبـل 
و638  ألفـاً   15 إىل  وصـل  الضوئـي 
مشـرتكاً حتـى اآلن، أمـا مشـرتكو 
(الفايرب تـو هوم) فبلـغ عددهم 55 
ألفـاً ضمن جانبي الكـرخ والرصافة 

يف بغداد“.
”املناطـق  أن  املشـهداني  وأضـاف 
املشـمولة بالخدمـة حتـى اآلن هـي 
الجامعة والعدل والكاظمية والحرية 
واملنصـور والـخـضـراء واإلعـــالم 
وشـــارع  وزيـونــة  والــــدورة 
فلسـطني والشـعب، وهنـاك نسـب 
إنجـاز سـتحقق ضمـن محافظتـي 
واسـط والنجـف األرشف إذ مـا زال 
العمـل مسـتمراً بـه وسـيتم اإلعالن 

عنها الحقاً“. 
وأشـار إىل أن ”الـوزارة تتابع نسـب 
اإلنجاز للرشكات التي تنفذ مرشوعي 
املـرشوع  و  هـوم)  تـو  (الفايـرب 
الوطنـي لإلنرتنـت (الكيبـل الضوئي 
الــ FTTH ،(، إذ يتـم تقييـم عملها 
وإحالـة الرشكات املتلكئة إىل القائمة 
السـوداء“، الفتـا اىل ”سـعي الوزارة 
لتعميـم مرشوع الشـبكات الضوئية 
بــني 16 محافظـة، وهنـاك كذلـك 
أعمـال السـتبدال البـداالت القديمـة 
بأخرى حديثة تواكب التطور الحاصل 

بمجال االتصاالت األرضية“.

ونفـذ مـرشوع (الفايـرب تـو هـوم) 
يف جانـب الكـرخ، حيـث يوفـر عدد 
مـن القنـوات التلفزيونيـة واأللعاب 
الــــgame وانرتنـت فائـق الرسعة 
ونقاوة الصوت وعـدم تأثر الخدمات 
باألحـوال الجوية، إضافة إىل أسـعار 
مكاملـات أرضيـة مدعومـة، فيما تم 
إنشـاء مرشوع (الكيبـل الضوئي) يف 
جانب الرصافة، ويوفر أيضاً خدمات 
املكاملـات الهاتفيـة صـوت وصـورة 
الرسعـة وقنـوات  واإلنرتنـت فائـق 
تلفزيونية وألعاباً الكرتونية وخدمات 

أخرى. 

بغداد/ الزوراء:
اكد الخبري االقتصادي، الدكتور صفوان قيص، ان العراق 
اليمكنـه ان يصدر جميع الكميـة النفطية املنتجة، الفتا 
اىل ان قرارات أوبك تمنع ذلك فضال عن االستهالك الكبري 

الذي يعيق هذا االمر. 
وقال قـيص يف ترصيح صحفـي: ان ”الطاقـة اإلنتاجية 
للعـراق بلغـت 4 ماليـني و700 الـف برميـل حيـث يتم 
اسـتهالك 700 الف برميل محليـا واملتبقي هو 3 ماليني 
و300 الف برميل من حقول الوسط والجنوب ويضاف له 

انتاج إقليم كردستان ليصل اىل 4 ماليني برميل“. 

وأضاف ان ”عملية وضع اسرتاتيجية لتخفيض استهالك 
النفـط الخـام يف العـراق مـن خـالل اسـتثمار الطاقـة 
الشمسـية، وانشـاء قطار يربـط ميناء الفـاو باالتحاد 
األوروبـي وتشـغيله عـرب الكهربـاء وليـس مـن خالل 

الوقود“. 
وبـني ان ”املشـتقات النفطيـة يفـرتض ان يتم ترشـيد 
اسـتعمالها يف الداخـل من اجـل زيادة صـادرات النفط، 
الن منظمة أوبك ال تسـمح للعـراق لتصدير كافة الكمية 
املنتجة، حيث ان االستهالك املحيل يعطل من قدرة العراق 

التصديرية“.

الزوراء/ وكاالت:
بعد أن سادت حالة من التفاؤل بشأن 
اتجاه أسـعار النفـط لالنخفاض منذ 
يوليو/تمـوز 2022، بسـبب توقعات 
برتاجع نمو االقتصاد العاملي يف عامي 
2022 و2023، التـي أعلنهـا صندوق 
النقـد الـدويل وغـريه من املؤسسـات 
الدولية، جاءت قرارات مجموعة أوبك 
بلس، األربعاء املايض، لتصعد بأسعار 
النفـط يف السـوق الدوليـة وتصل إىل 
برنـت،  لخـام  للربميـل  دوالرا   93.3
ونحـو 87.7 دوالرا للربميل من الخام 

األمريكي.
وثمة قـراءات متعددة بشـأن قرارات 
أوبك بلس بشـأن خفض إنتاجها من 
النفط بنحـو 2 مليون برميل بدءا من 
2022 مقارنة  الثاني  نوفمرب/ترشين 
بما كان مطلوبا لإلنتاج يف أغسطس/
آب 2022. ويمثل هذا الخفض نسـبة 
%2 من حجم اإلنتـاج اليومي العاملي 

من النفط.
الطاقـة  وزيـر  ترصيـح  وحسـب 
السعودي، عبد العزيز بن سلمان، فإن 
قرار أوبك بلس بخفض اإلنتاج سيمتد 

حتى نهاية عام 2023.
ويرى البعض أن القرار أخذ يف االعتبار 
توقعات برتاجع نمو االقتصاد العاملي 
خـالل 2023، بحـدود %2.9، وفق ما 
ذكـره صندوق النقد الـدويل يف تقريره 
الصـادر يف يوليو/تمـوز املـايض عن 

آفاق االقتصاد العاملي.
إال أن البعـض يـرى أن خفض اإلنتاج 
من قبل أوبك بلس من شـأنه أن يؤدي 

إىل عـودة أسـعار النفـط مـرة أخرى 
لسـقف 100 دوالر للربميل، أو تجاوز 
هذا السـقف، خاصة مع حلول موسم 

الشتاء يف أوروبا.
ومما أكسـب قـرار أوبك بلـس زخما، 
وأدى إىل ترجيـح سـيناريو أن يواصل 
التضخـم يف االقتصاد العاملي مسـاره 
األمريكـي  الفعـل  ردُّ  الصعـودي؛ 
واألوروبـي. فعىل الصعيـد األمريكي، 
رأت إدارة بايـدن أن القرار تحٍد واضح 
لهـا، بينمـا اتجـه االتحـاد األوروبي 
إلقـرار الحزمة الثامنـة من العقوبات 
عىل روسيا، التي تضمنت فرض سقف 

لسـعر النفط الرويس.

وعـىل الفور ردت الخارجية الروسـية 
بأن روسـيا سـتمتنع عن بيع نفطها 
للدول التي تؤيد أو تنضم لقرار االتحاد 
األوروبي الخاص بتحديد سقف أسعار 
نفطها، واتهمت الـدول األوروبية بأن 

نظرتها قارصة بشأن حرية السـوق.
خيارات أمريكا

يـرى البعض أن قرار أوبـك بلس جاء 
ليحافظ عىل أسـعار النفط يف السوق 
الدوليـة عنـد معدالت تـرتاوح ما بني 
الــ 85 والــ 95 دوالرا للربميـل، من 
أجـل الحفـاظ عـىل املقـدرات املالية 
للـدول املنتجـة للنفط، واسـتباق أي 
وضـع يمكـن أن يتسـبب يف تراجـع 

حاد لألسـعار مثلما حدث غداة األزمة 
املاليـة العاملية 2008 عندمـا انهارت 
أسـعار النفـط ووصلـت إىل 30 دوالرا 

للربميل.
يف حني يذهب رأي آخر إىل أن قرار أوبك 
بلـس بمثابة إعالن ظهور نظام عاملي 

متعدد األقطاب.
أمـريكا،  أمـام  البدائـل  أن  ويظهـر 
لتعويـض العجـز الناتـج عـن قـرار 
تخفيض اإلنتاج من قبل أوبك بلس؛ قد 
تكـون هي اللجوء إىل فنزويال يف أرسع 
وقـت ورفع العقوبـات عنها، ودخول 
حقولها النفطيـة لإلنتاج، وهو ما تم 

اإلشارة إليه يف وسائل اإلعالم.

كمـا يمكن ألمـريكا أن تعّجـل بإبرام 
اتفاقها النـووي مع إيـران، وتحقيق 
املزيد مـن التهدئـة يف ليبيـا ومناطق 
الـرصاع األخـرى، التـي تعـد مناطق 
إنتـاج نفـط أو غـاز، من أجـل زيادة 
املعروض النفطي يف السـوق الدولية، 

وبالتايل تهدئة األسعار.
وقـد تكون حالـة الركـود البادية عىل 
ألمـريكا  فرصـة  العاملـي،  الصعيـد 
وأوروبـا اللتقـاط األنفـاس وترتيـب 
امللفـات يف مجـال الطاقـة، ومواجهة 
التحـدي الـرويس، أو التكتـل الحـايل 

لـ“أوبك بلس“.
الجهود األوروبية ملواجهة األزمة

تسـعى أوروبـا منـذ انـدالع الحـرب 
الروسية عىل أوكرانيا واستخدام ورقة 
النفط والغاز من قبل موسكو يف إدارة 
رصاعهـا مـع أمـريكا وأوروبـا؛ لكي 

يكون لديها إدارة جماعية.
فثمة خطوات اُتخذت لرتشيد استهالك 
الطاقـة يف أوروبـا، بجانـب مراجعـة 
الخطـوات التـي اُتخـذت لالسـتغناء 
(النفـط،  األحفوريـة  الطاقـة  عـن 
والغـاز، والفحم) والتفكـري يف العودة 
إىل خيـار الطاقـة النوويـة، مـن أجل 
توفـري احتياجات أوروبا مـن الوقود، 

ومواجهة التحدي الرويس.
ويف خطـوة تليق بمتخـذ القرار يف ظل 
األزمـات، اتجهـت كل مـن بريطانيـا 
وهولندا، لفرض سقف ألسعار الطاقة 
للمسـتهلكني،  بالنسـبة  البلديـن  يف 
مـن أجـل ضمـان اسـتقرار األوضاع 

االقتصادية واالجتماعية لديهما.

 بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة التجارة، امـس االثنني، 
ان معامـل انتـاج الطحـني يف الرشكة 
العامة لتصنيع الحبوب تواصل تسـلم 
خلطـات الحبـوب املخصصـة إلنتاج 
طحني الحصة السادسـة. وكان وزير 
التجارة وجه جميع املراكز التسويقية 
يف بغـداد واملحافظات اىل تجهيز وجبة 
الطحـني ضمـن  جديـدة مـن مـادة 
التـي  التموينيـة  البطاقـة  مفـردات 
تجهزها الـوزارة لعمـوم املواطنني يف 
البالد.وقال مدير عـام الرشكة العامة 
لتصنيع الحبـوب، أثري داود سـلمان، 
يف بيـان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: 
إن :“مطاحـن الحبـوب تعمـل بوترية 
متصاعدة إلنتاج مادة الطحني للحصة 

السادسة“.
 مشـريا اىل ”مواصلـة حركـة الياتها 
لنقـل خلطـات الحبـوب املجهـزة اىل 

املطاحن العاملة الحكومية واألهلية يف 
بغداد واملحافظات إلنتاج وتوزيع مادة 
الطحـني ملخصص الحصة السادسـة 

من مفردات البطاقة التموينية“.
واشار ان ”التقارير الواردة من فروع 
الرشكـة بمحافظات املثنـى وذي قار 
ودياىل والنجف وبابل وكربالء والبرصة 
مكثفـة  بحملـة  الـرشوع  اىل  ارشت 
لتسـلم وتجهيـز املطاحـن بالحبـوب 
إلنتـاج الكميـات املوكلـة اليهـا مـن 
طحني الحصة السادسة التي انطلقت 

يف العرشين من الشهر املايض“.
وأضاف سلمان ان ”الرشكة مستمرة 
باإلنتاج وتجهيز الوكالء وتتابع حركة 
أسـعار الطحـني يف السـوق املحلية“. 
منوهـا ان ”االسـواق املحليـة تشـهد 
اسـتقرارا بأسـعار الطحني بالتزامن 
مع اسـتمرارية عمل املطاحن يف إنتاج 

وتوزيع الحصة املقررة“.
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@·ubËm@%@b„7Ábª@ZÚj‹�€a@ÒäaÜg
@·éb‘€a@Üb„@ÒäbÓé

بغداد/ الزوراء 
ابـدت إدارة نـادي الطلبة  إسـتغرابها من بيان نادي القاسـم الذي أشـار فيه إىل تعرض 
الحافلـة التـي تقل العبـي فريقهم إلعتداء من قبـل بعض جماهري األنيـق، عقب نهاية 
املبـاراة التي جمعت الفريقـني بملعب املدينة بالعاصمة بغـداد وانتهت لصالح أصحاب 
الضيافـة (٣-١). وواصـل نادي الطلبة يف بيانه الرسـمي: «الجميع يعلم أن كل جماهري 
االنيق اسـتمرت باالحتفـال مع الالعبني بعد نهاية املباراة، واسـتمر االحتفال وتشـجع 
الجماهري حتى بعد خروج الباص الخاص لنادي القاسـم من امللعب» . وزاد «فليس من 

املعقول أن يرتك الجمهور احتفاالت الفوز، ويذهب للفريق الخارس».

ãºcÎ@ã–ñc

ÔöbÌã€a@·Óÿzn€aÎ@ÚÌÏèn€a@ç◊ãfl@êÓédm@⁄äbjÌ@ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€a@êÓˆä

@›j‘æa@ãËì€a@’‹�‰Ì@ÚÓ˜†bì€a@Òãÿ€a@äÎÜ

@p¸bó€a@Òãÿ€@åbn‡æa@äÎá€a@¿@ÊÏ◊äbìÌ@bÌÜb„@15

بغداد /حسني عمار 
يف  الخرباء  لجنة  عضو  أعلن 
القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد 
االقرتاب  عن  رايض،  صالح 
األجنبي  املدرِّب  تسمية  من 
املنتخب  قيادة  سيتوىل  الذي 
استعداداً  القدم  بكرة  الوطني 
املقبلة.وقال  لالستحقاقات 
حالياً  االختيار  إن“  رايض 
من  مدربني  ثالثة  بني  محصور 

وبلجيكية“،  اسبانية  جنسيات 
رفعت  اللجنة  أن“  مبيناً 
تسمية  وستتم  توصياتها 
ما  بحسب  بينهم  من  األفضل 
”.واضاف  العراقي  االتحاد  يراه 
ليس  املدرب  ملف  أن“  رايض 
بالرسي وال توجد ضبابية حول 
يخفى  ما  يوجد  وال  املوضوع 
بانتظار  ونحن  الجمهور  عىل 

اإلعالن الرسمي قريباً ”.

@Â«@Ê˝«�a@·nÓé@bjÌã”@ZÔöaä
@?†Ï€a@kÉn‰æa@läáfl@ÚÓ‡èm

@¿@s€br€a@ç◊ãæa@åã±@÷aã»€a@kÉn‰fl
Òåäbjæbi@bÓée@Ú€Ï�i

بغداد / إعالم اللجنة األوملبية
التقـى رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة 
غرفـة  مديـر  حمـودي،  رعـد  العراقيـة، 
املحكمني زيـد فارس آل سـلمان وأعضاء 
مجلـس االدارة ومحكمي مركز التسـوية 

والتحكيم الريايض صباح امس االثنني.
وبـارك حمودي تأسـيس مركز التسـوية 
آمـًال إضطالعه بـدوره القانونـي يف فض 
النزاعـات الرياضية املحلية التي قد تنشـأ 
بني املؤسسـات الرياضة الوطنية أو بعض 

العاملني فيها.
وحـث حمـودي الحارضيـن عـىل املنحى 
الحيادي يف أدائهم ملهامهـم املقبلة. مبينا:ً 

ان دور اللجنـة األوملبية إنتهى عند مرحلة 
التأسـيس، وان مركز التسـوية مؤسسـة 

قانونية مستقلة االدارة واملال والقرار.
ودعا رئيس اللجنة األوملبية الوطنية رئيس 
غرفـة املحكمـني وأعضاء مجلـس االدارة 
واملحكمـني اىل دراسـة القوانـني العراقية 
النافـذة وامليثاق األوملبي الـدويل باالضافة 
لنظـم ولوائـح مراكز التسـوية املماثلة يف 
عدد من البلدان االخرى، لالطالع عىل كيفية 

التعامل مع النزاعات الرياضية املحلية.
وحرض اللقاء األمني العـام للجنة األوملبية 
الوطنية العراقية  هيثم عبدالحميد واألمني 

املايل  أحمد صربي.

بغداد/ الزوراء 
سـحبت يف مقـّر االتحـاِد العراقـّي لُكـرِة 
القدم قرعُة دوري املَجموعات لدوري كرِة 
القدم الشاطئّية بُحضور رئيِس لجنة كرة 
الصـاالت والشـاطئّية عـيل عبد الحسـني 
ونائبـه زيـاد شـامل وأعضائهـا وُممثيل 
األندية املُشـاركة، وتّم تحديـُد العارش من 

شـهر ترشين الثاني املُقبل موعداً النطالِق 
الدوري .

وبعـد الرتحيـِب بالحارضين، قـاَل رئيُس 
اللجنـة، عيل عبد الحسـني إن اتحاَد الكرة 
يسـعى من خالل هذا الدوري إىل تشـكيِل 
منتخـٍب قـوي للكرِة الشـاطئية. ُمشـيداً 
بجهـوِد جميع األنديِة املُشـاركِة يف تطويِر 

اللعبـة. وأسـفرت القرعـُة عـن تقسـيم 
الفرِق املُشـاركة إىل أربـع مجموعاٍت هي 
(مجموعـة بغـداد واملجموعـة الشـمالية 
واملجموعـة الجنوبّية ومجموعـة الفرات 
األوسـط)، عـىل أن تتأهَل أربعـُة فرٍق من 
مجموعِة بغـداد وفريقان لـكِل مجموعٍة 

من املجموعات الثالث األخرى.

بغداد/ الزوراء 
أجريْت، امس اإلثنني، قرعُة الدوري املمتاز 
لكـرِة الصاالِت الـذي ينطلُق يف السـادس 
والعرشين من شـهر ترشين األول الحايل، 
بمشـاركة (15) فريقاً.وحـَرض القرعـة 
رئيُس لجنة كرة الصاالت والشاطئّية عيل 
عبـد الحسـني ونائبـه زياد شـامل فضالً 
عن األعضاء. ورحـَب رئيس اللجنة ”عيل 
عبـد الحسـني“ باألنديِة املشـاركة، داعياً 
الجميع إىل رضورِة التكاتف والتعاون مع 

لجنِة كـرة الصاالِت بهدِف إنجاح الُبطولِة 
والوصـول بها إىل بـر األمـان، وإظهارها 
باملظهِر الذي يليُق وحجم التطور والتقدم 
الذي تشـهدُه هذه اللعبة.وجـاءْت نتائُج 
بنظـام  التـي سـتقاُم  املُسـابقة  قرعـة 
(الدوري العام) بالنسبِة للجولة األوىل كما 

ييل:
1. الجنوب × الرشقية.

2. نفط البرصة × الحشد الشعبي .
3. آليات الرشطة × الرشطة.

4. املرور × نفط الوسط.
5. مصايف الوسط × الظفر.

6. بلدية البرصة × الشباب البرصي.
7.  غاز الجنوب × الجيش.

8. أمانة بغداد / انتظار.
وعـىل هامـِش قرعة الـدوري تـّم توزيُع 
الشـهادات التدريبّية اآلسيوّية بني مدربي 
حراس املرمى املشـاركني يف الـدورِة التي 
أقيمت مؤخراً يف لبنان، وهم كل من حسني 

شالل وعدنان خليل وعيل أحمد توفيق.
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بغداد/ ليث العتابي

ياسـني  بريفكانـي-  عدسـة/ هفـال 

عامر 

اسـتهل الرشطة حامل اللقب مشواره 

بالدوري العراقي املمتاز للموسم الجديد 

اإليجابـي مـع مسـتضيفه  بالتعـادل 

دهـوك، يف املبـاراة التي أقيمت مسـاء 

امـس االثنـني يف ملعب صقـور الجبال 

أمام أنظار أكثر من 20 ألف متفرج.

تقـدم دهـوك بهـدف جميـل ملحرتفـه 

برنـس أبوكـو يف الدقيقـة 18، وتمكن 

التعـادل  خطـف  مـن  يونـس  منـاف 

للرشطة يف الدقيقة 88 من زمن املباراة 

التي شهدت بدايتها تنظيم ممراً رشفياً 

مـن أهل الدار تكريمـا لالعبي الرشطة 

أبطال املوسم املايض.

ودخـل دهوك بقيـادة مدربـه رمضان 

سـليمان ، املبـاراة بشـكل فعـال مـن 

الناحيـة الهجوميـة والسـيطرة عـىل 

منطقة العمليات بفضل تحركات كريم 

ديل وأبوكـو الـذي نجـح من إسـتغالل 

هجمـة منظمـة ليضع كرته يف شـباك 

حارس الرشطة أحمد باسل.

ورغم محاوالت الضيوف إلدراك التعادل، 

اإل ان هدافـه السـوري محمود املواس 

أهـدر أكثر مـن فرصة لم يسـتغلها إىل 

جانب محمد داود وعيل حصني.

مؤمـن  أجـرى   ، الثانـي  الشـوط  ويف 

سـليمان املديـر الفنـي للرشطـة عدة 

تغيـريات أسـفرت عن إقتنـاص هدف 

التعديل قبيل نهاية اللقاء بلحظات عن 

طريـق املدافع مناف يونـس الذي لعب 

رأسيته عىل يسار حارس دهوك.

ولتنتهـي املواجهة بالتعـادل اإليجابي 

األوىل  النقطـة  وكسـب  ملثلـه  بهـدف 

باملوسم الجديد.

وحقـق القـوة الجوية فـوزاً ثميناً عىل 

ضيفه النجف بنتيجة (0-2)، يف املباراة 

التي أقيمت مساء امس االثنني يف ملعب 

الشعب الدويل بالعاصمة بغداد.

وتمكن الكونغويل كريـس موجالو من 

تسـجيل الهدف األول للقـوة الجوية يف 

الدقيقـة 57 ، وأضاف البديل مهند عبد 

الرحيـم الهـدف الثانـي يف الدقيقة 84 

مـن زمن املبـاراة التي شـهدت متابعة 

جماهريية غفرية من أنصار الفريقني.

وتميز الشـوط األول مـن اللقاء، تبادل 

الهجمات من الفريقني ، وسنحت للقوة 

الجويـة أكثـر مـن فرصة تنـاوب عىل 

إهدارها كل من حمزة عدنان وموجالو 

وحسـني جبار وأبراهيم بايش ، وسط 

تألق لحارس النجف هاني شاكر، فيما 

أخطر معني أحمد ومحمد زامل ومهدي 

كامـل مرمى حـارس الصقـور محمد 

حميد بعدة محاوالت خطرية.

القـوة  حـرض  الثانـي،  الشـوط  ويف 

الجوية بصورة  مثالية ليتحسـن الشق 

الهجومـي بعد التغيـريات العديدة التي 

اجراهـا الجهاز الفنـي بقيادة قحطان 

جثـري، ليمنح موجالو التقـدم لفريقه 

بعـد رأسـية جميلـة عانقـت شـباك 

النجف.

وضاعـف البديـل مهنـد عبـد الرحيـم 

النتيجـة لفريقه بإحرازه الهدف الثاني، 

إثـر متابعتـه لتسـديدة أبراهيـم بايش 

املرتدة من الحارس هاني شاكر ليضعها 

بسهولة يف الشباك .

ومنح حكـم اللقـاء مهند قاسـم ركلة 

جزاء مشـكوك بصحتهـا يف الوقت بدل 

الضائـع للبديل حمادي أحمـد، الذي لم 

يحسـن إسـتغاللها بعد ردة فعل رائعة 

من حارس مرمى النجف هاني شاكر.

ولتنتهـي املواجهة بتفوق القوة الجوية 

بثنائيـة نظيفة منحتـه أول 3 نقاط يف 

الـدوري املمتـاز، فيمـا تلقـى الضيوف 

الهزيمـة األوىل بعـد عـرض متواضع يف 

الشوط الثاني.

ونجـح نفط ميسـان من تجـاوز عقبة 

ضيفه النفـط بنتيجة (0-1)، يف املباراة 

التي أقيمت يف ملعب ميسان األوملبي.

هدف الفوز الثمني لنفط ميسـان حمل 

توقيع سـجاد جبـار يف الدقيقة 33 من 

زمن املبـاراة التي جرت وسـط حضور 

جماهريي متوسط.

وبهذا االنتصار، كسب نفط ميسان أول 

ثالث نقـاط اهم باملوسـم الجديد، فيما 

تعـرض تالميذ املـدرب حسـن أحمد إىل 

الهزيمة األوىل.

ويف مبـاراة اخـرى، خـرس زاخـو أمام 

مسـتضيفه الكـرخ بنتيجـة (1-0)، يف 

املبـاراة التـي أقيمـت يف ملعـب الراحل 

أحمد رايض.

وتمكن سـجاد أحمد من تسجيل هدف 

الفـوز الوحيـد للكـرخ يف الدقيقـة 78، 

بعـد متابعته لكـرة أرتدت مـن حارس 

زاخـو  محمد صالـح ، لينجح أهل الدار 

من املحافظة عىل تقدمهم حتى صافرة 

النهايـة ، وليخطف الكـرخ أول 3 نقاط 

باملوسم ، فيما أهدر زاخو نقاط املباراة 

بعد التعرض للخسارة األوىل.

وتغلب كربالء عـىل ضيفه أربيل بنتيجة 

(1-2)، يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب 

االول وسط حضور جماهريي متوسط.

افتتح مـازن فياض التسـجيل لفريقه 

أربيـل مـن ركلـة جـزاء يف الدقيقة 57، 

وتمكن محمد قاسم نصيف من معادلة 

النتيجـة لكربالء يف الدقيقـة 84، ومنح 

زيـدان عبد الجبـار هدف الفـوز الثاني 

ألصحاب األرض يف الدقيقة 90+4.

وبهذا الفوز حصـد كربالء أول 3 نقاط، 

فيما ظل اربيل دون نقاط.

وشـهدت املباراة يف شـوطها األول عدة 

محاوالت حقيقية للتسـجيل عرب مازن 

فيـاض مـن طـرف الضيـوف، ومحمد 

قاسم نصيف من جهة أهل الدار، وتغري 

االداء يف الشـوط الثانـي، وسـط إثـارة 

وندية مختلفة عن النصف األول، بعد أن 

منـح الحكم الدويل محمد سـلمان ركلة 

جـزاء ألربيل نفذها بنجاح مازن فياض 

عـىل يمني حـارس كربـالء عبـد العزيز 

عمار.

وعمد عباس عطية املدير الفني لكربالء 

إىل إجراء تغيـريات بالجملة، أثمرت عن 

معادلة النتيجة بواسـطة محمد قاسم 

نصيف من ركلة جزاء وضعها عىل يسار 

الحارس حسنني محمد.

وواصل أهل الدار ضغطهم املكثف وسط 

مؤازرة كبرية من أنصاره ، ليمنح زيدان 

عبد الجبـار األفضلية لفريقـه بإحرازه 

لهـدف التفوق الثانـي بالدقيقة الرابعة 

مـن الوقت بـدل الضائع ، بعد تسـديدة 

مثالية وضعها عىل يمني الحارس، لتعم 

االفـراح بمدرجـات امللعـب بعـد نجاح 

كربـالء بتحقيق بداية قويـة إثر عودته 

مجدداً لدوري األضواء.

الكويت/ ازهر عيل 
توج منتخبنـا الوطني للمبـارزة باملركز 
الثالث يف بطولة اسيا الجارية منافساتها 

يف الكويت بمشاركة ٢٢ دولة. 
ويعد هذا االنجاز االول من نوعه للمبارزة 
العراقية يف سالح السيف وجاء بعد جهود 
اسـتثنائية بذلها اعضـاء الفريق املكون 
مـن الالعبني عيل حسـن ومحمـد فاخر 

ومصطفى بشري ومهدي رحيم. 
وفور انتهـاء اللقاء الحاسـم الذي جمع 

منتخبنا مع منتخب كازاخسـتان والذي 
انتهى ملصلحة العراق ٤٥-٣٧  نقطة، 

انطلقـت فرحـة هيسـتريية مـن البعثة 
العراقية امتزجت فيهـا الدموع بالنجاح 

يف هذا املحفل االسيوي الكبري
وكانـت النتائـج النهائيـة لبطولة اسـيا 
كوريـا  منتخـب  تتويـج  عـن  اسـفرت 
الجنوبيـة باملركـز االول وجـاء منتخـب 
الكويـت ثانيـا ومنتخب العـراق باملركز 

الثالث.
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االوسـاط الرياضية واالعالميـة والصحفية عىل 
وجه الخصوص باركت فـوز الزميلني الدكتور 
عدنان لفتة وروان الناهي برئاسة لجنتني من 
اللجان العاملة يف االتحاد االسـيوي للصحافة 
الرياضيـة والتـي اقيمـت انتخاباتـه مؤخرا يف 
العاصمة االيطالية روما، امنياتنا الصادقة لزميلينا 

العزيزين بالتوفيق والنجاح يف مهمتها الجديدة.
 ********************

عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميـل مزهر كاظـم، احتفل بعيد 
ميـالده يوم امـس االثنـني، خالـص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.



ميالنو / متابعة الزوراء
كشـف تقرير صحفـي إيطايل، موقـف البلجيكي 
روميلـو لوكاكو، مهاجم إنرت ميـالن، من اللحاق 

بمواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا.
ويحل إنرت ميالن ضيًفا عىل برشـلونة، مساء يوم 
غـد األربعـاء، بملعب كامب نـو، ضمـن مباريات 

الجولة الرابعة ملرحلة املجموعات بدوري األبطال.
وتعرض لوكاكو لإلصابة مبكرًا يف بداية املوسـم، بعد 
عودته إلنرت هذا الصيف، قادًما من تشـيليس، عىل سبيل 

اإلعارة.
وبحسـب صحيفـة ال جازيتـا ديلو سـبورت اإليطاليـة، فقد تم 
تأجيـل عودة لوكاكو عدة مرات، لكن الطاقم الطبي إلنرت أكد أنه 
سيعود إىل امللعب قريًبا، وربما يشارك يف مباراة برشلونة املقبلة.

وأضافـت الصحيفة، أن لوكاكو وإنرت يرغبان يف عدم اسـتعجال 
العودة للمالعب، لتجنب تفاقم اإلصابة.

ويضع إنرت آماًال كبـرية يف قدرة لوكاكو عىل اللحاق بتلك املباراة، 
من أجل تكرار الفوز عىل برشلونة، مثلما حدث يف مباراة الذهاب 

(0-1)، ووضع قدم يف ثمن نهائي دوري األبطال.

ميونيخ / متابعة الزوراء
عـاد تومـاس مولـر مهاجـم بايـرن ميونيخ 
األملانـي لتدريبـات فريقـه عقـب تعافيه من 

فريوس كورونا املستجد.
وبات من املتوقع أن يلحق مولر بمواجهة النادي 
البافاري أمام فيكتوريا بلزن التشـيكي يف دوري 

أبطال أوروبا يوم غد األربعاء.
وغـاب مولر عن فوز بايرن عـىل فيكتوريا بلزن 5-0 
وكذلـك عن التعـادل يف مبـاراة القمـة أمام بوروسـيا 
دورتموند بهدفني ملثلهما السـبت املايض، قبل أن يشارك 

يف التدريبات أمس.
وكان تومـاس مولر مهاجم بايـرن ميونيخ قد عانى من 

عدوى فريوس كورونا للمرة الثالثة.
وأعلن نادي بايـرن ميونيخ، إصابة أحد العبيه البارزين 
بفريوس كورونا املسـتجد، والتزامـه يف الفرتة املقبلة 

بفرتة عزل صحي يف منزله.
وقال البايرن، يف بيان، عىل موقعه الرسـمي 
:“خضع جمال موسـياال، العب الفريق، 
الختبارات فـريوس كورونا، وحصل 

عىل نتيجة إيجابية“.
وأضاف النادي البافاري: 
حالـة  يف  ”موسـياال 

جيدة، ويخضع حالًيا للعزل الصحي يف منزله“.
ويعترب جمال موسياال من أبرز نجوم الفريق البافاري يف 
الفرتة الحالية، حيث سـجل 7 أهداف منذ بداية املوسـم، 

كان آخرها ضمن الفوز برباعية عىل باير ليفركوزن.
ويسـتعد بايرن ميونيـخ حالًيا ملواجهـة فيكتوريا بلزن 
غـداً األربعاء، ضمن منافسـات الجولـة الرابعة من دور 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويحتـل بايرن ميونيخ املركـز الثالث يف الـدوري األملاني 
بـ16 نقطة، خلـف يونيون برلني صاحـب الصدارة بـ4 
نقاط، بينما يتصدر البافاري مجموعته يف دوري األبطال 

بـ9 نقاط.

ليفربول / متابعة الزوراء
فـاز مانشسـرت يونايتـد عـىل مضيفـه 
إيفرتـون 2 - 1 يف الجولـة العـارشة من 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وافتتح النيجريي أليكس إيوبي التسجيل 
لفريق إيفرتون يف الدقيقة الخامسـة ثم 
أدرك الربازيـيل أنتوني التعـادل للضيوف 
يف الدقيقـة 15 وبعـد ذلـك منـح النجـم 
الربتغايل كريستيانو رونالدو نقاط الفوز 

ملانشسرت يونايتد بتسجيله للهدف الثاني 
يف الدقيقة 44.

يف أول هـدف لـه هـذا املوسـم بالـدوري 
اإلنكليـزي، فتـح الدون صفحـة جديدة 
باسـمه يف تاريـخ كـرة القـدم بتدوينـه 
الهـدف رقـم 700 لـه مـع األنديـة التي 

مثلها.
ويحتل مانشسرت يونايتد املركز الخامس 

برصيد 15 نقطة.

انتقـد خـوان البورتا، رئيس برشـلونة، حكام املباراتـني اللتني خرسهما فريقـه أمام بايرن 
ميونيخ (2 - 0) وإنرت ميالن (1 - 0)، ضمن منافسـات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وقال البورتـا، خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي: ”عانينا من التحكيم بشـكل 
مخجل يف ميالنو، وحكم الفيديو لم يحتسب لنا ركلة جزاء واضحة لديمبيل ضد بايرن ميونيخ، 
كما كانت هناك ركلة جزاء لليفاندوفسـكي لم يتم احتسـابها أمام انرت“. وتابع: ”األمر كان 

محريا حقا.. ولهذا السبب أنا ملتزم بشدة بالسوبر ليج، ألنه سيكون أكثر احرتافا“.
وعن حظوظ البارسـا يف التأهل للدور التايل بدوري األبطال، أجاب: ”ال أفكر 

يف ذلـك، فأنـا واقعـي.. والفريق الـذي لدينا يمكنه التغلـب عىل إنرت 
ميـالن وبايرن ميونيخ وفيكتوريا بلـزن، ويجب أن نفعل ذلك 

لضمان الصعود“. وأردف: ”يجب علينا تشـجيع (املدرب) 
تشـايف والالعبني لحسـم التأهـل“. ويحتل برشـلونة 

املركز الثالث يف مجموعته األوروبية، برصيد 3 نقاط، 
بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ املتصدر.

ميالنو / متابعة الزوراء
غاب العب الوسـط البلجيكي الشاب شارل 
دي كيتـالر عن تدريبات فريقـه ميالن الذي 

يسـتعد ملواجهـة تشـليس ضمـن الجولـة 
الرابعة مـن مباريات املجموعة الخامسـة 

ضمـن بطولة دوري أبطـال أوروبا لكرة 
القدم.

غياب دي كيتالر جاء بسـبب معاناته 
مـن إصابـة عضليـة إثر مشـاركته 
يف قمـة ميـالن ويوفنتـوس األخرية 
والتـي انتهت بفوز ميـالن بهدفني 
دون رد. وتعـد املواجهـة القادمـة 

أمام تشـيليس مصريية للميالن الذي 
يحتل املركز الثالـث يف املجموعة برصيد 4 

نقـاط فيما يتواجد تشـليس يف املركز الثاني 
بالرصيد ذاته ويتصدر سالزبورغ النمساوي 

ترتيب فرق املجموعة برصيد 5 نقاط.

مدريد / متابعة الزوراء
بينمـا يتمتع ريـال مدريد ومانشسـرت 
سيتي ببداية ال تشوبها شائبة يف دوري 
أبطال أوروبا، ويقرتبون من التأهل لثمن 
نهائـي البطولـة، فإن فرق أخـرى مثل 
يوفنتوس تحـاول اجتياز هـذه املرحلة 
من دور املجموعات دون أي يكون لديها 

تقريبا أي هامش للخطأ.
وتـرك النصـف األول مـن أهـم بطولـة 
أوروبية صورة واضحة بالنسبة لخمسة 
فرق تتصدر مجموعاتها وتمتلك بالفعل 
تذكرة العبور للميض قدما نحو هدفها.

ولكـن الجولة الرابعة بـدور املجموعات 
من التشـامبيونزليج لهـا أهمية خاصة 
بالنسـبة لألنديـة ذات الطموحات، التي 
عادة مـا تشـارك يف األدوار التالية، لكن 
عليهـا التعامـل مع مبارياتهـا القادمة 

كما لو كانت نهائيات.
وبعـد بداية غـري موفقـة، رد يوفنتوس 
األربعـاء املـايض عندمـا حصـد نقاطه 
األوىل خـالل مواجهـة مكابـي حيفـا يف 
تورينـو. اآلن لديـه فرصة أخـرى. إذ إن 
انتصـار جديـد، كضيف هـذه املرة عىل 

الفريق ذاته، سيضع فريق ماسيميليانو 
أليجـري يف محاولـة للتأهل بـدت حتى 
وقت قريـب مجرد مسـألة تقترص عىل 
باريس سـان جريمـان املتصدر بسـبع 
نقـاط وبنفيكا الوصيف بفارق األهداف 

فقط.
وبالفعل سـيتنافس الفرنيس والربتغايل 
عىل صدارة املجموعة الثامنة. واألمر لم 
يحسم األربعاء املايض، بالتعادل 1-1 يف 
لشبونة عىل ملعب دا لوز، ليبقى مرتوكا 

ملواجهتهمـا الثالثـاء املقبـل يف حديقـة 
األمراء.

أما إشـبيلية، فهـو بحاجـة إىل معجزة 
إلنعـاش حلمـه األوروبـي. ويف وجـود 
اإلدارة  رأس  خورخـي سـامباويل عـىل 
الفنيـة، يذهـب الفريق األندلـيس، الذي 
يحتل املركز الثالـث ولديه نقطة وحيدة 
يف جعبتـه، إىل أملانيـا ملواجهة بوروسـيا 
دورتمونـد (الوصيـف بـ6 نقـاط) مرة 
سانشـيز  يف  سـحقه  بعدمـا  أخـرى، 

بيزخـوان (4-1) يف آخر مبـاراة لجولن 
لوبيتيجي كمدرب للفريق اإلسباني.

ثمانيـة أهداف تلقتها شـباك إشـبيلية، 
يف  فقـط  وحيـدا  هدفـا  سـجل  الـذي 
التشامبيونزليج. فقد خرس برباعية عىل 
أرضـه أمام كل من بوروسـيا دورتموند 
ومانشسـرت سـيتي، متصدر املجموعة 

بتسع نقاط.
ولم يعد أمام إشبيلية، الذي حصد نقطة 
تعادل فقـط أمـام كوبنهاجـن، الكثري 
ليخرسه يف البطولـة، لذا فهو يبحث عن 
األقـل عن الظفر باملركـز الثالث، املؤهل 
للـدوري األوروبـي، حيـث سـيذهب إىل 
معقل دورتموند وعينه عىل الخروج بأي 
نتيجـة إيجابية، بينما سـيزور العمالق 
الدنماركية بهدف  العاصمـة  اإلنجليزي 
تحقيـق االنتصـار الرابع تواليا وحسـم 

الصعود للدور املقبل.
أمـا فريق بيـب جوارديوال، فقد سـجل 
العالمـة الكاملـة حتـى اآلن يف مرحلـة 
املجموعـات بقيـادة هدافـه النرويجي 
إيرلينـج هاالند الذي ال يفشـل أبدا أمام 

املرمى.

ومع ذلـك، فإن سـيتي ال يتصدر جدول 
الفرق األكثر تهديفا يف املسـابقة. فرغم 
أن الفريـق اإلنجليـزي أحـرز 11 هدفا، 

فإن نابويل يتفوق عليه بهدفني.
وريـال مدريد فريق آخـر ظفر بالعالمة 
الكاملـة يف مبارياته السـابقة. وأصبح 
حامـل لقـب البطولـة عىل بعـد خطوة 
من بلوغ ثمـن النهائي، بعد أن قدم أداء 
جيدا أمام شاختار عىل ملعب سانتياجو 
برنابيو، رغم أنه فاز 2 - 1 وأهدر الكثري 

من فرص التهديف.
أنشـيلوتي هـذا  كارلـو  ويحـل فريـق 
األسـبوع ضيفا عىل الفريق األوكراني يف 
وارسو، وبينما يضع نصب عينيه مباراة 
كالسيكو كرة القدم اإلسبانية يوم األحد 
املقبـل، يعتزم امللكي إتمـام هدفه األول 
األول ليتمكـن من خـوض اللقـاء أمام 
غريمه برشـلونة وهـو يف وضع ارتياح، 
أمـال يف الفوز أمـام الخصـم الكتالوني 

كذلك.

إال أن شـاختار مـازال يرغب يف الحفاظ 
عـىل وصافة املجموعة السادسـة (لديه 
اآلن 4 نقاط)، ومن ثم يحتاج للتسـجيل 
يف مواجهـة تهديـد اليبزيج، الـذي أحيا 
آمالـه وبعد الفوز عىل سـلتيك يف أملانيا، 
ويسـتقبل  للتأهـل.  مرشـحا  وأصبـح 
الفريـق االسـكتلندي، املتذيـل بنقطـة 

واحدة فقط الخصم األملاني.
واملجموعـة الخامسـة يف وضـع مماثل 
قـوة  وميـالن  تشـيليس  واجـه  حيـث 
سـالزبورج، املتصدر بخمس نقاط. وال 
يتقدم الفريق النمساوي صاحب املركز 
األول عـىل دينامو زغرب املتذيل سـوى 

بنقطتني.
ويمكـن أن يتضـح املوقـف يف الجولـة 
الرابعة، حيث يزور ممثل النمسا الفريق 
الكرواتي. إذا فاز يف زغرب، فسوف يعزز 
صدارته ألن ميالن وتشـيليس سـيواجه 
كالهما اآلخر، وهما تحت ضغط خشية 
تعثـر محتمل، وهذه املرة سـتكون عىل 
ملعب سان سـريو، بعدما حقق الفريق 
اللندني األسـبوع املـايض يف فوزا قاطعا 

3 - 0 يف ستانفورد بريدج.
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الدوحة / متابعة الزوراء
أعلنت رشكة قطر لالستثمارات الرياضية، عن توقيعها 
 Olivedesportos, اتفاقيـة رشاء أسـهم مـع رشكـة
SGPS, SA بخصـوص اسـتحواذ قطر لالسـتثمارات 
الرياضية عىل نسـبة 21.67 ٪ مـن رأس املال يف نادي 

سبورتينغ براغا.
وقد أزيح الستار عن تنفيذ اتفاقية رشاء األسهم أمام 
هيئة سوق األوراق املالية الربتغالية   (CMVM) وأمام 

السوق.
وستكتمل عملية اسـتحواذ رشكة قطر لالستثمارات 
الرياضية وهي مجموعة استثمارية تقف وراء العديد 
مـن العالمات التجاريـة والـرشكات الرياضية الرائدة 
يف العالم، عىل أسـهم سـبورتينغ براغا خالل األشـهر 

القليلة املقبلة وفًقا لرشوط معينة إلتمامها.
ويعود تاريخ تأسـيس نادي سـبورتينغ براغا إىل عام 
1921، ويتمتـع بتاريخ وإرث عريقني داخل الربتغال، 
حيث يتنافس فريقا الرجال والسيدات يف الدرجة األوىل 

من كرة القدم الربتغالية.
ويشـارك فريق الرجـال يف الدوري الربتغـايل منذ عام 
1975، وعادًة ما ُينهي مواسـمه يف أحد املراكز األربعة 
األوىل، وهو يحتل حالًيا املركز الثالث يف ترتيب الدوري، 
أمـا أكاديميـة الشـباب بالنادي فقـد تطـوَّرت أيًضا 

لتصبح واحدة من األكاديميات الرائدة يف الربتغال.
وتعتـرب قطـر لالسـتثمارات الرياضيـة واحـدة مـن 
املجموعـات الرائدة عىل السـاحة الرياضيـة العاملية، 

وتشتهر برعايتها لنادي باريس سان جريمان، ولكنها 
ُتعـرف أيًضا بتشـييدها لدورة رائـدة عاملًيا يف رياضة 
البـادل االحرتافيـة وهـي دورة    Premier Padel إىل 
جانـب اسـتثماراتها يف ُمختلـف األصـول الرياضيـة 

األخرى.
وخالل فرتة ملكية قطر لالستثمارات الرياضية لنادي 
باريـس سـان جريمان، تطـور النادي من نـادي كرة 
قدم فرنيس محيل بقيمة 70 مليون يورو إىل ناٍد عاملي 
متعـدد الرياضات بقيمة تتجاوز مليـارات الدوالرات، 
حيث يضم فرًقا محرتفة هي األفضل يف فئتها بالنسبة 

يف كل مـن كرة لفرق الرجال والسـيدات والشباب 

القـدم وكـرة اليد والجـودو والرياضـات اإللكرتونية؛ 
بينما أصبح يمثل بمفرده عالمة تجارية رائدة وواحًدا 
من املنشـآت األكثر ترابًطا ومتابعًة رقمًيا عىل ساحة 

الرياضة والرتفيه العاملية.
ح نارص الخليفي، رئيـس مجلس إدارة قطر  وقـد رصَّ
لالسـتثمارات الرياضيـة قائـًال: تفتخـر رشكة قطر 
الـرشكات  يف  باالسـتثمار  الرياضيـة  لالسـتثمارات 
والعالمـات التجاريـة الرياضيـة الرائدة حـول أنحاء 
نها من تحقيق إمكاناتها الكاملة.  العالم، وهو ما يمكِّ
وتعتـرب الربتغـال مـن البلـدان التـي تقوم عـىل إرث 
متجـذر وعريق من كرة القدم - وتضمُّ بعًضا من أكثر 

املشـجعني حماًسـا فضًال عن واحد من أفضل أنظمة 
املواهـب يف العالـم. ويعتـرب نـادي سـبورتينغ براغا 
مؤسسـة برتغالية نموذجيـة - حيث يتمتـع بتاريخ 
يدعو للفخر وآفاق بعيدة من الطموح ويشتهر بتميزه 

وتفرده داخل املستطيل األخرض وخارجه.
وبصفتنا مستثمرًا ورشيًكا فيه، فإننا نتطلع إىل تحّول 
النادي نحـو مزيد من االبتكار والنمـو والتطور -عرب 
فرق الرجال والسيدات، عىل الصعيد التجاري والعالمة 
التجاريـة، وعـرب جميـع املجتمعـات واملنشـآت التي 
يدعمهـا- يف الوقت الذي بينما يواصل فيه سـبورتينغ 

براغا مسريته الطموحة.
أما أنطونيو سـلفادور، رئيس نادي سبورتينغ براغا، 
ب  ح قائًال: يَرس نادي سبورتينغ براغا أن ُيرحِّ فقد رصَّ
برشكة قطر لالستثمارات الرياضية بوصفها مستثمرًا 
يف النـادي لدينا. نؤمـن أن هذه هـي الرشاكة األفضل 
نحـو ترسيـع النمو وتوسـيع نطاق األعمـال يف نادي 
سـبورتينغ براغا، مما يساعدنا عىل تحقيق إمكاناتنا 
املُذهلـة بوصفنا نادًيـا. وبفضل الخربة االسـتثنائية 
لرشكة قطر لالسـتثمارات الرياضية وخربتها العاملية 
وذكائها التجاري وسجلها الحافل باإلنجازات الرائعة 
يف مجـال الرياضة واألعمال التجارية، سـنحصل عىل 
قيمة هائلة وستساعدنا عىل تنفيذ خططنا الطموحة. 
يا له من يوم رائع لصالح نادينا وُمشـجعينا ومدينتنا 
إذ إننـا نتطلـع إىل تحقيـق العديـد مـن النجاحات يف 

املستقبل يف نادي سبورتينغ براغا.

bÀaãi@Õ‰ÓmäÏjé@Üb„@¿@ÚÓ‹”˛a@Úóy@Û‹«@àÏznèm@ÚÓöbÌã€a@paäb‡rné˝€@ã�”

باريس / متابعة الزوراء
حسـم تقريـر صحفي، فـرص لحـاق ليونيل ميـيس، نجم 
باريس سـان جريمان بمواجهـة بنفيكا، اليـوم الثالثاء، يف 

دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسـية، أن الجهاز الفني 
لبـي إس جي حرص عىل إراحـة مييس، تفاديـا لتفاقم آالم 

إصابته يف عضلة الساق.
وكشـفت أيضا أن فرص مشاركة ليونيل مييس أمام بنفيكا 

تبدو كبرية بعد تحسن حالة الالعب.
وقرر كريسـتوف جالتيه املدير الفني لباريس سان جريمان 

إراحة مييس يف املباراة األخرية ضد ريمس ببطولة الدوري.
وأصيـب ميـيس يف عضلـة السـاق خـالل مواجهـة بنفيكا، 
األسـبوع املايض، يف الجولة الثالثـة من دوري األبطال، حيث 

غادر  امللعب قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء.

_@bÿÓ–‰i@ÚËuaÏ∑@ÔèÓfl@’z‹Ì@›Á
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الرياض/متابعة الزوراء:
 تداول مغردون سعوديون عىل 
نطاق واسـع مـا قالـه األمري 
تركـي الفيصـل رئيس مجلس 
إدارة مركز امللك فيصل للبحوث 
عـن  اإلسـالمية،  والدراسـات 
أن اململكـة العربية السـعودية 
تعرضت خالل السنوات األخرية 
لحمالت إعالمية دولية بشـكل 
غري مسبوق، مشريا يف السياق 
ذاته ”سـنكون كما نريد نحن 

وليس كما يريدون“.
وعـد مغـردون حديـث األمري 
فيصل ردا بليغا عىل ”هسترييا“ 
اإلعالم األمريكي ضد السعودية 
ردا عـىل قيام منظمـة البلدان 
(أوبـك)  للبـرتول  املصـدرة 
إنتـاج  بخفـض  وحلفائهـا 

النفط.
وقـال املغـردون السـعوديون 
كل  مـع  يتفاعلـون  الذيـن 
لبالهـم  املوجهـة  االنتقـادات 
إن هنـاك حملـة تحريض غري 

مسبوقة عىل بالدهم.
وحذر األمري تركي من الحمالت 
اإلعالمية ضد السـعودية التي 

تتجـاوز مهمة اإلعـالم والنقد 
املوضوعـي لألخطـاء، مؤكـدا 
الناعمـة  اململكـة  ”قـوة  أن 
يجب أن تكـون موازية لقوتنا 

الوطنية“.
وأبرز اإلعالم االمريكي يف األيام 
القليلة املاضية ما قاله الرئيس 
األمريكـي جو بايـدن ونواب يف 
الكونغرس بـرضورة ”تأديب“ 
املتزعمـني ألوبـك واملتسـببني 
املحروقـات  سـعر  برفـع 
عامليـا. وركـزت برامـج تـوك 
شـو األمريكيـة لـدى املواطن 
األمريكي قناعة بأن السعودية 

ارتفـاع  عـن  املسـؤولة  هـي 
سـعر البنزيـن. وقالـت وكالة 
الواليـات  ”عـىل  ”بلومبـريغ“ 
السـعودية  رضب  املتحـدة 
و‘األمـري الفخـور“، يف إشـارة 
إىل ويل العهـد السـعودي األمري 

محمد بن سلمان.
عـىل  السـعوديون  ويتفاعـل 
االنتقـادات  بشـأن  تويـرت 
السـعودية، وهنـاك  املوجهـة 
تهجمـا  فيهـا  يـرى  مـن 
اململكـة. وُيعترب  وتحامال عىل 
العالـم االفـرتايض، خصوصـا 
االجتماعي،  التواصـل  مواقـع 

فضـاء مثاليـا لقيـاس تفاعل 
السـعوديني مـع رؤيـة العالم 
الخارجـي وخصوصـا الغربي 

لبلدهم.
وقـال األمـري تركـي الفيصـل 
نظمتـه  الـذي  اللقـاء  خـالل 
بـن  محمـد  اإلمـام  جامعـة 
سعود اإلسالمية ممثلة بمركز 
امللـك عبداللـه بـن عبدالعزيز 
املعارصة  اإلسالمية  للدراسات 
بعنـوان  الحضـارات،  وحـوار 
الثقافيـة  ”الدبلوماسـية 
وصناعة السـالم العاملي: رؤية 
سـعودية“ إن ”إبـراز صورتنا 
تتطلـب  العالـم  يف  الحقيقيـة 
إعمال قوتنا الناعمة من خالل 
التعامـل مع العالـم وليتعامل 
معنـا العالم كما نحـن وليس 
كمـا يريدنـا أن نكـون، وليس 
التواصـل  مـن  أفضـل  هنـاك 
والتفاعل مع اآلخرين لتوضيح 
الصـورة الواقعيـة لنـا يف زمن 
يستمر به تشويه هذه الصورة 
بالرغـم  السـلبية  الدعايـة  يف 
التطبيقية  التحـوالت  مـن كل 
الشاملة التي تشهدها بالدنا يف 

مسريتنا“. وأشار إىل أن حمالت 
”التـي  اإلعالميـة  التشـويه 
نتعـرض لها هدفها التشـكيك 
يف إنسـانيتنا وديننـا وثقافتنا 
وتاريخنـا وحضارتنـا وكياننا 
اإلنسـانية  وقيمنـا  السـيايس 
التي أسـهمت إيجابا يف مسرية 
األمـري  وتطـرق  البرشيـة“. 
الوطنيـة  السـمعة  إىل  تركـي 
للدولـة  الذهنيـة  والصـورة 
الـدول األخرى،  وشـعبها عند 
”تضافـر  رضورة  إىل  مشـريا 
والشـعبية  العلميـة  الجهـود 
قبل الرسـمية لرسـم الصورة 
إزالـة  ومحاولـة  الحقيقيـة 
الغموض والصورة املغلوطة“.

وطالـب األمـري تركـي ”بـأن 
الجامعات واملؤسسات  تتحمل 
األكاديمية والفكرية واملعلمني 
واإلعالميـني  واملثقفـني 
واملسـؤولني  والدبلوماسـيني 
مسؤولياتهم يف تقديم وتعزيز 
قيمنـا وثقافتنـا األصيلـة وأن 
يكون مصدرا من مصادر قوتنا 
الوطنية، وتقديم صورتنا كما 

ينبغي“.

لندن/متابعة الزوراء:
 اتهمـت وسـائل إعـالم أوروبية روسـيا بشـن حملة 
تضليل إعالمي واسـعة النطاق تستنسخ بشكل شبه 
كامـل مواقـع وسـائل إعـالم معروفة لتنـرش عليها 
مقاالت تنقل رواية الكرملني حول الحرب يف أوكرانيا.

وتبـدو صفحـة اإلنرتنت التـي تحمل الشـعار األحمر 
الخاص بصحيفة ”بيلد“ األملانية للوهلة األوىل شبيهة 
تمامـا بموقع الصحيفة األملانية الكربى. وأورد املوقع 
عىل سـبيل املثال يف أغسطس خرب مقتل فتى يف حادث 
دراجة هوائية يف برلني بعدما أطفئت إضاءة الشـوارع 
خالل الليل، يف وقت تسـعى أملانيـا الدخار الطاقة مع 

الرتاجع الكبري يف إمدادات الغاز الرويس.
لكن خلية التحقق من صحة األخبار يف وكالة ”فرانس 
برس“ الفرنسـية أثبتت بعد إجـراء تقصيات أن هذه 
املعلومات غري صحيحة وتندرج يف إطار حملة تضليل 
إعالمـي واسـعة النطـاق مواليـة لروسـيا تقوم عىل 

استنساخ مواقع وسائل إعالم أوروبية.
ووصفت ”ميتا“، الرشكة األم ملوقع فيسبوك، يف أواخر 
سـبتمرب هذه الحملة بأنها ”العملية الروسـية املنشأ 
األضخـم واألكثر تعقيدا منذ بـدء الحرب يف أوكرانيا“، 
وتعتمـد ”مزيجا غري اعتيادي فعال من التطور والقوة 
الغاشـمة“. وحققـت ”ميتا“ يف الشـبكة بعـد تلقيها 

بالغات من صحفيني استقصائيني.
ومـن أصل حوايل سـتني موقعا لوسـائل إعالم معنية 
بحملـة التضليل هـذه، كانـت الصحـف األملانية مثل 

”شبيغل“ و“بيلد“ مستهدفة بصورة خاصة إىل جانب 
وسـائل إعـالم أخـرى مثـل صحيفـة ”ذي غارديان“ 
الربيطانيـة و“وكالـة أنسـا“ اإليطاليـة والصحيفـة 
الفرنسـية ”20 مينـوت“. ونـرش املوقـع املستنسـخ  
مـن صحيفـة ”الغارديان“ مقاًال  يديـن قيام الجيش 
األوكراني بمذبحة بوشـا. ونرش موقـع“20 مينوت“ 
الفرنيس املستنسـخ مقاال عن ”القلـق إزاء التداعيات 
االقتصادية للحظر املفروض عىل املنتجات الروسية“.

ونرشت منظمة ”إي يو ديسـينفوالب“ غري الحكومية 
البلجيكيـة املتخصصـة يف تحليل التضليـل اإلعالمي، 
نتائـج تحقيق حول كيفية عمل الشـبكة التي لقبتها 
أو  ”دوبـل غانغـر“ مـا يعنـي باألملانيـة ”الصنـو“ 
”النظري“. والهدف بحسـب املنظمة ”تصوير أوكرانيا 
عـىل أنها دولة فاشـلة وفاسـدة ونازيـة“ و“الرتويج 
لروايات الكرملني حول الحرب يف أوكرانيا“. كما كانت 

الشبكة الناشطة منذ مايو تسعى بحسب املنظمة لبث 
الخوف بني األوروبيني من خالل التأكيد أن ”العقوبات 

عىل روسيا ستهدم حياتهم“.
ونرشت سلسـلة كاملة من املقـاالت الكاذبة يف أملانيا 
والسيما مقال عىل موقع يستنسخ صحيفة ”شبيغل“ 
زعـم أن انفجـارا وقع يف مدرسـة يف بريمن (شـمال) 
كانت تسـعى الدخار الغاز، وآخر عىل موقع يستنسخ 
صفحة ”تي – أونالين“ عن سائقي شاحنات يقطعون 

الطرقات احتجاجا عىل سياسات االتحاد األوروبي.
كذلك نرش موقع زائف منسـوخ عـن صحيفة ”بيلد“ 
مقاال يّدعي أن الجئني أوكرانيني أرضموا النار يف منزل 

بعدما حاولوا إحراق علم رويس.
واآلليـة تكون نفسـها عىل الـدوام، فبعد نـرش املقال 
عـىل املوقـع الزائف عـىل اإلنرتنـت تحت اسـم نطاق 
شبه مماثل للوسـيلة اإلعالمية املستنسـخة، تتناقله 
إعالنات مدفوعة وحسابات زائفة عىل مواقع التواصل 
االجتماعي والسيما عىل فيسبوك وإنستغرام وتلغرام 

وتويرت.
ولم يسـمح تحقيق ”إي يو ديسـينفو الب“ بالكشف 
بشـكل ”مؤكـد“ عـن مصـدر املقـاالت الزائفـة لكن 
بعض العنارص تشـري إىل جهات مقرها يف روسيا. ويف 
هذا السـياق، فإن بعض أسـماء النطـاق تم رشاؤها 
بواسـطة موقع ”نيك. و“ السـتضافة الويب، وبعض 
الفيديوهـات أنتجتهـا أجهزة كمبيوتـر ذات إعدادات 

باللغة الروسية.

واشنطن/متابعة الزوراء:
اعتـذرت شـبكة يس أن أن، امس 
اإلثنني، عن دخول طاقمها بشكل 
غري الئق إىل مركـز رعاية أطفال، 
أثناء تغطيـة مذبحة وقعت هناك 
وأسـفرت عن مقتـل أكثر من 20 

طفالً يف مرحلة ما قبل املدرسة.
التنفيـذي  الرئيـس  نائـب  وقـال 
واملديـر العـام لشـبكة يس أن أن 
مكارثـي،  مايـك  إنرتناشـونال، 
يف بيـان إن مراسـلَيه طلبـا إذنـاً 
لدخول املبنـى، لكنهما يدركان أن 
”املسؤولني غري مخولني بمنح هذا 
أن“  أن  أن ”يس  وأضـاف  اإلذن“. 
أوقفت بث التقرير وأزالت الفيديو 

من موقعها عىل اإلنرتنت.
واعتذر املراسـالن اللـذان فرضت 
التايالنديـة  السـلطات  عليهمـا 
دوالراً   133 قيمتهـا  غرامـة 

أمريكياً.
التايالنديـة قد  وكانـت الرشطـة 
حققـت يف تقريـر حـول دخـول 
طاقم شبكة يس أن أن بشكل غري 
الئـق إىل مركز رعاية أطفال، أثناء 
تغطية مذبحة وقعت هناك. وقال 
املحليـة،  الحكومـة  يف  املسـؤول 
دانياكـوك بونسـوم، للصحفيني، 

األحـد، إنه قدم تقريـراً يزعم فيه 
دخول الطاقم من دون ترصيح إىل 

ممتلكات حكومية.
التايالنديـة  السـلطات  وبـدأت 
التحقيـق يف الحـادث بعدما نرش 
عـىل  صـورة  تايالنـدي  مراسـل 
مواقع التواصل االجتماعي الثنني 
من أفراد طاقم ”يس أن أن“ وهما 
أحدهما  الحـادث،  يغادران مكان 
باملجمع،  تسـلق جـداراً محيطـاً 
متخطياً رشيطاً وضعته الرشطة، 

واآلخر كان يف الخارج.
وذكرت ”يس أن أن“ سـابقاً، عرب 
”تويـرت“، أن الطاقم دخـل املبنى 
عندمـا أزيـل طـوق الرشطة من 

هناك، وأخربهم ثالثة من مسؤويل 
الصحة العامة الذيـن خرجوا من 
املبنى أنـه بإمكانهـم التصوير يف 
الداخل. وأضافت: ”التقط الفريق 
مقاطع مصـورة داخل املركز ملدة 
15 دقيقـة، ثـم غادر. خـالل هذا 
الوقت أعيد الطوق إىل مكانه، لذلك 
كان عـىل الفريق تسـلق السـياج 

خالل املغادرة“.
وجـاءت هـذه التغريـدة رداً عـىل 
انتقـاد نـادي املراسـلني األجانب 
التايالنديني للشـبكة األمريكية، إذ 
قال إنه فزع من تغطيتها وقرارها 
بتصويـر مـرسح الجريمـة مـن 

الداخل.

إسطنبول/متابعة الزوراء:
 قالت هيئة قانونية أوروبية معنية بمراقبة الحقوق 
إن مـرشوع قانـون ”املعلومات املضللـة“ املقرتح يف 
تركيـا يهدد حرية التعبري وقد يلحق املزيد من الرضر 
بحرية الصحافة قبل االنتخابات املقررة العام املقبل، 

ودعت الربملان الرتكي إىل رفضه.
وقالـت ”لجنـة البندقيـة“، التـي تقدم استشـارات 
ملجلـس أوروبا، إن أحكام السـجن والتبعات األخرى 
من املرشوع ال تتناسـب مع أهدافه، كما قد تؤدي إىل 

”قيود تعسفية عىل حرية التعبري“.
وتقول حكومة الرئيس أردوغـان إن الترشيع يهدف 
إىل التصـدي للمعلومـات املضللـة يف الصحافة وعرب 
وسـائل التواصـل. ويتمتع حزبـه العدالـة والتنمية 
الحاكـم وحلفاؤه بأغلبيـة يف الربملان، مما يجعل من 

املتوقع إقرار مرشوع القانون يف غضون أيام.
ويخـىش منتقـدون ملـرشوع القـرار، بمـا يتضمـن 
أحـزاب معارضة ومنظمات صحفية، باألسـاس من 
تبعـات مـادة تنص عـىل أن من ينـرشون معلومات 
خاطئـة عن أمـن تركيا بهدف إثـارة الخوف وتكدير 
النظـام العام سـيواجهون عقوبة بالسـجن ترتاوح 
بني سـنة وثالث سـنوات.وقالت اللجنة  إنها تشـعر 
بالقلق بشـكل خـاص ”من التداعيـات املحتملة ملثل 
هـذا املـادة، وتحديـدا فيمـا يتعلـق بالتأثـري املثبط 
وتزايـد الرقابة الذاتية، والسـيما يف ضوء االنتخابات 
املقـررة يف يونيـو 2023“. وأشـارت إىل أن مـرشوع 
القانون ”يشكل تدخال يف حرية التعبري“ التي تكفلها 
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان. وحثت املّرشعني 
عىل رفض مسـودة التعديالت التي نوقشت األسبوع 

املـايض. وقالت اللجنـة يف تقييم مـن 23 صفحة إن 
هنـاك طرقـا بديلة غـري جنائيـة ملواجهـة التضليل 

واملعلومات املضللة يف أّي مجتمع ديمقراطي.
ويأتـي مـرشوع القانـون ضمن حملـة تضييق عىل 
حرية التعبري واإلعالم مستمرة منذ عقود يف ظل حكم 
أردوغان، الذي يسـتعد النتخابات رئاسـية وبرملانية 

ستشهد منافسة قوية.
ومـن املقـرر أن يسـتأنف الربملـان نقاشـاته حـول 
مـرشوع القانون اليـوم الثالثاء، بعدمـا أقر أول 15 
مادة منه األسبوع املايض. ويتضمن مرشوع القانون 
40 مادة، يعّدل قوانني كثرية تمّس الصحافة واإلعالن 
ومواقـع التواصـل االجتماعـي. ويشـكو منتقدون، 
بينهم نواب معارضون ومنظمات غري حكومية، من 
أن مرشوع القانون ”غامض جداً“ ويمكن للحكومة 
أن تيسء استخدامه من أجل املزيد من قمع الصحافة 
املسـتقلة، السـيما املواقـع اإللكرتونيـة. وتسـيطر 
الحكومـة عـىل غالبية وسـائل اإلعالم األساسـية يف 
تركيـا، التـي ُتصّنف بوصفها مـن أبرز الـدول التي 

تسجن صحفيني يف العالم.
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القاهرة/متابعة الزوراء: 
التكنولوجيـة  التطـورات  ظـل  يف 
االقتصاديـة  واألزمـات  املتالحقـة، 
التي تحيط بالصناعة، والتي تتزامن 
جنباً إىل جنب مع منافسة «رشسة» 
من مواقع التواصل االجتماعي، بات 
الحديث عن تطويـر اإلعالم املرصي 
أمـراً وجوبيـاً. وحقـاً، ال يـكاد يمر 
يـوم مـن دون أن يتحـدث أكاديمي 
أو إعالمي، أو حتى سيايس، يف هذه 
«األزمة»؛ أمالً يف استعادة ما تسمى 
«الريادة اإلعالمية» يف منطقة الرشق 
األوسط. ويف حني يؤكد خرباء اإلعالم 
عىل «قوة» اإلعالم املرصي، وتاريخه 
عـىل  قـادراً  جعلـه  الـذي  العريـق 
«تشـكيل وقيادة الرأي العام العربي 
يف فرتات سـابقة»، فإنهم أشاروا إىل 
تحديات كربى تواجـه أي محاوالت 

للتطوير.
ملف تطويـر اإلعالم املرصي يحظى 
راهناً باهتمام عىل أعىل املستويات، 
ويف أبريـل (نيسـان) املـايض أشـار 
الدكتـور مصطفـى مدبـويل، رئيس 
الوزراء املرصي، خالل لقائه الكاتب 
الصحفي كرم جرب، رئيس «املجلس 
(الهيئـة  لتنظيـم  اإلعـالم»  األعـىل 
املسؤولة عن تنظيم اإلعالم بموجب 
الدسـتور) إىل «تعاظـم دور اإلعالم 
يف عاملنـا املعـارص يومـًا بعـد يوم، 
ال سـيما مـع التطـور  التكنولوجي 
الهائل واملتسارع الذي نشهده حالياً 
عىل مسـتوى العالـم»، واصفاً إياه 
بأنه «قوة ال يسـتهان بهـا يف تنوير 
املجتمـع، وحشـد الجهـود من  أجل 
الدفاع عـن الوطن ضـد التهديدات، 

والحفاظ عىل مقدرات الوطن».
وأكد «احـرتام الدولة املرصية الدائم 
لحرية الرأي والتعبـري وتعدد اآلراء، 
بمـا يخدم  مصلحـة الوطن وصالح 

املواطنني».
الدكتـورة حنـان يوسـف، عميـدة 
كليـة اللغـة واإلعـالم يف األكاديمية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري، تضع التكنولوجيا عىل رأس 
التحديات التي تواجه تطوير اإلعالم 
يف مرص، واملنطقـة العربية. وتقول 
يف ترصيحـات لـ«الرشق األوسـط» 
إن «اإلعالم املرصي يواجه مجموعة 
مـن التحديـات التـي يشـرتك فيها 
مـع املنظومة العربيـة عموماً، عىل 
رأسها التحدي التكنولوجي والتطور 
الرسيع، وهـو تحدٍّ مخيـف يتطلب 
املتالحقة  التغـريات  مواكبـة هـذه 

برسعة كبرية».
وأضافـت أنـه «يرتافـق مـع الغزو 
التكنولوجـي تحدٍّ آخر هـو التحدي 
املجتمعـي والقيمـي؛ حيـث يواجه 
املجتمـع رضبات متالحقـة لقيمه، 
يزيـد مـن تأثريهـا ارتفـاع نسـب 
يف  الديمغـرايف  والتفـاوت  األميـة، 
السن، والزيادة السكانية الضخمة». 
أمـا الدكتور حسـن عمـاد مكاوي، 
يف  اإلعـالم  لكليـة  األسـبق  العميـد 
جامعـة القاهرة، فـريى أن «اإلعالم 
املرصي يعيـش أصعب فرتاته خالل 
السـنوات األخرية، من حيث سيطرة 
تنـوع  دون  مـن  الواحـد،  القالـب 
يعكس وجهـات النظـر املختلفة يف 
املجتمع، فضالً عن عزوف الجمهور 
عن اإلعالم املرصي، وسعيه ملنصات 
معلومـات  تقـدم  بديلـة،  وقنـوات 

مغرضة وغري دقيقة عن البالد».
للعلم، بينما يوجه البعض انتقادات 
إىل اإلعالم املرصي الفتقاره للتنوع، 
يف  املـرصي  الـوزراء  رئيـس  أكـد 
ترصيحـات تلفزيونية بدايـة العام 
الجـاري أن «اإلعالم املرصي متنوع، 
ويقـوم يوميـاً بانتقـاد عـدد مـن 

القضايا». وأشار إىل «وجود منصات 
موجهة ضـد الدولـة املرصية، وهو 
ما نعمل عـىل موازنته عرب منصات 
أخـرى ترشح الخطـط الحكومية». 
حـال  يشـغل  األثنـاء،  هـذه  ويف 
اإلعـالم الحكومـة املرصيـة، وأيضاً 
الرئيس عبـد الفتاح السـييس الذي 
ه عدة رسـائل لإلعـالم عىل مدار  وجَّ
السـنوات املاضية، من بينها دعوته 
لإلعالميني، خالل يونيـو (حزيران) 
املـايض، يف أثنـاء افتتـاح عـدد من 
املرشوعـات، لتغطيـة «الحقيقـة»؛ 
إذ قـال: «ال أريـد منكـم أن تتحدثوا 
أطالبكـم  بـل  إيجابـي...  بشـكل 
للمرصيـني».  الحقيقـة  بتوضيـح 
ولقد سبق أن أشار الرئيس السييس 
إىل قـوة تأثري اإلعالم املرصي يف عقد 
السـتينات، إذ قال يف ترصيحات عىل 
هامش مؤتمر الشـباب عام ٢٠١٩، 
إن «عدم التطوير لسـنوات طويلة، 
جعل التأثـري يرتاجع... إال أن الدولة 

املرصية وضعت خطة للتطوير».
مـن جهته، يلخص الدكتور سـامي 
عبـد العزيـز، العميد األسـبق لكلية 
اإلعالم يف جامعة القاهرة، التحديات 
يف  املـرصي  اإلعـالم  تواجـه  التـي 
كلمتني، هما «االحرتاف» و«املهنية». 
وهـو يقـول لـ«الرشق األوسـط»، 
إن «التدريـب والتأهيـل عنرص مهم 
لتحقيق الطفرة املطلوبة يف اإلعالم»، 
مشدداً عىل أن أي محاوالت للتطوير 
«ال بد من أن تنطلق من واقع بحوث 
تتحدث عمـا يحتاجه الـرأي العام، 
مع إنشاء مركز تدريب عاملي يخرج 

كوادر جديدة».
ويف هـذا السـياق ترصـد الدكتـورة 
حنـان يوسـف تحديـاً آخـر يواجه 
اإلعالم املـرصي، أال وهـو «الفجوة 
مـا  بـني  واملأمـول،  الواقـع  بـني 
يجـري تدريسـه يف الجامعات وبني 
املمارسـة املهنيـة عـىل األرض التي 
تشـهد تجاوزات ألخالقيـات اإلعالم 

والقواعـد املهنية»، عىل حـد قولها. 
وتتابع متطرقة إىل «الخلل» يف شكل 
الربامـج التلفزيونيـة التي أصبحت 
«نموذجاً مكرراً، وقالباً واحداً، يتكلّم 
فيه املذيع ملدة سـاعتني للجمهور». 
ثم تسـتطرد بـأن التحديـني املهني 
بتحـدٍّ  يرتبطـان  والتكنولوجـي 
اقتصـادي «نابع مـن األرضار التي 
تتعرض لها الصحافة الورقية جراء 
املنافسـة مـع املنصـات الرقمية».
وكان كـرم جـرب قـد قـال أخـرياً يف 
ترصيحات له، إن املشهد اإلعالمي يف 
مـرص يحتاج إىل «خطـوات أخرى»، 
وإنه «عىل الرغم من الجهود املبذولة 
لتنظيـم اإلعالم عىل مدار السـنوات 
األربع املاضية، بالتنسـيق  والتعاون 
مع الهيئتـني الوطنيتـني للصحافة 
واإلعالم لتحسني بيئة اإلعالم وضبط 
املشـهد، فال يـزال الطريـق طويالً، 
وهناك يقني  برضورة استكمال بقية 

خطـوات ضبط املشهد اإلعالمي».  

عىل صعيـد آخر، يراود حلم إنشـاء 
وإقليميـة  دوليـة  إخباريـة  قنـاة 
املرصيـني منـذ سـنوات. ويف يوليو 
أعلنـت الرشكـة  املـايض،  (تمـوز) 
التي  اإلعالميـة  للخدمـات  املتحـدة 
تمتلك عدداً من القنوات التلفزيونية 
والصحـف واملواقـع اإللكرتونيـة يف 
مـرص، عـن تدشـني «قطـاع أخبار 
املتحـدة» بوصفه «أكـرب القطاعات 
األوسـط».  الـرشق  يف  اإلخباريـة 
وذكرت أنه سيضم قناة أخبار دولية 
وقنـاة أخبـار إقليميـة، فضـًال عن 
تطوير قناة «إكسرتا نيوز»، وإطالق 
قناة «إكسـرتا الحدث». وحول هذه 
النقطـة قـال الدكتـور سـامي عبد 
العزيـز، إن «الـكل يف انتظـار القناة 
اإلخبارية املرصية، فبمتابعة رسيعة 
للقنوات الدوليـة الصادرة بالعربية، 
سنجد أن معظم محتواها عن مرص، 

باعتبارها دولة كبرية تاريخياً».
أما الدكتورة حنان يوسـف فرتى أن 
لـدى اإلعالم املـرصي تجربـة رائدة 
عـىل مسـتوى اإلعـالم الـدويل، من 
خـالل مجموعة «نايل تـي يف» التي 
تضـم قنـوات باللغـات اإلنجليزيـة 
والفرنسية، وقناة إخبارية. ثم تقول 
إن «مرص كانت لهـا ريادة إعالمية؛ 
الرشسـة  املنافسـة  ظـل  يف  لكـن 
اختلف الوضـع... وهذا تحـدٍّ جديد 
يتطلب جهوداً تسـويقية وإمكانات 
مهنية ومادية كبـرية». وتردف بأن 
«حلم إنشـاء قنـاة إقليمية إخبارية 
مرصية ما زال قائماً، بيد أنه يتطلب 
وإمكانـات  واضحـة،  اسـرتاتيجية 
برشيـة ومادية». ومن ثـم تقول إن 
«الريـادة اإلعالمية املرصية ما زالت 
موجودة، فهـي أول دولة يف املنطقة 
تنشـئ مدينـة لإلنتـاج اإلعالمـي، 
وتطلق قمراً صناعياً، كما أن الذاكرة 

السـينمائية العربيـة تزخر باألفالم 
«التاريـخ  وتوضـح:  املرصيـة». 
موجـود وموثـق؛ ولكـن املنافسـة 
رشسة، تحتاج إىل إعادة نظر للحالة 
العربية، وإىل خطاب إعالمي مرصي 
خارجي متـوازن، من حيـث نوعية 
وقوالـب  يتناولهـا  التـي  القضايـا 

التقديم املختلفة».
الدكتور حسـن مكاوي، من جانبه، 
يف  املـرصي  اإلعـالم  «تأثـري  ـن  يثمِّ
السـتينات مـن القرن املـايض؛ ألنه 
كان يقـدم رسـالة واضحـة القـت 
تجاوباً من شـعوب بعـض الدول... 
ومـع أنه كان إعـالم الصوت الواحد 
حينذاك، فإن غياب املنافسـة يف تلك 
الفـرتة منحه القـوة والتأثري محلياً 
وعربياً». ويضيف موضحاً: «الوضع 
اآلن مختلف وتنافيس بشـكل كبري، 
األمر الذي يسـتدعي توفر إمكانيات 
عاليـة ماديـة، إضافـة إىل التدريب 
حـني  ويف  لإلعالميـني».  والتأهيـل 
يـرى الدكتـور عبـد العزيـز أنه «ال 
يمكـن مقارنـة الوضـع يف املـايض 
بالوضـع الحـايل، بسـبب اختـالف 
طبيعـة السـاحة اإلعالميـة وغياب 
القـدر الكبري من املنافسـة»، يعترب 
اإلعالمي حسـن حامد، رئيس اتحاد 
أن  األسـبق،  والتلفزيـون  اإلذاعـة 
«تفوق» اإلعالم املرصي يف الستينات 
تحقق لكونه يومذاك «إعالماً تنموياً 
موجهاً لجماهري الشـعب، ولم تكن 
هناك أصوات متداخلة معه».ختاماً، 
يشدد الدكتور مكاوي عىل «رضورة 
وجود اسـرتاتيجية واضحة لإلعالم 
املرصي تحافظ عىل أمنه القومي يف 
الداخل والخارج، مع رضورة إصدار 
قانون حرية تـداول املعلومات الذي 

نص عليه دستور عام ٢٠١٤». 
 (عن/صحيفة الرشق األوسط)



الـزوراء التقت يف احـد اروقة دائرة السـينما 

واملرسح الفنـان مقداد مظلـوم واجرت معه 

حوارنا اآلتي:-

-اهال وسـهال بـك يا مقداد ضيفـا عزيزا عىل 

الزوراء ونحن ضيوفك يف دائرتك.

-شـكرا لكـم متمنيا لكـم املزيد مـن النجاح 

والتطـور خدمـة لالعـالم العراقـي والحركة 

الفنية .

-كثـريا ما نقرأ اسـمك يف غري مـا نتثبت عليه 

فما اسمك الذي تفضله؟

-اسمي املعروف هو مقداد عبد الرضا مظلوم 

لكنني افضله باسـم مقداد مظلوم الني اراها 

اجمل .

-لنبـدأ يا ابـن مظلـوم بآخر سـؤال وغري ما 

تعودناه فنسالك عن اخر اعمالك القادمة وما 

يف جعبتك من افكار جديدة لم تقدم ؟ 

-اذا فانتـم تبـدأون باملضمـوم قبـل املعروف 

اليس كذلك؟

-هكذا يف الزوراء نراه االفضل؟

-طيب اخر اعمايل لدي مسلسـل اعمل به االن 

ومن املقرر ان يقدم يف رمضان القادم عنوانه 

( املـاروت ) وقد نرشت بعضا من صوره عىل 

الفيس بوك قبل ايام، من تاليف رسل جواد من 

ابناء مدينة العمارة ومن اخراج املخرج البارع 

عـيل طالب الذي عملنا معا قبل فرتة تجاوزت 

ثماني سـنوات مسلسـل ( وادي السالم)، انا 

امثل البطولة يف مسلسل املاروث ومعي الفنان 

البارع محمود ابو العباس وجواد الشـكرجي 

واسـيا كمال وعـدد من املمثلني فكـرة العمل 

انه ينتمي اىل ما يسـمى باعمال االحتجاج ملا 

نـراه من افرازات نتيجـة الظروف التي برزت 

يف االونـة املاضيـة واسـتغالل بعـض ضعاف 

النفـوس الربـاك البلـد وكسـب املغانـم غري 

الرشعيـة كبيع االعضاء البرشية واسـتخدام 

وانتشـار املخدرات وغريها من اعمال مشينة 

دخيلة عىل الواقع العراقي.

-اذا فنحـن يف انتظـار ماريـوت يف رمضـان 

القادم .

-بالضبـط ونامـل ان نبـدأ الربوفـات االيـام 

القريبة القادمة باذن الله .

-االن نعود اىل اسئلتنا ونسالك كم من االعمال 

الفنية من مرسحيات وسينما واذاعة وتاليف 

شاركت به يا مقداد ؟

-كثـرية اخـىش ان انـىس بعضهـا يـا جمال، 

ساحاول استذكارها ان استطعت فلنبدأ برسد 

االعمـال كلها وعرب جميع القنـوات االعالمية 

التي قدمت فيها وحسب سنواتها .

-الهروب 

-الوايل محفوظ

شاركت بعمل اسمه وادي السالم   ٢٠١٥ -

-٢٠١٠ - النخلة والجريان 

-٢٠١٢- ضياع يف حفر الباطن  

-٢٠٠٨- الرسداب 

(خيون) -٢٠٠٧- املصري القادم 

نسيم  بدور  مناوي باشا ج٢   ٢٠٠٢-

أفندي خضوري

نسيم  بدور  مناوي باشا ج١   ٢٠٠١-

أفندي خضوري

الوحاش   ٢٠٠٠-

رايض ليل الشتا   ١٩٩٨-

بركان الغضب   ١٩٩٨-

حكاية من الزمن الصعب   ١٩٩٨-

حبايبنا   ١٩٩٧-

البنات   ١٩٩٦-

املحامي أبو الديك هسترييا   ١٩٩٦-

الريح والرماد   ١٩٩٦-

ذئاب الليل ج٢    ١٩٩٦-

رجال الظل   ١٩٩٦-

توفيق امرأة ورجل   ١٩٩٥-

بر األمان   ١٩٩٤-

الهروب إىل املجهول   ١٩٩٢-

الدفرت األزرق   ١٩٩٠-

الهاجس   ١٩٨٤-

ر  و بـد النرس وعيون املدينة   ١٩٨٣-

(رؤوف)

األيام العصيبة   ١٩٨١-

قصص خليجية   ١٩٨٠-

تحت موس الحالق   ١٩٦١-

-أربعة عىل الطريق 

-هاشم- تمثلية 

-الرسوم املتحركة

-مغامرات آراغو 

حكايات عاملية   ١٩٧٩-

-اما يف املرسح فكانت يل مشاركات عديدة 

وكثرية ستناولها بالتواريخ ومنها :-

خيط الربيسم   ١٩٨٧-

صايرة ودايرة   ١٩٨٥-

(صاحـب  والجـريان  النخلـة   ١٩٦٩-

البايسكلجي)

-يف السينما ايضا يل مشاركات منها :-

الفرار   ١٩٩٦-

االنفجار   ١٩٩٢-

يف ليلة سفر   ١٩٩٠-

اللعبة   ١٩٨٩-

يشء من القوة   ١٩٨٨-

عرس عراقي   ١٩٨٨-

الفارس والجبل   ١٩٨٧-

العاشق   ١٩٨٥-

الحدود امللتهبة   ١٩٨٤ -

-وماذا عن التأليف يا مقداد؟

-يف التأليف (٢٠١٣): نزف جنوبي (مسلسل)

-يف اإلخراج

- (٢٠١٣): زيارة إىل الجنة (فيلم)

- (٢٠٠١): املتنبي (مسلسل إذاعي)

- (٢٠٠٠): الجواهري (مسلسل إذاعي)

-طيـب وانت قدمـت بصوتك بعـض الربامج 

االذاعية عددها لطفا ؟

-برنامـج اذاعـي اسـمه الرصيـف (٢٠١٨): 

(إذاعة العاصمة)

- (٢٠٢٠): تفضل كهوة:(قناة العراقية) .

-توليـت يـا مقـداد مسـؤوليات يف عـدد من 

القنوات عددها واي االعوام كانت ؟

- يف فـرتة معينـة توليـت مهمـة إدارة إذاعة 

بغداد الرسـمية، وشـاركت يف دبلجة الرسوم 

الكرتونية من خالل عميل يف مؤسسـة اإلنتاج 

الحصـار  فـرتة  خـالل  املشـرتك  الربامجـي 

االقتصادي عىل العراق أواسـط التسـعينيات 

عملت صناعة يف عـدد من األفالم التي أنتجت 

ضمن مـا أطلق عليه يف حينـه بموجة «أفالم 

السـكرين»، وهـي أفـالم مصـورة تلفزيونياً 

ولكن بمواصفات سـينمائية وتصلح للعرض 

من خالل شاشات السكرين متوسطة الحجم 

أهمهـا فيلم (االنفجار)، كما شـغلت منصب 

مسـؤول وحدة اإلنتـاج، ابتعدت عـن الدراما 

العراقيـة لسـنوات بعـد العـام ٢٠١٠ وعدت 

بمسلسـيل ضيـاع يف حفر الباطن بشـخصية 

«نعمة الدفان» ووادي السالم عام ٢٠١٥. 

- بهـذا الكم من االعمال واملشـاركات البد انك 

حظيت بالكثري من الجوائز 

 - اكيـد يف اإلمارات العربيـة املتحدة: حصلت 

عىل تكريم من مهرجان أبو ظبي السـينمائي 

عن مجمل سريت يف السينما العراقية ٢٠١٢

ويف  السـويد: تـم تكريمـي يف مهرجـان أيام 

السـويدية  بالعاصمـة  العراقيـة  الثقافـة 

ستوكهولم ٢٠١٢.

-ما عالقتك باذاعة  fm  الراقية ؟

-انا احد مؤسسيها .

-طيـب حدثنا عن فكرة مسلسـل (اربعة عىل 

الطريق ) 

-هـذا املسلسـل اخـذ شـكال دراميـا وعرض 

بتاريخ ١٢ سبتمرب ٢٠٠٧ فكرته هو مسلسل 

يناقش قصـة أربعة شـخصيات (أبو كوثر - 

وأبـو رافد - وكمال - ومليـاء) يمثل كال منهم 

رشيحة وجيال مختلفا، ويستعرض السلبيات 

التـي ال تـزال منتـرشة يف املجتمـع العراقي. 

املسلسـل مـن اخراج: عزام صالـح (مخرج) 

وعبدالوهاب عيل (املخرج املنفذ)  ومن تأليف: 

قحطان زغري.

طاقـم العمـل: عبدالخالـق املختـار  ومقداد 

عبدالرضا  وآسيا كمال  وعبدالجبار الرشقاوي  

وهيثم عبدالرزاق  ورياض شهيد.

-طيب وما فكرة فيلم - اللعبة - ١٩٨٩ 

-هذا الفيلـم مدته كانت ٩٠ دقيقة تم عرضه 

بتاريخ اكتوبر ١٩٨٩ .

هو قصـة حٍب طويلة توجت بـزواج الدكتور 

رافع الذي هو انا (مقداد عبد الرضا) وزوجته 

(سـناء عبـد الرحمـن)، يظهر امللـل والفتور 

يف عالقتهمـا، فيحـاول الزوج رافـع أن يوهم 

زوجته بوجود امرأٍة أخرى حتى يشـعل نريان 

الغرية يف قلبها من اخراج: وسـيناريو  محمد 

شكري جميل 

طاقـم العمـل: سـناء عبدالرحمـن  ومقـداد 

عبدالرضا  وفاطمة الربيعي  وطعمة التميمي  

وهاني هاني  وفريال كريم.

-طيـب ومـاذا عـن مسلسـل املهـم - النخلة 

والجريان - ٢٠١٠ 

-مسلسل عراقي تاريخ العرض: ١٠ اغسطس 

٢٠١٠ قدم يف إطـار درامي، يعاني العراق من 

االستعمار الربيطاني والحرب التي كانت عىل 

األبـواب، وسـط مظاهـرات تنـدد باالحتالل، 

وتسـوء األوضاع االقتصادية، وتلجأ سـليمة 

لبيـع الخبـز، وتنقسـم االراء حـول الرتحيب 

بقـدوم األملـان ورفضهـم، اخراج: جمال عبد 

جاسـم (مخـرج)  عبدالوهاب عـيل (مخرج 

منفذ)

تأليف: غائـب طعمـة فرمـان (عـن روايـة 

للكاتب)

طاقـم العمـل: سـامي عبدالحميـد  ومقداد 

عبـد الرضا  وفاطمة الربيعي  وسـهى سـالم  

وعبدالستار البرصي  وخليل عبدالقادر .

-بعد هذا الرسد الواسع ملسريتك الفنية نسالك 

اين تجد نفسك ؟

-يف السينما .

-أهم شخصية قدمتها ؟

-شخصيتي يف النخلة والجريان و كان اسمها 

( صاحب البايسكلجي)

-هل صحيح ان مقداد مظلوم يسـتثمر عمل 

السينما للتلفزيون ؟

-اجابة عن سـؤالك اقول الن املمثل الجيد هو 

الـذي يعـرف مكانته فـاذا كان عـىل املرسح 

فهـو عـىل املـرسح واذا بالسـينما فعليـه ان 

يعـرف دوره وكذلك عىل التلفزيون او االذاعة 

ولهذافانا اطـي كل دور دوره  هكذا يجب ان 

يكون املمثل الناجح .

-كيف تقيم الحركة الفنية االن ؟

-فقط اقول ساعد الله املمثل اليوم عىل تحمل 

االوضاع والضغوط املختلفة التي تجعل املمثل 

ال يسـتطيع ان يقدم كل ما عنده اما الحركة 

الفنيـة بشـكل عـام فهـي بسـيطة بسـبب 

االوضـاع والضغوط االجتماعية والسياسـية 

واملالية .

-يف نهايـة الحوار الشـيق مـاذا يتمنى مقداد 

مظلوم ان يقول للناس؟

-اقول االنسـان للناس والناس للناس وميزان 

الفنان ورصيده هم الناس وبدون الناس جنة 

ال تراد املهم فيما ارغب قوله هو ان البلد يجب 

ان يسـتفيد من الدراما فهي األداة التي تخلق 

القوانني وتوعـي الناس وتدخـل الرفاهية اىل 

نفوسـهم ناهيك عن الثقافة التي تغرسها يف 

نفوس املشـاهد . اما اذا بقـي البلد يفتقر اىل 

املرسح والفنون بشـكل عام فهـذا يعني اننا 

نعيش الرتاجع الحقيقي .

-يف ختام هذا الحوار وباسـم الـزوراء نتمنى 

للفنـان الكبري مقداد مظلوم الصحة والعافية 

ومواصلـة العطـا ء خدمـة للحركـة الفنيـة 

ولبلدنا الحبيب .

شكرا جزيال لك ولزورائكم الرائعة . 

واملخرج واملؤلف مقداد عبد الرضا مقدما للربامج االذاعية يف إذاعة العراق ومخرجاً لعدد كبري  عمل الفنان 
من برامجها، وممثالً يف مسلسالتها املختلفة.. وهو من أول املساهمني يف تأسيس إذاعة صوت الجماهري يف 
العام ١٩٧٠ كما أنه مؤسس إذاعة أف أم العراقية بني العامني ١٩٨٠-١٩٨٧ ، أما أهم األعمال الدرامية التي 
أخرجها لإلذاعة العراقية فكانت مسلسل املتنبي  ومسلسل الجواهري. توىل الفنان مقداد عبد الرضا مهمة إدارة 
إذاعة بغداد الرسمية، شارك يف دبلجة الرسوم الكرتونية ، من خالل عمله يف مؤسسة اإلنتاج الربامجي املشرتك، 
كما عمل يف املرسح الفني الحديث، ومن ثم يف (الفرقة القومية للتمثيل)، فكان مياالً للمرسحيات الشعبية ، وشارك 
يف عروض مرسحية تجريبية مهمة ضمن خارطة املرسح العراقي، وله يف تجارب عديدة مع الفنانني إبراهيم جالل 
وسامي عبد الحميد ومحسن العيل وغريهم خالل فرتة الحصار االقتصادي عىل العراق..  أواسط التسعينيات عمل 
صناعة يف عدد من األفالم التي أنتجت ضمن ما أطلق عليه يف حينه بموجة «أفالم السكرين»، وهي أفالم مصورة 
تلفزيونياً ولكن بمواصفات سينمائية وتصلح للعرض من خالل شاشات السكرين متوسطة الحجم أهمها فيلم 
(االنفجار)، كما شغل منصب مسؤول وحدة اإلنتاج، ابتعد عن الدراما العراقية لسنوات بعد العام ٢٠١٠ ليعود 

بمسلسيل ضياع يف حفر الباطن بشخصية «نعمة الدفان» ووادي السالم عام ٢٠١٥.
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الخاطئـة  النسـاء  معتقـدات  مـن 

إيمانهـم بـأن شـكلهم أو مظهرهم 

الخارجـي هو الذي قـد يلفت الرجال 

إليهـم، متغاضني بذلك عـن الطبيعة 

قـد  والذيـن  رجـل،  لـكل  املختلفـة 

تلقائيـة  األكثـر  النسـاء  يفضلـون 

وعفوية من تلك املتربجة واملتصنعة، 

ولكـن ذلـك ال يعنـي عـدم اإلهتمام 

نهائيا باملظهـر، واالعتماد فقط عىل 

حس الدعابة والفكاهة.

فالشكل قد يلعب دورا بسيطا يف جذب 

الرجل، وخاصة إذا كان طبيعيا، وغري 

متكلـف يف وضع مسـاحيق التجميل 

ومواكبـة العرص، ومن أبرز األشـياء 

التـي ينجذب إليهـا الرجل بسـهولة 

ويعشـقها يف املرأة قبـل اإللتفات إىل 

شكلها ما يأتي:

مستمعة جيدة

معظم الرجال تقدر النساء القادرات 

عىل االسـتماع فقط، من دون إعطاء 

مواعـظ ومحـارضات، أو تعليقـات 

ونصائـح بخصـوص مـا يمكـن أن 

تفعلـه يف حال كانـت بنفس املوقف، 

فالقدرة عىل االستماع من أكثر األمور 

التي تشـعر الرجل بالدعم والرغبة يف 

التحدث عـن مشـاكله وأحالمه بكل 

راحـة وأمـان، كما تبني مـدى تفهم 

املرأة وقدرتها عىل الصرب والتحمل.

العفوية

وهي القـدرة عىل التـرصف بطريقة 

طبيعية بعيدة عن التصنع يف الحركات 

واألقـوال بطريقـة تبتعد فيهـا املرأة 

عن التقيـد والتعبري عن شـخصيتها 

بشـكل لطيف وغري مبتـذل، كالغناء 

أمام الرجل حتـى ولو كانت بطريقة 

عشوائية وهوجاء أو القيام برد فعل 

إيجابي عفوي.

سائقة جيدة

عىل الرغم من شـكوى الرجال الدائم 

واملتكـرر من سـوء مهـارات القيادة 

التـي تمتلكهـا النسـاء، إال أن ذلك ال 

يمنعهـم من إبـداء إعجابهـم اتجاه 

قـدرة املـرأة عـىل مجـاراة الرجل يف 

القيـادة ويف الطريقة التي تقود فيها 

السيارة.

اإلنجاز

شـعور املـرأة بالسـعادة واإليجابية 

تجاه ما تمتلكه يف حياتها سواء كان 

قليال أو غري كاف وتحمسـها للتفوق 

واإلنجـاز، يجذب الرجل إليها بشـكل 

مبارش بحيـث يميل الرجل بطبعه إىل 

كره التذمر والتشاؤم.

التمتع بتناول الطعام

املـرأة  بطريقـة  الرجـل  يهتـم  ال 

واهتمامها يف تناول األطعمة الصحية 

التي تحتوي عىل سعرات حرارية أقل 

وإنما تعجبـه املرأة الواثقة بنفسـها 

التي تسـتطيع تناول ما تشاء بحيث 

تسـتمتع بـه وتتحـدث عنـه لطعمه 

اللذيذ وليس لسعراته القليلة.

مهارة الطبخ

يقـول املثـل الطريـق إىل قلـب الرجل 

معدته وهـو بالتأكيـد كالم صحيح، 

فالرجل يحب املرأة القادرة عىل تقديم 

الطعام له عـن طريق التفنن واإلبداع 

بطريقة طبخه، وهذا الشيئ نابع من 

تفكريهـم التقليدي بـأن الطبخ جزء 

من كون املرأة زوجة صالحة.

إمرأة حقيقية

هذا ال يعنـي أنها خفيـة، أو وهمية، 

ولكنه يبني مدى صدق شخصية املرأة، 

وحقيقتها، فكلما كانت املرأة عادية، 

ومبتسـمة وتلقائيـة، زادت محبتهـا 

يف قلـب الرجـل، بعكـس التصنـع يف 

الشخصية واختيار الكلمات املتداولة 

بني ضعاف الشخصيات الذين يحبون 

إظهار أنفسهم ولفت األنظار إليهم.

تقديم التنازالت

عن طريق القدرة عىل التفاوض وإيجاد 

الحلـول املقبولة مـن كال الطرفني، و 

تقديم التنازالت عىل حسـاب تحسني 

العالقـة وزيـادة ترابطهـا والحفاظ 

عليها لفرتة طويلة.

حس الدعابة

ال تعـّد هـذه الصفـة مشـرتكة بني 

طبيعـة  تختلـف  إذ  النسـاء،  كل 

الرجـل  ولكـن  النسـاء  شـخصيات 

يفضل املرأة املرحـة التي لديها حس 

عايل من الفكاهة للحصول عىل روح 

إيجابية.

القوة

يميـل الرجـل عـادة للمـرأة القوية 

التي لها القدرة عىل تحمل الشـدائد، 

بحيـث  الصعوبـات،  مـع  والعيـش 

يسـتطيع اإلعتمـاد عليهـا يف بعض 

املسـائل التي قد يحتاج مسـاعدتها 

فيها. 

مـن املمكـن أن تهمل السـيدات 
تنظيف بعض األماكن والزوايا يف 
املنزل، ما قد يجعلها بيئة خصبة 
للجراثيـم، وبمثابـة مغناطيس 

لألغربة.
أماكـن يف املنزل جاذبـة لألغربة 

والجراثيم:
يمكـن  ال  األبـواب:  مقابـض 
تفويـت تنظيف مقبـض الباب، 
الذي قد تلمسه األيدي املتسخة، 
علًما أن املقبـض امللوّث يحتوي 
عىل جراثيم أكثر مقارنة بمقعد 
املرحاض! يف هذا اإلطار، ُيمسح 
املقبض، بوساطة مطّهر موثوق 

وصديق للبيئة.
مـراوح العـادم: قـد تغفـل ربة 
املنزل عن تنظيف مراوح العادم 
يف كّل من الحّمام واملطبخ، علًما 
أن الرطوبـة الزائـدة يف الحّمـام 
جـرّاء الرتاجع يف عمـل املروحة 
األوسـاخ  نتيجـة  املذكـورة، 
املكّدسـة عليها، يمكـن أن تولّد 

العفـن والعفـن الفطـري عـىل 
الجدران.

و يف هـذا اإلطـار، يصـّح فصـل 
غطـاء مروحة العـادم وتنظيف 
األجـزاء الداخلّيـة مـن األخـري، 
بوسـاطة املكنسـة الكهربائّية، 
مزيـل  بوسـاطة  واملروحـة 

الشحوم.
مروحـة السـقف: سـواء كانت 
املروحة تعمل أم ال، فإنها تجمع 
الكثري من الغبار عىل الشـفرات 
يمكـن  الغبـار،  مـن  للتخلّـص 
الوصـول إىل الجـزء العلـوي من 
مروحة السقف بمساعدة السلّم، 
واسـتخدام منفضـة الغبـار أو 
غطاء الوسادة لجميع كل الغبار 

املتساقط من املروحة.
الستائر: يجب نفض الغبار عنها، 
بوسـاطة املكنسـة الكهربائّية، 
ألن السـتائر يمكـن أن تجمـع 
الجراثيم واألوسـاخ،  أطناًنا من 
خصوًصا يف فصل الربيع إذا كان 

هناك ستائر معدنية أو خشبّية، 
فمن الـرضوري تنظيف ونفض 
الغبار عن كل رشيحة باستخدام 

فوطة مبلّلة باملاء.
زجـاج النوافـذ: يغفـل معظـم 
الناس عن تنظيف النوافذ عندما 
يتعلّـق األمـر بعملّيـة تنظيـف 
املنزل الروتينّيـة، عىل الرغم من 
كثرة األوساخ والغبار عىل زجاج 
النوافـذ. تجـدر اإلشـارة إىل أن 
النوافـذ تتطلّـب التنظيف ملرّتني 
عـىل األقّل يف الشـهر، عن طريق 
مـزج الخـّل باملـاء الدافـئ وكّم 

وافر من سائل الجيل.
و يجـب القيـام بإزالـة األغـربة 
والحطام املرتاكمني عىل الزجاج، 
مصنوعـة  فوطـة  باسـتخدام 
مـن األلياف الدقيقـة ثّم يوضع 
املزيج املذكور آنًفا عىل السـطح 
وُيرتك لبضع دقائق، قبل مسحه 
نظيفـة،  ممسـحة  باسـتخدام 
علًمـا أّنـه يجب تجّنـب تنظيف 

النوافذ، يف يوم مشمس، للحؤول 
دون ظهور الخطوط.

خطوات تنظيف الثّالجة:
قـد تهمـل رّبـة املنـازل تنظيف 
الثالجة، يف إطار عملّيات التنظيف 

الروتينيـة، األمـر الذي يتسـّبب 
بظهور البكترييا واألوساخ يف هذا 
اإلطـار، تنـزع األدراج والرفوف 
مـن الثالجـة، لغـرض تنظيفها 
برسعة وسـهولة، مـع التخلّص 

من البقع واالنسـكابات الجافة، 
والنقع يف املاء الدافئ والصابون، 
مع مسح حواف وأبواب الجهاز 

الجدير بالذكر أن مسحوق

كشـف طبيـب األسـنان الرويس سـريغي 

كوفالتشـوك، أن أسـنان املـرأة أثناء فرتة 

الحمل أو بعد وضع الجنني مبارشة تصاب 

بأمراض وتتهشـم أسـنانها بسبب نقص 

الكالسيوم والفلور يف جسمها.

و قال كوفالتشوك: ”عمليا تستخدم جميع 

العنارص املعدنية التي تدخل إىل جسم املرأة 

الحامـل، يف عمليـة نمو الجنـني، ونتيجة 

لذلك يحصل نقـص يف لرتكيز هذه املعادن 

يف جسم املرأة الرضورية لصحتها“.

ولفـت الطبيب إىل أن نقـص هذه العنارص 

املعدنية الرضورية يف جسـم املرأة، سـببه 

سـوء التغذية أثناء فرتة الحمل لذلك يجب 

عىل النسـاء أن تتبع نظامـا غذائيا صحيا 

يحتوي عىل جميع املواد املغذية الرضورية 

لصحة األسنان.

ووفقا له، يمكن أن يسبب اضطراب عملية 

التمثيل الغذائي أمراض األسنان أيضا كما 

أن العوامـل الوراثية تلعب دورا يف الحفاظ 

عـىل صحة األسـنان فـإذا عانـت قريبات 

املـرأة الحامل، من مشـكالت يف أسـنانهن 

أثناء فـرتة الحمـل، فاالحتمـال كبري جدا 

بأنها ستعاني من نفس املشكالت أيضا.

وينصـح الطبيب النسـاء مـن أجل تجنب 

أي مشـكالت يف األسنان أثناء فرتة الحمل، 

بـرضورة مراجعـة طبيـب األسـنان قبل 

الحمل ملعالجتها.

            

10 واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

_›uã€a@k‹‘€@lã”˛a@Òcãæa@ÔÁ@Âfl@Ú»‰ónæaÎ@Úu5næa@‚a@ÚÌÏ–»€a

fiÎdi@fiÎc@bË–Óƒ‰m@Û‹«@ôã®a@k∞@fiç‰æa@¿@Ú‡Ëfl@Â◊bflc

NNN@›õœc@›j‘nèfl@ÏÆ@:·ا
@ùœãÌÎ@ÜaÏæa@ù»i@ÍãÿÌ@Ô‹–†

_›‡»€a@bfl@bËmã◊aâfl

NNN@Ñj�æa

‚Îã–æa@·z‹€bi@Êb≠àbj€a@—ˆb–€

املقادير:

- الباذنجـان : ١ حبة (مقطع 

ومقـيل  رفيعـة  رشائـح 

ومصفى)
- لحم مفروم : ٥٠٠ غراماً

- البصل : ١ حبة (مفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبرية

- ملح : نصف ملعقة صغرية

- فلفـل أسـود : ربـع ملعقة 

صغرية

- طماطـم : ٢ حبـة (مقرشة 

ومفرومة ناعم)

ملعقـة  ربـع   : أوريغانـو   -

صغرية

- صلصة االسباجيتي الجاهزة 

: ٢ كوب

- بقدونـس : ملعقـة كبـرية 

(مفروم)

طريقة التحضري:

نـار  عـىل  مقـالة  سـخني 

متوسـطة، وأضيفـي اللحـم 

املفـروم، وقلبـي حتى يصبح 

بني اللون.

أضيفي البصـل وامللح، وقلبي 

ملـدة ٥ دقائـق حتـى تطـرى 

البصلة.

أضيفـي الطماطـم املفرومة، 

والفلفل األسـود، واألوريغانو 

وخففي النار، واتركي املكونات 

عـىل النار ملدة ١٥ دقيقة حتى 

تتسبك الطماطم.

وزعـي الحشـوة عـىل رشائح 

الباذنجـان املقـيل ثـم لفيهـا 

عـىل شـكل رول وثبتيها بعود 

أسنان.

ادهنـي الزيت يف طبـق الفرن 

الباذنجـان  لفائـف  وضعـي 

املحشوة.

صلصـة  بتوزيـع  قومـي 

وأدخيل  فوقهـا  االسـباجيتي 

الطبق للفرن عىل درجة حرارة 

١٨٠ مئويـة ملـدة ٢٠ دقيقـة 

حتى تتسبك الصلصة.

قدميها ساخنة إىل جانب األرز 

أو السلطة حسب الرغبة.
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تشـكو الكثري مـن األمهات من كـره طفلها إلحـدى املواد الدراسـية أو 

بعضهـا، ورفضه السـتذكارها، وتتسـاءل يف حرية عن العمـل أمام هذا 

الكره وكيفية حل املشكلة.

فيمـا ييل أقـّدم لك 20 نصيحـة للتغلب عىل كـره طفلك ملـادة من املواد 

ورفضه مذاكرتها:

اتركي طفلك يعّرب بالكالم عن مشكلته ومشاعره تجاه املادة.

تأكدي من أسـباب كرهه؛ هل بسـبب عدم فهمه لها وهل السبب منه أم 

من املعلم أم بسبب املعلم القايس مثًال.

ال تقارني بينه وبني أخيه الذي كان مجتهًدا يف تلك املادة

ابدئـي مبكـرًا يف االنتبـاه للمشـكلة، وال ترتكـي األمـر لفـرتة مـا قبـل 

االمتحان. 

حاويل مسـاعدته يف حل املشـكلة إن كانـت املادة يف مقـدور معرفتك أو 

استعيني بمن يساعده عىل فهمها قبل أن تطالبيه باالستذكار.

أخربيه أنك كنت تكرهني بعض املواد، لكن لو ترك اإلنسان واجباته للكره 

والحب فلن يصل ألي نجاح.

ال تطلبـي منـه التفوق فيها لكـن ال تخربيه بذلك كل مـا هنالك خفيض 

توقعاتك عن نتائجها حتى لو كان متفوًقا يف كل ما عداها.

إن كانـت مـن املـواد االختياريـة وكانت ال توافـق ميولـه، فاجتهدي يف 

استبدال املادة بأخرى يحبها.

عززي ثقته بنفسـه وبقدراته وذكائه وأنه قـادر عىل النجاح بل التفوق 

فيها.

شجعيه عىل املنافسة والنجاح فيها ويف غريها.

كافئيه وارسـمي له أهداًفا قصرية ومتوسـطة وطويلة املدى يف تحقيق 

النجاح فيها. 

احذري من العبارات التي تبدو إيجابية لكنها ليسـت كذلك مثل سـأفخر 

بنجاحك أو تعلم أن تنجح بأي طريقة.

شجعيه بعبارات مناسبة مثل اعمل للوصل إىل أفضل ما تستطيع أو عىل 

املرء السعي وليس عليه إدراك النجاح، أو أن ما ترغبني فيه أن يظل طالًبا 

مجتهًدا يسعى للعمل بغض النظر عن النتائج.

ساعديه عىل تنظيم يومه وعىل الصرب عىل املذاكرة وعىل وجود فرتة يرفه 

بها عن نفسه وأخرى للراحة.

ال تعاقبيه عىل النتيجة طاملا أنه اجتهد

شـجعيه بأفكار مبتكرة ففـي الجغرافيا مثًال وقد كنـت ال أحبها كانت 

معلمتي ترسـم لنا خرائط بألوان زاهية وتسـمي البالد بأسمائنا ونحن 

بأسـماء البالد، وكانت تحكي لنا قصًصا كثريًا عن كل البالد، وتربط بني 

التاريخ والجغرافيا بشكل يبهرني.

يف السن الصغري ال تضغطي عليه كثريًا، لكن ال ترتكي مذاكرتها وترضخي 

له تماًما.

قليل ساعات مذاكرتها قليًال، لكن كرري مرات مذاكرتها حتى ال يمل.

بادليها مع املواد التي يحبها ويهـوى مذاكرتها.تحدثي كثريًا عن تفوقه 

ونجاحه فيها بعد ظهور النتيجة.

أن  عديـدة  دراسـات  كشـفت 

يف  التحكـم  تسـتطيع  األطعمـة 

أمزجة النـاس، سـواء تبث فيهم 

أو تشـعرهم باالكتئاب،  السعادة 

املركبـات  وفـق  ذلـك  ويتحـدد 

التي تحتويهـا األطعمـة، واآللية 

التـي تعمل بهـا، كما تسـاهم يف 

إنتـاج الهرمونـات ومنها هرمون 

عـن  املسـؤول  السـريوتونيني، 

السعادة واالسرتخاء.

فمـا هـي األطعمـة التي ترسـم 

االبتسامة عىل وجه اإلنسان؟

املزاج  الداكنة: تعدل  الشـوكوالتة 

عـىل  الحتوائهـا  فـوري  بشـكل 

مضادات طبيعية تقاوم االكتئاب 

والتوتر.

األسماك: غنية بالربوتني وأوميغا 

٣ لذلك تحسـن املزاج، كالسلمون 

والرسدين.

تكويـن  عـىل  تسـاعد  الزبـادي: 

السـريوتونيني  هرمـون  وإنتـاج 

الذي يسبب شعور السعادة.

التـوت: يحتوي عىل نسـبة عالية 

ومضـادات  يس  فيتامـني  مـن 

األكسدة ويعمل عىل وقاية الدماغ 

من اإلجهاد التأكسدي.

زيـت الزيتـون: يخفـف االكتئاب 

ويحسـن األداء اإلدراكـي يف سـن 

الشـيخوخة ألنـه غنـي بالدهون 

الصحية.

الجوز: مقاوم قوي لالكتئاب ألنه 

يحتـوي عـىل معـادن ومضادات 

أكسدة وفيتامينات متعددة.

بـذور الكتـان: تؤثر بشـكل كبري 

وإيجابي يف الحالـة املزاجية ألنها 

غنية بأحماض أوميغا ٣.

بالطاقـة  الجسـم  يـزّود  املـوز: 

والحيوية واستهالكه يؤدي إلنتاج 

هرمون السريوتونيني.

البيض: يحتوي عىل الكولني الذي 

يعـزز وظائف املخ وعـىل الربوتني 

وفيتامـني B١٢ اللذيـن يحافظان 

عىل الطاقة.

الحبوب الكاملة: تسـاهم يف إنتاج 

هرمونـات السـعادة كالشـوفان 

والكينوا والحنطة السوداء.

الخضار الورقية: تعمل عىل تهدئة 

الجسـم والوقايـة مـن االكتئـاب 

واسرتخاء العضالت.

الكركم: يحمي الدمـاغ من التلف 

ويعزز القدرة عىل مقاومة التوتر.

الشـاي األخـرض: غنـي بعنارص 

صحـة  عـىل  تحافـظ  غذائيـة 

الشـعور  وتخفـف  األعصـاب 

باإلجهاد والقلق.

القهـوة: مضادات األكسـدة التي 

تتوفـر فيهـا بوفـرة تقلّـل خطر 

اإلصابة بمرض االكتئاب.
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ال تخـرس املقربـني منـك فربما تكون يف أشـد 
الحاجة إليهم الفرتة القادمة. ربما تكون بعض 
تعليقات األهل أو الزمالء جارحة أو قاسـية إىل حد 
ما ولكنك يجب أن تسـتفيد منها. دافع عن نفسك 

ولكن بهدوء وبطريقة مهذبة.

يوم ممتاز بالنسـبة لك، ألنك ستسطيع فيه التعبري 
عن مشـاعرك ملن حولك بدون خوف. ثق يف نفسك ويف 
قدراتـك الخاصة. الوقت مهم جدا بالنسـبة لـك اليوم فال 
تضعـه. ربما تأتيك أكثر من فرصـة لتحقيق أحالمك التي 

ظننت يف لحظة ما أنها أصبحت مستحيلة.

ربما يكـون من الصعب عليك اليـوم أن تتعامل مع بعض 
املشاكل. تركز بشـكل كبري عىل مشكلة واحدة وترتك باقي 
املشـاكل للغد. ربما ال تجد الحل املناسب ولكنك فقط تحاول 
أكثر من مرة. هذا اليوم غري مناسب لتضييع الوقت يف البحث 

عن حلول للمشاكل.

النـاس من حولـك سـيقدرون الجهـود التي 
تبذلها من أجل إسـعادهم. أعط الحبيب فرصة 
ملقابلتـك لكي يـرشح لك ما أسـأت فهمـه أمس. 
االنعـزال ليس حال منطقيـا. يجب أن تتحاور معه 
لكـي تصال إىل حـل يرضيكما. اضحـك وافرح مع 

األصدقاء يف املساء.

من األفضل أن تأخذ اليوم قسـطا من الراحة. 
انظر لكل يشء من حولك وتابع األحداث لحظة 
بلحظة. اسـتمتع بقضاء سـهرة مميزة مع األهل 
واألصدقاء وناقش بعض األفكار املهمة. شاهد فيلمك 

املفضل معهم أو مرسحيتك.

ال تهـرب مـن أي مشـكلة تواجهـك اليـوم. أي ضغـط 
عصبـي قد تتعـرض له اليوم قد يتضاعف ويؤثر سـلبا يف 
صحتـك إن لم تحاول التعامل معه. كلما واجهت املشـاكل يف 
الوقت الحايل، كنت أقل ندما يف املسـتقبل. ربما ال يفهم اآلخرون 

احتياجاتك مادمت ال توضحها لهم.

ال تفـرتض تلقائيـا أنك تسـتطيع حـل كافة 
املشـاكل واألزمات بمفردك هـذا اليوم. التحدث 
مع مـن حولـك يف بعض األمـور سيسـاعدك عىل 
إيجاد حلول منطقية. اطلب املساعدة من اآلخرين 
عنـد شـعورك بالحاجة إليهـم. ال تخجل من طلب 

املساعدة، فكلنا لدينا مشاكل ونمر بأزمات.

حاول أن تدرج يف قائمة أعمالك اليوم مساعدة اآلخرين 
قبـل أي يشء آخـر. تحـاول اليـوم حـل لغـز مـا بهدوء 
وبمفردك. قيامك باملهام بنفسـك دون االعتماد عىل اآلخرين 
أمر مهم ورضوري، ولكن الخطوة القادمة قد تتطلب املساعدة 

من بعض األطراف.

أحالمـك لن تتحقق إال إذا كنت مؤمنا بها وتعمل عىل 
تحقيقها. ال يوجد أي شخص سواك سيسعى لتحقيق 
هـذه األحالم. يجب أن تقوم بكل يشء بنفسـك خاصة 
إذا كان هذا اليشء يخصك. يجب أن تثق يف نفسـك وأن 

تؤمن أنه ال يوجد يشء مستحيل.

إذا كنت تتحدث اليوم عن شخص آخر، ال تقل 
عنه أي يشء قد يحزنه إذا سمعه لو كان أمامك. 
ليـس لديك أي عذر لكي تترصف بهذا الشـكل. كن 
حذرا واخرت كالمك بذكاء ألن ما تقوله سـيكون له 
تأثـري عىل اآلخرين. قد يكون هناك شـخص ينرش 

كل ما تقوله.

الحمل
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القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربمـا تهرب من بعض االلتزامـات اليوم. ال تطلب دوما 
املساعدة من أي شخص واعتمد عىل نفسك. كن قويا ودع 
اآلخـرون يعرفون قدراتك ومهاراتـك الخاصة. مهمتك اليوم 
هي أن تحمي مشـاعرك وقلبك. ال تشغل عقلك بهموم اآلخرين. 

كن عدوانيا إذا اضطرتك بعض املواقف لذلك.

١١٣٨ - وقوع زلزال حلب الكبري والذي يعترب رابع أكرب زلزال مسـبب للوفيات 
يف التاريخ.

١٧٢٧ - تتويـج جـورج الثاني وكارولني أمرية أنسـبش ملًـكا وملكة ململكة 
بريطانيا العظمى.

١٩١٠ - الرئيـس االمريكـي ثيودور روزفلت يصبـح أول رئيس يف العالم يطري 
بالطائـرة وذلـك ملـدة أربع دقائـق يف طائرة من صنـع االخوان رايـت يف والية 

ميزوري.
١٩٦٣ - االمم املتحدة تدين سياسة القمع يف جنوب أفريقيا.

١٩٧٣ - القوات العراقية تدخل رسًميا باملشاركة يف حرب أكتوبر.
١٩٧٧ - اغتيـال رئيـس الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة املقـدم إبراهيم محمد 

الحمدي.
١٩٨٦ - عقد لقاء قمة هو الثاني بني الرئيس االمريكي رونالد ريغان والزعيم 

السوفيتي ميخائيل غورباتشوف يف ريكيافيك.

١٩٩١ – تفكيك جهاز االستخبارات السوفيتية / كي جي بي.
١٩٩٤ - كتائب القسـام تقوم بعملية خطف لجندي صهيوني يدعى نخشـون 

فاكسمان.
- ٢٠١٥ الرئيـس البيالـرويس ألكسـندر لوكاشـينكو يفوز بوالٍيـة ثانية بعد 

ية. حيازته ٨٥٫٥٧ ٪من االصوات يف االنتخابات الرئاسَّ
- ٢٠١٨املهمة الفضائية سـايوز إم إس-١٠ تعانـي خلال يف الصاروخ الحامل 

بعد دقائق من االنطالق، مما اضطر الرائدان إىل تنفيذ هبوط
اضطراري وعادا لالرض بسالم.

٢٠١٩ - اللجنـة النرويجيـة لجائـزة نوبل تعلـن فوز رئيس الـوزراء االثيوبي 
ل النـزاع الحدودي مع  آبـي أحمد عيل بجائزة نوبل للسـالم، بعد جهوده يف حِّ

إريرتيا.
٢٠٢١ - حكومة تونسية جديدة برئاسة نجالء بودن تؤدي اليمني الدستورية، 

وهي أول حكومة ترتأسها امرأة يف العالم العربي.
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يقطع النهر سـابحا كل يوم ليصل اىل مدرسـته واىل تالميذه، انه 

املعلـم الهندي (عبد امللك) وهو مـن مقاطعة كرياال، حيث يذهب 

عبد امللك يوميا اىل مدرسـته، وهو يسـبح يف النهر ويحمل شنطه 

بالسـتيكيه يحمل بها اغراضـه، ويفعل عبد امللـك ذلك ليصل اىل 

مدرسـته يف وقت مبكر النه لو ذهب للمدرسـه عن طريق الباص 

سيستغرق وقت ٣ ساعات ليصل.

فيقـول عبد امللـك انه ال يهتم ملـا يعانيه وال يهتـم بحجم الراتب 

بقدر اهتمامه بان يصل باقىص رسعة اىل تالميذه الذين يحبونه 

ويحبهـم كثريا فهو شـديد الفـرح بحب تالميذه له وما يحسـه 

منهم يف عيد املعلم ومـا يجلبون له من هدايا ليعربون عن حبهم 

وتقديرهم له .

فهذا ما يجب ان يكون عليه كل معلم ، ففي هذه االيام نجد املعلم 

مدرسـته بجوار منزله ولكنه رغم عن ذلـك يصل متأخر حتى ال 

يكلف نفسه حضور طابور الصباح مع التالميذ، فاذا وجد الحب 

بني املهلم وتالميذه ذابت جميع املشـاكل، ويسـتطيع املدرس ان 

ينقل مادته العلميه بعد ذلك للطالب بكل بساطه.

يرضب هذا املثل للشخص الذي 

يقع بـني داهيتني تصيبانه فال 

يسـتطيع منهما خالصا ، حتى 

يصيبه من األذى ما اليقدر عىل 

دفعه أو النجاة من ّرشه. 

أصله: 

أن رجال كانت له زوجة اسمها 

حانة فلما أسـّنت تاقت نفسه 

للزواج مـن امـرأة أصغر منها 

. فبنـى بفتـاة صغـرية مليحة 

، حسـناء اسـمها مانـة فكان 

يعدل بينهما كما أمر الله تعاىل 

فيقـيض ليلـة مع حانـة وليلة 

مـع مانة فـال يغبـط إحداهما 

حقهـا وكانـت كل واحدة تريد 

ان تستأثر به وحدها ، فكان إذا 

اختىل بزوجته األوىل حانة تأخذ 

بعض الشـعرات السـوداء من 

لحيتـه فتنتفها، حتـى تصبح 

لحيته بيضاء ، فيشعر بأنه كهل 

وأنه من سنها وينبغي أن يكون 

لهـا وحدها دون سـواها. وإذا 

اختـىل بزوجته الصغـرية مانة 

فأنهـا تنتـف بعض الشـعرات 

البيضاء من لحيته حتى تصبح 

لحيته سـوداء فيشـعر بأنه ال 

يزال شابا وأنه ينبغي أن يكون 

لهـا وحدها دون غريها ومازال 

دأب زوجتيه معه حتى اختفى 

شـعر لحيته مع األيام ولم يبق 

منها وال شعرة واحدة . 

ويف ذات يوم كان الرجل جالسا 

مع بعض أصحابـه يف املقهى، 

فسـأله أحدهم: (( هاي شـنو 

لحيتـك؟..  ويـن  فـالن؟  أبـو 

مزّينهـا ؟)) فقـال الرجـل: (( 

ال واللـه مازّينتها ولكن (( بني 

حانة ومانة... ضاعت لحانه ) 

فسأله أصحابه عن مغزى قوله 

، فأخربهم الخرب ، فضحكوا من 

ذلـك طويال وتعّجبـوا من صرب 

الرجل املسـكني عـىل مافعلته 

زوجتاه بـه، وذهب ذلك القول 

مثال 
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1  شاعر ووزير اندليس من أهل قرطبة برع يف الوصف والبالغة
2 للتمني o قطعة مسطحة للكتابة o املناطق املفتوحة من األرض

3 رسوم عىل الجلد (معكوسة) o نساعد يف أمر ما
4 شـخص بنى نفسـه بنفسـه دون االعتماد عـىل اآلخرينo رضس 

(معكوسة).
5 مواز ومقابل o آلة موسيقية وترية

6 متشابهان o ميزان o ألف كيلوجرام
7 مادة تستخدم لعمل حلوى شبيهة باملهلبية o ثلثا باب

8انسكب o أبو األسود ملك النحو العربي
9 مـا يقولـه املحامـي دفاعـا عن موكلـه o إنـاء كبري مـن الفخار 

(معكوسة).
10 استخدام اآلالت يف انجاز العمل واالرساع به oتقابلها عرش أمثالها 

(مبعثرة).

1 شاعر فيلسوف لقب برهني املحبسني o سماء
2 رئيس أمريكي مثري للجدل o هولندي أسـس للفلسـفة األوروبية 

الحديثة وأبو املذهب العقالني
3 استيعابنا لألشياء والزمن من حولنا وذاكرتنا o نقيض الحرب

4 أخطـأ خطأ صغريا o رضبت كفيها معا o قطع األشـياء إىل قطع 
صغرية

5 رياضة هندية يف القدرة عىل الرتكيز o تأدية اعمل بقدرة واقتدار
6 كلمة فرعونية قديمة بمعنى جميل o قانون يف الجرب

7 غاز خامل (ال يتفاعل)
8 فائدة للناس o نقطة التقاء األشعة (أو األشياء) وتركيزها

9 ليونة o أرسطو
10 نبـات طبي يسـتفاد مـن بذوره ويـرشب بغليـه وتقديمه كما 

الشاي o اسم عربي قديم

الكتابـة اليدوية تعـّد صورة واضحة 
عن شـخصية الشخص، حيث تظهر 
و تبني العديد من السمات و الصفات 
الشـخصية من خالل طريقـة كتابة 
الكلمات و حتي الحـروف و نقاطها 
أو  العربيـة  باللغـة  الكتابـة  سـواء 

األنجليزية أو أي لغة أخرى.
نقدم يف هذا املقال تحليل للشـخصية 
مـن خـالل طريقـة الكتابـة باللغة 
األنجليزية. قم بقـراءة املقال بعناية 
حتى تستطيع التعرف عىل شخصيتك 

من خالل خط يدك.
١- الخط الصغري و الخط الكبري:

الشـخصية املنفتحة غـري املتحفظة 
تميل إىل الكتابة بأحرف كبرية، بينما 
الشـخصية الخجولـة املنطوية تميل 
إىل الكتابة بأحرف صغرية. اما كتابة 
األحـرف يف حجـم متوسـط ليسـت 
بأحـرف كبـرية أو صغـرية ، فذلـك 
عالمـة عىل شـخصية واضحة و تدل 

عىل وجود قدرة قوية عىل الرتكيز.
٢- املسافة بني الكلمات:

األشـخاص الذين يرتكون مسـافات 
كبرية و واسعة بني الكلمات يتميزون 
بالحرية و االستقالل. أما األشخاص 
قصـرية  مسـافات  يرتكـون  الذيـن 
بـني الكلمات فهم أشـخاص يحبون 
األندمـاج مع األخرين. أما اذا لم يكن 
هناك مسـافات كافية بـني الكلمات 
بحيـث تظهر متالصقـة و متزاحمة 

أنت شخصية متطفلة و فضولية.
٣-  طريقة الضغط عىل القلم:

يف حالـة الضغط الشـديد عـىل القلم 
عنـد الكتابـة بحيث تظهـر الكلمات 
داكنة ، فأنها تظهر صفات الغضب و 
التوتر، بينما الضغط القليل نسـبيا- 
متوسـط هـو دليل عىل األلتـزام. أما 
الضغـط الناعم و الضعيف عىل القلم 
أثناء الكتابة هـو دليل عىل الحنان و 

التعاطف و قلة الحيوية.
٤- طريقة كتابة نقاط الحروف مثل 

: “ i “ يف حرف
اذا كنـت تكتـب نقـاط الحـروف إىل 
أعىل، فأنت شـخص له خيال واسـع 

و نشط. بينما اذا كنت تكتب النقاط 
قريبـة جداً من رسـمة الحرف فأنت 
شـخص منظم و تحـب الرتتيب. أما 
اذا كنت تكتـب نقاط الحروف ناحية 
شـخص  فأنـت  اليمـني  أو  اليسـار 
مماطل. أمـا اذا كنت تكتـب النقاط 
عىل شـكل دائرة فأنت شخص لعوب 

و طفويل.
٥-طريقة التوقيع:

التوقيـع و األمضـاء عـىل األوراق و 
الوثائـق: التوقيـع املقـروء الواضـح 
هو دليـل عىل الثقة و الثبـات. بينما 
التوقيع الغري مقـروء و الغري واضح 
هو دليل عىل ان ذلك الشخص غامض 

يصعب فهمه بسهولة.
٦-  طريقة ميل الكلمات:

كتابـة الكلمات املائلة قليالً إىل اليمني 
تـدل عـىل أنك شـخص تحـب العمل 
مع األشـخاص الجدد، بينما الكتابة 
بطريقة مائلة إىل الشـمال  يعني أنك 

انسان كتوم و متحفظ.
: “t “ ٧- طريقة كتابة حرف

اذا كنـت تكتـب حـرف ”t“ بطريقة 
مستقيمة طويلة، فأنت عىل األرجح 
شـخص حمـايس و حـازم و لديـك 
بعض امليـول العنيـدة. أمـا اذا كنت 
فـأ،ت   ، قصـري   “t” حـرف  تكتـب 
 “t” شـخص كسول. أما كتابة حرف
صغري الحجـم، فأنت شـخص لديك 
أهـداف عاليـة و طمـوح.  امـا عند 
كتابـة حـرف ”t“ بشـكل ضعيف و 
منخفض، فأنت شـخص ليس لديك 
اهـداف محـددة و عليـك العمل عىل 

تطوير نفسك.
: “L” ٨-طريقة كتابة حرف

اذا كنـت تكتـب حـرف ”L“ معقود 
و دائـري، فأنـت شـخص عفوي و 
 “L” مسـرتخ. بينمـا كتابـة حـرف
بطريقـة ضيقـة و ملتويـة فأنـت 

شخص تقيد نفسك.
: “Y” ٩- طريقة كتابة حرف

كتابـة حـرف ”Y“ هو مـؤرش قوي 
 “Y” حـرف  كتابـة  للشـخصية. 
بطريقـة واضحة مع حلقة واسـعة 
تعني أنك شخص لديك عدد كبري من 
 “Y” األصدقـاء ، بينما رسـم حـرف
بطريقـة ضيقة تعني بأنك شـخص 
بعنايـة شـديدة.  أصدقائـه  يختـار 
رسـم حرف ”Y“ بشكل قصري تعني 
أنك شـخص تحب الجلـوس يف املنزل 
كثرياً، بينما رسـم حرف ”Y“ بشكل 
طويل يعني أنك شخص يحب السفر 

والتجوال
١٠- طريقة كتابـة الحروف: دائرية 

أم مستوية:
كتابـة الحروف بشـكل مسـتوي و 
واضـح يدل عىل أنك شـخص ذكي و 
ال تفضـل العنف. أمـا طريقة كتابة 
الحروف بطريقة دائرية تدل عىل أنك 

شـخص مبدع و فنان.
١١- رسعة الكتابة:

اذا كنت تكتب بطريقة رسيعة فأنت 
شـخص غري صبـور و تكره إضاعة 
الوقت. اما اذا كنـت تأخذ الكثري من 
الوقت يف الكتابة فأنت شخص منظم 

و منهجي.
:“I” ١٢- طريقة رسم حرف

اذا كنـت تكتـب حـرف ”I“ كضمري 
أكثر من أي حرف أخر، فأنت شخص 

مغرور و متعجرف.

التوتر الذي تشـعر به اليوم قد تكون بحاجة إليه لكي 
تكـون أكثر وعيا بالقضايـا املطروحة أمامك. كلما كنت 
أمينا ومخلصا عند تعاملك مع بعض األشـخاص، عشـت 
يف سـالم وأمان وحب معهم. كن عـىل تواصل بمن حولك 

دائما.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

ردت انساك انه بكد ماردت ملـــكاك
وعيني عله الصدف رسمت امانيهه
مغشوش الهوه املا اشم عطرك بيه

النسمه خالف وجهك كوه اعديهـــه
جنت ال مازلت تتربع عله الــــروح

لغيرك ال تضن بيوم ادنيهـــــــــــــه
فراغك بيش اترسه الذكره ماتكفـيه

عشت بدنيه بعدك كلشي مابيهـــــه
محضرلك عتب بس كون ما انسـاه
الن من يوم شفتك روحي ناسيهــه



الذي  الكبري  للنجاح  سعادتها  عن  لطيفة  املطربة  أعربت 

حققه ألبومها الجديد «لطيفة ٢٠٢٢»، مشرية إىل أنها بذلت 

خالله مجهود كبري وتنوع باألغاني.

وأضافت لطيفة أنها اختارت اسم لطيفة ٢٠٢٢، ألنه كان يف وقت 

انتهاء أزمة الكورونا، وأرادت أن تحتفل بزوال هذه الغمة، واال تطلق اسم أغنية 

بعينها عىل األلبوم.

باملرصية  مختلفة  لهجات  بعدة  أغاني   ٦ تضمن  األلبوم  أن  بالذكر،  جدير 

والعراقية ألول مرة واللبنانية، وانتهت مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة إهداء 

العالم بقطر ٢٠٢٢ وهي تونس  العربية املشاركة يف كأس  منها للمنتخبات 

واملغرب والسعودية وقطر، وتستعد لطرحها قبل بدء كأس العالم بأيام.
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 Light» املنتظرة  الرسمية  األغنية  أطلقت 

الذي   ،٢٠٢٢ العالم  لكأس   «the Sky

سيقام هذه املرة يف قطر.

املنتج  قبل  من  كانت  لألغنية  التحضريات 

األصل،  املغربي  رضوان   RedOne العاملي 

رحمة  فاتحي،  نورا  من  كالً  جمع  الذي 

رياض، بلقيس ومنال يف األغنية والكليب. 

أما حفل االفتتاح يف قطر فسيكون محط 

أنظار العالم.

عرب  املتداولة  األسماء  هذه  أبرز  ومن 

رحمة  هي  االجتماعي  التواصل  مواقع 

العرب،  كأس  يف  نجمها  ملع  التي  رياض، 

عىل  السباقة  وأرقامها  آيدل»  و»عراق 

الضاربة  أغنياتها  بعد  الرقمية  صفحاتها 

املتتالية. وعّربت رحمة يف تعليق هو األول 

الخاص  الفني  الحدث  يف  مشاركتها  عىل 

بهذه  العالم، وقالت: «سعيدة جداً  بكأس 

املشاركة االستثنائية، وفخورة ألنني نقلت 

العام  منذ  إنه  إذ  العاملية،  إىل  العراق  اسم 

١٩٨٦ لم يكن العراق حارضاً فنياً ورياضياً 

يف األحداث العاملية. الفرحة خاصة وغالية 

عىل قلبي ألنها تحمل وجودي كعراقية يف 

كأس العالم».

الزوراء / دبي / ظافر جلود:
من  حبيب  يارس  االماراتي  املطرب  الفنان  انتهى 
العراقية  الفنانة  اغنية  وتسجيل  توزيع  إعادة 
الصوت الذهبي انوار عبد الوهاب (داده حسن) من 
روائع املطربة انوار عبد الوهاب وهي كلمة أكدية 
فرتة  خالل  قدمتها  والتي  االحباب،  وتعني  قديمة 
السبعينيات وحققت بها نجاحا ملا كان يميزها من 
لون ومعاني دالة، فهي اغنية من الرتاث البغدادي 
محمد  الراحل  املوسيقار  الفنان  الحان  الجميل، 

جواد اموري.
خاصا  غنائيا  لونا  حبيب  يارس  الفنان  ويمتلك 
ان  حينها  وقرر  االغنية،  سمع  حينما  تأثر  قد  به، 
خاص  بلون  وتقديمها  جديد  من  توزيعها  يعيد 
بإدخال ايقاعات خليجية مميزة، مع الحفاظ عىل 

خصوصيتها العراقية.
االغنية  حققت  حقيقة  حبيب،  الفنان  ويضيف 
الخليج، والسيما  االمارات ودول  انتشارا واسعا يف 
واكتسب  ومؤثر  غني  ومورثه  العراقي  الغناء  ان 
يف  انتشارا  محققا  طيبة  سمعة  األخرية  الفرتة  يف 

معظم البلدان العربية.
وعن سبب هذا االختيارقال : ان هذه االغنية عذبة 

االغنية  يميز  صادقة وفيها شجن وعتاب وهو ما 
عبد  انوار  الفنانة  ان  بعد  فيما  وعرفت  العراقية، 
حضورا  واملكتسبة  الجميلة  األصوات  من  الوهاب 
العربي،  الوطن  يف  بل  ذاته،  بحد  بالعراق  ليس 
قدمتها  الخصوصية  عىل  الحفاظ  وبعد  وحقيقة 

ونالت حظوة عند املتلقي الخليجي والعربي.
واإلماراتي  عموماً  الخليجي  الفن  ترى  •كيف 

خصوصاً؟
أن  إماراتية جديدة وجيدة، وأعتقد  -هناك أصوات 
تثبت  أن  عام  بشكل  استطاعت  الخليجية  األغنية 
مكانتها وحضورها يف األسواق العربية من املرشق 

املرصيني  الفنانني  من  الكثري  دفع  مما  املغرب،  إىل 
الغناء  إىل  العربي  املغرب  دول  ومن  واللبنانيني 
باللهجة الخليجية واإلماراتية بالذات، مثل الفنانة 
فلة الجزائرية، والفنانة يارا، والفنانة املغربية منى 

أمارشا.
*  ألبومك األخري «صاحبي» لم يحقق النجاح مثل 
أعمالك السابقة «إالما» و«كرنفال». هل هذا يرجع 
باللون  والغناء  املعتاد  الغنائي  لونك  تغيريك  اىل 

اإلماراتي الشعبي؟
نال  «صاحبي»  فألبوم  صحيح،  غري  كالم  -هذا 
طابع  ذو  البوم  أنه  وبما  منه.  املرجو  النجاح 

ويف  الخليج.  دول  يف  التوزيع  محدود  فهو  شعبي 
من  األغاني  تحميل  فيها  يغلب  التي  األوقات  هذه 
للفنانني  خسائر  يسبب  الذي  االنرتنت  عىل  املواقع 
والرشكات املنتجة واملوزعة معاً، فقد بيعت ٤٥ ألف 
نسخة يف دول الخليج. ويرجع هذا النجاح اىل تلبية 

رغبات جمهوري للغناء باللون الشعبي اإلماراتي.
*  تطورت عالقتك مع الشاعر العذب الدكتور مانع 

سعيد العتيبة؟ وماذا عن أعمالكم املقبلة؟
العتيبة،  مانع  الدكتور  مع  التعاون  يرشفني   -
تنفيذات  من  أقدمه  ملا  تقديره  أكثر  ويرشفني 
موسيقية ألشعاره املتألقة. وحالياً أضع اللمسات 
أغنية   ١٢ يضم  الذي  ال»  «ال  ألبومي  عىل  النهائية 

متنوعة. 
يقال يف نيتك تقديم تجربة سينمائية وملاذا؟

- هناك تحضري إلنتاج فيلم إماراتي مرصي يضم 
ونحن  واإلماراتيني.  املرصيني  الفنانني  من  نخبة 
القرار  إلصدار  بروفات  نجري  الحارض  الوقت  يف 
القرار  وسيكون  املشاركني،  اختيارات  يف  النهائي 
نهاية شهر تموز/يوليو  األمر قبل  النهائي يف هذا 
بإذن الله، أما التصوير فسيكون بعد شهر ترشين 

األول/أكتوبر.

اإلنسان  تطوير  عىل  الخرباء  يعمل 
اإلنسان  الذي يشبه  الربيطاني  اآليل 
Ameca، والذي يعد الروبوت األكثر 
تقدما يف العالم، وهو يحاكي تعابري 
وجه الباحث يف الوقت الفعيل وبدقة 
الذي   ،Amecaويظهر مخيفة، 
رشكة  وهي   ،Falmouth أنشأته 
من  تتخذ  التي   Engineered Arts
ينسخ  وهو  لها،  مقراً  كورنوال 
العديد من تعبريات اإلنسان، بما يف 

ذلك الوميض واالبتسام.
 ١٢  iPhone يف  الباحث  واستخدم   
والذي   ،ARKit يسمى  برنامًجا 
حركة  التقاط  للمستخدمني  يتيح 
الشخص يف الوقت الفعيل باستخدام 
الحركة  طبق  ثم  الهاتف،  كامريا 
شخصية  نموذج  عىل  املكتشفة 
الفعيل،  الوقت  يف  األبعاد  ثالثي 
عىل  املوجود  للشخص  يسمح  مما 
الكامريا بالتحكم يف حركة النموذج، 
من  هي   Ameca الحالة  هذه  ويف 

تلتقط االنفعاالت.
 Engineered Arts رشكة  وصفت 
األكثر  «الروبوت  بأنه  الروبوت 

تقدًما يف العالم»، و «منصة للتفاعل 
بني اإلنسان والروبوت».

أفضل  بناء  هو  هنا  الهدف  أن  كما 
 Ameca وتعد  التعبريية،  القدرات 
قادرة عىل تقليد التفاصيل الدقيقة 
 Ameca للتعبري البرشي، وتم وضع
الذي   Chen يدعى  باحث  بجانب 
يشغل  الذي   ١٢  iPhone يحمل 

ARKit وينظر إليه.
حركات  من  بمجموعة  الباحث  بدأ 
النظر  ما،  حد  إىل  البسيطة  العني 
ألعىل وألسفل ومن جانب إىل جانب، 
بعد  الحركات  الروبوت  نسخ  حيث 
وومض  الثانية،  من  بجزء  ذلك 
وجرب  كبرية  برسعة  أيًضا  الباحث 

بعض أشكال الفم املختلفة.
وبينما ال يستطيع Ameca امليش يف 
 Engineered تقول  الحايل،  الوقت 
يجعله  إصدار  عىل  تعمل  إنها   Arts

هناك  باإلنسان،  شبهاً  أكثر 
التي  العقبات  من  العديد 

قبل  عليها  التغلب  يجب 
أن يتمكن الروبوت من 

امليش. 

«رسالة  يرسل  أن  املاء  ملقاومة  القابل  االستشعار  لجهاز  يمكن 
فهذا  يغرق،  مرتديه  كان  إذا  ذكي  هاتف  تطبيق  إىل  تحذير» 
الصغرية،  اإلشارات  اكتشاف  عىل  قادر  للحياة  املنقذ  االبتكار 

لم  إذا  إشعاًرا  ويرسل  ونبضها،  املفاصل  حركة  مثل 
الحركة  مستشعرات  تعد  وال  حركة  أي  يكتشف 

املستشعر  لكن  جديًدا،  شيًئا  املاء  تحت 
املوصوف يف مجلة ACS Nano قابل 

ينبه  ذكي  جهاز  إىل  إلضافته 
التطبيق املصاحب السلكًيا.

يف  الجهاز  إدخال  يمكن 
ارتداؤه  يمكن  جهاز 
أو   Apple Watch مثل 

مصمم  متخصص  جهاز 
وتتطلب  للسباحة،  خصيًصا 

املوجودة  املماثلة  املستشعرات 
أن  يمكن  والتي  كثيفة،  حماية  السوق  يف 

التكنولوجيا  تصميم  تم  ولكن  الجلد،  تهيج  إىل  تؤدي 
إىل  الحاجة  تلغي  بالسيليكون  شبيهة  بطبقات  الجديدة 

وكوريا  الصني  من  وهم  الباحثون،  وضع  ضخمة.  علبة 
الجنوبية، قطعة من نسيج البوليسرت املحبوك يف محلول 

لصق  وعند  الهيدرويوديك،  حمض  يف  ثم  الجرافني  أكسيد 
عينة من القماش املطيل، وثنيه بعد ذلك أثناء وجوده تحت املاء 

ينتج عنه استجابة كهربائية قابلة للقياس.
دمج الفريق املستشعر القائم عىل القماش مع مصدر طاقة 

ومجمع بيانات إلنشاء نظام حركة ذكي تحت املاء يمكنه 
هاتف  تطبيق  إىل  السلكًيا  الكهربائية  االستجابة  نقل 

الحركة  مستشعر  ألن  نظرًا  إنه  الباحثون  ذكي.قال 
سالمة  مراقبة  يف  املساعدة  فيمكنه  املاء،  يصد  الذكي 
أجهزة  من  أخرى  أنواع  يف  واستخدامه  السباحني 

االستشعار تحت املاء.
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الربملانية  االنتخابات  إجراء  عىل  كامالً  عاماً  االثنني  امس  العراق  أكمل 
«املبكرة»، والتي جرت يف العارش من ترشين األول ٢٠٢١. 

لم تشهد العملية السياسية استقرارا منذ ذلك الوقت ولغاية االن، والسيما 
بعد ظهور نتائج االنتخابات.

املتابع للمشهد السيايس العراقي يجد حاليا الوضع متأزما جداً، ولم يعّد 
انسدادا سياسيا فحسب، بل أصبح شائكا ومعقدا، وفشل القوى السياسية 
واملبادرات،  االجتماعات  كثرت  من  بالرغم  واضحاً،  بدى  خالفاتها  حل  يف 
وبالنتيجة، فإن استمرار هذه الخالفات قد تعرقُل والدة الحكومة العراقية 
املتعرسة واملُرتقبة، واملواطن العراقي أصبح يف حرية من أمره، واليعرف أين 
تتجه بوصلة السياسة يف البالد، يف ظل غياب تشكيل حكومة جديدة، وعدم 

اقرار املوازنة املالية، وشلل سيايس يهدد البالد .
وانتخاب  العراق،  يف  الربملانية  االنتخابات  إجراِء  ..بعد مرور عام عىل  نعم 
املواطنني  أغلب  عىل  الشديد»  «الخوف  هاجُس  سيطر  الخامس،  الربملان 
والوزراء وتشكيل  الجمهورية  انتخاب رئييس  تأخر  بعد  أوصالهم،  وقّطع 
الحكومة، والسيما بعد عدم االلتزام بالتوقيتات الدستورية، وهو ما ألقى 
بظالله عىل الوضِع االقتصادي يف البلد، وهذا األمُر انعكَس سلباً عىل حياِة 

املواطن وظروفه املعيشية، والعملّية السياسية يف البالد.
الوضُع  زال  وما  العراق،  احتالِل  عىل  عاماً  عرش  تسعة  من  أكثر  مضت 

السيايس شائكاً يف البلد، واملناكفات السياسية تعصُف به.
أقول.. ونحن بانتظار «الضوء األخرض» الختياِر رئيس الجمهورية بعدما 
حسَم اإلطاُر التنسيقي مرشحه لرئاسِة الوزراء: عىل السياسيني جميعاً أن 
البلد واملواطن فوق كِل اعتبار، يف ظل الظروِف واألوضاع  يضعوا مصلحَة 
الصعبِة التي يمرُّ بها العراق وشعبه الكريم عىل حٍد سواء، وليتنازل بعضهم 

لآلخر، من أجل استقراِر البلد سياسياً واقتصادياً وأمنيا.
واليوم ويف هذا الوضع الراهن تعالت االصوات املطالبة بانتخابات «مبكرة» 

لالنتخابات الـ «املبكرة».
للربملان،  إنجاٍز  أي  تحقيِق  دون  الحالية حالت  السياسّية  الخالفاُت  نعم.. 
الكربى  الربملانية  الكتلِة  ُمرشح  تكليف  ثم  الجمهورية،  رئيس  اختيار  يف 
حلحلة  شأنها  من  مبادراٍت  عدة  طرح  رغم  الجديدة،  الحكومة  بتشكيِل 
واقعي  يشٍء  عن  تثمر  لم  اآلن  لغاية  لكنها  الحالية،  السياسية  األزمة 

ملموس.
 وجرى العرُف السيايس املعمول به يف العراق، منذ أول انتخاباٍت جرت عام 
٢٠٠٥، عىل منِح القوى السنية حق ترشيح رئيس الربملان، بعدها يطرح 
بتقديِم  الشيعية  القوى  تقوم  ثم  الجمهورية،  لرئاسِة  ُمرشحهم  األكراُد 

ُمرشحها لرئاسِة الحكومة الجديدة.
الخالفاُت السياسية يف العراق، والفساد، وسوء اإلدارة والخدمات، انعكَس 
مقابل  الدوالر  رصف  سعر  ارتفاع  ذلك  من  واألدهى  املواطن،  عىل  واقعها 
البالد،  يف  واملدقعة  الفقرية  الرشائح  عىل  سلبياً  انعكَس  ما  وهو  الدينار، 
واألدوية  الغذائية،  للمواد  واملستوردة  املحلّية  األسعار  ارتفاِع  خالل  من 
املواد  من  وغريها  الغيار،  وقطع  اإلنشائية،  واملواد  الطبّية  واملستلزمات 

األخرى األساسّية يف حياة املواطن.
املادة (٥٥) من الدستوِر العراقي تنُص عىل أن ينتخب مجلس النواب يف أول 
جلسة له رئيسا، ثم نائبني للرئيس باألغلبية املطلقة لعدِد أعضاء املجلس ، 
وجرى العرف أن يكون رئيس املجلس من السنة، وله نائبان « كردي وآخر 

شيعي».
وينتخُب الربملان رئيساً جديداً  للجمهورية خالل ٣٠ يوما من انعقاد الجلسِة 

األوىل بأغلبية ثلثي األصوات، وجرى العرف أن يكون الرئيس كردياً.
وتنُص املادة (٧٠) من الدستور العراقّي عىل أن ينتخب مجلُس النواب من 

بني املرشحني رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ويف حاِل عدم حصول أي من املرشحني عىل األغلبيِة املطلوبة، يتم التنافُس 
َمن  رئيساً  ويعلن  األصوات،  من  عدٍد  أكرب  عىل  الحاصلني  املرشحني  بني 

يحصل عىل أكثرية األصوات يف االقرتاِع الثاني.
بتشكيِل  الربملان  يف  األكرب  الكتلة  رئيَس  الجمهورية  رئيُس  يكلف  بعدها 

الحكومة الجديدة.
اما املادة (٧٦) من الدستور تنُص عىل أن يكلف رئيس الجمهورية مرشَح 
الكتلة النيابية األكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خالل خمسة عرش يوماً 

من تاريخ انتخاِب رئيس الجمهورية.
أعضاء وزارته خالل مدة  املكلف تسميَة  الوزراء  يتوىل رئيس مجلس  وأن 

أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ التكليف.
بعدها يعرُض رئيس مجلس الوزراء املكلف أسماَء أعضاء وزارته واملنهاج 
الوزراء  عىل  املوافقِة  عند  ثقتها  حائزا  ويعدُّ  النواب،  مجلس  عىل  الوزاري 

منفردين واملنهاج الوزاري باألغلبية املطلقة.
ويف الختام اقول ..أصبحنا يف حرية من أمرنا بسبب الخالفات السياسية .. 
وننتظر لنرى ضوءاً يف نهاية النفق املظلم، كما هو املعتاد يف القول الرائج 
..لكن املواطن العراقي يحتاج أن يرى النور «داخل» النفق، وليس يف نهايته، 

لكي ال يفقد األمل، خاصة بعد أن كثرت األنفاق واشتدت ظلمتها.
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قررت اإلعالمية املرصية ياسمني عز والتي تقدم 
صمتها  عن  الخروج  الناس»  «كالم  برنامج 

والتربير عما قالته يف اآلونة األخرية حول 
وقدمت  الرجال،  عن  املستمر  دفاعها 
كيفية  يف  للسيدات  غريبة  نصائح 
تعاملها مع زوجها، ما عرضها لهجوم 

كبري.
و أكدت ياسمني عىل أن نيتها من حديثها 

هو أن تعيش املرأة حياتها كأنثى رقيقة 
عىل  البيت  يف  مهامه  يمارس  الرجل  وترتك 

راحته.

ساب  «البعض  برنامجها:  يف  ياسمني  وقالت 
جوهر املوضوع والكالم الكبري اليل قولناه 
عن  كالمي  يف  ومسكوا  الضيوف  مع 
ما كنت  أيام  والسجادة وفني  الفرخة 
الست بتدي جوزها الحتة الكبرية من 
الفرخة». و أضافت» بما إنكم فتحتوا 
صينية  حكمة  قريت  فأنا  املوضوع 
عجبتني بتقول البيت الذي تمارس فيه 
الخراب..  الديك مصريه  الدجاجة عمل 
يبقى تسيبي الديك يف البيت يقوم بشغله 

واكتفي بكونك أنثى رقيقة».
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بدأت املمثلة الكويتية هدى حسني تصوير مشاهدها 

رمضان  يف  فيه  تنافس  الذي  املسلسل  يف 

وهو  خالتي،  عودة  عنوان  تحت   ٢٠٢٣

فيه  وتظهر  الكوميدي  النوع  من 

تلك  عن  مختلفة  شخصية  يف 

ان  تعودنا  التي  الشخصيات 

الشاشة،  عىل  فيها  نشاهدها 

رمضان  دورها  مثل 

املسلسل  يف  املايض 

جدالً  احدث  الذي 

الهرم  شارع  «من  كبرياً 

«ست  يف  االخري  الدور  او  إىل»، 

الذي  بالتشويق  امليلء  املسلسل  الحسن» 

الذي استعرض  العمل  القى استحسان الجمهور ونجحت يف 

عرب ٨ حلقات قصصاً عن الجريمة.
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