
الكويت/ الزوراء:
أصـدر أمـري الكويـت، الشـيخ نواف 
أمرييـا  مرسـوما  الصبـاح،  األحمـد 
بإعادة تشـكيل الحكومة، وفقا ملركز 
أفـادت  فيمـا  الحكومـي،  التواصـل 
صحيفـة «القبـس» الكويتيـة نقـال 

عـن مصـادر حكومية امـس األحد، 
بـأن الحكومـة الجديـدة التـي أعلن 
تشكيلها ستؤدي القسم صباح  اليوم 
االثنني.وشمل إعادة تشكيل الحكومة 
برئاسـة أحمد نواف األحمد الصباح، 
تعيني طالل خالد األحمد الصباح نائبا 

أول لرئيـس مجلـس الـوزراء ووزيرا 
للداخليـة، وبـراك عيل براك الشـيتان 
نائبا أيضا ووزير دولة لشؤون مجلس 
الوزراء. وأكد مركز التواصل الحكومي 
الكويتـي أنه تم تعيـني بدر املال وزيرا 
جديـدا للنفط، ونائبـا لرئيس مجلس 

الوزراء. وأضاف أن املرسـوم األمريي 
بتشكيل الحكومة تضمن أيضا تعيني 
عبـد الوهاب الرشـيد وزيـرا للمالية، 
وسالم الصباح وزيرا للخارجية، وعبد 

الله السالم وزيرا للدفاع.

بغداد/الزوراء:
أعلـن مجلـس القضـاء االعىل، امـس األحد، عـن صدور 
مذكـرات قبـض بحـق املشـتبه بتورطهم برسقـة مبالغ 
أمانات الكمركيـة والرضيبية.وقال املجلس يف بيان تلقته 
«الزوراء»: «سبق أن تلقت محكمة تحقيق الكرخ املختصة 
بقضايـا النزاهـة بتاريـخ ٢٠٢٢/٨/٢١  إخبـارا يتضمن 
وجود شـبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ 

ارتكبـت افعاال مخالفـة للقانون بهـدف التالعب بمبالغ 
االمانـات الكمركيـة والرضيبيـة، حيـث قـررت املحكمة 
بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢١ ايقاف رصف هذه االمانات بموجب 
الكتاب املرقم ٢٣٧٥ املؤرخ   ٢٠٢٢/٨/٢١ املوجه اىل مكتب 
وزير املالية يف حينها».وأضاف البيان ان «املحكمة أصدرت 
مذكـرات قبض بحق املشـتبه بهم واسـتمعت اىل عدد من 
املوظفـني املختصني يف وزارة املاليـة للتوصل اىل الحقيقة 

والتحقيـق مسـتمر بغية اسـتكمال  االدلـة يف القضية».
وأوضحت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االحد، املُالبسـات 
التـي رافقـت أنبـاء رسقـة أكثـر مـن (٣,٧) تريليونات 
ة للرضائـب، ونرش كتاٍب  دينـار عراقي من الهيئـة العامَّ
لـوزارة املالية معنوٍن للهيئة.الهيئـة، ويف معرض حديثها 
عن الكتـاب الذي تداولته بعض وسـائل اإلعـالم ومواقع 
التواصـل االجتماعي والصادر عـن وزارة املاليَّـة ُمعنوناً 

لهيئـة النزاهة، أفادت يف بيـان ورد «الزوراء» بأنَّ «الهيئة 
تؤكـد أنَّ القضيَّـة تمَّ التحقيق فيها، وهـي اآلن معروضة 
نها  أمـام القضـاء، وهـي سـرتافق املعلومات التـي تضمَّ
كتـاب وزارة املاليَّة بعد تنظيمها وفق محارض مع األوراق 
التحقيقيَّـة وتودعها لدى القضاء؛ ليقـوم األخري بإصدار 

القرارات املناسبة بحق املقرصين».
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بغداد/ الزوراء:
افتتـح وزيـر النقل ممثـل رئيس مجلس 
الـوزراء، نـارص الشـبيل، مطـار كركوك 
الدويل.وقـال رئيس هيئة املستشـارين يف 
كركوك، عماد دهام، يف ترصيح صحفي: إن 
”وزير النقل ممثل رئيس مجلس الوزراء، 
نارص الشبيل، افتتح مطار كركوك الدويل، 
بحضور وزيـر املالية وكالـة هيام نعمت 
كوبرلـو، ومحافظ كركوك راكان سـعيد 
عيل الجبوري“.واضاف أن ”املطار سـيبدأ 

من اليـوم (االمـس) باسـتقبال الرحالت 
الجويـة القادمـة اىل العـراق“، مبينـا ان 
”الطائـرة الرئاسـية العراقية هبطت عىل 
أرض مطـار كركـوك الدويل“.وتابع دهام 
أن ”املطـار افتتـح بحضـور قائـد املقـر 
املتقـدم للعمليات املشـرتكة الفريق ركن 
عيل الفريجي، ومعاون املحافظ للشـؤون 
الفنية عيل حمـادي وقائد رشطة كركوك 
اللواء كاوه غريب وعدد من املسـؤولني يف 
سلطة الطريان املدني واملنافذ الحدودية“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أعلنـت وزارة املالية، امـس األحد، ان وزير 
الدولـة هيام نعمت محمـود بارشت مهام 
عملها وزيرا للماليـة بالوكالة، فيما اكدت 
محمود ان املرحلة املقبلة تتطلب مضاعفة 
الجهـود وتعزيـز االمكانات.وقـال املكتب 
االعالمي للـوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان ”هيـام نعمـت محمود بـارشت، امس 
االحد، بمهام عملها وزيرا للمالية بالوكالة 
اضافة لوظيفتها وزيـرا للدولة“، مبينا ان 
”عـدداً من  املـدراء العامني بالـوزارة كانوا 
”الوزيـر  ان  الوزير“.واضـاف  باسـتقبال 
التقت املالك املتقدم يف وزارة املالية وبحثت 

معهـم جملة من املواضيـع  املتعلقة بعمل 
الوزارة“.واكد ”عـىل اهمية النهوض بدور 
الوزارة  باعتبارها ركيزة اساسية من ركائز 
الدولـة العراقيـة“، مشـريا  اىل ان ”املرحلة 
املقبلة من عمل الـوزارة تتطلب مضاعفة 
الجهـود وتعزيز االمكانات، ورفد مسـرية 
 العمل بما يساهم يف االرتقاء بجميع الدوائر 
والهيئـات التابعة للـوزارة  خدمة للصالح 
العام“. وشـدد ”عىل التعاون بني السـلطة 
الترشيعيـة والتنفيذية“.من جانبهم، قدم 
املدراء العامون شكرهم وتقديرهم للوزير، 
متمنني لها دوام املوفقية والسداد يف انجاز 

االعمال املوكلة إليها.

طهران/ ارنا: 
أعلـن املركـز اإلعالمـي التابـع للسـلطة 
القضائية وفاة 4 من السـجناء يف الحريق 
الذي شـب يف سـجن إيفني إثر استنشـاق 
الدخان.وأوضح املركز يف بيان: أنه إثر نزاع 
وقع بني بعض السـجناء يف قسم اإلدانات 
املالية والرسقة يف سجن إيفني، شب حريق 
يف ورشة للخياطة بالسجن، أسفر عن وفاة 
4 أشـخاص وإصابة 61 اخرين وتم إنقاذ 

70 سجينا.وبحسـب البيـان اتخذ حراس 
السجن إجراءات للسيطرة عىل النزاع. كما 
بدأت محطة اإلطفاء املوجودة يف السـجن 
عىل الفور عملية إطفاء الحريق حيث تمت 
السـيطرة عىل الحريـق وإخماده.وأضاف 
البيان: أنه تم إسـعاف 51 من املسـجونني 
فيما يرقد عرشة آخرون يف املستشفى.وتم 
إبالغ هوية املتوفني ألرسهم وسـيتم نرش 

أسمائهم يف وقت الحق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
دعا ”معهد كوينزي“ األمريكي، مع حلول 
الذكرى السنوية الـ20 لقانون ”تفويض 
اسـتخدام القوة العسـكرية ضد العراق“ 
(ايـه يـو ام اف)، اىل انهائـه مـع انتفاء 
مربراتـه، منتقـدا أن السـلطة االمريكية 
اسـتخدمته من أجل تربير خوض نزعات 

ال مـربر لها. وأشـار املعهـد األمريكي يف 
تقريـر له اىل ان ايـام التفويض القانوني 
للعـام 2002 بغـزو العراق، قـد أصبحت 
معـدودة، مذكـرا بـأن األحـد 16 ترشين 
األول/أكتوبر تصـادف الذكرى العرشين 
للقانون الذي أجاز للسـلطة التنفيذية يف 
واشنطن، غزو العراق. واعترب التقرير أنه 

مع تزايد اإلجماع بني الحزبني الجمهوري 
والديمقراطـي يف الواليـات املتحـدة، فإن 
الكونجـرس قـد يكـون عىل وشـك إلغاء 
هـذه السـلطة املمنوحـة بموجـب هـذا 
التفويض لشـن الحـرب. وذّكـر التقرير 
بـأن الكونجـرس اقـر االذن باسـتخدام 
القوة العسـكرية حول العراق، استجابة 

لطلب من الرئيس جورج بوش يف ترشين 
األول/أكتوبر العام 2002، وهو جاء بعد 
13 شـهرا من قانون تفويض اسـتخدام 
الـذي   2002 للعـام  العسـكرية  القـوة 
اسـتخدم ضد املسؤولني عن هجمات 11 
أيلول/سـبتمرب ضد نيويورك وواشنطن.

إال أن التقريـر اعترب أن التفويض املتعلق 

بالعراق، جرى استخدامه لهدف مختلف، 
للرئيـس  سـمح  القانـون  ان  موضحـا 
باسـتخدام القوات املسلحة عندما يكون 
”رضوريـا ومناسـبا“ من أجـل ”الدفاع 
عن األمـن القومي للواليـات املتحدة ضد 

التهديد املستمر الذي يشكله العراق“.
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بغداد/ الزوراء:
  تكفل رئيس دولة اإلمارات، محمد بن 
زايد، بعالج الطفلة العراقية (شمس) 
الحبـل  عضـالت  بضمـور  املصابـة 
الشـوكي.والطفلة العراقية (شمس) 
عضـالت  ضمـور  بمـرض  مصابـة 
الحبل الشـوكي النوع الثاني، وتكلفة 
دوالر  الـف  و200  مليونـني  العـالج 
(3 مليـارات وربـع عراقـي تقريباً).

وانطلقت حملـة تربعات لجمع املبلغ 
حتى بلـغ النصف.واعلن امس االحد، 
رئيـس دولة االمارات، الشـيخ محمد 
بـن زايد، تربعه بباقـي تكلفة العالج.

”شـمس“  الطفلـة  والـدة  ان  يذكـر 
اطلقت مناشدة انسانية عرب منصات 

ومواقـع التواصـل االجتماعي، إلنقاذ 
حياة ابنتها التي كانت تواجه اإلعاقة 

الدائميـة أو خطر املـوت نتيجة كلفة 
العملية الباهظة.

بغداد/ الزوراء:
قال األمني العام ملنظمـة البلدان املصدرة 
إن  الغيـص،  هيثـم  ”أوبـك“،  للبـرتول 
”أسـواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات 
كان  الـذي  الغيـص،  الشـديدة“.وأضاف 
التـي  للجزائـر  زيارتـه  خـالل  يتحـدث 
تسـتغرق يومني، أن هدف أوبك واملنتجني 
مـن خارجها هـو الحفاظ عىل اسـتقرار 
السـوق.وذكر تلفزيـون النهـار: أن وزير 
الطاقة الجزائـري، محمد عرقاب، وصف 
قـرار أوبـك األخـري بخفض اإلنتـاج بأنه 
خانـة  يف  ويصـب  وممتـاز“  ”تاريخـي 
استقرار األسـواق.وعّرب عرقاب والغيص 

عن ثقتهما الكاملة يف األثر اإليجابي لقرار 
أوبك.مـن جهتها، أعربت سـلطنة ُعمان، 
امس األحد، عن أن قرارات أوبك بلس، ُتبنى 
عـىل اعتبـارات ”اقتصاديـة بحتة“ وعىل 
حقائق العرض والطلب يف السـوق.وقالت 
وزارة الطاقـة العمانيـة: إن قرار خفض 
إنتـاج أوبك بلس مهـم ورضوري لطمأنة 
السوق ودعم استقرارها.كما نقلت وكالة 
أنبـاء البحرين عـن وزير النفـط، محمد 
بن مبارك، تأكيده أن قـرار ”أوبك بالس“ 
بخفض اإلنتـاج جاء بالتوافـق واإلجماع 

بني جميع الدول األعضاء.
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الزوراء/ حسني فالح:
الديمقراطـي  الحـزب  كشـَف 
الكردسـتاني عن إعداِد ورقـِة عمٍل 
إدارة  ائتـالِف  قبـل  مـن  مشـرتكة 
السياسـّية  املرحلـة  إلدارة  الدولـة 
املقبلة، وفيما اشـاَر اىل انها تتضمن 
عـدة نقـاط منها مـا تخـص اقليم 
كردسـتان، اكد ائتالف دولة القانون 
أن الحكومة الجديدة ستشـكل وفق 
التوافـق السـيايس ولـن يكـن فيها 

طرف خارس.
الحـزب  كتلـة  رئيـس  وقالـت 
النائبة  الكردسـتاني،  الديمقراطـي 
فيان صـربي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  ان 
يشـكل احدى الدعامات االساسية يف 
ائتالف ادارة الدولة وشـارك يف اعداد 
ورقة العمل املشـرتكة الئتالف ادارة 
الدولـة التـي فيها املهام السياسـية 
والحكوميـة والترشيعيـة للمرحلـة 
السياسـية  العمليـة  مـن  الجديـدة 
العراقية وبما يتناسـب مع حكومة 
جميـع  تخـدم  خدميـة  ائتالفيـة 
.وأضافـت:  تمييـز  دون  العراقيـني 
إن ورقـة العمـل تؤكـد عـىل ثالثـة 
محـاور، هي ما يتوجـب عىل القوى 
تشـكيل  منهـا  فعلـه،  السياسـية 
حكومـة خدمة وطنيـة واصالحية، 

وإنشـاء هيئة سياسـية مـن جميع 
االطراف السياسية يتطلب موافقتها 
عىل اصـدار أي قرار سـيايس جديد، 
واملحـور الثاني هو مـا يتوجب عىل 
الحكومة الجديدة فعله، وعدة نقاط 
متعلقة بإقليم كردسـتان ضمنت يف 
االتفاق يف هذا السياق. وأوضحت: ان 

ورقـة العمل التي تـم التوقيع عليها 
هي بمثابة خارطة لتشكيل برنامج 
الحكومة العراقية الجديدة، وليسـت 
الربنامج الحكومي بذاته. مؤكدة: إن 
هذه الورقة سـتكون أساسـا يستند 
عليـه يف عمل الحكومـة املقبلة الذي 
يستند عىل وضع معايري عادلة إلعادة 

اإلعمـار، واجـراء انتخابات مجالس 
اشـهر،  سـتة  خـالل  املحافظـات 
واعادة النازحني خالل سـتة اشهر، 
وتعويـض املترضرين مـن العمليات 
اإلرهابية، وتضمني اتفاقية سـنجار 
ايضاً التي تعد مسألة مهمة بالنسبة 
للكرد.وتابعـت: كمـا تضمنت ورقة 

العمل سـد الفراغات من قبل القوات 
املشـرتكة بـني البيشـمركة وقـوات 
األمـن االتحاديـة، واملـادة 140 من 
اللجنة املتخصصة  الدستور وتفعيل 
بتنفيـذ املـادة يف مجلـس الـوزراء.

مـن جانبه، قال عضـو ائتالف دولة 
القانـون، وائـل الركابـي، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان املواطـن العراقـي 
ينتظر الكثري مـن الحكومة الجديدة 
التي ستكون حكومة خدمة وطنية، 
حيث سـيختلف الربنامج الحكومي 
ان  سـابقاته.واضاف:  عـن  كثـريا 
رئيس الوزراء املنتخب محمد شـياع 
السوداني أكد اسـتعداده للحوار مع 
الجميـع، حيث ال يوجـد اليوم طرف 
خارس من خالل التوافق السيايس يف 
تشكيل الحكومة. مشددا عىل القوى 
السياسـية التعـاون وبـذل الجهود 
مـع رئيـس الـوزراء محمـد شـياع 
السوداني.يشار اىل ان مجلس النواب 
قـد انتخـب، الخميس املـايض، عبد 
اللطيف رشـيد رئيسـا للجمهورية، 
فيمـا كلـف االخـري محمـد شـياع 
السـوداني بتشـكيل الحكومة خالل 
مـدة 30 يومـا.وكان السـوداني قد 
تعهـد بأن تلبـي حكومتـه تطلعات 
الشـعب العراقـي وتوفـر الخدمات 

األساسية.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
القبض عىل  بغداد  يف  الغزالية  نجدة  دوريات  ألقت 
الف  امرأة وضبط بحوزتها عملة مزورة فئة (٢٥ 
دينار).وذكرت املديرية يف بيان ان «ذلك جاء خالل 
تجوالها  اثناء  النجدة  بدورية  املواطنني  استنجاد 
امرأة  بوجود  مخربين  الغزالية  منطقة  ضمن 
مزورة  عملة  تحمل  التجارية  املحالت  عىل  تتجول 
السيطرة  إشعار  تم  الفور  «عىل  انه  «.واضافت 
مكان  اىل  والتوجه  الدورية  آمر  قبل  من  املركزية 
تواجدها والقبض عليها وضبط بحوزتها مبلغ من 
املال قدره (٣٥٠ الف دينار)، وتسليمها اىل مكتب 

املكافحة أصوليا».

@Ú˜œ@ÒäÎçfl@Ú‹‡«@¡jö
ÜaáÃi@¿@äb‰ÌÜ@—€c@H25I

Ô€Îá€a@⁄Ï◊ã◊@äb�fl@|nn–Ì@›‘‰€a@ãÌåÎ

@k‹�nm@Ú‹j‘æa@Ú‹yãæa@ZÚÓ€bæa
pb„bÿfl�a@çÌç»mÎ@ÜÏËßa@Ú–«bõfl

@¿@61@ÚibñgÎ@ıb‰vé@4@ÒbœÎ@ZÊaãÌg
ÊaãË�i@µ–Ìg@Âvé@’Ìãy

@Hê9I@ÚÓ”aã»€a@Ú‹–�€a@x˝»i@›–ÿnÌ@áÌaå@Âi@á‡´@ù–Ç@äaã”@Z\ŸiÎc\Ä€@‚b»€a@µfl˛a
÷Ïè€a@äaã‘néa@Û‹«@√b–z‹€@ÏÁ@xbn„�a
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 ÚflÏÿ®a@Ú‹Óÿìm@fiÏy@pbjÌãèn€a@Ô–‰Ì@Èjnÿfl
@àb¶a@¿@Û„aÏn„@Â€@ZÔ„aÜÏè€a
Übè–€a@Åbª@|jÿ€@ÚÓ‘Ó‘y@paıaãug

بغداد/ الزوراء:
بتشـكيل  املكلـف  الـوزراء  رئيـس  أكـد 
السـوداني،  شـياع  محمـد  الحكومـة، 
امـس األحد، عـدم السـماح باسـتباحة 
أمـوال العراقيني، وفيما اكـد ان الربنامج 
الحكومي سـريكز عىل الجوانب الخدمية 
اإلعالمـي  املكتـب  نفـى  واالقتصاديـة، 
الترسيبـات  األحـد،  أمـس  للسـوداني، 
التي تتضمـن معلومات غـري دقيقة عن 
تشكيلة الحكومة املقبلة. وقال السوداني 
يف تغريـدة تابعتها «الزوراء»: «لْن نتوانى 
أبـًدا يف اتخـاذ إجـراءات حقيقيـة لكبح 
بـكلِّ  اسـترشى  الـذي  الفسـاد  جمـاح 
وقاحة يف مفاصل الدولة ومؤسسـاتها».
واضاف « وضعنا هذا امللفَّ يف أول أولويات 
برنامجنـا»، الفتا اىل «اننا لْن نسـمَح بأن 
ُتسـتباَح أموال العراقيني، كما حصل مع 
أموال أمانات الهيئـة العامة للرضائب يف 
مـرصف الرافدين».مـن جانـب اخر، أكد 
رئيس مجلس الوزراء املكلف، محمد شياع 
السوداني، أن الربنامج الحكومي سريكز 
عـىل الجوانـب الخدميـة واالقتصاديـة.

وذكـر املكتـب اإلعالمي لرئيـس مجلس 
الـوزراء املكلـف يف بيـان أن» السـوداني 
اسـتقبل السـفري الربيطاني لدى العراق، 
مـارك برايسـون ريتشاردسـون، وجرى 
خالل اللقاء البحث يف مسـتقبل العالقات 

الثنائيـة وسـبل التعـاون املشـرتك بـني 
العراق وبريطانيا، فضالً عن اسـتعراض 
السياسـية واالقتصادية  مجمل االوضاع 
عىل املستويني الوطني واإلقليمي.واضاف 
البيان أن» السـوداني أكد خالل اللقاء أن 
العمليـة السياسـية والديمقراطية يجب 
أن تميض تحت مظلة الدستور، مبيناً «أن 
برنامجه الحكومي سـريكز عىل الجوانب 
الخدميـة واالقتصادية التـي تمس حياة 
املواطنني، كما شدد عىل رفض إقصاء أي 
طرف وطني فاعل يف هذه املسار». وأشار 
رئيس الوزراء املكلف «اىل أهمية الرشاكة 
البّنـاءة مع اململكة املتحـدة، والعمل عىل 
أن يكـون العـراق مرتكزاً فّعـاال يف نظام 

إقليمي مستقر».

@H“a@‚a@ÏÌ@ÈÌaI@÷aã»€a@áö@ÚÌãÿè»€a@ÒÏ‘€a@‚aáÉnéa@ùÌÏ–m@ÊÏ„b”@ıbË„g@∂g@Ï«áÌ@ÔÿÌãflc@áË»fl
Èmaä5fl@ıb–n„aÎ@ÊÏ„b‘‹€@20Ä€a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a@fiÏ‹y@…fl

بغداد/ الزوراء:
مشمولة  كأجرة  العاملة  الخصويص  العجالت  جميع  أن  العامة  املرور  مديرية  أكدت 
بالغرامات بضمنها التابعة لرشكات، فيما اشارت اىل اصدار مديرها اللواء طارق الربيعي 
توجيها يخص املخالفات يف العاصمة.وقال مدير إعالم مديرية املرور، العميد زياد القييس، 
يف ترصيح صحفي: إن «املديرية تتعامل مع الجميع بشكل متساٍو، وأي مركبة خصويص 
املختصة  للرشكات  التابعة  الخصويص  املركبات  يشمل  األمر  وهذا  تغرم،  باألجرة  تعمل 
الصادرة  والبيانات  التعليمات  املفروضة عىل مخالفة  «الغرامة  اىل  الفتاً  واألجرة»،  بالنقل 
 (١٠٠) تبلغ  (تاكيس)  تعمل  التي  الخصويص  السيارات  بشأن  العامة  املرور  مديرية  من 
حركة  بتنظيم  وجه  الربيعي  طارق  اللواء  العامة  املرور  «مدير  أن  اىل  «.وأشار  دينار  ألف 
السري واملرور ومتابعة تطبيق القانون املروري ورصد املخالفات املرورية املتنوعة وفرض 

الغرامات عىل املخالفني بواسطة مدراء بغداد الكرخ والرصافة «.

@p˝v»€a@’¢@ÚflaãÀ@äb‰ÌÜ@—€c@100@ZäÎãæa
Òãu˛bi@Ú‹flb»€a@ÔñÏó©a
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ÚflÏÿ®a@Ú‹Óÿìm@fiÏy@pbjÌãèn€a@Ô–‰Ì@Èjnÿfl

Übè–€a@Åbª@|jÿ€@ÚÓ‘Ó‘y@paıaãug@àb¶a@¿@Û„aÏn„@Â€@ZÔ„aÜÏè€a
بغداد/ الزوراء:

الحكومة،  بتشكيل  املكلف  الوزراء  رئيس  أكد 
عدم  األحد،  امس  السوداني،  شياع  محمد 
السماح باستباحة أموال العراقيني، وفيما اكد ان 
الربنامج الحكومي سريكز عىل الجوانب الخدمية 
للسوداني،  اإلعالمي  املكتب  نفى  واالقتصادية، 
معلومات  تتضمن  التي  الترسيبات  األحد،  أمس 

غري دقيقة عن تشكيلة الحكومة املقبلة 
”الزوراء“:  تابعتها  تغريدة  يف  السوداني  وقال 
”لْن نتوانى أبًدا يف اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح 
يف  وقاحة  بكلِّ  استرشى  الذي  الفساد  جماح 

مفاصل الدولة ومؤسساتها“.
أولويات  أول  يف  امللفَّ  هذا  ” وضعنا  واضاف 
برنامجنا“، الفتا اىل ”اننا لْن نسمَح بأن ُتستباَح 
أمانات  أموال  مع  حصل  كما  العراقيني،  أموال 

الهيئة العامة للرضائب يف مرصف الرافدين“.
من جانب اخر، أكد رئيس مجلس الوزراء املكلف، 
الحكومي  الربنامج  أن  السوداني،  شياع  محمد 

سريكز عىل الجوانب الخدمية واالقتصادية.
الوزراء  مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
السفري  استقبل  السوداني  أن“  بيان  يف  املكلف 
برايسون  مارك  العراق،  لدى  الربيطاني 
يف  البحث  اللقاء  خالل  وجرى  ريتشاردسون، 
مستقبل العالقات الثنائية وسبل التعاون املشرتك 
استعراض  عن  فضالً  وبريطانيا،  العراق  بني 
عىل  واالقتصادية  السياسية  االوضاع  مجمل 

املستويني الوطني واإلقليمي.
اللقاء  خالل  أكد  السوداني  أن“  البيان  واضاف 
أن  يجب  والديمقراطية  السياسية  العملية  أن 
تميض تحت مظلة الدستور، مبيناً ”أن برنامجه 

الخدمية  الجوانب  عىل  سريكز  الحكومي 
واالقتصادية التي تمس حياة املواطنني، كما شدد 
عىل رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل يف هذه 

املسار“. 
وأشار رئيس الوزراء املكلف ”اىل أهمية الرشاكة 
البّناءة مع اململكة املتحدة، والعمل عىل أن يكون 

العراق مرتكزاً فّعاال يف نظام إقليمي مستقر“.
دعم  عن  الربيطاني  السفري  أعرب  جانبه،  من 
تشكيل  أجل  من  املبذولة  للجهود  بالده  حكومة 
الشعب  تطلعات  تلّبي  جديدة،  عراقية  حكومة 

العراقي يف التقّدم واالزدهار.
يف غضون ذلك، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، 
فريق  اختيار  رضورة  الحكيم،  عمار  السيد 

اىل  دعا  فيما  القادمة،  املرحلة  إدارة  يف  منسجم 
لهم  يشهد  ممن  أكفاء  وزراء  استيزار  أهمية 

باملهنية والكفاءة والنزاهة وحسن اإلدارة.
للسيد  اإلعالمي  املكتب  عن  صدر  بيان  وذكر 
تيار  ”رئيس  أن  ”الزوراء“  تلقته  الحكيم، 
رئيس  استقبل  الحكيم،  عمار  الوطني،  الحكمة 
حيث  السوداني،  شياع  محمد  املكلف،  الحكومة 
وفق  عىل  الحكومة  تشكيل  ملف  الجانبني  بحث 
التوقيتات الدستورية، ورضورة تشكيل حكومة 
خدمة وطنية قادرة عىل تحقيق تطلعات الشعب 

العراقي“.
وأكد الحكيم عىل ”رضورة استيزار وزراء أكفاء 
والنزاهة  والكفاءة    باملهنية  لهم  يشهد  ممن 

إدارة  يف  منسجم  فريق  واختيار  اإلدارة،  وحسن 
”عدم  عىل  التأكيد  مجدداً  القادمة“،  املرحلة 

مشاركتنا يف الحكومة“.
الخدمية  األولويات  تحديد  ”أهمية  إىل  وأشار 
ومدى  املواطنني  حاجات  وفق  عىل  للحكومة 

تماس الخدمة مع واقعهم املعايش اليومي“.
اإلقليمي  املحيط  ”االنفتاح عىل  إىل  الحكيم  ودعا 
حقوق  تضمن  توازن  معادلة  وإيجاد  والدويل 
استكمال  وتراعي  سيادته  وتحفظ  العراق 
واإلفادة  السابقة  الحكومات  وخطط  مشاريع 
وتحقيق  اإلعمار  مجال  يف  املالية  الوفرة  من 

التنمية املستدامة“.
للمكلف  اإلعالمي  املكتب  نفى  ذلك  غضون  يف 
برئاسة مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، 
معلومات  تتضمن  التي  الترسيبات  األحد،  أمس 

غري دقيقة عن تشكيلة الحكومة املقبلة. 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
برئاسة  للمكلف  االعالمي  املكتب  ”ينفي  أنه 
املوثوقة  غري  املنشورات  كل  الوزراء  مجلس 
دقيقة  غري  معلومات  تتضمن  التي  والترسيبات 
ما  العمل  وإن  املقبلة،  الحكومة  تشكيلة  عن 
اآلراء  وتبادل  واملباحثات  النقاشات  طور  يف  زال 
االجتماعية  واألطر  السياسيني  الرشكاء  كل  مع 
كافة  االعالم  وسائل  ”ندعو  والوطنية“.وأضاف 
اىل توخي الدقة يف نقل املعلومة والحذر يف تناقل 
اي منشورات، خاصة يف هذا الظرف الدقيق الذي 
يستدعي وحدة الصف وغلق االبواب امام االنباء 
الكاذبة واملغرضة من خالل االبتعاد عن املصادر 
اإلعالمي  املنفذ  عىل  واالعتماد  املوثوقة،  غري 

الرسمي للمكلف“.

بغداد/ الزوراء:
النيابية،  العايل  التعليم  لجنة  أعلنت 
امس األحد، استضافة وزير التعليم 
والكادر  الصاحب  عبد  كاظم  نبيل 
بحثت  وفيما  الوزارة،  يف  املتقدم 
الدراسات االولية  معه اوضاع طلبة 
والتحميل  العبور  ونظام  والعليا 
األول  النائب  شدد  العليا،  للدراسات 
محسن  النواب،  مجلس  لرئيس 
مشكلة  حل  رضورة  عىل  املندالوي، 

أصحاب العقود.
ملجلس  اإلعالمية  الدائرة  وذكرت 
النواب، يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن 
”النائب األول لرئيس مجلس النواب 

اجتماعاً  ترأس  املندالوي  محسن 
النيابية  العايل  التعليم  للجنة 
كاظم  نبيل  التعليم  وزير  بحضور 
يف  املتقدم  والكادر  الصاحب  عبد 

الوزارة“.
وأضافت أن ”ذلك جاء لبحث عدد من 
املوضوعات املهمة التي تتعلق بواقع 
الدراسات  واوضاع طلبة  الجامعات 
االولية والعليا داخل وخارج العراق، 
واهمية  الجامعات  عقود  ومشكلة 
مع  ومساواِتهم  وعودِتهم  حلها 

اقرانهم“.
سيتضمن  ”االجتماع  أن  وتابعت 
تتعلق  التي  املطالب  بحث  ايضاً 

والدور  والتحميل  العبور  بنظام 
ونظام  العليا  للدراسات  التكمييل 

املحاوالت املتعددة بأجور“.
من جهته، شدد النائب األول لرئيس 
املندالوي،  محسن  النواب،  مجلس 
أصحاب  مشكلة  حل  رضورة  عىل 

العقود. 
أن  بيان  يف  اإلعالمي  مكتبه  وذكر 
”النائب األول لرئيس مجلس النواب 
اجتماعاً  ترأس  املندالوي  محسن 
موسعاً للجنة التعليم العايل النيابية، 
بحضور وزير التعليم العايل والبحث 
والكادر  الصاحب  عبد  نبيل  العلمي 

املتقدم يف الوزارة“.

وزير  طالب  ”املندالوي  أن  واضاف 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
اصحاب  مشكلة  حل  برضورة 
خدمتهم  عىل  مضت  الذين  العقود 
عىل  وتثبيتهم  سنتني  من  اكثر 
األمن  قانون  حسب  الدائم  املالك 
عقود  قضية  ومعالجة  الغذائي، 
ومساواِتهم   ،2/10/2019 بعد 
االستماع  عن  فضالً  أقراِنهم،  مع 
بنظام  املتعلقة  الطلبة  مطالب  إىل 
التكمييل  والدور  والتحميل  العبور 
املحاوالت  ونظام  العليا  للدراسات 
وضع  عىل  والعمل  بأجور،  املتعددة 

الحلول املناسبة لكل ذلك“. 

”عىل  للبيان  وفقاً  املندالوي  وشدد 
لكل  الالزمة  الحلول  اتخاذ  رضورة 
العقبات التي تواجه طلبة الدراسات 
األولية والعليا سواء داخل أو خارج 
داً ”دعم مجلس النواب  العراق“، مؤكَّ
التعليم  وزارة  بعمل  يتعلق  ما  لكل 
املعنية  ومؤسساتها  وجامعاتها 

ببناء اإلنسان وتقّدم البلد“.
”اإلجابة  إىل  الوزارة  املندالوي  ودعا 
اعضاء  واستفسارات  أسئلة  عن 
إىل  للوصول  النواب  مجلس 
أرض  عىل  تطبيقها  يمكن  نتائج 
اإلشكاالت  جميع  ملعالجة  الواقع 

املطروحة“.

اعالنات

إلحاقا بإعالننا املرقم ١٩١ يف ٢٠٢٢/٣/١٠
تعلـن ُمحافظـة ذي قار(العقـود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (األعمال التكميلية ملرشوع مجمع ماء الشـامية سـعة ٤٠٠ 
م٣/ سـاعة عـدد ٢) ضمن خطـة تنمية األقاليم لعام ٢٠١٩، واسـتنادا لتعليمـات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ 
املعدلـة الصـادرة من وزارة التخطيـط والضوابط امللحقة بها وتعليمـات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعـام ٢٠١٩. ان وثيقة 
الدعوى لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سـوف تنرش يف الجرائد الوطنية (املرشق – املستقبل العراقي 

- الزوراء)
وسـيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسـية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات 
كافـة من الدول املؤهلة االشـرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمـم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول 

املؤهلة).
وبإمـكان مقدمي العطـاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريـري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي 
العطاء. ان اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد 
املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند الساعة ١٢ ظهرا من يوم االحد املصادف ٢٠٢٢/١٠/١٦ 
يف بنايـة (مديرية ماء ذي قار) فعـىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفـني من الدرجة املذكورة ادناه 
عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسـخة 
من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف 

االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
١- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - الكوادر الفنية 

العددالكوادر الفنية ت

٢مهندس ميكانيك ١

١مهندس كهرباء٢

١مهندس مدني٣

١مهندس مساحة ٤
ب - املتطلبات املالية :-

اوالً:-  املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب أو يساوي (١٦,٠٠٠,٠٠٠) 
ستة عرش مليون دينار عراقي .

د- املتطلبات القانونية:-
اوال:- االهليـة وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطاء – ال يوجـد تضارب باملصالح، لم يتم إدراج الرشكـة املقدمة يف القائمة 
السوداء، الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت 
تابعـة لصاحـب العمل)، غري مسـتبعدة من قبل صاحب العمل أو اسـتنادا اىل قـرار صادر من قبل االمـم املتحدة/مجلس االمن 

للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- عدم ممانعة (نسـخة اصلية + نسـخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة 

ذي قار وهوية التحاسب الرضيبي.
ثالثا:- شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظـة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقـوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة 

لدى وزارة الخارجية العراقية.
رابعا:- هوية تسـجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب 

ما مطلوب يف الجدول ادناه.
خامسا:- وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة).

٢- كل العطـاءات يجـب ان تتضمن ضمان للعطـاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجـب خطاب ضمان بنكي او صك 
مصـدق او سـفتجة صـادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلـغ الكلفة التخمينية للمـرشوع ومعنون اىل جهة 
التعاقد (ديوان محافظة ذي قار قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ 
غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع 
العقـد تقديـم خطاب ضمان بحسـن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالـة عىل ان يكون خطاب ضمان صـادر من احد املصارف 

العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.

٣- يتـم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة مـن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها 
ملعايـري التأهيـل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام 

مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٦- تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل 

كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتـزم الطرف الثاني بأن يشـغل ما ال يقل عـن (٥٠٪) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل إال يف 
حالـة اعتـذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسـمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ اسـتالم 

املركز للطلب.
٨- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل 
ان يقدم عقد مشـاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز 
بتعهـد من قبلهم بعدم التنازل او االنسـحاب يف حال رسـو املناقصة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكـة بينهما مصدق اصوليا 
بعد توقيع العقد خالل مدة ال تجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسـحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشـرتكني 

معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال.
٩- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.

١٠- تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب 
العمـل بعقـد املقاولـة.

١١- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال نواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام 

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزة 

مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل 

١٥- ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا مـن يوم االحد املصادف ٢٠٢٢/١٠/٢٣ اىل العنوان التايل محافظة 
ذي قار-قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى 
هيئة االعمار سابقا) عىل ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء 
وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة 
ورقـم الهاتـف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خاللـه ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية 
وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات 
بحضـور مقدمـي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل بناية محافظة ذي قار القديمة – شـارع النيل. وسـوف ترفض 
العطاءات املتأخرة، وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦- تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف 
عىل االقل

سعر العطاء بالدينار

٣٦٠ ١٢٠٨,٥٧٧,٠٠٠
يوم

االعمال 
التكميلية ملجمع 

ماء الشامية 
سعة ٤٠٠ م٣/ 

ساعة ٢

مديرية ماء 
ذي قار

١٪ من قيمة النارصية
الكشف 

التخميني

ميكانيكية 
ثامنة

١٠٠,٠٠٠ الف دينار

الدكتور
محمد هادي حسـني 
محافظ ذي قار 
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بغداد/ الزوراء:
رحَب االتحاد العام للصحفيني العرب 
بعـودة ممارسـة نشـاطات االتحاد 

العام للصحفيني السودانيني.
وذكر بيان التحاد الصحفيني العرب 
تلقتـه «الـزوراء»: ان االتحـاد العام 
للصحفيني العرب تلقى بارتياح عايل 
املستوى لقرار مسجل عام تنظيمات 
السـودانية  العـدل  بـوزارة  العمـل 
املستشـار العـام آمنة الصـادق كرب 
بتحويـل املكتـب التنفيـذي لالتحاد 
إىل  السـودانيني  للصحفيـني  العـام 
لجنة لتسـهيل مهـام االتحاد املعني 
للصحفيـني السـودانيني ممـا يعني 
نظـام  تفكيـك  لجنـة  قـرار  إلغـاء 
الثالثني يونيـو ١٩٨٩ بحـل االتحاد 
العام للصحفيني السودانيني الصادر 

يف ديسمرب ٢٠١٩ . 
واضـاف البيـان «وإذ يعـرب االتحاد 
العام للصحفيني العرب عن تقديره 
لـكل الجهـات التي سـاندت االتحاد 
العام للصحفيني السـودانيني خالل 
الفرتة التي كان فيهـا القرار الجائر 
يشل عمل االتحاد والزمالء يف األرسة 
الصحفيـة السـودانية فإنـه يتقدم 
بخالـص التهانـي لجميـع الزمـالء 
الصحفيني السودانيني وعىل رأسهم 

قيادة االتحاد رئيًسا ومجلًسا». 

واشـار البيان اىل «ان االتحـاد العام 
للصحفيـني العـرب الـذي كان قـد 
خاطـب جميـع الجهـات الرسـمية 
يف السـودان فإنه يدعم قـرار إجراء 
لالتحـاد  القادمـة  االنتخابـات 
السـوداني والذي يأتـي متوافقا مع 
السوداني  النظام األسـايس لالتحاد 
واللوائـح التي تحكم عمـل االتحاد، 
مزاولـة  قـرار  بقـوة  يدعـم  كمـا 
نشـاطاته اعتبـارا من يـوم الثالثاء 
الحـادي عـرش مـن أكتوبـر ٢٠٢٢ 
باعتبـاره الجهـة الرشعيـة املمثلة 
والعضـو  السـودانيني  للصحفيـني 
الفاعـل يف االتحاد العـام للصحفيني 
العرب واالتحادات واملنظمات الدولية 

األخرى».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة األنواء الجويـة، امس األحد، حالـة الطقس يف البالد لألسـبوع 

الحايل، فيما توقعت انخفاضاً جديداً يف درجات الحرارة.
وذكـر بيان للهيئـة، تلقته «الزوراء»: أن «طقس البالد اليوم االثنني سـيكون 
صحـواً مع بعـض الغيوم، ودرجات الحـرارة مقاربة لليوم السـابق يف عموم 

البالد».
وأضـاف البيان أن «طقس يوم غد الثالثاء سـيكون صحـواً مع بعض الغيوم 
يف املنطقتني الوسـطى والشـمالية، فيما سـيكون الطقس صحواً يف املنطقة 

الجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق يف عموم البالد».
وأوضح أن «طقس يوم األربعاء سـيكون صحواً مـع بعض الغيوم، ودرجات 

الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق يف جميع مناطق البالد».
ولفـت اىل أن «طقـس البالد ليوم الخميس املقبل سـيكون صحـواً مع بعض 
الغيـوم يف جميع مناطق البـالد، أما درجات الحرارة فسـتكون مقاربة لليوم 
السـابق يف األقسام الوسـطى والجنوبية، يف حني سـتنخفض قليالً عن اليوم 

السابق يف القسم الشمايل من البالد».

2سياسة alzawraanews@yahoo.com No: 7816    Mon   17     Oct    2022العدد:   7816     االثنين     17    تشرين األول     2022



بغداد/ الزوراء:
قال األمـني العـام ملنظمـة البلدان 
املصـدرة للبـرتول ”أوبـك“، هيثـم 
الغيـص، إن ”أسـواق النفـط تمـر 

بمرحلة من التقلبات الشديدة“.
وأضاف الغيـص، الذي كان يتحدث 
خالل زيارته للجزائر التي تستغرق 
يومني، أن هدف أوبك واملنتجني من 
خارجها هو الحفاظ عىل اسـتقرار 

السوق.
وذكـر تلفزيـون النهـار: أن وزيـر 
الطاقـة الجزائـري، محمد عرقاب، 
وصـف قـرار أوبك األخـري بخفض 
اإلنتـاج بأنـه ”تاريخـي وممتـاز“ 

ويصب يف خانة استقرار األسواق.
وعّرب عرقـاب والغيص عن ثقتهما 
الكاملـة يف األثـر اإليجابـي لقـرار 

أوبك.
سـلطنة  أعربـت  جهتهـا،  مـن 
ُعمان، امس األحـد، عن أن قرارات 
أوبـك بلـس، ُتبنـى عـىل اعتبارات 
”اقتصاديـة بحتـة“ وعـىل حقائق 

العرض والطلب يف السوق.

وقالـت وزارة الطاقـة العمانية: إن 
قرار خفض إنتـاج أوبك بلس مهم 
ورضوري لطمأنـة السـوق ودعـم 

استقرارها.
كمـا نقلـت وكالـة أنبـاء البحرين 

عن وزيـر النفط، محمد بن مبارك، 
تأكيده أن قرار ”أوبك بالس“ بخفض 
اإلنتـاج جاء بالتوافق واإلجماع بني 

جميع الدول األعضاء.
وأضاف الوزيـر: أن الدول األعضاء 

حريصـة عىل اتخاذ قـرارات تهدف 
إىل استقرار األسواق النفطية، وأنه 
خـالل االجتماعـات املقبلة سـتتم 
دراسـة أي مسـتجدات اقتصاديـة 
األسـواق  اسـتقرار  لضمـان 

واإلمـدادات العامليـة والتـوازن بني 
مصالح املنتجني واملستهلكني.

وكان تحالـف ”أوبك بالس“ املكون 
من الدول الـ13 األعضاء يف منظمة 
”أوبـك“  للنفـط  املصـدرة  الـدول 
وحلفائهم العرشة بقيادة روسـيا، 
قد قرر، األسـبوع املـايض، خفضاً 
كبـرياً يف حصـص اإلنتـاج بمقدار 
مليونـي برميـل يوميا اعتبـارا من 
نوفمرب.جـاء القـرار رغـم تحذيـر 
بايـدن،  جـو  األمريكـي،  الرئيـس 
مـن أنه سـتكون هنـاك ”عواقب“ 
للخطوة التـي قد تـؤدي إىل ارتفاع 
أسـعار النفط، وبالتايل ملء خزائن 
النفطيـة  عائداتهـا  مـن  روسـيا 

لتمويل حربها يف أوكرانيا.
ويزور األمـني العام ملنظمة ”أوبك“ 
الجزائـر ملناقشـة قضايـا النفـط 
العاملية واآلفاق املتوسطة والطويلة 
الغيـص  للخام.وسـيجري  األجـل 
محادثات مع مسؤولني جزائريني، 
التنفيـذي  الرئيـس  بينهـم  مـن 

لسوناطراك، توفيق حكار.

الكويت/ الزوراء:
أصدر أمري الكويت، الشيخ نواف األحمد الصباح، 
مرسوما أمرييا بإعادة تشكيل الحكومة، وفقا 
ملركـز التواصل الحكومي، فيما أفادت صحيفة 
”القبس“ الكويتية نقال عـن مصادر حكومية 
امس األحـد، بأن الحكومة الجديـدة التي أعلن 

تشكيلها ستؤدي القسم صباح  اليوم االثنني.
وشـمل إعادة تشـكيل الحكومة برئاسة أحمد 
نواف األحمد الصباح، تعيني طالل خالد األحمد 
الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا 
للداخليـة، وبراك عيل براك الشـيتان نائبا أيضا 

ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. 
وأكـد مركـز التواصـل الحكومـي الكويتي أنه 
تـم تعيني بدر املـال وزيرا جديـدا للنفط، ونائبا 

لرئيس مجلس الوزراء. 
وأضاف أن املرسـوم األمريي بتشكيل الحكومة 
تضمـن أيضا تعيني عبد الوهاب الرشـيد وزيرا 
للمالية، وسالم الصباح وزيرا للخارجية، وعبد 

الله السالم وزيرا للدفاع.
يف غضـون ذلـك أفـادت صحيفـة ”القبـس“ 
الكويتية نقال عن مصادر حكومية امس األحد، 
بـأن الحكومـة الجديدة التـي أعلن تشـكيلها 

ستؤدي القسم صباح  اليوم االثنني.
وقالـت املصـادر إن مجلـس الـوزراء سـيعقد 

اجتماعا عقب أداء الحكومة للقسم.

وكانـت الكويـت، قـد أعلنـت، يف الخامس من 
أكتوبـر الجـاري، تكليف الشـيخ أحمـد نواف 
األحمـد الصباح رئيسـا ملجلـس الـوزراء، بعد 
االسـتقالة الروتينيـة التـي قدمتهـا الحكومة 
عقب االنتخابات الترشيعية األخرية، التي جرت 

نهاية الشهر املايض.
ووفقـا للدسـتور الكويتـي، قدمـت الحكومة 
اسـتقالتها غـداة اإلعالن عن نتائـج انتخابات 

مجلس األمة.
وكانـت حكومة النواف عينت، يف يوليو املايض، 
وجـاءت بعـد أشـهر عـىل اسـتقالة الحكومة 
السابقة برئاسة، الشيخ صباح الخالد الصباح، 

الذي القى معارضة واسعة داخل قبة الربملان.
وبعد شـهرين من حل الربملان، فازت املعارضة 
الكويتيـة مرة أخـرى وعادت املـرأة إىل مجلس 
األمة يف االنتخابات الترشيعية للدولة الخليجية 
النفطية التي تتمتع بحياة سياسية استثنائية 

مقارنة مع جريانها.
ويف شـأن آخـر، كان رئيـس مركـز التواصـل 
الحكومـي الناطق الرسـمي باسـم الحكومة، 
طارق املزرم، أكد صدور مرسوم بتأجيل انعقاد 
اجتمـاع مجلـس األمة للدور العـادي األول من 
الفصل الترشيعي السـابع عـرش إىل صباح بعد 
غد الثالثاء 18 من أكتوبر 2022، وذلك استناداً 

للمادة 106 من الدستور.

بغداد/ متابعة الزوراء:
دعـا ”معهـد كوينـزي“ األمريكي، مع 
حلول الذكرى السـنوية الــ20 لقانون 
العسـكرية  القوة  ”تفويض اسـتخدام 
ضد العراق“ (ايـه يو ام اف)، اىل انهائه 
مع انتفاء مربراته، منتقدا أن السـلطة 
االمريكيـة اسـتخدمته من أجـل تربير 

خوض نزعات ال مربر لها. 
وأشـار املعهد األمريكـي يف تقرير له اىل 
ان ايام التفويض القانوني للعام 2002 
بغـزو العـراق، قـد أصبحت معـدودة، 
مذكـرا بـأن األحـد 16 ترشيـن األول/
العرشيـن  الذكـرى  تصـادف  أكتوبـر 
للقانون الذي أجاز للسلطة التنفيذية يف 

واشنطن، غزو العراق. 
واعتـرب التقريـر أنه مع تزايـد اإلجماع 
بني الحزبني الجمهـوري والديمقراطي 
يف الواليـات املتحـدة، فـإن الكونجرس 
قد يكون عىل وشـك إلغاء هذه السلطة 
املمنوحـة بموجب هذا التفويض لشـن 

الحرب. 
وذّكـر التقريـر بـأن الكونجـرس اقـر 
االذن باسـتخدام القوة العسكرية حول 
العـراق، اسـتجابة لطلب مـن الرئيس 
جورج بـوش يف ترشيـن األول/أكتوبر 
العـام 2002، وهو جاء بعد 13 شـهرا 
مـن قانـون تفويـض اسـتخدام القوة 

العسـكرية للعام 2002 الذي اسـتخدم 
ضد املسـؤولني عن هجمات 11 أيلول/

سبتمرب ضد نيويورك وواشنطن.
إال أن التقرير اعترب أن التفويض املتعلق 
بالعراق، جرى استخدامه لهدف مختلف، 
موضحـا ان القانـون سـمح للرئيـس 
باستخدام القوات املسلحة عندما يكون 
”رضوريا ومناسـبا“ من أجـل ”الدفاع 
عن األمـن القومي للواليات املتحدة ضد 
التهديد املسـتمر الذي يشـكله العراق“ 
و ”تطبيـق جميع قرارات مجلس األمن 

املتعلقة بشأن العراق“.

وذكـر التقريـر الـذي ترجمتـه وكالة“ 
شفق نيوز“ االخباري بأن هذه القرارات 
تتعلـق باتهـام النظام السـابق بحيازة 
أسـلحة دمـار شـامل، فيمـا خلصـت 
اجهزة االستخبارات االمريكية الحقا أن 
ذلك اتضـح عدم صحتـه، منتقدا فكرة 
هذا االدعاء الخاطئ تحول إىل ”مسـألة 
ثانوية يف السجل التاريخي للحرب التي 

تلت ذلك“. 
ولفت التقريـر اىل ان ”القتال اسـتمر“ 
برغم االطاحة الرسيعة بصدام حسـني 
انجـزت“  ”املهمـة  ان  بـوش  واعـالن 
وانتهاء العمليات القتالية الرئيسـية يف 
1 مايو/أيار العام 2003، واعدام صدام 

حسني يف العام 2006. 
وتابع التقرير أنه مع حلول الوقت الذي 
أعلـن فيه الرئيس باراك أوباما رسـميا 
انتهـاء حـرب العـراق وسـحب كافـة 
الجنـود األمريكيـني يف كانـون األول/
ديسـمرب العـام 2011، كان نحـو 126 
ألف مدني عراقي قد قتلوا، باإلضافة اىل 
4500 جندي أمريكي، يف حني أصيب 32 
الف جندي آخر يف هذه الحرب التي تكبد 
فيها دافعـو الرضائب األمريكيني قرابة 

800 مليار دوالر.
وقـال التقريـر إنه يف ظـل انتهاء حرب 
العراق رسـميا منذ نحو 11 عاما، فإنه 
يطرح السـؤال حـول النقـاش املتعلق 
بالقانـون الـذي سـمح بوقـوع هـذه 

الحرب. 
ولفـت التقرير اىل مفارقـة مفادها ان 
يف حقبة ما قبل هجمات 11 سـبتمرب/

أيلـول، نادرا ما كان يجري نقاش حول 
قوانـني التفويض بالحـروب واعالنها، 
أو حتـى ترتافق مـع دعـوات من أجل 
إلغائهـا، موضحـا أن إلغـاء مثـل هذه 
القوانني لم يكن يف السابق رضوريا من 
اجل إنهاء اسـتخدام السلطة التنفيذية 
لهـا، مشـريا اىل ان االدارات االمريكيـة 
السـابقة كانت تتقبل فكـرة ان نهاية 
النزاع تعنـي عمليا نهايـة الحالة التي 

سمحت به. 
وعـىل سـبيل املثـال، قـال التقريـر ان 
الرئيس األمريكي فرانكلني روزفلت لم 
يلجأ بتاتا اىل االعتماد عىل إعالن الحرب 
الصـادر يف العـام 1917 ضد أملانيا، من 
اجـل ان يربر الحـرب ضد نظـام هتلر 
النازي بعد ذلك بـ 24 عاما، وان الرئيس 
روزفلت سعى وقتها من أجل الحصول 
عىل تفويض جديد من السلطة املخولة 

دستوريا ”إعالن الحرب“. 
واضـاف ان هذا الحال لـم ينطبق فيما 
يتعلق بالتفويض املتعلق بحرب العراق، 
إذ برغـم أن نيـة الكونجـرس من وراء 
القـرار كانـت واضحـة، إال ان االدارات 
املتعاقبـة قامت بتفسـري القانون بما 

هو ابعد من هدفه األصيل.
ان هـذه  اىل  السـياق، اشـار  ويف هـذا 
التفسـريات الفضفاضة بـدأت يف العام 
2014، عندمـا سـمح الرئيـس بـاراك 
أوبامـا بنرش قوات امريكيـة يف العراق 
مـن اجل محاربة تنظيـم داعش، حيث 
اعتربت إدارة أوباما أن قانون التفويض 
حول العـراق للعام 2001، يتضمن إذنا 
مـن الكونجـرس لتنفيـذ هـذه املهمة 
الجديدة، وهو يشكل أيضا بديال قانونيا 
بإمكان الرئيس االعتماد عليه من أجل 

القيام بعمل عسكري يف العراق. 

وتابع التقرير أن تفويض العام 2011، 
فرسته إدارة أوبامـا الحقا، وتحديدا يف 
ديسمرب/كانون األول العام 2016، عىل 
انه يتيح لها القيام بعمليات عسـكرية 
ضـد داعش يف سـوريا، حيـث اعتربت 
أن تفويض حـرب العراق للعام 2011، 
يعزز السلطة للقيام بعمليات عسكرية 
ضد داعش يف العـراق ويف أماكن اخرى 

بالقدر الالزم لتحقيق هذا الهدف. 
كمـا أن ادارة الرئيـس دونالـد ترامـب 
ذهبت يف العـام 2018 إىل أبعد من ذلك، 
حيـث اعتربت أن تفويض العام 2011، 
يسـمح باسـتخدام القوة للتصدي لكل 
مـن ”التهديدات املوجهـة اىل العراق او 
النابعة منه“، وهو ما تسبب يف توسيع 
نطـاق القانـون بشـكل كبري وسـمح 
بتربير اسـتخدام القوة العسكرية ضد 
أي عدد من التهديدات اإلقليمية للعراق، 
سـواء من جانب تنظيـم أو من جانب 
دولة، ويف هذا السـياق سمحت لنفسها 
باغتيـال قائـد قـوة القـدس االيرانـي 
الجنـرال قاسـم سـليماني يف كانـون 
الثاني/ينايـر 2020، أي بعد 18 سـنة 

عىل إقرار القانون. 
ان رفـض  إىل  التقريـر  أشـار  وبينمـا 
الفقهـاء القانونيـني هـذا التربيـر من 
جانـب ادارة ترامب، فـإن الكونجرس 

رد بإصدار قرار يقيض بتجميد االعمال 
العدائيـة ضد ايران، وذلـك بأغلبية من 
الحزبني يف مجليس الكونجرس، لكن يف 
نهاية املطـاف تم رفض القرار من قبل 

ترامب مستخدما ”الفيتو“ الرئايس. 
ويف هـذا اإلطار، قـال التقرير انه خالل 
اإلحبـاط  تزايـد  املاضيـة،  السـنوات 
بـني غالبيـة النـواب مـن الحزبـني يف 
الكونجرس بسـبب اسـتيالء السـلطة 
التنفيذيـة عىل السـلطات الدسـتورية 
للكونجـرس يف اتخاذ قـرار ما إذا كانت 
واشنطن ستخوض الحرب ومتى وضد 

من.
كالنائبـة  نوابـا  ان  التقريـر  وتابـع 
الديمقراطيـة بابـرا يل تقدمـت بطلب 
تعديـل تبناه مجلـس النـواب من اجل 
إلغـاء قانون التفويـض بحرب العراق. 
كما تقـدم السـناتور الديمقراطي تيم 
كني والسـناتور الجمهـوري تود يونغ 

تعديال مماثال إىل مجلس الشيوخ. 
وختـم التقريـر باإلشـارة إىل أن األكثر 
أهميـة منـذ لـك هـو أن إلغـاء قانون 
تفويض حـرب العـراق للعـام 2002، 
يحظـى بدعـم ادارة بايـدن. يف يونيـو 
2021، حيـث أصدر البيت األبيض بيانا 
ينص بشـكل حاسـم عـىل أن ”اإلدارة 
تدعـم إلغـاء قانـون تفويـض العـام 

 .“2002
واىل جانـب ذلـك، يؤيد هـذه التحركات 
واملنظمـات  الجماعـات  مـن  العديـد 
التـي تعكـس دعـم الكونجـرس مـن 
الحزبني، بما يف ذلك جماعات املحاربني 
القدامى، باإلضافـة اىل عائالت ضحايا 
11 سـبتمرب/أيلول، وهـو مـا يعكس 
أيضا مشـاعر الشـعب األمريكي، إذ ان 
اكثـر من 80 % مـن الجمهور يؤيدون 
تقييد سـلطات الرئيس يف شـن الحرب 
وتعزيز إرشاف الكونجرس عىل قرارات 

استخدام القوة.
وخلـص التقريـر اىل القـول اىل انـه يف 
الذكـرى الـ20 لقانـون تفويض حرب 
العـراق للعـام 2002، فإنـه مـن املهم 
أن يتـم التفكـري يف كلفـة وعواقب هذا 
القانون، إذ انه بعد سـنوات من سـفك 
الـدوالرات،  مليـارات  وانفـاق  الدمـاء 
وخضوع السـلطة الدستورية، يبدو أن 
خريا إللغاء  الكونجرس اصبح مستعداـ 
تفويض الحرب حيث عفا عليه الزمن. 
مناسـبا  أصبـح  الوقـت  ان  وأضـاف 
تماما لـ“طي هذه الصفحة“ بالنسـبة 
الحـرب،  أنهكتـه  الـذي  الجمهـور  اىل 
واملتلهـف ألن يقوم ممثلـوه املنتخبون 
بإعـادة فـرض الضوابـط والتوازنـات 

الدستورية.
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جمهورية العراق                                                                                  العدد: ٤٨٢/ش/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء االعىل                                                                           التاريخ :٢٠٢٢/١٠/١٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية        
محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي

اعالن
املدعي/ عيل جواد عوده 

 املدعى عليها / زهره خلف ساجت
اىل/ املدعى عليها/ زهره خلف ساجت

اقـام املدعي (عيل جواد عوده) الدعـوى املرقمة ٤٨٢/ش/٢٠٢٢ والتي يطلب فيها الحكم بنزع 
حضانـة املدعـى عليها (زهره خلف سـاجت) للطفلـة (رقية) وضم حضانتهـا للمدعي ونظراً 
ملجهولية محل اقامتك استنادا لكتاب امن ذي قار بالعدد ٧٦٦٨ يف ٢٠٢٢/٨/٢٨ ، وكتاب مديرية 
اسـتخبارات ومكافحـة ارهـاب البـرصة بالعـدد ٧٦٦٨ يف ٢٠٢٢/٨/٢٢ واالشـعار املصدق من 
مختار منطقة الظويهرات يف قضاء الزبري قررت املحكمة تبليغك عن طريق االعالن يف صحيفتني 
يوميتـني لغرض الحضور امام هـذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف يوم ٢٠٢٢/١٠/٢٥ ويف 

حال عدم حضورك سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلناً .
     القايض

سلوان مجيد طعمه 
                                                      قايض محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي  

جمهورية العراق 
وزارة العدل                                                                                   العدد: ٢٠٢٢/٢٧٤٧

دائرة التنفيذ                                                           التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٢
مديرية تنفيذ النارصية

اىل /املنفذ عليه / اسعد يحيى مكطوف
لقْد تحقق لهذه املديرية من خالل مركز رشطة الحسـني بكتابهم املرقم ٧٦١٣ يف 
٢٠٢٢/٩/١٤ انـك مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكـن اجراء التبليغ عليه، واسـتنادا للمـادة ٢٧ من قانون التنفيـذ تقرر تبليغك 
اعالنـا بالصحف الرسـمية خالل خمسـة عرش يوما تبـدأ من اليـوم التايل للنرش 
لغرض الحضور لتسـديد البالغ (٢٥٠) الف دينار ويف حالة عدم حضورك ستبارش 

هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي ووفق القانون.
املنفذ العدل
هند سلمان بخيبخ

اوصاف املحرر:
قـرار منفذ العدل بالتسـديد املقـرر يف ٢٠٢٢/١٠/١٢ البالـغ (٢٥٠٫٠٠٠) مائتنا 

وخمسون الف دينار

جمهورية العراق                                          العدد: ٦٣٧٤/ ش/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء االعىل                                   التاريخ :  /٢٠٢٢/١٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية        
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

تبليغ
اىل / املدعى عليه/ حسن رياض عبد الحسن

ملقتضيات حسـم الدعـوى الرشعية املرقمة أعاله واملقامـة من قبل املدعي 
(رياض عبد الحسـن عليـوي) واملتضمنة طلب قطع النفقـة املرتتبة بذمة 
املدعـي وملجهولية محل اقامتـك قرر تبليغك بواسـطة صحيفتني محليتني 
بالحضـور امـام هذه املحكمـة بموعد املرافعـة املصـادف ٢٠٢٢/١٠/٢٧ 

الساعة التاسعة صباحا.
القايض
حسني شبيب عايد
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بغداد/الزوراء:
أعلـن مجلـس القضـاء االعىل، امـس األحد، 
صدور مذكرات قبض بحق املشتبه بتورطهم 

برسقة مبالغ أمانات الكمركية والرضيبية.
قال املجلس يف بيان تلقته «الزوراء»: «سـبق 
أن تلقـت محكمـة تحقيق الكـرخ املختصة 
 ٢٠٢٢/٨/٢١ بتاريـخ  النزاهـة  بقضايـا 
 اخبار يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة 
بأشـخاص مـن ذوي النفوذ ارتكبـت افعال 
مخالفـة للقانـون بهـدف التالعـب بمبالغ 
االمانات الكمركيـة والرضيبية، حيث قررت 
املحكمة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢١ إيقاف رصف 
هذه االمانات بموجـب الكتاب املرقم ٢٣٧٥ 
املـؤرخ   ٢٠٢٢/٨/٢١ املوجه اىل مكتب وزير 
املالية يف حينها».وأضاف البيان ان «املحكمة 
أصـدرت مذكرات قبـض بحق املشـتبه بهم 
واستمعت اىل عدد من املوظفني املختصني يف 
وزارة املالية للتوصـل اىل الحقيقة والتحقيق 
مسـتمر بغية اسـتكمال  االدلة يف القضية».

أوضحـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، امـس 
االحد، املُالبسات التي رافقت أنباء رسقة أكثر 
من (٣,٧) تريليونات دينار عراقي من الهيئة 
ة للرضائب، ونـرش كتاٍب لوزارة املالية  العامَّ
معنوٍن للهيئةالهيئة ويف معرض حديثها عن 
الكتـاب الـذي تداولته بعض وسـائل اإلعالم 
ومواقع التواصـل االجتماعـي والصادر عن 
وزارة املاليَّـة ُمعنونـًا لهيئـة النزاهة، أفادت 
يف بيان ورد «الـزوراء»، بأنَّ «الهيئة تؤكد أنَّ 
القضيَّة تمَّ التحقيق فيها، وهي اآلن معروضة 
أمام القضاء، وهي سـرتافق املعلومات التي 
نهـا كتـاب وزارة املاليَّة بعـد تنظيمها  تضمَّ
التحقيقيَّـة  األوراق  مـع  محـارض  وفـق 
وتودعهـا لدى القضاء؛ ليقوم األخري بإصدار 
القرارات املناسـبة بحق املقرصين».وتابعت 
أنَّ «القضاء سـبق أن أصدر أوامر اسـتقداٍم 
بحق مسؤولني كبار يف الوزارة بشأن الثغرات 
التـي أفضت إىل حصـول هذا الخـرق الكبري 
والتجاوز الفظيع عـىل املال العام»، الفتةَّ أنَّ 

«كتـاب وزارة املاليَّة، الذي تسـتغرب الهيئة 
ترسيبه لوسـائل اإلعالم، وصل للهيئة نهاية 
الدوام الرسـميِّ يوم الخميس املوافق الثالث 

عرش من ترشين األول الجاري، داعية الوزارة 
إىل رضورة التحقيق بترسيب كتابها املعنون 
اىل الهيئة».وكانـت وسـائل اإلعـالم ومواقع 

التواصـل االجتماعي نرشت كتاباً صادراً عن 
وزارة املاليَّـة معنونـًا إىل هيئة النزاهة بصدد 
مزاعـم رسقـة أمانـاٍت رضيبيَّـٍة ُمودعٍة يف 

مرصف الرافدين تبلغ (٣,٧) ترليونات ديناٍر 
. عراقيٍّ

من جهته، نـأى مرصف الرافدين الحكومي، 
امـس االحد، بنفسـه عن رسقـة اكثر من ٣ 
تريليونـات دينار عراقي من حسـاب الهيئة 
العامـة للرضائـب التابعـة له.وأكـد املكتب 
االعالمي للمـرصف يف بيان ورد اىل «الزوراء» 
تعقيبا عىل ما يتم تداوله بشأن رسقة مبالغ 
ماليـة من حسـاب الهيئة العامـة للرضائب 
يف مـرصف الرافديـن: انه «ال عالقـة له بأي 
عمليـات تالعـب او رسقـة يجـري الحديث 
عنهـا، وان مهمتـه كانـت قـد انحرصت يف 
رصف صكـوك الهيئة العامـة للرضائب من 
فروعـه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب 
رسـمية بـني املـرصف والهيئة».واوضح ان 
«ما يجـري الحديث عنه يف اآلونة االخرية هو 
موضـوع يتعلق بالهيئـة العامـة للرضائب 

وحساباتهم املرصفية».
وأكـد مـرصف الرافديـن «عـدم رسقـة أي 

مبالغ مالية من فروعه ويشـري اىل انه ملتزم 
باآلليـات املتعلقـة بقانون مكافحة غسـيل 
االموال وتمويل اإلرهاب، وان املوضوع برمته 
منظور من قبل القضاء، وان املرصف مستمر 
يف التعاون مع الجهات املختصة للكشف عن 
الحقائق».وكانـت وسـائل اإلعـالم ومواقع 
التواصـل االجتماعي نرشت كتاباً صادراً عن 
وزارة املاليَّـة معنونـًا إىل هيئة النزاهة بصدد 
مزاعـم رسقـة أمانـاٍت رضيبيَّـٍة ُمودعٍة يف 
مرصف الرافدين تبلغ (٣,٧) تريليونات ديناٍر 
.وعلـق رئيس الـوزراء املكلف، محمد  عراقيٍّ
شـياع السـوداني، عىل الحادثة، وقـال: «لْن 
نتوانى أبـًدا يف اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح 
جماح الفسـاد الذي استرشى بكلِّ وقاحة يف 

مفاصل الدولة ومؤسساتها».  
وتابـع «وضعنـا هـذا امللـفَّ يف أول أولويات 
برنامجنـا، ولْن نسـمَح بأن ُتسـتباَح أموال 
العراقيني، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة 

العامة للرضائب يف مرصف الرافدين».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس األحد، ضبط مصانع وهمية يف محافظة البرصة مستثناة 
من االعفاءات الجمركية والرضيبية.وذكرت الهيئة يف بيان تلقته «الزوراء»: أن «هيئة املنافذ 
الحدودية تمكنت بالتنسـيق والتعاون مع رئاسـة محكمه اسـتئناف البرصة االتحادية من 
ضبط معامل ومصانع وهمية سـبق أن استحصلت عىل اعفاءات جمركية ورضيبية بشكل 
مخالـف للضوابط»، موضحة أن «عملية الضبط تمت من قبل كوادر الهيئة بعد اسـتحصال 
قـرار قضائي يتضمن املوافقـة عىل االنتقال اىل محل تواجد مجموعـة من املعامل واملصانع 
التي حصلت عىل اعفاءات متعددة ومتنوعة للكشف عىل حقيقة وجودها، فتبني انها معامل 
ومصانع (وهمية) اي عبارة عن محال صغرية ال ترتقي اىل أن تكون معمل أو مصنع يتطلب 
منحـه اعفـاءات من الرسـوم».وأضافت، أن «ذلك تعد عملية احتيال عىل مؤسسـات الدولة 
املختصـة بمنح االعفاءات، والتـي تتحمل املسـؤولية الكاملة نتيجة عـدم تدقيقها املعامل 
واملصانـع قبل منحها كتب االعفـاء وكذلك عدم جديتها يف متابعة وصـول تلك املواد املعفاة 
اىل الجهات املسـتفيدة»، مشرية اىل أن «أصحاب هذه املعامل واملصانع املتواجدة يف محافظة 
البـرصة قاموا باسـتخدام املواد التـي تم إعفاؤها من الرسـوم الجمركيـة والرضيبية لغري 
الغـرض الـذي منحت من اجله االعفـاءات وبكميات كبرية جدا تصل قيمتهـا للمليارات؛ ما 
سبب ذلك هدراً باملال العام».ولفتت اىل أنه «تم تنظيم محرض ضبط اصويل وعرضت الكيفية 
أمـام انظار قايض التحقيق والذي بـدوره اصدر قراراُ بإحالة امللف اىل مديرية تحقيق نزاهة 
البرصة للتحقيق فيه حسـب االختصاص وتحت ارشاف قايض النزاهة يف املحافظة ملحاسبة 

كل من له صلة بهذه االعمال املشبوهة والتي تستهدف االقتصاد العراقي يف الصميم».

بغداد/الزوراء:
عمـد بروفيسـور يف جامعـة بغـداد، امس االحـد، عىل حـرق مؤلفاته 
العلميـة احتجاًجا عىل ما وصفهـا بـ»اإلهانات التي تعرض لها»، فيما 
أعلن تقديم اسـتقالته مـن العمل األكاديمي، وبحسـب مقطع مصور 
انترش عىل مواقع التواصل االجتماعي واطلعت عليه الزوراء: عليه، قال 
استاذ الجغرافية الطبيعية يف جامعة بغداد ورئيس منتدى السالم الدويل 
للثقافـة والعلوم ورئيس اتحـاد األكاديميني العرب فرع العراق، سـعد 
عجيـل الدراجي: «أقوم بحرق شـهاداتي االكاديمية ومؤلفاتي العلمية 
احتجاجـاً عىل ما يحصل من ظلم يف الجامعات واالهانات التي تعرضت 
لها، اذ ال يجوز اهانة األستاذ الجامعي بهذه الطريقة البائسة والفجة»، 
معلناً عن اسـتقالته وحرق مؤلفاته العلمية وحرق كتاب حصوله عىل 
الدكتوراه ودرجة االسـتاذية كنوع من انواع االحتجاج.وعن سبب هذا 
االحتجاج، بـني الدراجي: «طالبت بتغيري اللجنـة العلمية وفتح مخترب 
نظم املعلومات الجغرافية امام الطلبة، ولذلك واجهت حملة مضايقات 
حادة من قبل رئاسـة القسـم والجامعة، ثم تمـت احالتي اىل التحقيق 
من قبل رئاسـة الجامعة وسـحب االرشاف عىل طلبة الدراسـات العليا 

واصدار كتاب ضدي من هيئة املساءلة والعدالة».

بغداد/الزوراء:
االنسان،  حقوق  مجال  يف  الخبري  أكد 
ان  االحد،  امس  الغراوي،  فاضل  الدكتور 
العراق يتعرض يوميا اىل كم هائل كوراث 
طبيعية وصناعية من فياضانات وزالزل 
موت  اىل  ادت  وبيئية  صناعية  وملوثات 
املواطنني وتهديد امنهم االنساني والبيئي 
املبكر  االنذار  نظم  وجود  عدم  بسبب 

للكوارث.
”الزوراء“  ورد  بيان  يف  الغراوي  وقال 
وبيئتهم  املواطنني  حياة  عىل  ”تؤثر  ان 
واالقتصادي  االنساني  وامنهم  وصحتهم 
الكوارث  من  العديد  تجنب  ويمكن 
دون  الحيلولة  أو  والصناعية  الطبيعية 
وقوعها من خالل اسرتاتيجيات الحد من 
إدارة  شأنها  من  والتي  الكوارث  مخاطر 
املستويات القائمة للمخاطر والحد منها، 

وكذلك تجنب تولّد مخاطر جديدة“.
دعت  املتحدة  ”االمم  ان  الغراوي  واضاف 

جميع البلدان إىل االستثمار يف نظم اإلنذار 
لتعزيز  الدول  إىل  الدعم  وتقديم  املبكر 
القدرات واالعالن عن إطالق خطة جديدة 
يف قمة املناخ COP27 التي ستعقد يف رشم 
الشيخ نهاية هذا العام لتوفري هذه النظم 

للجميع يف غضون 5 سنوات“.
الهيئة  بإنشاء  الحكومة  طالب  الغراوي 
الوطنية للكوارث واالزمات واعتماد نظم 
للنظم  وفقا  الكوارث  وادرة  املبكر  االنذار 

الحديثة للحفاظ عىل حياة املواطنني.

كربالء/الزوراء:

أعلنت هيئة اسـتثمار كربـالء، امس األحد، 

تفاصيـل أكرب مـرشوع حيوانـي يف العراق، 

وفيما أكدت أنه سـيوفر ٧٠٠٠ فرصة عمل، 

حددت موعد إنجازه.

وقال مدير استثمار املحافظة أحمد املالكي، 

يف ترصيح: إنه «تم منح إجازة ألهم مرشوع 

زراعي - حيواني متكامل يف كربالء املقدسة، 

إلنتـاج البيض واللحوم، إذ يعد هذا املرشوع 

األول واألكـرب يف العـراق»، مبينـًا أنـه «من 

املشاريع املماثلة يف الرشق األوسط».

وأضاف أن «نسـبة انجاز املرشوع الزراعي 

الحيوانـي بلغـت ٣٥٪، حيث بـدأت املرحلة 

األوىل منه بالعمل، وسـتبدأ املرحلـة الثانية 

بعد مرور شهرين، إلنتاج بيض املائدة».

وأكد أن «املرشوع سـيوفر أكثـر من ٣٥٠٠ 

فرصة عمـل، أمـا يف مرحلة إنجـازه العام 

٢٠٢٤ سـيوفر أكثر من ٧٠٠٠ فرصة عمل، 

وسـتبلغ طاقتـه اإلنتاجية أكثر مـن مليار 

بيضة سـنوياً، و١٠ ماليني دجاجة ألغراض 

الذبح».

بغداد/الزوراء:
فصلـت وزارة الداخليـة إجراءاتهـا 
بشأن النزاعات العشائرية واالعتداء 
الدولـة  وموظفـي  األطبـاء  عـىل 
وإطالق العيارات النارية عشـوائياً، 
فيما أشارت إىل أن العشائر متعاونة 
يف مكافحـة املخـدرات وتتـربأ مـن 

املتعاطني واملروجني.
وقـال مديـر عـام مديرية شـؤون 
العشـائر يف الـوزارة، اللـواء نـارص 
عـيل محمـد، يف ترصيـح صحفـي: 
إن «املديرية قامـت ضمن واجباتها 
أكثـر  وعقـدت  بالتثقيـف،  للدعـم 
يف  سـاهمت  مؤتمـراً   ٦٥٠ مـن 
إطـار جهودهـا بانخفـاض الدكـة 
العشـائرية والنزاعات وعدم إطالق 
املناسـبات  يف  الناريـة  العيـارات 
االجتماعية سـواء أكانت مفرحة أم 

محزنة».
الناريـة  اإلطالقـات  وبخصـوص 
واالعتـداء عىل املوظفني وغريها من 
الحاالت أضاف محمـد: أن «املرشع 
العراقي فرض عىل مطلقي العيارات 
النارية بحسـب القانـون رقم ٥٧٠ 
لسـنة ١٩٨٢، عقوبـة الحبس ثالث 
سـنوات، والقانـون يمنـع االعتداء 
عـىل موظفـي الدولـة بمـن فيهـم 
وجميـع  واألطبـاء  التدريسـيون 

املوظفني».
وتابع أن «مديرية شـؤون العشائر 
وبأمـر من وزيـر الداخليـة، وفرت 
الحماية لألطبـاء»، مؤكداً أنه «حال 
وجود تقصري بحسـب تقرير الطب 
املتوفـني  لـذوي  بالنسـبة  العـديل 
فعليهـم الذهـاب إىل دائـرة قانونية 
تابعـة إىل وزارة الصحـة هـي التي 

تتخذ إجراءات وتحاسب».
وبموجـب  «الـوزارة  أن  إىل  ولفـت 
القانون تحاسب كذلك كل من يكتب 
عىل العيـادات الطبية (مطلوب دم) 
أو (مطلوب عشائرياً)، كون الحاالت 
املرتبطـة باإلجـراءات الطبية ليس 
مخططـاً لهـا وال تتضمـن عداوات 

وإنما قضاء وقدر».
وعـن آفـة املخـدرات، شـدد عىل أن 
«املخـدرات واإلرهاب عملـة واحدة 
والعشـائر العراقيـة األصيلة أعلنت 
الرباءة من كل من يتعاطى أو يروج 
أو يتاجر باملخدرات وتتم محاسـبة 
واملتعاطـني  واملروجـني  املتاجريـن 

وفق القانون وبتعاون العشائر».
أكـد  العشـائرية،  النزاعـات  وعـن 
أن «النزاعـات موجـودة يف مناطـق 
ومشـخصة، ويف نفس الوقت توجد 

مناطـق ومحافظـات يف العـراق ال 
توجـد فيهـا نزاعـات، ومـا يحصل 
هـي نزاعـات قديمـة ربمـا تتجدد 
أحيانـاً، إضافـة إىل وجـود نزاعات 
بسـبب قضايـا إرهاب».وأشـار إىل 
أن «النزاعـات مسـيطر عليهـا من 
قبل املحافظني والقطعات املاسـكة 
وكذلك قيـادات العمليات والرشطة، 
ومديريات قسم العشـائر املوجودة 
يف املحافظـات»، الفتاً إىل أن «األذراع 
لفـك  تتحـرك  للمديريـة  املختصـة 
النزاعـات وفضهـا أو أخـذ عطـوة 
وهدنة عشـائرية لكي ال يؤثر النزاع 
عىل السـلم األهيل».وأردف بالقول: 
«بعـض األحيان تصلنـي برقية من 
مديري األقسام حول وجود حوادث 
جنائية، ولكن لألسف بعض وسائل 

اإلعالم تؤولها إىل نزاع عشائري».

دياىل/الزوراء:
أفـاد مصـدر أمنـي يف ديـاىل، امـس األحـد، 
بمرصع مدنيني اثنـني بحادثني منفصلني يف 
دياىل.وقال املصدر إن شابا لقي مرصعه بعد 
سـقوطه يف ماكنة صناعة الدبس يف أطراف 
قضـاء الخالـص شـمال رشق بعقوبـة بعد 
إصابته بحروق شـديدة.وأضاف أن الشـاب 
تويف يف املستشـفى بعد فشـل جميع الجهود 

الطبيـة إلنقاذه جـراء الحـروق البليغة.ويف 
حادث آخر وبحسب املصدر نفسه لقي رجل 
مرصعه جراء حادث دهس من قبل شـاحنة 
كبـرية (تريلـة) عـىل طريق بغـداد -كركوك 
قرب ناحية جديدة الشط ٢٥كم شمال غرب 
بعقوبة.وذكـر أن جثـة الضحيـة نقلـت إىل 
الطب العديل، فيما فتحت السـلطات املرورية 
تحقيقا بالحادث واتخذت اإلجراءات الالزمة.

وتشهد دياىل حوادث مرورية مستمرة أغلبها 
ضمن طريق بغداد -كركـوك املمتد من دياىل 
اىل حدود كركـوك.ويف حادث ثالث اقدم رجل 
يبلغ من العمـر (٤٢) عاماً عىل االنتحار من 
خالل شـنق نفسـه داخـل منزلـه يف ناحية 
أبي غرق غربي محافظـة بابل، بعد أيام من 
انتحار ابنه بسبب خالف عائيل، وفقا ملصدر 

يف الرشطة املحلية يف بابل.

الديوانية/الزوراء:
أعلنـت دائرة صحة محافظـة الديوانية، امـس األحد، قرب افتتـاح أكرب مركز 
ملعالجـة اإلدمـان واألمراض النفسـية يف العـراق والرشق األوسـط.وقال مدير 
صحـة الديوانية صباح الزاميل يف ترصيح صحفـي: إن «مركز معالجة اإلدمان 
واألمراض النفسـية باملحافظة يعد األكرب يف العراق والرشق األوسـط».وأضاف 
أن «هذا املركز  يعد انجازاً كبرياً لوزارة الصحة بشـكل كامل والديوانية بشـكل 
خاص».فيما أكد مدير اعالم صحة املحافظة احمد الشباني يف ترصيح صحفي 
ان «هناك فريقاً مشرتكاً ضم ممثلني من دائرة األمور الفنية واألقسام العالجية 
والصيدلة واالجهزة الطبية برئاسة املستشار الوطني لصحة النفسية عماد عبد 
الرزاق وممثلني من دائرة صحة الديوانية لإلرشاف عىل املركز»واضاف ان «سعة 

هذا املركز تبلغ ٢٠٠ رسير»، مشريا اىل ان «نسبة انجازه وصلت اىل ٩٠٪».

بغداد/الزوراء:
والشـؤون  العمـل  وزارة  أعلنـت 
االجتماعية، امس األحد، فوز العراق 
برئاسـة مجلس إدارة منظمة العمل 
املقبلة.وذكـرت  للـدورة  العربيـة 
الـوزارة يف بيان تلقتـه «الزوراء» أن 
«العراق ممثالً بوزير العمل والشؤون 
االجتماعية وكالًة سـاالر عبدالستار 
فـاز برئاسـة مجلـس إدارة منظمة 
العمل العربية للدورة املقبلة»، مبينة 
أن «ذلـك جاء خـالل انعقـاد اعمال 
الـدورة (٩٧) ملجلـس إدارة منظمة 
العمـل العربيـة التـي تسـتضيفها 
العاصمـة بغـداد يف مقـر الجامعـة 
االمريكية».وأضافت أنه «جرت خالل 
اعمـال الـدورة التي حرضهـا املدير 
العام للمنظمة فايز املطريي والدول 
االعضاء فيها، انتخاب هيئة رئاسـة 
جديـدة للمنظمة بعـد التصويت عىل 
انتخاب وزير العمل ساالر عبدالستار 
رئيسـاً ملجلس اإلدارة واختيار نائبني 
للرئيس عن اصحاب العمل والعمال».
وأكد عبد السـتار يف كلمة له بحسب 
البيـان أن «الحكومة العراقية ترحب 
باالشـقاء العـرب يف بلدهـم العـراق 
ولها الرشف يف استضافة اعمال هذه 
الدورة وتثني عىل الحضور واملشاركة 
الفاعلـة مـن قبـل اعضـاء املنظمة 
ومديرها العام»، متقدما بالشـكر اىل 

«الحكومة الجزائرية لتنازلها لصالح 
ادارة  العـراق عـن رئاسـة مجلـس 
املنظمة».وأعرب الوزير عن «امله يف 
ان تتـوج القـرارات والتوصيات التي 
سـتخرج بها اعمال هـذه الدورة اىل 
نتائج ملموسـة»، مثنياً عىل «جهود 
املديـر العام للمنظمـة فايز املطريي 
العربيـة  املنظمـة  اداء  تطويـر  يف 
وجهـود مجلـس االدارة يف الوصـول 
اىل نتائـج وقـرارات تخـدم قضايـا 
العمـل والعمال يف الوطـن العربي».
وأوضـح أن «املجلس سـيتابع تنفيذ 

قرارات الـدورة ٩٦ الخاصة بقضايا 
العمـل والعمـال ومناقشـة االمـور 
والجوانـب املالية للمنظمة من حيث 
االسـهامات واملتأخـرات عـىل الدول 
الدورة  االعضـاء ومتابعـة قـرارات 
٤٨ ملؤتمـر العمل العربي لعام ٢٠٢٢ 
وانجـازات  انشـطة  واسـتعراض 
«القضيـة  أن  اىل  املنظمة».ولفـت 
العـرب  قضيـة  تعـد  الفلسـطينية 
األوىل مـن خـالل العمـل عـىل وضع 
حـد للممارسـات االرسائيليـة ضـد 
الشـعب الفلسـطيني ودعم الشعب 

الفلسـطيني يف مواجهـة انتهـاكات 
الكيان الصهيوني»، مشرياً اىل «دعم 
حكومة فلسطني يف صندوق الحماية 
االجتماعية».مـن جانبه، ابدى املدير 
العـام ملنظمة العمـل العربيـة فايز 
«اسـتضافة  عـىل  ثنـاءه  املطـريي 
العـراق ألعمال هذه الدورة وحسـن 
االسـتقبال وكرم الضيافة»، متقدما 
«بالتهنئة لرئيس الجمهورية الجديد 
عبد اللطيف رشـيد بانتخابه رئيسـا 
جديدا للعراق وتكليفه محمد شـياع 

السوداني برئاسة الحكومة».



بغداد/ الزوراء:
أكدت عضو لجنة الكهرباء والطاقة، سـهيلة السـلطاني، امس األحد، أن 
املواطـن العراقي لم يلمس أثرا عـىل األرض لألموال التي خصصت للطاقة 
وتحسـني الخدمات يف زمن حكومـة ترصيف األعمـال، متهمة الحكومة 

بـ“تبديد“ أموال الشعب عىل مشاريع وهمية. 
وقالـت السـلطاني يف ترصيح صحفـي: إن ”الحكومة الحاليـة لم تعالج 
امللفـات والتحديـات التـي تواجـه العمليـة السياسـية“، مشـرية إىل أن 
”املخالفـات التـي بقيت تقوم بهـا حكومة ترصيف األعمال كانت سـببا 

رئيسيا لألزمة التي تعيشها البالد“.   
وأشـارت إىل أن ”الحكومة فشلت يف إصالحها ملف الكهرباء والخدمات“، 
مؤكدة أن ”الحكومة بدد االموال عىل مشاريع بعضها واآلخر لم يكتمل“. 
وكان عضـو لجنة النزاهـة النيابية، عيل تركي الجمـايل، دعا، يف ترصيح 
سـابق، القضـاء إىل منع املسـؤولني الفاسـدين يف الحكومـة الحالية من 

السفر وإحالتهم عىل التحقيق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشـفت إحصائية رسـمية كويتية عن أن العراق جاء باملرتبة الخامسـة 

كأكرب مستورد للسلع غري النفطية من الكويت يف العام 2021.
وأظهرت إحصائية التجارة الخارجية الكويتية إن ”الكويت صدرت سـلعا 
غـري نفطية لـ 15 دولة بلغت قيمتهـا 20.6 مليار دينار خالل عام 2021 
”.واضافت ان العراق اسـتورد سلعا غري نفطية من الكويت بقيمة مالية 
152.3 مليـون دينار كويتي خالل العام املايض 2021 ليكون خامس أكرب 
مسـتورد منها، فيما حصلت اإلمارات بالحصـة األكرب من الصادرات غري 
النفطيـة، وذلـك بنحو 243 مليـون دينار، فيما جاءت السـعودية بعدها 

بـ219.65 مليون دينار، تلتها الصني بـ215 مليون دينار.
وجـاءت الهنـد رابعا بنحـو 211.7 مليـون دينار، فيما جاءت باكسـتان 
سادسـا بقيمة بلغت 94.16 مليون دينار.. ويسـاوي الدوالر 0.31 دينار 

كويتي.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب ”االجنبـي والعراقـي“ يف األسـواق املحليـة 
بالعاصمة بغداد بشـكل طفيف، فيما اسـتقرت يف اسـواق اربيل عاصمة 

اقليم كردستان، امس االحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
بغداد سـجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 336 الف دينار، وسـعر الرشاء 332 الفاً، فيما 

كانت االسعار ليوم السبت 337 الف دينار.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند 306 آالف دينار، وبلغ سعر الرشاء 302000 دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 335 الف دينار و 345 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 305 آالف و 315 الف دينار.
أمـا اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقال ذهب عيار 21 بـ355 ألف دينار وهي نفس األسعار ليوم السبت.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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

بنسبة (0.13%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (813.797.061) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (1.357.204.925) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (595.32) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.13) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(596.09) نقطة.
وتم تداول اسـهم (46) 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 املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (38) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (105) ماليني دينـار من خـالل تنفيذ (21) 

صفقة عىل اسهم 4 رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(162) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (791) مليون دينار مـن خالل تنفيذ 

(189) 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:
انخفضت مبيعات الدوالر النقدية للمصارف ورشكات الوسـاطة املالية، 
امـس االحـد، لتصل إىل أقل مـن 18 مليون دوالر.وذكر مصـدر أن البنك 
املركـزي العراقي باع امـس خالل مزاده لبيع ورشاء الـدوالر االمريكي، 
235 مليونا و740 الفا و538 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسـعر رصف 
اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.وبنّي ان نسبة %92 من هذه املبيعات 
ذهبـت لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شـكل حـواالت واعتمادات حيث 
بلغـت 218 مليونا و40 الفا و538 دوالرا، فيما ذهبت البقية عىل شـكل 
مبيعـات نقدية بلغـت 17 مليونا و700 ألف دوالر.وأشـار املصدر إىل ان 
31 مرصفا قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و13 مرصفا 

لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 122 رشكة وساطة مالية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس األحد، عن انخفاض صادرات 
العـراق النفطيـة ألكثر من النصف خالل األسـبوع املايض.وقالـت اإلدارة يف 
تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”متوسط االستريادات االمريكية من النفط 
الخـام خالل االسـبوع املايض مـن ثمانـي دول بلغت 5.117 ماليـني برميل 
يوميـا منخفضة بمقدار 103 آالف برميل باليوم عن األسـبوع الذي سـبقه 
والذي بلغ 5.220 ماليني برميل يوميا“.وأضافت أن صادرات العراق النفطية 
ألمريـكا بلغـت معـدل 109 آالف برميل يوميا األسـبوع املـايض، منخفضة 
بمقدار اكثر من النصف عن األسـبوع الذي سـبقه الذي بلغت فيه الصادرات 
النفطيـة ألمريـكا معـدل 275 الف برميـل يوميا.كمـا أشـارت إىل أن ”اكثر 
اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األسبوع املايض جاءت من كندا وبمعدل بلغ 
3.300 ماليـني برميل يومياً، تلتها املكسـيك بمعدل 759 الـف برميل يومياً، 
وبلغت االيرادات النفطية من السـعودية بمعدل 370 الف برميل يومياً، ومن 
ثـم كولومبيا بمعـدل 242 الـف برميـل يومياً“.ووفقاً لإلدارة، فـإن ”كمية 
االسـتريادات األمريكية من النفط الخام من االكوادور بلغت بمعدل 136 الف 
برميل يومياً، ومن الربازيل بمعدل 111 الف برميل يوميا ومن ليبيا بمعدل 90 

الف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا او نيجرييا“.

بغداد/ الزوراء:
جبـة  بلديـة  دائـرة  مديـر  كشـف 
بمحافظـة االنبار، قطـري العبيدي، 
امـس االحـد، عن قـرب افتتـاح اول 
مصنع إلنتاج سيارات تويوتا اليابانية 

يف املحافظة. 
وقال العبيدي يف ترصيح صحفي: إن 
”محافظ االنبار عيل فرحان الدليمي 
اجـرى مفاوضات مع رشكـة تويوتا 
اليابانية من اجل نقل احدى معاملها 
االنتاجيـة يف اليابـان اىل منطقـة الـ 
18 كيلـو غربي مدينة الرمادي لسـد 
حاجة املحافظة واملحافظات االخرى 
من السـيارات اليابانيـة ذات العالمة 

البارزة (تويوتا) ”.
واضـاف ان“ وفد من رشكـة تويوتا 
اليابانيـة اجرى اتصاالت مع محافظ 
االنبـار إلنشـاء اول مصنـع إلنتـاج 
سيارات تويوتا اليابانية يف االنبار بعد 
اختيار مـكان املعمل وتصميمه وفق 

متطلبات الرشكة املعنية“.

وأوضح العبيـدي ان ”محافظ االنبار 
عـيل فرحـان الدليمي سـيقوم خالل 
االسـبوع املقبـل بزيـارة اليابان من 
اجل وضع اللمسـات االخرية لتوقيع 
عقـد انتاج سـيارات تويوتا يف االنبار 
يف خطـوة هـي االوىل مـن نوعهـا يف 
العـراق“، مؤكـدا ان ”الرشكة املعنية 
ابلغـت الحكومـة املحليـة يف االنبـار 

اسـتعدادها لسـد حاجـة املحافظـة 
واملحافظـات االخـرى مـن سـيارات 

تويوتا اليابانية“. 
يشـار اىل ان عددا من وفود الرشكات 
االسـتثمارية اليابانيـة زارت يف وقت 
واطلعـت  االنبـار  محافظـة  سـابق 
وأبـدت  االسـتثمارية  الفـرص  عـىل 

استعدادها للعمل يف مدن املحافظة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـن مجلـس املصدرين األتـراك، امس االحـد، ان العراق 
تصـدر قائمـة البلـدان الـرشق األوسـط ودول الخليج يف 
اسـترياد السـلع الرتكية خالل األشـهر التسـعة األوىل من 

العام 2022.
وبلغت الصادرات الرتكية إىل بلدان الرشق األوسط والخليج 
العربي، 24.7 مليار دوالر خالل تلك املدة من العام الحايل.

وبحسب بيانات صادرة عن مجلس املصدرين األتراك، فإن 
صادرات البالد إىل بلدان الرشق األوسـط والخليج العربي، 

حققت نمـواً خالل الفـرتة املذكورة بنسـبة 24.8 باملئة، 
مقارنة بالفرتة نفسها من العام الفائت.

وتصدر العراق قائمة دول الرشق األوسط والخليج العربي 
األكثر اسـترياداً من تركيا، وذلك بواقـع 7 مليارات و507 
ماليـني دوالر، تلته إرسائيـل بـ 5 مليـارات و111 مليون 

دوالر، ثم اإلمارات بـ مليارين و539 مليون دوالر.
وخـالل األشـهر الــ 9 األوىل مـن العـام الحـايل، بلغـت 
الصادرات الرتكية إىل دولـة قطر مليار و89 مليون دوالر، 

وإىل السعودية 420 مليونا و865 ألف دوالر.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أفاد تقرير دويل بأن العراق يحقق اآلن 
تقدمـاً يف بعض املشـاريع الرئيسـية 
حقـيل  يف  املصاحـب  الغـاز  لتجميـع 
الغـراف والنارصية النفطيني، مشـرياً 
إىل السـعي إلعادة االستعانة برشكات 
املجـال،  بهـذا  متخصصـة  أمريكيـة 
الفتـًا إىل أن بغداد اعتادت ان تسـتورد 
سنويا %40 من احتياجاتها للغاز من 
إيران لتشـغيل محطـات توليد الطاقة 

الكهربائية.
وقال الخبري النفطي الدويل، سـايمون 
واتكنـز، يف تقريـر نـرش عـىل موقـع 
(أويـل برايـس) االقتصـادي واطلعت 
”الزوراء“ عىل ترجمته: ان ”األسـبوع 
املـايض شـهد توقيع رشكـة نفط ذي 
قـار عقـدا مع رشكـة (بيكـر هيوز) 
األمريكيـة العمالقة للخدمات النفطية 
لزيادة معدل انتـاج الغاز املصاحب يف 
حقيل الغـراف والنارصية النفطيني يف 

محافظة ذي قار“.
وأضاف التقريـر ان ”املرشوع الجديد، 
اسـتنادا ملدير رشكة نفط ذي قار أنور 
هادي شـياع، يهـدف اىل زيـادة معدل 
انتـاج الغاز يف املوقعني خـالل املرحلة 
األوىل من أعمال التطوير من 20 مليون 
قدم مكعب قيايس اىل 200 مليون قدم 

مكعب قيايس“.
وأشار إىل أن ”توقيع بغداد عىل مبادرة 
األمـم املتحدة والبنك الـدويل بالتخلص 
من حـرق الغـاز واالنبعاثـات الغازية 
خالل عمليات اإلنتاج النفطي وبشكل 
نهائي بحلول العام 2030 يحتم عليها 
ان تبادر التخاذ خطوات جادة للقضاء 
عىل هـذه املشـكلة بتطوير مشـاريع 

تجميـع ومعالجـة الغـاز املصاحب يف 
حقولها النفطية“.

ولفـت التقريـر إىل أن ”كميـات الغاز 
املحروق يف حقول العراق تأتي باملرتبة 
الثانية عىل مستوى العالم بعد كميات 
الغاز املحروق يف روسيا حيث يتم حرق 
ما يقارب من 17.37 مليار مرت مكعب 
سنويا، وهذه تشكل خسائر بمليارات 

الدوالرات سنوياً“.
ونـوه إىل ”قـول خرباء انـه حتى لو ان 
الغاز املصنع ال يتم تصديره، فان هذه 
الكميـات التي لم يتم حرقها قد تذهب 
باتجاه سـد حاجـة العراق مـن الغاز 
الكهرباء  لتشـغيل محطـات  املطلوب 
وتـاليف االنقطاعات املتكـررة يف انحاء 

البالد الناجمة عن نقص الغاز او تعذر 
اسـترياده من إيران ألسـباب مالية او 
أسـباب متعلقة بالعقوبات املفروضة 
عـىل إيـران حيـث يحصل العـراق بني 
فرتة واخرى عىل استثناء من الواليات 
املتحدة السـترياد الغاز منها لتشـغيل 

محطاته الكهربائية“.
”حقيقـة  أن  عـىل  التقريـر  وشـدد 
احتمالية التمكن من تجميع وتصنيع 
الغـاز  بضمنهمـا  العـراق،  يف  الغـاز 
املصاحب يف حقيل الغراف والنارصية، 

تبقى احتمالية عالية وكبرية“.
ويواصل أن ”هناك العديد من الرشكات 
التي تريد ان تنفذ هذه املشاريع للعراق 

من بينها رشكة (بيكر هيوز).

وتابـع التقريـر أن ”البدايـة كانـت يف 
العـام 2018 ومـن ثم يف العـام 2020 
بتوقيـع اتفاقيـة مـع هـذه الرشكـة 
ويبدو ان الصفقـة األخرية معها ليس 

فيها تغيري كبري“.
وأردف ان ”املرحلـة األوىل مـن خطـة 
املـرشوع يف حقـل النارصيـة، والتـي 
سـتكون مشابهة ملا سـيتم اجراؤه يف 
حقل الغراف، من املحتمل ان تشـتمل 
عـىل جلـب أجهـزة متطـورة ملعالجة 
الغاز يف مجمع الغـاز الطبيعي املوحد 
يف النارصية وتجميـع الغاز املصاحب 
لتوليـد ما يزيـد عـىل 100 مليون مرت 

مكعب من الغاز باليوم“.
ونبـه التقريـر اىل أن ”املرحلـة الثانية 

ستشهد توسيع محطة غاز النارصية 
لتصبح منشـأة كاملة للغاز الطبيعي 
السائل لتصنيع 200 مليون مرت مكعب 

من الغاز الجاف والسائل واملكثف“.
وأكد ان ”هذا اإلنتاج سيذهب اىل قطاع 
توليـد الطاقـة الكهربائيـة املحـيل“، 
موضحـاً أن ”رشكـة (بيكـر هيـوز) 
كانت قد رصحت سـابقا يف عام 2018 
و2020 بـان معالجـة موضـوع الغاز 
املحـرتق من هذين الحقلني سيسـمح 
بتوفـري 400 ميغـاواط مـن الطاقـة 

لشبكة خطوط الكهرباء العراقية“.
وذكـر التقريـر أن ”املـرشوع إذا مـا 
ريس عـىل رشكة (بيكر هيـوز) فإنها 

ستستغرق فرتة 30 شهراً إلكماله“.
وتحدث عن ”احتمالية تطبيق مشاريع 
تطوير مماثلـة يف مواقع اخرى لجمع 
الغاز املصاحب بضمنها حقل حلفاية 
الذي قـد ينتج 300 مليون قدم مكعب 
من الغاز يوميا وحقل رطاوي الذي قد 
ينتج 400 مليون قدم مكعب من الغاز 

يوميا كمرحلة أوىل“.
مـن جانب آخـر، فإن التقريـر نوه إىل 
أن ”مرشوع رشكة غـاز البرصة الذي 
تولته رشكة (شيل) بلغ يف عام -2019

2020 اقـىص درجـة انتاج لـه بحدود 
1035 مليون قدم مكعب باليوم“.

وأضاف أن ”ذلك وهو اعىل انتاج للغاز 
يف تاريخ العـراق كايف لتوليد 3.5 كيكا 

واط تقريبا من الطاقة الكهربائية“.
وانتهـى التقريـر إىل أن ”هـذه الطاقة 
الكهربائيـة كافية لتغذية ثالثة ماليني 
منـزل بالكهربـاء، وتعـد رشكـة غاز 
البرصة حاليا مسـؤولة عن 70 % من 

إنتاج الغاز السائل يف العراق“.

بغداد/ الزوراء:
توقـع صنـدوق النقـد الـدويل أن يبلغ 
التضخم السـنوي للعراق %4.5 خالل 
عـام 2022، مبينـا أن أعـىل تضخـم 
سنوي من بني الدول العربية سيشهده 
السـودان، فيما اعتـرب خبري اقتصادي 
العقـارات عامـل  ارتفـاع اسـعار  ان 

رئييس للتضخم يف العراق.
وقـال الصنـدوق يف تقريـر له لشـهر 
ترشين االول واطلعت عليه ”الزوراء“: 
انه من املتوقع أن ”يبلغ معدل التضخم 
السنوي يف العراق يف العام 2022 4.5% 

انخفاضا من %6.4 يف 2021“.
واضـاف انه مـن ”املتوقـع أن تواصل 
معـدالت التضخـم ارتفاعهـا يف الدول 
العربيـة خـالل عـام 2023، عـىل أن 
تكـون األعـىل يف السـودان بمتوسـط 
معـدل تضخم سـنوي يصـل إىل 76.9 
%، واليمـن يف املرتبـة الثانيـة بمعدل 
%17.1، بينمـا تأتـي مـرص يف املرتبة 
الثالثة بمعدل %12“، مبينا ان ”لبنان 

لم يتم إدراجهـا يف الجدول التي تواجه 
أعىل معدل تضخم يف العالم“.

واشـار اىل ان ”اقل تضخم سـنوي من 
املتوقع ان تشـهده الـدول العربية هي 
السـعودية وبمعـدل يبلـغ %2.2 تليه 
الكويت وبمعـدل يبلغ 2.4 % ومن ثم 

األردن بمعدل 3%“.
من جهتـه؛ يقول الخبـري االقتصادي، 
محمـد الحسـني، يف حديـث صحفي: 
ان ”ارتفاع اسـعار العقارات يف العراق 
يعترب من أهم العوامل الرئيسـية وراء 
العـراق بجانـب  التضخـم يف  ارتفـاع 
أسعار املواد الغذائية التي تأتي باملرتبة 

الثانية“.
واضاف الحسـني ان ”هنـاك ارتفاعا 
شـهده العـراق منـذ عامـني بأسـعار 
العقارات وبنسـبة تجـاوزت 50 %“، 
مبينا أن ”القـروض املمنوحة من قبل 
الحكوميـة لـرشاء وحدات  املصـارف 
سـكنية ساهمت يف رفع أسعار املنازل 

وبالخصوص يف العاصمة بغداد“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
طالب مدرب منتخبنا الوطني السـابق، حكيم شـاكر، مسـتحقاته املالية التي بذمة اتحاد الكرة الذي سـبق أن تم 
التعاقـد عليها بزمن االتحاد السـابق مقابل تدريب املنتخب الوطني.وقال شـاكر: انه يطالـب اتحاد الكرة برصف 
مستحقاته التي بذمة االتحاد وقدرها مليار وثالثمائة مليون دينار عراقي عن عقٍد سابق أبرم رسميا بني الطرفني 
ولم يسـدد له املبلغ لحد اآلن.واضاف شـاكر: ان املحكمة العراقية وبعد اللجوء إليها لعدم تسـديد االتحاد والتزامها 
ببنود العقد، حكمت لصالحه «حكيم شـاكر» بتسـديد املبلغ املتعاقد عليه بالكامل. مبينا: ان خمس سـنوات مرت 
عىل الحكم بالقضية ولم يتم تسليم حقي اىل اآلن.وابدى شاكر استغرابه لهذا الترصف من قبل رئيس االتحاد عدنان 

درجال ومحاولة االستيالء عىل حقه وكذلك ابعاده بشتى الطرق عن تدريب املنتخب الوطني.

ãºcÎ@ã–ñc

ÚÓéÎã–‹€@ÚÓ€Îá€a@bÿÓv‹i@Ú€Ï�ji@fiÎ˛a@ç◊ãæbi@åÏ–Ì@Ô‡Ó€á€a@3bœ
بغداد/ الزوراء 

الشعبي  الحشـد  انهى فريق 

اسـتعداداته  الصـاالت  لكرة 

التحضرييـة للـدوري املمتاز 

للموسـم  الصـاالت  لكـرة 

-2022 2023 الذي سينطلق 

نهاية الشهر الحايل.

لنادي  االدارية  الهيئة  وكانت 

الحشـد الشـعبي قـد أعلنت 

الفنـي  الجهـاز   تسـمية 

واالداري للفريق الذي سـوف 

يتألـف كالً من  ظاهر حبيب 

مدربـاً وصـادق حميـد عبد 

الزهـرة مسـاعداً ومنصـور 

عبـد الزهرة مدربـاً للحراس 

وحسـني كريم عباس مدرباً 

البدنية ومحمد قاسم  للياقة 

محمود مديـراً للفريق، فيما 

الالعبـني   تشـكيلة  تألفـت 

من  مرتىض حسـني جاسـم 

عمـران  غالـب  ومرتـىض 

ونشـوان  املرمـى  لحراسـة 

طارق مهدي ومنتظر عدنان 

عبـد الحسـني وحيـدر عـيل 

فاضل ومصطفى جليل هنبل 

وحسـني مهـدي وذو الفقار 

كريـم رشـيد وحسـني عبـد 

الـرزاق صالح وفيد سـعدي 

وعماد صادق درش ومرتىض 

ورضغـام  عبـادي  عبـاس 

عبـد االمـري جـواد ومحمـد 

جمـال محمـد عـيل وجـالل 

عبـد الحسـن كاظـم  وعـيل 

محمد زكي وخالد فاهم عبد 

العباس ومحمد جاسم محمد 

واحمـد مهدي عبـاس وعيل 

جاسـم محمد، كما اختارت 

الحكيم  االدارية قاعة  الهيئة 

يف محافظـة كربالء  مرسحاً 

ملبارياته.

@ÔË‰m@=»ì€a@áì®a@p¸bñ
@åbn‡æa@äÎá‹€@bËma7õ•
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بغداد/إعالم اللجنة االوملبية
حقق الفارس العراقي فالح الدليمي املركز 
األول بتجاوز حاجز الـ 130 سـم وذلك يف 
بطولة بلجيكا الدولية للفروسـية، وتقدم 
الدليمـي عىل ثمانية فرسـان مـن بلدان 
أوربية مختلفة بتحقيقه العالمة الكاملة.

ويأتـي هذا الفوز بعد غياب عراقي طويل 
األمد عن مثل هذه املشاركات يف البطوالت 
حيـث  بالفروسـية  املفتوحـة  االوربيـة 

تسـعى االدارة الجديدة التحاد الفروسية 
العراقـي اىل تكـرار هـذه التجارب سـعيا 
الكتسـاب الخربة عرب االحتكاك ببطوالت 
عاليـة املسـتوى.من جانبـه، أكـد رئيس 
االتحاد العراقي للفروسية الدكتور عقيل 
مفتن تأمني مسـتلزمات نجاح الفرسان 
العراقيني وإحتضان االكفاء من فرسـان 
الفروسـية  لتسـتعيد  واملهجـر  الداخـل 

العراقية بريقها وتفوقها املفرتض.

µœáËi@oÌÏÿ€a@Û‹«@’znèæa@ÍåÏœ@k‘«@bÓée@pbÓˆbË„@¿@bflá”@…õÌ@Ôibjì€a@b‰jÉn‰fl
@Òäaáó€a@ aãñ@¿@aáÀ@bÓ€a6éc@ÈuaÏÌ

بغداد/ ليث العتابي 

اقتنص منتخبنا الشبابي  مساء امس 

األحـد، فـوزاً ثميناً من مسـتضيفه 

الكويتـي بنتيجـة (0-2)، يف املباراة 

التـي أقيمـت بملعب نـادي النرص، 

الثامنة  املجموعة  ضمن منافسـات 

من تصفيات كأس آسيا للشباب.

هـدف املبـاراة األول للعـراق حمـل 

توقيع مسـلم مـوىس يف الدقيقة 40 

، وأضـاف البديل أسـهر عيل الهدف 

مـن   4  +  90 الدقيقـة  يف  الثانـي 

زمـن املبـاراة التي شـهدت حضور 

جماهريي ضعيف.

وبهذا االنتصار ، رفع العراق رصيده 

إىل 6 نقـاط باملركـز الثانـي بفارق 

األهداف عن أسرتاليا التي تغلبت عىل 

الهنـد (1-4)، فيمـا تراجع الكويت 

للمركـز الثالث دون نقـاط وبيفقد 

فرصته بالتأهل .

الكويتـي  االزرق  محـاوالت  بـدأت 

مبكـراً عن طريق فهد العاجم ، الذي 

كاد أن يضـع فريقـه باملقدمـة لوال 

التدخـل الحاسـم لدفاعـات العراق 

بإبعاد الخطورة.

 وأهـدر كاظـم رعـد فرصة سـهلة 

للعراق بعد تمريرة متقنة لم يحسن 

إستغاللها.

وتراجـع االداء يف منتصـف الشـوط 

املناوبـات  عشـوائية  وسـط  االول 

للطرفني ، لتقل الخطورة تدريجياً.

ونجـح املدافـع مسـلم مـوىس من 

االرتقاء فوق دفاعات االزرق ولينجح 

بوضع رأسيته يف شباك الكويت .

ولينتهي الشوط األول بتقدم عراقي 

بهدف وحيد . 

ومـع أنطالق الشـوط الثاني، واصل 

عـىل  سـيطرته  العراقـي  املنتخـب 

املرمـى  وهـدد  العمليـات  منطقـة 

الكويتي بعدة محاوالت عرب بلند ازاد 

ورباح عبود .

ولعـب املدافـع العراقـي كاظم رعد 

رأسـية متقنـة ارتدت مـن عارضة 

وسـط غياب للمتابعة من مهاجمي 

العراق.

ورد الكويـت عرب يوسـف الشـمري 

بتصويبـة قوية ردها برباعة حارس 

العراق حسني حسن.

وسـدد بلند أزاد أفضل العبي العراق 

تصويبـة جديـدة مـرت بالقرب من 

القائم االيرس للكويت.

وسـنحت البديـل إسـماعيل أحمـد 

فرصة سـهلة بعد أن لعـب كرته إىل 

خارج املرمى رغم تواجده يف منطقة 

ال 18 ياردة.

وكاد تركي الشمري أن يعادل الكفة 

للكويت لوال براعة الحارس حسـني 

حسـن يف انقـاذ فريقـه مـن هدف 

محقق. 

وأجـرى عماد محمـد املديـر الفني 

الدقائـق  تبديـالت يف  للعـراق عـدة 

األخرية ، أثمرت عن تسـجيل البديل 

أسـهر عـيل الهـدف الثانـي ليمنح 

التفوق لفريقه بثنائية نظيفة.

ويلتقي العراق مع اسـرتاليا لتحديد 

بطل املجموعة ، فيما تواجه الكويت 

الهند يف الجولة الثالثة واالخرية التي 

ستقام يوم غد الثالثاء.

بغداد/ رافد البدري
تصـدر نـادي االتصـاالت منافسـات بطولة 
انديـة العراق للـدوري املمتاز بالشـطرنج يف 
التجمـع األول، والـذي جـرت منافسـاته يف 
قاعـة فندق االنرت ببغداد بمشـاركة اكثر من 
140 العب والعبة يمثلون 14 نادياً، وخاضت 
األندية املشـاركة 7 جوالت عىل ان تسـتكمل 
الجوالت الستة الباقية يف التجمع الثاني الذي 
سـتنطلق منافسـاته يف ( 5-2 /11)، اذ ان 
نظـام البطولة يلعب بطريقة الدوري من 13 

جولة.
وتحدث رئيـس اتحاد اللعبة ظافر عبد األمري 
قائـال: ألول مـرة يف تاريـخ لعبة الشـطرنج 
نشـهد هكذا منافسات قوية وبمستوى فني 
عال، نظـراً لظهور عنارص جديـدة موهوبة 
لديهـا الرغبـة يف املنافسـة والحصـول عـىل 
اوسـمة التفوق، بعد انتشـار ثقافـة اللعبة 
يف املحافظـات العراقية بشـكل واسـع، لذلك 
فإن النتائج الختامية لن تحسـم إال باملراحل 
األخـرية نظراً لتقـارب املسـتويات. مضيفاً: 
ان اتحـاد اللعبـة فرض رشوط عـىل األندية 
املشـاركة وألول مرة تتضمن مشاركة العب 
ناشـئ دون 14 عامـا والعب شـاب دون 20 
عاما وعنرص نسـوي يف تشكيلة كل ناد،  أي 

ان تمثيلهم يكون بنسبة %30 كحد ادنى.
 عبد األمري اكد: ان التنويع يف الفئات العمرية 
لالندية املشـاركة جنت ثمارهاً، حيث وجدنا 
تنافسـاً كبرياً بني الالعبني املشـاركني الذين 
يمتلكون طموحاً مرشوعـًا يف تحقيق افضل 
النتائـج، كما ان مشـاركة 140 العاب حالة 
إيجابية تحسـب التحاد اللعبـة، ومن املمكن 
زيادة هـذا العدد يف التجمـع الثاني ليصل اىل 

اكثـر من 160 العبا، حيث ان قانون البطولة 
يعطـي الحق لكل ناد املشـاركة بــ 12 العباً 
كحـد اعىل، من اجـل إعطاء فرصـة لالعبني 

الشباب والناشئني.
واسـفرت النتائج عن تصدر نادي االتصاالت 
برصيـد 14 نقطة من خالل خوضه 7 جوالت 
وهي العالمة الكاملة، وبفارق نقاط الطاوالت 
عن صاحـب املركز الثاني نادي البيشـمركة 
مـن السـليمانية الـذي حصـل عـىل الرصيد 
نفسـه 14 نقطة ايضاً، وحل نادي الكهرباء 
باملركـز الثالـث برصيـد 10 نقـاط، وبفارق 
نقـاط الطاوالت عن نادي الحشـد الذي جاء 
باملركز الرابع وبنفـس الرصيد ايضاً، واحتل 
نـادي خـان زاد مـن أربيـل املركـز الخامس 
برصيد 8 نقاط، فيما جاء القادسـية سادساً 
برصيد 7 نقـاط، وجمع كل من نادي العمال 
وبعقوبة والسـماوة ونادي عشـتار من بابل 
5 نقاط ليحتال بهما املراكز السـابع والثامن 
والتاسـع والعارش عىل التوايل، فيما حل نادي 
الرسـيل باملركز 11 برصيد 4 نقاط، وبنفس 
الرصيـد جاء نـادي املهندسـني باملركز 12 ، 
ونـادي الفكر مـن كربالء باملركـز 13، فيما 
احتل نادي االسحاقي من صالح الدين املركز 
14 واألخري مشـرياً اىل ان البطولة لعبت وفق 
النظـام السـويرسي من 13 جولـة بطريقة 
الـدوري من مرحلة واحـدة، زمن الجولة 70 
دقيقة، مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة، 
وحكم عام البطولة الدويل ضمري جبار موىس 
يسـاعده الحكـم الـدويل إسـماعيل إبراهيم 
والحكـم االتحـادي زرنك صـالح، وبارشاف 
رئيس لجنة الحكام الدويل اسـعد إسـماعيل 

توفيق مسؤول برنامج سويس مانجر.

بغداد/ متابعة الزوراء
 أعلن االتحـاد العراقي املركـزي أللعاب القوى 

حصوله عىل وسام ذهبي آسيوي .
وقـال املديـر التنفيذي التحـاد اللعبـة  زيدون 
جواد: إن العداء مصطفى محسـن حزام العب 
منتخـب العراق حقق  ميدالية ذهبية يف سـباق 
2000 م موانع بزمن قـدره 5،59،48 دقيقة يف 

بطولة آسيا املقامة حاليا يف الكويت.
وأكد جواد: أن النتيجة تعد انجازاً جديداً رياضياً 
للعراق. موضحـاً: أن هذا االنجاز جاء بعد دعم 

متواصل لالعب من قبل اتحاد اللعبة .
وكان منتخب شـباب العـراق أللعاب القوى قد 
حصد ثمانية أوسـمة ملونة بينهـا ذهبيتان يف 
البطولـة العربيـة أللعاب القوى لفئة الشـباب 
والتـي اختتمـت منافسـاتها مؤخـرا يف تونس 

بمشاركة عربية واسعة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العدد الثالث والتسعون من صحيفة الريايض التي 
تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى 
النـور يوم امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيع الخاصة برياضـة كرة القدم 
وبقية األلعاب األخـرى التي زينت بأقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
 *******************

الصفحـة  يف  املسـاهم  الزبيـدي  احمـد  الزميـل 
الرياضية بجريدة (الزوراء)، اكد اكتساب والده 
حالة الشـفاء من االزمة الصحية التي تعرض 
لهـا قبل فرتة زمنية قصـرية، خالص االمنيات 

لوالد زميلنا بالشـفاء التام وان يلبسه رب العزة 
واالجالل ثوب الصحة والعافية.

بغداد/ الزوراء 
النجف  االنبار مع العب فريق  الفهد يف محافظة  لنادي  االدارية  الهيئة  تعاقدت 
السابق املرتىض قيص عىل سبيل االعارة ملدة موسم واحد، حيث سريتدي فانيلة 
الفريق يف منافسات دوري الدرجة االوىل املقبل الذي من املؤمل ان ينطلق نهاية 
الشهر الحايل. يذكر أن الالعب سبق أن مثل فرق أندية املهناوية والكوفة وعفك 
ضمن دوري الدرجة األوىل يف املواسم املاضية وصوال إىل أسوار قلعة غزالن البادية 
فريق النجف، ومنه تمت االستعانة بخدماته عىل سبيل اإلعارة إىل فريق الفهد 

الذي يواصل تدريباته اليومية تحت قيادة املدرب  انمار سالم.  
 يشار اىل ان إدارة نادي الفهد املجتهدة تويل اهتماما كبريا بفريقها الكروي وتم 
استقطاب العديد من العنارص عىل مستوى عاٍل تحضريا للدخول كطرف منافس 

وسعيا لخطف بطاقة التأهل إىل مراحل متقدمة.

بغداد/ متابعة الزوراء
تغلب الزوراء عىل ضيفه امليناء (١-٠) 
يف املباراة الودية التي جرت امس االحد  
بغداد،  بالعاصمة  الرديف  امللعب  عىل 
ملباريات  األول  استعدادات  ضمن 
املمتاز،  الدوري  من  الثالثة  الجولة 
بدوري  للمشاركة  الثاني  وتحضريات 

الدرجة األوىل.
الفني  املدير  أوديشو،  أيوب  وأرشك 
لم  الذين  الالعبني  أغلب  للزوراء، 
الرشطة،  امام  اللقاء  يف  يشرتكوا 

املهاجم  ومنهم   ،(١-٢) خرسه  الذي 
ومصطفى  شوان  ونجم  يوسف  عيل 

محمد.
يف  زاخو  ملواجهة  الزوراء  ويستعد 
التاسع عرش من ترشين األول الجاري، 
الدوري  من  الثالثة  الجولة  ضمن 

املمتاز.
األوىل  املباراة  هذه  تعد  املقابل،  ويف 
التدريبي  معسكره  خالل  للميناء، 
املقام حاليا ببغداد، تحت قيادة مدربه 

باسم قاسم.
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اقليم الباسك / متابعة الزوراء
فقد يان أوبالك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، الذاكرة خالل مباراة فريقه ضد أتلتيك بيلباو، ضمن 
منافسات الجولة التاسعة من الدوري اإلسباني. وتعرض أوبالك إلصابة سقط عىل إثرها أرضا، 
ديبورتيفو»  «موندو  لصحيفة  ووفقا  بيلباو.  أتلتيك  جناح  برينجري،  بأليكس  اصطدامه  عقب 

اإلسبانية، فإن أوبالك أراد االستمرار يف املباراة عقب اإلصابة، لكنه لم يستطع، وتم استبداله.
وأطلقت جماهري بيلباو الصافرات ضد أوبالك عقب سقوطه، معتقدة أنه يسعى إلهدار الوقت.
وكشفت الصحيفة اإلسبانية أن أوبالك لم يتذكر الكثري من أحداث املباراة عقب اإلصابة، لذا تم 
استبداله. ولم تتضح بعد حالة أوبالك ومدى قدرته عىل املشاركة أمام رايو فايكانو غداً الثالثاء 

ضمن الجولة العارشة من الدوري اإلسباني.

باريس / متابعة الزوراء
األوروبي،  االتحاد  محكمة  حددْت 
الطعن عىل  استماع يف قضية  جلسة 
إىل  مييس،  ليونيل  األرجنتيني  انتقال 
باريس سان جريمان يف صيف ٢٠٢١.

وكان عدد من أنصار برشلونة تقدموا 
بدعوى ضد الصفقة، بحجة أن سان 
اللعب  يلتزم بقانون  جريمان، لم 

املايل النظيف.
ديبورتيفو»  «موندو  لصحيفة  ووفقا 
االتحاد  محكمة  فإن  اإلسبانية، 
إسناد  وتم  الدعوة،  قبلت  األوروبي 
مارك  التحقيق  لقايض  القضية 
للمحكمة  السابق  الرئيس  جايجر، 
 ١٠ منذ  لوكسمبورج  يف  يعمل  والذي 

سنوات .

القضية  يف  االستماع  جلسة  وستعقد 
يوم الثالثاء يف القاعة الكبرية للمحكمة 
املحامي  يراها  لفتة  وهي  األوروبية، 

املسؤول عن القضية انتصارا.
يذكر أن عقد مييس مع سان جريمان 
ينتهي يف الصيف املقبل، وتزعم العديد 
من التقارير بأن الربغوث قد يعود إىل 

برشلونة يف املوسم املقبل.

األندلس / متابعة الزوراء
وصف األرجنتيني خورخي سامباويل، املدير 
الفني إلشبيلية، الفوز الذي حققه الفريق 
عىل مايوركا بهدف نظيف ضمن الجولة 
التاسعة لليجا بـ «املهم للغاية»، والسيما 
األول  كونه  «املعنوي»،  العامل  بسبب 
له مع الفريق منذ جلوسه عىل مقعد 

املدير الفني قبل أسابيع قليلة.
خالل  األرجنتيني  املدرب  وأشار 
التي  املباراة  عقب  الصحفي  املؤتمر 
(إيبريوستار):  ملعب  احتضنها 
كبري،  حد  إىل  بدنيا  مجهد  «الفريق 
تمنحك  هذه  النتيجة  تحقيق  لكن 

الهدوء الالزم للعب براحة أكثر».
املدرب  قال  املباراة،  مسار  وحول 
عىل  «سيطر  فريقه  إن  الالتيني 
دون  «من  لكن  األول»،  الشوط 

الرشاسة عىل مرمى املنافس».
الشوط  يف  «بينما  وأوضح: 
الهدف  تسجيل  قبل  الثاني، 
نيمانيا  الرصبي  طريق  (عن 

جودييل)، تقدمنا إىل منطقة املنافس يف بعض املواقف، لكني 
أشدد عىل الصالبة الدفاعية للفريق، وعىل التماسك، لكن من 
حتى  املنافس  مرمى  أمام  املواقف  تصحيح  يجب  شك  دون 

يحقق الفريق أكرب قدر من التطور».
مريح  «غري  الجدول  يف  فريقه  ترتيب  بأن  سامباويل  وأقر 

لالعبني ألنهم غري معتادين عىل وضع مثل هذا».

ميالنو / متابعة الزوراء
جوسينس،  روبن  األملاني  أبدى 
ميالن،  إلنرت  األيرس  الظهري 
يف  هدف  بتسجيل  البالغة  سعادته 
شباك برشلونة خالل مباراة الفريقني األسبوع املايض، 
وانتهت  أوروبا،  أبطال  لدوري  املجموعات  بمرحلة 

بالتعادل اإليجابي .(٣-٣) 
«العقلية  اإلنرت:  لقناة  ترصيح  يف  جوسينس  وقال 
أكون  لن  يل،  بالنسبة  أساسيتان  سمتان  واالنضباط 
هنا بدونهما». وأضاف: «االستمتاع بكرة القدم داخل 
امللعب أيًضا يشء أسايس، إنه أمر يحدث الفارق، لقد 

استمتعت دائما وأستمر يف هذا األمر حتى لو كان هناك 
ضغط، أتمسك دائما بحبي لكرة القدم».

يف  كنت  عندما  نوعها،  من  فريدة  مدينة  «ميالن  وزاد: 
أنا  واآلن  جميلة،  إنها  كثريا،  ميالنو  أزور  كنت  بريجامو 

سعيد لوجودي هنا».
«أنا  األملاني:  املدافع  علق  برشلونة،  شباك  يف  هدفه  وعن 
وتسجيل  نو  كامب  ملعب  دخول  للغاية،  محظوظ  رجل 

هدف مهم للفريق به، هو شعور فريد».
أن جوسينس (٢٨ عاما) لعب ٣٣٩ دقيقة منذ  إىل  يشار 
بينما  املسابقات،  بجميع  مباراة   ١١ خالل  املوسم  بداية 

شارك يف ٣ مباريات كالعب أسايس.

                         

باريس / متابعة الزوراء
عن  فرنسا،  ملنتخب  الفني  املدير  ديشامب،  ديدييه  تحدث 
األنباء التي زعمت وجود رغبة لدى كيليان مبابي يف الرحيل 

عن باريس سان جريمان.
الرحيل بشكل عاجل يف شهر  يريد  إن مبابي  تقارير  وقالت 
للموافقة  النادي  عىل  ويضغط  املقبل،  الثاني  كانون  يناير/ 

عىل تلك الخطوة.
وكالة  مع  تعاقد  جريمان  سان  بأن  أخرى  تقارير  وزعمت 
مواقع  يف  والالعبني  املؤسسات  من  عدد  لتشويه  خارجية 

التواصل االجتماعي، ومنهم مبابي.
الفرنسية:  كارلو  مونت  إلذاعة  ترصيح  يف  ديشامب  وقال 

”كيليان سيظل كما هو، بما يفعله داخل وخارج امللعب“.
عن  كثريا  نتحدث  ”إننا  الفرنيس:  املنتخب  مدرب  وأضاف 
لذا  أمرا سلبيا نظرا إىل ما يفعله الالعب،  مبابي. وهذا ليس 

من املنطقي أن نتحدث عنه“.
من  الكثري  هناك  الحظ،  ولسوء  األوقات  هذه  ”يف  واختتم: 
الناس يعتقدون أن لديهم الحقيقة عند التحدث عن مبابي، 

لكنها بعيدة كل البعد عن الواقع“.

لندن / متابعة الزوراء
تشليس  نادي  أعلن 
مدافعه  أّن  اإلنكليزي 
األيمن الدويل ريس جيمس 
ملدة  املالعب  عن  سيغيب 
بسبب  أسابيع  ثمانية 
وبالتايل  الركبة  يف  إصابة 
نهائيات   عن  سيغيب 
قطر   FIFA العالم  كأس 

.™2022
يف  املتخصصني  أحد  ”استشار  بيان:  يف  الندني  النادي  وكتب 
األطراف،  جميع  بني  املناقشة  وبعد  األسبوع،  هذا  نهاية 
ملدة  يغيب  أن  املتوقع  ومن  عالجي  لربنامج  ريس  سيخضع 

ثمانية أسابيع“.
وتخوض إنكلرتا مباراتها األوىل يف مونديال قطر يف 21 ترشين 
الثانية  املجموعة  منافسات  ضمن  إيران  ضد  الثاني/نوفمرب 
التي تضم ويلز والواليات املتحدة، ولن يكون جيمس األسايس 

يف مركز الظهري األيمن تعاىف يف ذلك الوقت.
تشليس  بها  فاز  التي  املباراة  يف  اإلصابة  إىل  جيمس  وتعرض 
من  الرابعة  الجولة  يف  -صفر   2 اإليطايل  ميالن  مضيفه  عىل 

منافسات املجموعة الخامسة ملسابقة دوري أبطال أوروبا.

انتزع ريال مدريد صدارة الدوري اإلسباني، 
الكالسيكو  يف   (٣-١) بالفوز  األحد،  امس 
ضمن  برشلونة،  التقليدي  الغريم  عىل 
يف  الليجا،  من  التاسعة  الجولة  منافسات 

معقل املريينجي (سانتياجو برنابيو).
وفيدي  بنزيما  كريم  مدريد  لريال  وسجل 
فالفريدي ورودريجو، يف الدقائق (١٢، ٣٥، 
بينما أحرز لربشلونة فريان توريس   ،(٩١

يف الدقيقة ٨٣.
وبهذا االنتصار، عاد الفريق امللكي لصدارة 
تجمد  بينما  نقطة،   ٢٥ برصيد  الليجا 

برشلونة عند ٢٢ نقطة، يف املركز الثاني.
وبدأت املباراة بتهديد من جانب الضيوف، 
منطقة  خارج  من  رافينيا  تسديدة  عرب 
أندري  بسهولة  بها  أمسك  والتي  الجزاء، 
يف  مدريد،  ريال  مرمى  حارس  لونني، 

الدقيقة ٥.
ونجح كريم بنزيما يف تسجيل الهدف األول، 

يف الدقيقة ١٢.
وذلك بواسطة هجمة عكسية مرر خاللها 
لينطلق  لفينيسيوس،  الكرة  كروس  توني 
األخري وينفرد بالحارس تري شتيجن الذي 
تصدى لتسديدة الربازييل، لرتتد الكرة أمام 

بنزيما ليضعها يف الشباك.
ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  وأهدر 
هدف  تسجيل  فرصة  برشلونة،  مهاجم 
تلقى  عندما   ،٢٥ الدقيقة  يف  التعادل 

رافينيا  زميله  من  أرضية  عرضية  كرة 
أعىل  زائدة  بقوة  سدد  لكنه  املرمى،  قرب 

العارضة.
وأضاف فيدي فالفريدي الهدف الثاني لريال 
مدريد، يف الدقيقة ٣٥، بقذيفة أرضية من 

عىل حدود منطقة الجزاء، استقرت أسفل 
يمني تري شتيجن.

وصوب فرينكي دي يونج، العب خط وسط 
أندري  لها  تصدى  أرضية  كرة  برشلونة، 

لونني، وحولها إىل ركنية يف الدقيقة ٣٧.

ومع بداية الشوط الثاني، مرر بنزيما كرة 
حدود  عىل  من  سدد  الذي  كروس،  لتوني 

منطقة الجزاء أعىل العارضة األفقية.
ويف الدقيقة ٥٢، أضاف كريم بنزيما الهدف 
املباراة  حكم  لكن  مدريد،  لريال  الثالث 

ألغاه بداعي التسلل.
داخل  عرضية  كرة  ديمبيل  عثمان  وأرسل 
الذي  ليفاندوفسكي  إىل  وصلت  املنطقة، 
بسهولة  بها  أمسك  رأسية  كرة  سدد 

الحارس أندري لونني يف الدقيقة ٧٠.
أرضية  قذيفة  فاتي  أنسو  البديل  وصوب 
ملرمى  األيرس  القائم  بجانب  مرت  قوية، 

الحارس أندري لونني يف الدقيقة ٧٧.
يف  برشلونة،  العب  توريس  فريان  ونجح 
تقليص الفارق يف الدقيقة ٨٣، حيث انطلق 
أنسو فاتي عىل الطرف األيرس، ومرر كرة 
إىل  لتصل  ليفاندوفسكي  ملسها  عرضية 

توريس الذي وضعها بسهولة يف الشباك.
الثاني  الهدف  أن يضيف  أنسو فاتي  وكاد 
داخل  بتسديدة   ،٨٧ الدقيقة  يف  لربشلونة 
املنطقة، مرت بجانب القائم األيرس ملرمى 

لونني.
جزاء  ركلة  احتساب  املباراة  حكم  وقرر 
لريال مدريد، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، 
عىل  جارسيا  إريك  من  التحام  وجود  إثر 
الربازييل  وانربى  املنطقة،  داخل  رودريجو 
يسار  أسفل  وسجل  بنفسه،  لتنفيذها 
الحارس تري شتيجن ليضيف الهدف الثالث 

للمرينجي يف الدقيقة ٩١.
يف  برشلونة  حلم  الهدف  هذا  وقتل 
الثالث  النقاط  وأمن  الريمونتادا، 

للمرينجي.

سيتي  مانشسرت  اللقب  بحامل  األوىل  الهزيمة  ليفربول  ألحق 
األحد، يف  امس  بهدف نظيف مساء  بتغلبه عليه  املوسم،  هذا 
اإلنجليزي  الدوري  من  عرشة  الحادية  الجولة  مباريات  قمة 

املمتاز.
وسجل محمد صالح هدف اللقاء الوحيد يف الدقيقة ٧٦، ليمنح 
قبلة الحياة لليفربول الذي رفع رصيده إىل ١٣ يف املركز الثامن، 
عن  نقاط   ٤ بفارق  نقطة،   ٢٣ سيتي  مان  رصيد  بقي  فيما 

املتصدر آرسنال.

كال  من  فرصا  تشهد  لم  اللقاء،  عمر  من  األول  الساعة  ربع 
الطرفني، مع محاولة ليفربول ملنع مانشسرت سيتي من فرض 
بعض  سبب  الذي  األمر  العايل،  الضغط  طريق  عن  سيطرته، 

اإلرباك ملدافعي الفريق الضيف.
وجاءت أوىل فرص اللقاء بالدقيقة ١٥، عندما ارتدت تسديدة 
مهاجم سيتي إيرلينج هاالند من الدفاع، لتصل الكرة إىل فيل 
زميله  ليلتقط  ذاته،  املصري  إىل  محاولته  ذهبت  الذي  فودين 
أنقذها  تسديدة  ويطلق  الكرة،  جوندوجان  إلكاي  األملاني 

حارس ليفربول أليسون بيكر.
أرسل  عندما   ،٢١ الدقيقة  يف  التسجيل  يفتتح  ليفربول  وكاد 
هاريف إليوت كرة عرضية، وصلت إىل غري املراقب ديوجو جوتا 
الذي استقرت محاولته الضعيفة بني يدي الحارس إيدرسون.

األيمن جيمس  الظهري  أرسل  ليفربول ضغطه، حيث  وواصل 
ميلنر، كرة عرضية خطرية، أبعدها إيدرسون، لتتهادى الكرة 
أمام الظهري األيرس أندي روبرتسون الذي سدد بيساره فوق 

املرمى بالدقيقة ٢٤.
املساحة  لم يستطع خلق  الذي  فودين  إىل  الكرة  ومرر هاالند 
من  سدد  الذي  سيلفا  برناردو  إىل  ليهديها  للتسديد،  الالزمة 

مشارف منطقة الجزاء بجانب املرمى بالدقيقة ٣١.
زميله  إىل  أكي  ناثان  سيتي  مانشسرت  مدافع  كرة  ووصلت 
يف  أليسون  الحارس  عليها  سيطر  تسديد  أطلق  الذي  هاالند 
الدقيقة ٣٣، وبعدها بدقيقتني، ارتدت تمريرة من صانع ألعاب 
مانشسرت سيتي كيفن دي بروين إىل هاالند، الذي علت رأسيته 

املرمى.
ويف الدقيقة ٤٠، بذل دي بروين جهدا مميزا يف الناحية اليمنى، 
أحضان  يف  برأسية  هاالند  قابلها  عرضية،  كرة  يرفع  أن  قبل 

أليسون.
صالح  انفرد  الثاني،  الشوط  مرور  عىل  دقائق  خمس  وبعد 
بمرمى سيتي إثر تمريرة من زميله روبرتو فريمينو، لكنه آثر 
التسديد بدال من التمرير لزميله جوتا، ليبعد إيدرسون انفراده 

بأطراف أصابعه.
لسيتي  هدفا  الفيديو،  بتقنية  االستعانة  بعد  الحكم،  وألغى 

يف  هاالند  عىل  مخالفة  لوجود   ،٥٥ الدقيقة  يف  فودين  أحرزه 
لقطة بناء الهدف.

وأربكت هجمة مرتدة دفاع سيتي، لتصل الكرة إىل صالح، الذي 
رفعها بذكاء عىل رأس جوتا الذي علت رأسيته العارضة رغم 

وقوفه يف مكان مريح بالدقيقة ٥٦.
إبعاد  يف  بطوليا  دورا  أليسون  الحارس  لعب   ،٦٤ الدقيقة  ويف 

محاولة جديدة من هاالند إثر تمريرة من جوندوجان.
وخلق صالح لنفسه املساحة يف الجناح األيمن، قبل أن يسدد 

بيساره كرة مرت بجوار القائم البعيد يف الدقيقة ٧٠.
 ،٧٦ الدقيقة  يف  التسجيل  افتتاح  من  أخريا  ليفربول  وتمكن 
سيطر  لألمام،  رسيعة  كرة  أليسون  الحارس  أرسل  عندما 
لينفرد باملرمى  عليها صالح بعد تخلصه من رقابة كانسيلو 

ويضع الكرة يف الشباك.
وكاد ليفربول يضيف الهدف الثاني يف الدقيقة ٧٧، عدما انطلق 

البديل داروين نونيز بالكرة، قبل أن يسدد بعيدا عن املرمى.
قبل  الحمراء،  البطاقة  كلوب  يورجن  ليفربول  مدرب  وتلقى 
مخالفة  احتساب  عدم  عىل  العرتاضه  النهاية  عىل  دقائق   ٥

لصالح بعد التحام مع برناردو سيلفا.
من  بدال  والتسديد  بالكرة  التقدم  كارفاليو  فابيو  البديل  وآثر 
عىل  التقدم  تعزيز  فرصة  ليهدر  جوتا،  أو  لصالح  التمرير 

ليفربول بالدقيقة ٨٧.
وأهدر نونيز انفرادا أمام مرمى سيتي يف الوقت بدل الضائع، 
بقية  لتمر  مصابا،  جوتا  سقوط  بعد  الوقت  يتوقف  أن  قبل 

الدقائق دون خطورة.
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القاهرة / متابعة الزوراء
وحامل  األخرية  النسخة  بطل  وصيف  املرصي،  األهيل  تأهل 
املجموعات  دور  إىل   ،(١٠) األلقاب  عدد  يف  القيايس  الرقم 
ملسابقة دوري أبطال إفريقيا يف كرة القدم بعدما جدد فوزه 
عىل ضيفه االتحاد املنستريي التونيس ٣-صفر بملعب االهيل 
والسالم يف القاهرة يف إياب الدور األول. وسجل ثالثية األهيل 
أحمد عبد القادر (١٥) وحمدي فتحي (٤٣ و٥٧). وكان األهيل 
فاز ١-صفر ذهابا بملعب مصطفى بن جنات يف املنستري.وبلغ 
الدور ذاته الرجاء البيضاوي املغربي بتجديد فوزه عىل ضيفه 

نيجيليك من النيجر بهدف ملحمد الناهريي (٧٩)، بعدما كان 
بطاقته  التونيس  الرتجي  وانتزع  ذهابا.  ٢-صفر  عليه  تغلب 
بشق النفس من ضيفه بالتو يونايتد النيجريي بالفوز عليه 
 ٨٣ الدقيقة  يف  رمضان  بن  عيل  محمد  سجله  وحيد  بهدف 

شباك  هزه  من  الرتجي  واستفاد  جزاء.  ركلة  من 
الفريق النيجريي ذهابا عىل أرض األخري عندما 

املجموعات  دور  إىل  ليتأهل   ،١-٢ خرس 
بفضل الهدف خارج القواعد. وحذا املريخ 

الرتجي واستفاد بدوره  السوداني حذو 
األهيل  مضيفه  مرمى  يف  هدفه  من 

وتقدم  إيابا.   ١-٣ الليبي  طرابلس 
رمضان  وسطه  العب  بهدف  املريخ 
عجب يف الدقيقة ١٢ من ركلة جزاء، 

تناوب  ورد األهيل طرابلس بثالثية 
 (٣٨) املنري  محمد  تسجيلها  عىل 
وعيل   (٤٥) القليب  الدين  ونور 

تكن  لم  لكنها   ،(٨٠) عرقوب  أبو 
املجموعات. دور  لبلوغه  كافية 
نظيفة  بثنائية  فاز  املريخ  وكان 

عىل أرضه ذهابا.
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لندن/متابعة الزوراء:
 مرّت مئة عام منذ أن اكتشـف اآلالف 
عرب أجهـزة الراديو بـّث هيئة اإلذاعة 
الربيطانيـة يف خريف ١٩٢٢، مئة عام 
أصبحـت ”بي.بـي.يس“ خاللهـا من 
عمالقـة اإلعـالم يف العالـم، غـري أنها 
تواجه اليوم تساؤالت حول مستقبلها 

يف ظل خطة تقشف صارمة.
وتحتل ”بي.بي.يس“ يف اململكة املتحدة 
موقعـا خاصـا يف املشـهد اإلعالمـي. 
وقالـت جني سـيتون أسـتاذة تاريخ 
وسـائل اإلعالم يف جامعة وستمنسرت 
”’بي.بـي.يس‘ هي نحـن!“، مضيفة 
”إنها تجسيد لحّسنا الفكاهي ومراكز 
اهتمامنا وقيمنا“ وهي بالتايل ليسـت 
ملكا ”ال للحكومة وال لرشكة خاصة، 

إنها ملك لنا نحن“ الربيطانيني.
ويبـدأ حـوايل سـبعة ماليني شـخص 
 “٤ ”راديـو  إذاعـة  مـع  نهارهـم 
وبرنامجهـا اإلخباري ”تـوداي“ الذي 
يحظـى بمتابعـة هائلـة. ويف عطلـة 
نهاية األسـبوع، تنصـب األنظار عىل 
برنامج ”سـرتيكتيل كام دانسـينغ“، 
مسـابقة رقص تعـرض بنجاح كبري 
منـذ عرشين عاما وتحظـى بالحصة 
األكرب من التعليقات يف قطاع وسـائل 

اإلعالم.
املاليني  وعرب ”بي.بي.يس“ استكشف 
مـن املشـاهدين أرجـاء األرض مـع 
ديفيـد أتنـربو الحارض عىل الشاشـة 

منذ الخمسـينات. كما أن مسلسالتها 
مثـل بيكي بالينـدرز وفليباغ وكيلينغ 

إيف تصدَّر إىل جميع أنحاء األرض.
فتأثـري ”بي.بـي.يس“ يتخطى بكثري 
حدود بالدها، ويعّد جمهورها العاملي 
األسـبوع  يف  شـخص  مليـون   ٤٩٢
بحسـب تقرير املجموعة لفرتة ٢٠٢١ 

.٢٠٢٢ –
وتبـث خدمـة ”بي.بـي.يس“ العاملية 
”بي.بي.يس وورلد سريفيس“ بأربعني 

لغة.
ويف عام ١٩٣٨ انطلقت الخدمة العربية 
يف ”بي.بـي.يس“ وكانـت األوىل بغـري 
اللغـة اإلنجليزية. وتم اختيـار املذيع 
أحمد كمال رسور أفنـدي من اإلذاعة 
املرصية ليكون صوتها. وتمت إضافة 
املزيد من اللغات إىل ”بي.بي.يس“ عىل 
مدى العقود التالية مع تقديم الربامج 

اإلذاعية والتلفزيونية حول العالم.
وُولـدت ”بي.بـي.يس“ أونالين يف عام 
١٩٩٧، وحذت خدمات اللغات حذوها. 
كمـا شـهد إدخـال وسـائل التواصل 
االجتماعي ظهـور العالمات التجارية 
لـ“بي.بـي.يس نيـوز“ و“بي.بي.يس 
العامليـة“ عـرب العديـد مـن املنصات 

املختلفة.
وأثار إعالن ”بي.بي.يس“ بداية الشهر 
الجاري وقف البث اإلذاعي بعدة لغات 
من أبرزها اللغة العربية تفاعال واسعا  
حيـث عّرب كثـريون عن حزنهـم لهذا 

الخرب، مودعـني ”صوت لنـدن“ الذي 
رافقهم لسنوات طويلة.

وتشكل الهيئة اإلعالمية أداة اساسية 
للقـوة الناعمـة الربيطانيـة. وتلتـزم 
املجموعة منذ قرن بمهمتها األساسية 
والتوعيـة  بـ“اإلبـالغ  القاضيـة 
والرتفيه“، وأوضح جيمس ستريلينغ 
الـ“بي. باالحتفـال بمئويـة  املكلـف 

بـي.يس“ أن ”هذه القيم هي أسـاس 
كّل ما نفعل“.

ويقرتن اسم ”بي.بي.يس“ بـ“الحياد“ 
الـذي جعـل منـه مـدراء املجموعـة 
”أولويـة“ يف وقـت تواجـه بانتظـام 

انتقادات من السلطات املحافظة.
واتهمت الحكومة ”بي.بي.يس“ بأنها 
غطت مسـألة بريكسـت بانحياز ضد 

الخـروج مـن االتحاد األوروبـي. كما 
تأخذ عليها بصورة عامة الرتكيز عىل 
اهتمامات النخب يف املدن بدل الرتكيز 
عىل الطبقات الشعبية، وهي هجمات 
تلقى أصداء يف الصحافة الشعبية التي 

تسارع إىل انتقاد بي.بي.يس.
وجّمـدت حكومة بوريس جونسـون 
لسـنتني يف يناير رسـم “بي.بي.يس“ 

البالغ ١٥٩ جنيها إسـرتلينيا يف السنة 
(١٨١ يورو)، ما شـكل رضبة قاسية 
للمجموعـة والسـيما يف ظـل تضخم 

يقارب ١٠ يف املئة يف اململكة املتحدة.
كما أشار إىل إمكانية إلغائه مستقبال، 
وهـو تهديد أثار جدال حتى يف صفوف 

املحافظني أنفسهم.
وتحت هـذه الضغوط املاليـة، أعلنت 
املجموعـة يف مايـو خطـة تهـدف إىل 
اّدخـار ٥٠٠ مليـون جنيه إسـرتليني 
يف السـنة (٥٨٦ مليـون يـورو). ويف 
سـياق هـذه الخطة، رسحـت حوايل 
ألف موظف (من أصل حوايل ٢٢ ألفا) 
ودمجـت قنـوات، فيما باتـت قنوات 

أخرى تبث حرصا عىل اإلنرتنت.
وترتافق هذه الظروف املالية الصعبة 
مع انتقال الجمهور والسيما جمهور 
اإللكرتونيـة،  املنصـات  إىل  الشـباب 

متسائلني حول جدوى دفع رسم.
غـري أن أنواعـا جديـدة مـن الربامج 
ظهرت محققة نجاحا. وبات الصحفي 
روس أتكينـز أحـد وجـوه االبتكار يف 
املجموعـة، مطلقـا مقاطـع فيديـو 
قصـرية تعـرف باسـم ”إكسـبالينر“ 
تعرض يف بضع دقائـق أحد املواضيع 
الساخنة مستعينة بتحليل وتدقيق يف 

صحة الخرب وعنارص سياق.
وتبث هذه الفيديوهات عىل الشبكات 
االجتماعية محققة ماليني املشاهدات 
عـرب العالـم مـا بـني موقـع الـ“بي.

بي.يس“ اإللكرتوني والتلفزيون.
وقـال أتكينـز لوكالـة فرانـس برس 
إن ”املاليـني من األشـخاص مـا زالوا 
يتابعـون أحـداث السـاعة عـىل ’بي.
بي.يس‘. لكن ماليني آخرين يستقون 
معلوماتهـم عـىل تويرت وإنسـتغرام 
وتيـك تـوك“ وهـي املجموعـة التـي 
يتوّجه إليها تحديدا ويقول ”متابعونا 
يثبتـون أن هذا النوع من الصحافة له 

جمهور“.
ويـدرك روس أتكينـز الـذي انضم إىل 
”بي.بي.يس“ عـام ٢٠٠١ الصعوبات 
ويقـول  املجموعـة  تواجههـا  التـي 
”سـيكون لذلـك تأثري عـىل كل الذين 
يعملون هنـا“ لكنه يؤكد أنـه ال يزال 
”يعتز بأنـه صحفي يف ’بي.بي.يس>“ 
ويعمـل ”يف أفضل منظمـة إعالمية يف 

العالم“.
”تـوداي“  برنامـج  وتسـاءل مقـدم 
الصحفي النجم نيك روبنسـون حول 
وقـال  الـ“بي.بـي.يس“  مسـتقبل 
لصحيفة تلغراف ”إذا استخلص جيل 
أوالدي أنهم ليسـوا بحاجـة إليها وأن 
بإمكانهم الحصول عىل كل ما يريدون 
عىل يوتيوب وسـكاي (شبكة سكاي 
نيـوز الخاصـة) ونتفليكـس، عندها 

يكون قيض علينا“.
وأضـاف ”لكننـا سنسـتحق ذلـك إذا 
لـم نتمكن من إثبـات قيمتنا املضافة 

للناس“.
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فاليتا/متابعة الزوراء:
شـقيقني  عـىل  ُحكـم 
متهمـني باغتيـال الصحفية 
االستقصائية املالطية، دافني 
كاروانا غاليزيا، بالسجن 40 
عاماً، بعدما أقرّا بقتلها خالل 

اليوم األول من محاكمتهما.
التـي  املحاكمـة  وانطلقـت 
أثارت اهتماماً عاملياً الجمعة، 
يف املحكمة املركزية يف فاليتا، 
بإنكار املتهَمني الجرائم الست 
املنسوبة إليهما، وبينها القتل 
العمـد، والتسـبب يف انفجار 
مميـت، وحيـازة متفجـرات 
بشـكل غري قانوني، والتآمر 
اإلجرامي. ولكن يف تطور غري 
متوقع، بعد اسرتاحة طويلة 
أُدخـل  النهـار،  منتصـف  يف 
الشـقيقان إىل قاعة املحكمة 
تقديـم  إعـادة  طلبـا  حيـث 
شـهادتيهما، وفـق ما ذكرت 

صحيفة تايمز أوف مالطا.
الصحفيـة  وكانـت 
االسـتقصائية دافني كاروانا 
مدونتهـا  يف  تنـدد  غاليزيـا 
بالفساد املسترشي يف جزيرة 
وهـي  املتوسـطية،  مالطـا 
مسـتعمرة بريطانية سابقة 
دخلت االتحـاد األوروبي عام 
2004. وقتلت يف سـن الثالثة 
والخمسـني، بانفجار سيارة 
أكتوبـر/  16 يف  مفخخـة، 

ترشين األول عام 2017.
وُحكـم عـىل كّل مـن جورج 

عامـاً)   59) ديجورجيـو 
 57) ديجورجيـو  وألفريـد 
عامـاً) بقضـاء 40 عامـاً يف 
السـجن، ما يعني إدانة ثالثة 
من الرجال السـبعة املتهمني 
بالتآمر الرتكاب جريمة القتل 

إىل اآلن.
أمـام أبنـاء كاروانـا غاليزيا 
الثالثـة وأرملها، أقـّر جورج 
ديجورجيو بارتكاب الجرائم. 
الـذي  ديجيورجيـو  ألفريـد 
متحـركاً  كرسـياً  يسـتخدم 
ويخضع إلرشاف طبي بعد أن 
أرضب عـن الطعام احتجاجاً 
اعـرتف بالذنب أيضـاً. وقال 
القـايض أمـام الحضـور إن 
للفحـص  خضعـا  الرجلـني 
ومعالـج  طبيـب  قبـل  مـن 

نفـيس، للتأكد مـن وضعهما 
وفهمهما اآلثـار املرتتبة عىل 

تغيري أقوالهما.
وحرضت املحاكمة مجموعة 
مـن املراقبـني الدوليـني، مع 
أعضاء مـن مجموعات تعنى 
بحريتي الصحافـة والتعبري، 
بينهـا مراسـلون بـال حدود، 

ولجنة حماية الصحفيني.
املرجـح تقليـل فـرتة  ومـن 
املداَنـني  أظهـر  إذا  الحكـم 

سلوكاً حسناً يف السجن.
وتجنب فينسـنت موسكات، 
أحد الرجـال املتهمني بعملية 
القتل، الخضـوع للمحاكمة، 
إذ أقـّر بالتهمـة املوجهة إليه 
 15 بالسـجن  عليـه  وحكـم 
عامـاً سـابقاً. وكان هذا أول 

حكـم يصـدر يف هـذا امللـف 
الذي تسبب بصدمة يف مالطا 
والعالـم. وهـذه العقوبة غري 
قاسـية نسـبياً، نظـراً إىل أن 
موسكات تعاون مع الرشطة 
يف إطـار هـذه القضيـة التي 

هزت الجزيرة املتوسطية.
غاليزيـا  كاروانـا  وكانـت 
بالفسـاد  مدونتهـا  يف  تنـدد 
املسـترشي يف جزيـرة مالطا 
املتوسـطية، وهي مستعمرة 
دخلـت  سـابقة  بريطانيـة 
عـام  األوروبـي  االتحـاد 
الشـق  يف  وتعمقـت   .2004
املتعلـق بمالطـا يف فضيحـة 
وثائق بنما، فكشـفت روابط 
بـني رجـل األعمـال يورغـن 
فينيـش، صاحـب رشكة 17 

سياسيني  ومسـؤولني  بالك، 
مالطيني كبار. فينيش متهم 
أيضاً يف القضية، وسـيحاكم 

بدوره الحقاً.
بينـت الصحفيـة أن رشكـة 
17 بـالك، ومقرهـا دبي كان 
يفرتض أن تدفع مبالغ مالية 
إىل رشكتني مقرهمـا يف بنما 
ويملكهما مدير مكتب رئيس 
الوزراء يف تلك الفرتة جوزيف 
موسـكات، كيـث شـيمربي، 
كونـراد  السـياحة  ووزيـر 
ميزي. ولم يعـرف ما املقابل 
الـذي كان سـيحصل عليه يف 
مقابـل هـذه الرشـاوى التي 
لـم تسـدد يف نهايـة املطاف. 
وكشـف تجمـع الصحفيـني 
الـذي  بروِجكـت“  ”دافنـي 
واصـل تحقيقـات الصحفية 

أن ”17 بالك“ ملك لفينيش.
واسـتقال عـام 2020 رئيس 
الحكومـة املتهـم بالتدخل يف 
معاونيه،  وبحمايـة  القضية 
ووزيـر  مكتبـه،  ومديـر 
يورغـن  يتهـم  السـياحة. 
فينيش بأنه طلب من وسيط، 
هو سائق األجرة ملفني توما، 
تجنيـد ثالثة قتلـة مأجورين 
بسـعر 150 ألف يـورو لقتل 
الصحفية. واتهم فينيش عدة 
مسـؤولني كبار يف الحكومة، 
شـيمربي،  كيـث  سـيما  وال 
”املدبـر  بأنـه  إيـاه  واصفـاً 

الفعيل“ لعملية االغتيال.

أنقرة/متابعة الزوراء:
 تعتـزم املعارضـة الرئيسـة يف تركيـا 
اللجـوء إىل القضـاء يف محاولـة إلبطال 
الترشيع اإلعالمي الجديد الذي من شأنه 
الـزج باألشـخاص يف السـجن لنرشهم 
بأنه  ”معلومـات مضللـة“، ووصفتـه 

”رقابة“ لم يسبق لها مثيل.
ويأتي هـذا القانون املثـري للجدل بينما 
يسـتعد الرئيـس الرتكـي رجـب طيب 
أردوغان خـوض االنتخابات الرئاسـية 
املقررة يف يونيو من العام 2023 برصيد 
من النكسـات االقتصادية والسياسـية 

وشعبية آخذة يف الرتاجع.
الجديـد  القانـون  الربملـان  واعتمـد 
الخميـس املايض بعـد أن اقرتحه حزب 
العدالـة والتنمية الحاكم، الذي أسسـه 
أردوغـان. ويقـول الحـزب إن القانون 
الجديد يسـتهدف تنظيم عمليات النرش 
عرب اإلنرتنـت وحماية الدولة ومكافحة 

املعلومات املضللة.
وأثـار القانـون انتقاد حلفـاء تركيا يف 
الغرب وجماعات حقوق اإلنسـان التي 
قالت إن إشارته الغامضة إىل ”املعلومات 
الزائفـة أو املضللـة“ يمكن أن تفرسها 
املحاكـم بشـكل مختلـف ملعاقبـة من 

ينتقدون الحكومة.
وتنص املادة 29 من القانون عىل أن من 
ينرشون معلومات زائفة عن أمن تركيا 
”لنـرش الذعـر وزعزعة النظـام العام“ 

سيواجهون عقوبة السجن ملدة ترتاوح 
من عام إىل ثالثة أعوام. وما زال القانون 

بحاجة إىل أن يعتمده الرئيس.
بحـزب  العضـو  إربـاي،  بـراق  وقـال 
الشـعب الجمهوري املعارض، ”نتحدث 
عـن قانون هو األكثر قمعـا يف تاريخنا 
وقانـون يحتوي عىل أكرب مسـاحة من 

الرقابة“.
طلبـا  سـيقدم  الحـزب  أن  وأضـاف 
نـرش  بمجـرد  الدسـتورية  للمحكمـة 
”قانون حول تعديـل قانون اإلعالم“ يف 

الجريدة الرسمية.
وقـال إربـاي ”نؤمـن أن أكثـر قوانـني 
الرقابـة يف التاريـخ سـتغريه املحكمـة 
الدسـتورية وسـتحكم ببطالنـه. إنهـا 
الئحـة تنظيمية تهوي بنا إىل مسـتوى 

املجتمعات املتخلفة“.
وانضم حزب الحركـة القومية الحليف 
لحزب العدالة والتنمية إليه يف التصويت 
عىل اعتمـاد القانـون، بينمـا عارضته 

أحزاب املعارضة.
ورفض حزب العدالة والتنمية االنتقادات 
قائال إنـه يعارض الرقابـة، وأضاف أن 
القانـون يهدف إىل حمايـة الجميع من 
االتهامات الزائفة املنشورة عىل وسائل 

التواصل االجتماعي.
وقالت جريدة صبـاح املوالية للحكومة 
إن ”حقبـة آمنـة“ يف وسـائل التواصل 
إن  وأضافـت  بـدأت.  قـد  االجتماعـي 

التنظيمية ستحسـن السـالمة  اللوائح 
القوميـة من خـالل السـماح بالحذف 
الفوري للمحتوى الذي من شأنه تهديد 

السلم العام. 
الحكوميـة  غـري  املنظمـات  وتتحـدث 
املدافعة عـن الصحافة وحريـة التعبري 
بشكل متكرر عن تدهور حرية الصحافة 
يف تركيا التي تحتل املرتبة 149 من أصل 
180 يف تصنيـف حريـة الصحافة لعام 
2022 الذي نرشته مراسلون بال حدود.

ويتعـرض قطـاع الصحافـة يف تركيـا 
تمارسـها  شـديدة  لضغـوط  بالفعـل 
السـلطة التـي صـادرت وسـائل إعالم 
وزجت بكثري من الصحفيني يف السجن.
الربملـان  أن توقيـت مصادقـة  ويبـدو 
بأصوات نـواب حزب العدالـة والتنمية 

الحاكم وحزب الحركة القومية الرشكاء 
يف تحالف الشـعب القانـون للمصادقة 
عليـه يف الربملـان كان مدروسـا بحيـث 
يسـبق االسـتحقاق االنتخابـي ويمكن 
توظيفـه لجهة ترهيب وسـائل اإلعالم 
ومنعها من التعرض لسياسات الرئيس 

الرتكي.
وال توجـد ضوابط تحدد فعـل التضليل 
فضفاضـة  تعـد  فالعبـارة  اإلعالمـي، 
وتـرتك البـاب مفتوحـا ألجهـزة األمن 
والقضـاء لتطويعهـا وتوظيفهـا بمـا 
يتناسـب وأجندة الحـزب الحاكم وبما 
يتيح يف النهاية تكميم أفواه الصحفيني 
الذين اختربوا يف السـنوات األخرية ثمن 
الدخـول يف معركة مع النظـام لضمان 

الحريات.

كركوك /نينا:
راكان  كركـوك  محافـظ  اشـاد 
سـعيد الجبـوري، بـدور ومكانة 
نقابـة  ان  الصحفيني...مؤكـدا 
الصحفيـني العراقيني هي محط 
اعتـزاز االدارة وهـي احـدى اهم 

الرصوح الوطنية يف العراق .
لقائـه  خـالل  الجبـوري  وقـال 

وفـدا من فرع نقابـة الصحفيني 
برئاسـة  كركـوك  يف  العراقيـني 
رئيس الفـرع عباس البياتي: اننا 
نعرب عـن اعتزازنا بالسـيد نقيب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي 

وجميع الصحفيني.
تحقيـق  عـىل  العمـل  واكـد 
حلـم صحفيـي كركـوك يف نيـل 

عـىل  بحصولهـم  اسـتحقاقهم 
االرايض السكنية ..

باسـم  البياتـي  الزميـل  وهنـأ 
بافتتـاح  املحافـظ،  الصحفيـني 
مطـار كركـوك معربا عـن امله 
ان نشـهد قريبا توزيـع االرايض 
يف  الصحفيـني  عـىل  السـكنية 

كركوك .

الرياض/متابعة الزوراء:
 بـرزْت مطالبـات بني املغرديـن السـعوديني بالرد عىل 
الهجوم اإلعالمي األمريكي باللغة اإلنجليزية عىل مواقع 

التواصل االجتماعي.
واكتسح هاشـتاغ #توحيد_صورة_ويل_العهد_يف_تويرت 
الرتنـد السـعودي والعربـي للمطالبـة بتغيـري صـور 
الحسـابات الشـخصية إىل صورة ويل العهد السـعودي 
األمـري محمد بـن سـلمان، يف مقابـل انتشـار خجول 
لهاشتاغ #Stand_With_KSA باإلنجليزية، الذي يعني 
”قف مع السعودية“، إذ احتوى تغريدات قليلة معظمها 
-Sa #بالعربية. وانترشت هاشتاغات أخرى عىل غرار 

diArabia و#KSA و#MBS، وهـو اختصـار السـم ويل 
العهد السعودي األمري محمد بن سلمان.

وحذر رئيس املخابرات العامة السـعودية السابق األمري 
تركـي الفيصل مـن الحمالت اإلعالمية ضد السـعودية 
التي تتجاوز مهمـة اإلعالم والنقد املوضوعي لألخطاء، 
مؤكدا أن ”قوة اململكـة الناعمة يجب أن تكون موازية 

لقوتنا الوطنية“.
وقـال املغـردون السـعوديون الذين يتفاعلـون مع كل 
االنتقادات املوجهة لبالهم إن هناك حملة تحريض غري 
مسـبوقة عىل بالدهم. والحملة امتداد لحمالت خجولة 
يف اإلعـالم األمريكـي تظهر بني الفـرتة واألخرى، لكنها 

شديدة القوة هذه املرة.
ولطاملا قال السعوديون إن ”اإلعالم اليساري“ األمريكي 
يعادي بالدهم. واملصطلح متداول يف أوساط السعوديني 
الذيـن يؤكدون أن عداوته للسـعودية تقوم عىل أسـس 
أيديولوجيـة، وقـال مراقبـون إن حنـق إعالم اليسـار 
األمريكـي تفّجـر غضبـا وهجوما وادعـاءات عىل قرار 
مجموعة أوبك، زاعما أن السعودية تسّيس النفط، وظل 
الديمقراطيون يحاولون إقناع الرأي العام األمريكي بأن 
سبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم يف الواليت املتحدة 
هو السعودية. ويعّد معلقون أن الغضب األمريكي، الذي 
جاء نتيجة للتعبئة اإلعالمية املوجهة، سـيهدأ ويستقر 
يف نهايـة املطـاف، وسـيبقى ويل العهـد السـعودي يف 
منصبه من أجل مستقبل بالده بسبب الشعبية الجارفة 

التي يحظى بها لدى السعوديني.
وسـبق أن أكـد الخبـري األمريكـي غريغـوري غـاوس 
أن األمـري محمـد حصد هذه الشـعبية يف بالده بشـكل 
مسـتحق، ”بعد أن جلبـت قراراته تغيـريا حقيقيا عىل 
حياة السـعوديني، وهم ليسوا عىل اسـتعداد للتضحية 
بحرياتهـم وفرصهم الجديدة بعد اليوم، بسـبب قالقل 
إعالمية“. ويقول إن ”ويل العهد صاحب رؤية إصالحية، 
واسـتطاع تقديـم صـورة اململكـة أمام العالم بشـكل 
رائـع“، يف إشـارة إىل أن ”الصورة السـلبية التي يجري 

ترويجها عرب اإلعالم املناهض حول محمد بن سلمان ال 
تعّرب عن الواقع يف أي شـكل من األشكال“. كما ”يثّمن 
قدرة محمد بن سـلمان عىل السـيطرة عىل السياستني 

الداخلية والخارجية، واألمن واالقتصاد، حق تقدير“.
ويظهـر أن السـعودية ”رغم النقـص يف إيصال وجهة 
النظر السـعودية إىل الراي العام األمريكي أحيانا، فإنها 
تواجه الضغوط الناتجة عن الحمالت اإلعالمية املكثفة 
بـكل مرونة، بفضـل التفاف السـعوديني حـول األمري 
محمـد، الذين يعتقدون أنه أعاد للسـعودية هيبتها، إذ 
أصبحت عبـارة #اململكة_ال_تقبل اإلمـالءات ترندا عىل 

موقع تويرت.
األمريكـي  اإلعـالم  يف  ينـرش  مـا  مغـردون  ويراقـب 
ويحاولـون الـرد. ونـرش بعضهـم فئـة مـن تغريدات 
املسؤولني األمريكيني الذين يخوضون حملة رشسة ضد 
السـعودية، من ذلك ما قاله السيناتور كريس موريف يف 
سلسـلة تغريدات، إذ قال ”أؤيد وقف مبيعات األسـلحة 
إىل اململكـة العربيـة السـعودية، لكـن هنـاك تغيريين 
عمليـني وفوريـني يمكن للواليـات املتحـدة إجراؤهما 
عىل السياسة السـعودية، سيكون لهما تأثري عىل املدى 

القريب عىل الحرب يف أوكرانيا“.
وأضاف ”أوال يستخدم األوكرانيون (ويحتاجون املزيد) 
صواريـخ AMRAAM جـو – جـو. هـذه الصواريـخ 
الـرويس  القصـف اإلجرامـي  للدفـاع ضـد  رضوريـة 
للمدنيـني. ومن املقرر أن ترسـل الواليـات املتحدة 280 
AMRAAM إىل اململكة العربية السـعودية. يجب إعادة 

توجيه هذه إىل أوكرانيا“.
وتابع ”ثانيا هناك بطاريات باتريوت املضادة للصواريخ 
تملكها وتشـغلها الواليـات املتحدة يف اململكـة العربية 
السـعودية اآلن. إذا لـم تكن اململكة العربية السـعودية 
مستعدة لالنحياز إىل جانب أوكرانيا والواليات املتحدة يف 
مواجهة روسيا، فلماذا نحتفظ بصواريخ باتريوت هذه 
يف اململكة العربية السـعودية عندمـا تحتاجها أوكرانيا 

وحلفاؤنا يف الناتو؟“.
وقـال ”يجـب علينا إزالـة بطاريات باتريـوت هذه من 
اململكة العربية السعودية ونقلها إىل أوكرانيا أو رشكاء 
الناتـو الذين نقلوا أسـلحة إىل أوكرانيـا ويحتاجون إىل 
ردم أنظمة الدفاع. هاتان الخطوتان سـتحققان حجم 
عالقتنـا مـع اململكـة العربية السـعودية وتسـاعدان 
أوكرانيـا“. ويف املقابل، تداول آخـرون مقابلة مرتجمة 
للباحـث السـعودي سـلمان األنصاري مـع فرانس 24 

باإلنجليزية، رد فيها االتهامات األمريكية. 
يف وقـت سـلط مغـردون الضوء عـىل عـدم اصطفاف 
مـا يسـمى بـ“الربتقاليني“ مـع بالدهم ضـد الهجوم 

اإلعالمي الذي تتعرض له. 
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( من اخناتـون اىل االمريكيني ، اىل االحزاب -- الدين 
لله والوطن لألقوياء

ونحن ىف االبتدائية كانت خريطة العراق أسـمن مما 
هي اليوم ) ص 33

( 2 )
( القاموس يلفق احيانا ، القاموس يسمى 

الصحراوات ” بوادى ” 
هل تبدو صحراء للعني لكى تدعى باديه
البأس : القاموس يسمى رساق االوطان 

طوائف او قوميات او احزابا حتى ويسمى االخوان
احقا هم اخوان : االخوه الشيعه واالخوان السنه

واالخوان االكراد -- اقتسموا بغداد ) ص 11
كلما اقرأ للحجاج او استمع له من عىل منصة املربد 
يتملكنـى سـؤال  غريـب  : يف أي خانـة يصنف هذا 

البرصى العتيد ؟
 اهو سـيابّى بجلباب ناثر ام ماغوطى   متمرد خرب 

سحر املفردة وفعلها  فساقها عىل عواهنها !
 ام انـه وثيق الصلة روحيـا وفكرياً بالراهب الكتوم  
محمود الربيكان حـني اعد الكؤوس وانار االرصجة 
ىف رائعتـه  حارس الفنار اسـتعداداً للقـاء ضيٍف لم 

يأت!
  ام انـه  مزىـج مـن انىس الحـاج وسـلمان محمد 

وكاظم الاليذ ويوسف الخال وأدونيس و- و--
ال ال – ال هذا وال ذاك فكاظم ال يمثل إال كاظم

 فقد كانت له ىف سـبعينيات القرن املايض  جماليات 
شـعريه اتسـمت بالرقة والجزالة ؛  سـار فيها عىل 
نهج مدرسـة  العمود الفراهيديه ممـا حدى بنازك 

املالئكة تكريمه والثناء عليه - 
والرجل ىف كل ما كتب من مجموعات  اعتمد الجملة 
الرصيحـة -  الصلعـاء -  ال ثنايا  فيهـا وال طيات ، 

مسفره واضحة القصد  واملعنى -

  فـال إزاحـات وال مفارقـات لغويـه وال شـطحات 
مجازيه وال معنى مسـترت ما بعد السطور ، فشعره 
يتسـم بالواقعيـة املاديـه  امللموسـه   وتداعياتهـا  
الـكأداء املمثلـة  بالخيبـات واملعانـات والتهميـش  
والفقـر املدقع ملجتمـع يعوم عىل بحر ٍشاسـٍع من  
التفط ال ينضب ---  ولكن الشـعب  يتدفأ  بالحطب  

عتد اشتداد الربد!
 وماٍض تاريخى  برصى مشع عاش بكنفه وتفاعل  
اخوان الصفا  واملعتزلة وثورة الزنج وبشـار بن برد  

ومالك بن الريب -
اذا كان محمود عبد الوهاب صديق الحجاج وخليله 
يسـتقى مدوناتـه الرسديـة والفكريـة من مرسح 
الحياة كالشـوارع واملنتديات والقطـارات وما وراء 
سـتائر النوافـذ  فيبـدع ويتسـلطن   ىف ثريـا النص  
وسـواها  ؛ فـال بـأس لو تماهـى الحجـاج وتعمق 
بصـدق وأريحيـه  عن ما تضمره  النـاس وما تعلنه  

-- اليس هو جزء من كل -
( الرساق الورعون 

اسم الله عىل الجبهات املدبوغة باإليمان 
واسم الله عىل املحبس ىف الخنرص 

واملحبس ىف السبابة ” من كثر السب ”
واسـم الله عىل السـبحة ان كانت سـوداء ” سـواد 

القلب ”
وان كانت صفراء بلون الصحف الكذابه )

يحيـا كاظم الحجاج عىل ارض لم تعرف االسـتقرار 

منذ ان شـبت النـار ىف الرميلة الشـماىل كان حينها 
يافعا ، تصـور ان ريع النفط  سـيحيل البرصة وما 

جاورها  اىل جنة عدن 
سـتزهو الشـوارع ويعلو البنـاء شـاهقاً  وتزدهر 
املنتديـات والسـاحات وتسـتقر  وتمـرح  وتغنـى  
النفـوس   - - وبعد عقـوٍد عجفاء  ظهرت الحقيقة 

مسفرة واضحه   كشعر الحجاج
  فاألمنيـات  يشء ومـا يفرضـه الواقـع العقيم --  

يشء اّخر -

صـدر عـن دار الدراويـش للنـرش كتاب 
(الحـرف والنقطة يف شـعر أديـب كمال 
الدين) للباحث عدنـان لكناوي. والكتاب 
يف أصلـه رسـالة أكاديميـة نـال الباحث 
بها شهادة املاجسـتري بدرجة ممتاز من 
جامعة سوق اهراس الجزائرية، بارشاف 
غـزالن  الدكتـورة  الكبـرية  االكاديميـة 
هاشـمي، وقد صمم غالفه الشـاعر بدر 

السيوطي.
جاء يف كلمة الغالف التي كتبتها الدكتورة 
غزالن هاشـمي: بـني متعاليـات الحرف 
وإربـاك القصيـدة يقـف الحـوار النقدّي 
للمبـدع عدنـان لكنـاوي، إذ يسـافر عرب 
يف  البـوح  وتعثـرات  الغيـاب  تفاصيـل 
إىل  الوصـول  ـد  تتقصَّ تأويلّيـة  سـياحة 
املضمـر وفق تفكيكيات تهـدم مرتكزات 

املعنى املركزي/ املعنـى الثابت، فهامش 
واألعمـاق  املعـريفّ  هوسـه  الهامـش 
الـُمسّيجة  مقصده، ومسـافات الصمت 
بقلق اللحظة الحوارّيـة انشـغاله األكرب. 
إّن عدنـان لكناوي يتـورَّط مع القصيدة، 
ويخوض مغامرة صعبة من أجل اإلمساك 
باملعنـى املسـكون بالتجـدد لذلـك كانت 
نصوصـه النقدّية عـّدة فيوضات: فيض 
مـن نحت..فيـض من وجع..بـل وامتالء 
يف حـرضة التعـّدد، فعدنـان بـني تثويـر 
نصوص الّشـاعر والتصالح معها، ينجح 
يف الوقوف عىل دالالت املغايرة واالختالف، 
ويف االنفـالت من ربقـة الرتابة والحرفّية 
القـراءات  تخلقهـا  التـي  والسـطحّية 
العابرة، فهو املريد والعاشق والخائض يف 
محايثات الّنصوص ويف مضمراتها مهما 

كان عمقهـا، بـأدوات تأويلّية وأسـلحة 
قرائـيٍّ  لوعـيٍّ حـواريٍّ  ُتؤّصـل  قرائّيـة 

مغاير.
وإذ كانـت حروفّية الّشـاعر العاملي أديب 
كمال الدين تمّثل انبثاقا وتجددا وتموضعا 
إشـكاليا ومغامرة ترتكز عـىل اإلدهاش، 
فإنَّ حوار عدنان النقدي إرباك للقصيدة، 
وهـدم وإعـادة بناء، وموقعتهـا يف نظام 
واالبتعـاد  التشـويش  عـىل  يرتكـز  كّيل 
عـن اليقينية وسـلطة التأويـل األحادّي، 
د تحفيز املتلقي من خالل االحتفاء  ويتقصَّ
باالحتمالية.. بالعوالم املتعدَِّدة..، إْذ هو ال 
َيدَّعي الوقـوف عىل الّداللـة الحقيقّية أو 
ـاعر أديب  األْصلّية، وال عىل َمقِصدّية الشَّ
كمـال الديـن، وال َيلتزم جانـب الجـزم، 
وإنّما يعمـل عىل خلخلة القـارئ، وزرع 

عـدم االطمئنان فيـه، وتحريكه من أجل 
خلـق تأويليـات، واالحتفـاء باْنِبثاقـات 
حوارّيـة ُمتجـّددة تظّل يف حكـم اإلمكان 
واإلنجازية املستقبلّية. القراءة عند املبدع 
عدنـان لكنـاوي قلق معريفّ واسِتشـكال 
واغرتاف صوّيف وشغف وهدم للمرتكزات 
النّصيـة وإعـادة بنـاء، وقد أبـدع ونجح 
بشـكل كبري بأدواته املعرفيـة/ القرائية 
اسـتنطاق  يف  وشـغبه  اطالعـه  وسـعة 
النصوص، ويف إثارة اإلشكالّيات واألسئلة 
التـي ال تـروم اإلجابـات الجاهـزة وإنّما 
التحفيـز عـىل االختـالف.  يمكـن القول 
أّن هـذا الكتـاب بدايـة البدايـات وفتـح 
نقدّي مهـم وإضـاءات عميقة لنصوص 
شـعرّية عميقة، نأمل أن تعقبه إنجازات 

مستقبلّية أخرى إن شاء الله.
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إن الـذي يحفُّ بهذا املعنى األبهى واألثري إلينا 
جميعاً بال إسـتثناٍء (سوق الشـيوخ)  فالبدَّ 
انُه قد إحتطَب بزوايا الغابِة زمناً ليس يسرياً 
وأكمـَل  ُعدتَّـُه وتعبََّق بأشـذاِء هـذه املدينِة 
التي إتخذْت شكَل إهزوجٍة ال نعلُم َمن بدأها 

ولكننـا نردُدهـا بزهـٍو وإرتخـاء .
إن سـوَق الشـيوِخ دهشـٌة دائمـُة الصدمِة 
فعالـُة الجـذِب وتمثـاٌل راعـٌف ولكـن رغم 
اإلنفجاِر النزيفِّ الكابِس عـىل نافوراِت البوِح 
وتنظرياِت الطقـسِ العاطِس ووباءاِت الدنيا 

املبهورِة باملجهول .
اسـترشُف فظاظـاِت الدرِب وأرقـُب مطفأَة 
الدخاِن ألملَس هذا اللـوَث التدخينيِّ املقصوَد 
يف جـِو الغرفـِة . إن مدينـًة  مثـَل مدينتـي 
مابرحـْت تمتُد جسـوراً ومعابَر لـكلِّ بنيها 

ودوالَب هوى.
من نهِر مدينتنا السحري

وسماٍء دالية الشعِر
من لحٍن أزيل َيرسي 
فينبُه مئذنة الفجر

إن من يالمس هذين البيتني بدقٍة يرى اآلرصَة 
التي تشـدُّ جميـل حيدر قـد تسـمى إلتزاماً 

ممتعاً وشداً لذيذاً يمارسُه بشوٍق وقاٍد.
أبداً لم تكن هذه املفرداُت مسـطحة املشاعِر 
وال عميقـة فقـط إنهـا تجمـُع السـطوَح 
واألعماَق ولذلك نرى أن حدائَق جميل حيدر لم 
تتصحْر أبدا وتحسُّ إن مفراداتِه وإرهاصاتِه 
صوَب املدينـة منقوعٌة بماِء الـورِد ومازالت 
طازجة كأنـي أراه يختزل زمنـاً من الوجوه 

والحكايات واإللفة الغاطسِة باملحبِة
من نهِر مدينتنا السحري

ليَس مـن املعقوِل أن يخاطَب النهَر وُيسـبَغ 
عليـه هـذه السـحرية األخـاذَة بمعـزٍل عن 
العيـوِن التي إكتحلـْت بفـراِت مدينِتنا . إنه 
لـم يخاطَب الفـراَت بكلِّ مسـاراتِه ال ولكن 
يتلبَُّسـه ويصمُت خشـوعاً عندمـا يتقاطُع 
بروحِه حيـث مدينتي لم يأخِذ الفـراُت نهراً 
مجـرداً ، إنـه عاصفـة مـن املحبـة والفرِح 
الغامِض حيث مداثُرنا الشتويُة وكلُّ أحزاِننا 
الجميلـِة إنـه يرفـُض تدحرَج العمـِر صوَب 
اإلنكفـاِء والتـاليش يف أْفـِق فـراِت مدينِتنـا 
ها النسيان أو مثَل  متوزعاً مثَل شظايا يتلحفُّ
فراِتنـا عندما يرشُبه الهوُر فريكُل كل نخيلِنا 
ومواقِدنـا وهسهسـاِتنا وتالُصِقنـا فيبكـي 
النهُر من الهوِر  ولكنَّ سـوَط الهوِر ال يفطُن 

لعذاباِت النهر .
نعم لقد تداخَل جميل حيدر بهذا االحسـاِس 

الراهِف وإمتزَج بهـذا الُغباِر املحبِب وتطايَر 
مع لقاحـاِت النخيـِل  وقهوِة الفجـِر ليحطَّ 

عبقاً يف كلَّ بيوتاِت النهِر .
هـذا التواصُل الغريـُب الذي دعانـي للكتابِة 
نراُه يتجسـُد بعمِقٍ وُتحسُّ إنُه ينضُح صدقاً 
. نعم كان جميـل حيدر جيالً يف مدينٍة فكان 
هـذا الجيُل عدَّتـُه الصدُق ونبالـُه املحبُة فما 
أجمَل هـذه العدوى عندما تنتقل ألجياٍل أخر 
وبنفـِس الدفـِق الجـارِف نحو هـذه النخلِة 
السـامقِة يف نفوسـنا فنرى نافـورَة اإلبداع 
الجنوبـي أجـود مجبل عندما يناجي سـوَق 

الشيوخ حيُث يداعُبها بتوقد.
سكَن الحناُن بطِينها وتفايضْت

من ذكرياِت شفاهنا أكواُبها
نالحظ هنا صورةالتكثيِف السحري للصورة 

املزحومة بموروثاِت املدينِة
َرشبْت نواعرُي الزماِن دؤوبًة

من شاطئيها والفراْت رشاُبها
إذن يوجُد إلتصاٌق بني فراِتنا وهذا التناسـخ 
الزمنـي املتالصق يف نواعرِي الزمان وعىل خط 
آخر يؤكـُد نفُس الشـاعُر عىل هـذه الطاقِة 
اإلضافيـِة بـني املدينـِة وأبناِئهـا ويرفـض 
التفريَع والتنكرَي لهذه النصيِة األثريِة لنفسِه

أمدينتي يامهرجاَن لذائٍذ
وقصيدًة مافاتني إعراُبها. 

نحـُن والـكلُّ يعـرُف ال يوجـُد إبـداٌع بـدوِن 
قناعٍة وتوٍق للوصـوٍل وإن العاطفَة الدائمَة 
التكهرِب برغم تأثيثاِت الضغِط الشعري نرى 
إن هذا الضغَط لم يخلخْل جموَح اإلنبهاِر بل 
عـىل العكِس مـن ذلك نراه قد تكـرس بفرٍح 
آٍرس وتوقـٍد ضـاٍر ونظرٍة حداثويـٍة طامحٍة 
وتأسيسـاً عـىل ذلـك نـرى الشـاعَر كمـال 
السـعدون املهووَس بصناعِة الحرف والتلذِذ 
بـه ال يصـُف طفلَتُه املدللَة سـوق الشـيوخ 

بمعزٍل عن هذا الوصِف ولم يجرتْح لها كياناً 
آخر إنه يرصُّ عىل إدخالِها يف اللعبِة الشعريِة  

كمـا يف قولـِه 
ياأيها السوق املعتَُّق يف دمي
يف كلِّ صبٍح تستفيق جديدا

ويسـتمرُّ يف محاكاِة األجـراِس املتدليِة فوَق 
عتبِة التلقي لديه , ونراُه يمعُن يف اإلسـتثارِة 
املحببِة والوثابِة رافعاً كل خموداِت اإلنحساِر 
والتسـطيِح هادفـاً نحو الوصـوِل اىل وحدِة 
املوضـوِع لئال يضيـَع يف التعميِة واألسـيجِة 

املضببِة قائالً
نسَج الندى فوَق العقوِد عقودا

سْت رئُة النخيِل ورودا وتنفَّ
ياموحالً والطنِي فيَك أصابٌع

َشدَّْت إليَك الراحلنَي وفودا
آليَت لو تميش عىل شفِة الصدى
همساً َفتجمُع يف الِشغاِف نشيدا

ونعوُد لجميل حيدر شاشـِة النزوِع  الحديِث 
واملرايا العاكسـِة للفكِر النقي وهو العاشـُق 

األوُل حيـثُ يقـول
من َنجوى قافيٍة بكِر

تتسامى ناضجَة الفكِر
كان جميل ورغَم السـيولِة اللغويِة الفائضِة 
لديـه يرفـُض أن يعامـَل عشـيقَتُه مدينـَة 
القصـِب باملتـداوِل رغَم إنـُه وصـاٌف ماهٌر 
ولكـن أراَد للذائقِة الشـعريِة لديـه أن تخرَج 
عـن املألوِف والتوصيِف املُضمِر أراَد أن يخلَق 
إنفجاراٍت وإنقالباٍت يف الشـدِّ الكهربي لعالِم 
َم أجراساً جديدًة  املفردِة الشـيوخيِة وان ينغِّ
ويجعلها إنخطافاً مطرياً صاعقاً ويحفُّ هذا 
اإلفصاِح من بعيـٍد دون اإلفضاِء عمودياٌ وال 

أفقياٌ 
لهـذا  النقـاُل  النحـايس  الخـطُّ  كان  نعـم 
التواشـِج املبثوِث عـَرب املنجِز والراشـِح من 

الهديِر الشـعري لشـعراِء هذه املدينة يحمُل 
نفَس الذوقيِة املوشـومِة بصدِق التعبرِي رغم 
التصنيفـاِت الجيليِة وإن الخطاَب الشـعري 
هـو الهاتُف الحقيقـي والتباشـرِيُ الطازجُة 
التي لم يصلها العفُن اللغوُي بعُد وهو البوُح 
الذي يحتبُس يف قلِق الروح وعندها سـيورُق 

مرشوشاً بندى الفجر الجنني
وعندمـا يرحـُب مبـدُع املدينـِة األوِل جميل 
حيدر باسـم املدينـِة فيكوُن هنا اإلنسـياُب 
عارمـاً مبثوثـاً بالحِب الطافِح دون تعسـٍف 

رغم النزوِع الشعري .
مرحباً فيكُم بأرِض القوايف
وسالماً منها عىل إستحياء

حسبكم آهُة املواويِل تهتاُج
وتنساُب يف ُعكاِظ غناِء

ثـم ينتقُل الشـاعُر حيدر مليٍل يمارسـُه وهو 
التوثيُق وأرشـفُة النوِر الساطِع لهذِه املدينِة 
فيوجـُز تأريَخهـا وتدرَجهـا الزمنـي ولكن 
دوَن أن يفِقـَد خصوصيَة الدهشـِة بالشـعر 
فانطلـَق مـن وحدِة املـكان ليختـزَل الزماَن 
أيضـاً معهـا وليؤطرَها بالتوصيـِف الحاذِق 
والزاخـِر بالطاقـِة الدالليِة غري املحسوسـِة 
رغـَم إنشـغاالِت اإلفصـاِح التوثيقـي إلبراِز 

إرشاقِة املدينة .
من تلٍّ أنجَب قريَتنا

والقريُة بيٌت من ِشعِر
إن فـنَّ التوثيِق الشـعري لديه لـم يكْن نقالً 
جامداً بل كان يصاحُبُه تصاعٌد حدثٌي مبتعداً 
ل تقريعاً لقوى  عن الوصِف اليابِس مما يشكِّ
التحديِث وللحواريـاِت الهزيلِة التي ينوُء بها 
أدُبنا املعاِرص والتي تدعي بأنَّ عموَد الشـعِر 

ال يستوعُب كلَّ اإلرهاصاِت .
نعـم كان هذا املنجُز الذي يرضُب قعَر املدينِة 
ويفـيض بـه فـوَق املتـداوِل صـوَب الذائقِة 
الوصفيِة املتقدمِة  (والقريُة بيٌت من ِشعِر).

ونسافُر باقالِمنا حيُث أخيلٌة جديدٌة صدَّعتها 
سـموُم الجنـوِب وأُقفلـْت كلُّ املرايا بوجِهها 
ولكنها طماحٌة لرتمَم طعناِت األياِم الخارسِة 
َر  إنُه الشاعُر رياض جهاد العلوان أوُل َمن َبكَّ
يف خضخضِة مفاصِل الشعِر الشبابي ومازال 
ينتظـُر الرصيـَف ولكنـُه ظلَّ عالقـاً بضمرِي 
مدينتـِه رغـم كَل اإلنحسـاراِت وكان صوُتُه 

دفيئاً يالصُق نزَف النواعرِي حيُث يقول .
عروَس الشطِّ َغّناِك الصباُح

وحّياِك البنفسُج واألقاُح
ومن أبياِتِك األوىل إنعطفنا

لركِب الشعِر يحدونا النجاُح
أيا سوَق الشيوخ فداك َصٌب

لُه من أمسِه الدامي جراُح
وننطلـُق صـوَب إسـرتاحٍة نديٍة ررششـتها 
صباباَت السـوِق فكان فسـحَة ضوٍء يحمُل 
يف دفاتـرِه إقطاعياٍت شاسـعٍة من الخرضِة 
واآلس ، إنه الشـاعر الهامُس خرض خميس 
جـرب وكأنـي أراُه تزقـزُق بـني كفيـه رزمُة 
حدائَق رغـم تربِص الخريـِف فما غابت عن 

حدئقِه سـوُق الشـيوخ وهي الغرُس األوُل 
حيث يقول :

إيِه سوَق الشيوِخ يامطلَع الشمِس
ويا ملعَب الِصبا والشباِب

أنِت صنَو الفراِت ينبوُع ِشعٍر
لم ُتحدَّْد له رضوُع إنسياِب

فأنا منِك ، أنِت مني وَحسبي
ال ألهيل ، إليِك كلُّ إنتسابي

وَننصـُت حيُث إسـتثاراٌت جديدٌة لـم ُتتعبها 
اإلنحساراُت وتخريجاٌت يفوُح منها حوارياٌت 
وثابٌة لم يكثفها إنسكاُب السننِي إنه الصوُت 
َم زجاَج الفيتو  الدافُق عيل الغريفي الذي هشَّ
األدبـي وجـاَء يحمـُل جموَحُه فكانـت أوُل 

ِمخدة غفا عليها هي سوق الشيوخ قائالً :
عيناِك والسحُر وقلٌب هوى 

إثنان لن يفرتقا يف الزماْن
عيناِك أحىل من نجوِم الدجى

أو قبلِة الفجِر إىل اإلقحواْن
أواُه يا سوَق الشيوِخ التي

ننىس بعينيها  األىس والهواْن
ونالحـظ أيضا أجـود مجبل يعكـُس الجانَب 
املزهـَر واملورَق مـن مدينتِه يتعضـَدُه صدُق 
الرؤيا وقلُق الشـاعِر املحـاِرص بامللِل فريشُّ 
عشـبَة الفجـِر النـدي ويقِضُمها تلـذذاً بعد 

إحتباٍس فاقٍع فينزُف إبداعاً :
َدعكْت مالمَحها الشموُس نقيًة
وَهما عىل ظمأ السننِي سحاُبها

ياخيمَة السمِر الجنوبي التي 
وِسعْت جميَع األمنيات رحاُبها

إن كلَّ الشـعراِء يسـَعوَن أن تبقـى مدينُتهم 

ال كمـا الفحـُم املرطوُب الـذي ال جدوى من 
التجّمـِع حولَـه .

الشـدُو  وينصهـُر  األمنيـاُت  تزدحـُم  إذن 
باضطراٍب ممتٍع ال كمرثيٍة 

يشـرتْك الباكوَن بالنواِح عليها والتوديِع آخَر 
الحفلِة .

إنهـم ُيريدوَن تصفيقـاً يدفُعهم ملقصِب هذا 
الكوِن لكريس شـاغٍر تملؤُه املدينـُة بامتالٍء 
ال مقعـٍد شـائٍخ يلهـُث الضمـوُر يف رفوفـِه 

ويصطخُب العفُن البارُد .
إن الحكايـة التي تلتـُف حول مسـاِمعنا قد 
حـاَك خيوَطهـا أبطالُهـا املبدعـون ورغـم 
التعاقـِب الزمنـي الطويـِل والقصـرِي نراهم 
كلَّهم يسـبحوَن بعطر املدينِة ويغرتفون من 
أصالتهـا ووفائها الكثري فنرى أجياالً جايلْت 
جميل حيدر مثل الشـاعر حسـون البحراني 
والشـاعر الذي أمسَك بعصا الريادة الحداثية 
شاكر حيدر والشاعرين املرهفني عبد الحميد 
السـنيد وعبد الرقيب أحمد وقبلهم الشـاعر 
سـالم الحسـون  وآخر الراحلـني حمدي آل 
حمـدي وغريهم من الشـموع التي توهجت 
لتيضَء األفَق للسـائرين وكلُّهم قد كتبوا عن 

املدينِة بالوان شتى ،
وجـاءت بعَدهـم  النـوارُس تحمـُل عدَتهـا 
وتلتصُق بكل سجايا املدينِة . كمال السعدون 
، عبـد األمـري محسـن ،أحمد حميـد عباس 
رياض العلـوان ،خرض خميس ، أجود مجبل 

،عامر ضايف السلمان . وغريهم 
ومازالـت األسـماُء تتـواىل . وهكذا يسـتمُر 
األفيـاِء  الظليلـِة  الخيمـِة  لهـذه  النسـيُج 
ُح صدَر املدينِة  وينسابوَن كالفراِت عندما يلقِّ
. نعـم وبعـد كلَّ هذا الشـدِو املتفجـِر فجراً 
مطريـاً يطارُد بعوضَة الجفـاف ليتعانَق كلُّ 
شـعراِء املدينِة ومبدعيهـا ليتخندقوا بنفس 

الراقِم وينسابوا قلقاً عىل جنباِت الربيئِة .
وهنـا تكتمـُل الصـورُة ويتـُم النشـيُد وتمرُّ 
الوجوُه متعاقبًة والكلُّ يبصُم ويغدو وتزدحُم 
الحكايـاُت ويكتنُف الحفُل قداسـًة وطقٌس 
يشـرتُك الفائتـوَن واآلنيـوَن والالحقـوَن يف 

تغبريِه وتمطريِه وصنعِه ... والدمُع أبقى
راضعوها عىل ثالثِة أجياٍل 

فشّبوا عىل رضوِع النماِء
والحقيقة املطلقة هي :

أيَن أهيل وأين ُجلُّ ِصحابي
كيَف نجواي من ضيوِف الرتاِب

والحقيقة املطلقة هي :
َغري أَّنا وَعْربَ كلِّ املساآِت
نغني عىل هواِك وَنسكْر 

www.alzawraapaper.com
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نحُن..

الكالُم الذي لْم ُيولْد ،
ولْن َنلَِد الكالَم الغريْب، 
ملوُك األحالِم الجسورِة 

ورثُة النهِر والنخيْل، 
مرايا للحدائِق املنزلّيِة ..نحُن،

تقاطٌع لذيٌذ بنَي ضحكٍة ودمعٍة ، 
زوٌج من القطا 

يهاجُر دوَن جواِز سفٍر 
كي يسيَح يف الرباري كما يشاْء

آخُر أيلوَل نحُن ..
وأوُل٠ حرٍف يكتبه الغيُم 

عىل شجر البالْد، 
ورٌق أبيُض يطرُي ...يطرُي ليًال  

يف غرِف الشعراء، 
عشاُق تماثيِل الحبِّ الصغريْة ، 

أصدقاُء السماِء السابعِة
 نحُن..

جنوُن قبلٍة 
ا بني صناديِق الربيْد تسافُر رسًّ

الحديُث الرسيُع ، األخرْي 
بني سنبلتني لحظَة الحصاِد،

نحُن..
جذوٌر ألشجاِر األساطرِي ،

ِد ، تكاثٌف يف قبضِة التبدُّ
مطلٌق يف جزيرِة النِّسبْي، 

ديمومٌة يف فِم الفناِء
نحُن ..

حني نتنهُد 
نثرُي عواصَف من الشعِر

ثّم نناُم...
عن شواردِه 

ونرتُك الَخلَق ..
يسهروَن 

يختصموَن ..ويسألون
عمن نكوُن نحُن .
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تبّدلـت الظروف الحياتية وباتت املرأة 

تعمـل خارج املنزل تماماً مثل الرجل. 

لكـن وتـرية الحيـاة املحمومـة أثرت 

سـلباً يف العالقـات الزوجيـة، وباتت 

املـرأة العاملـة تواجـه مشـاكل مـع 

زوجها بسـبب انشـغالها عن منزلها 

وواجباتها العائلية.

إال أنـه يمكـن معالجة هذه املشـكلة 

من دون أن تتخىل املرأة عن وظيفتها 

وحياتهـا املهنية. يكفـي التوفيق بني 

الـدوام املهنـي والواجبـات العائليـة 

للحفاظ عىل زواج ناجح ومزدهر مع 

مرور األيام.

عدم الخلط بني العمل والعائلة

لـكل يشء وقته. ال يجـدر بالعمل أن 

يـرسق منـك كل وقتـك ويجعلك غري 

آبهـة باملنـزل وهمومـه وواجباتـه. 

والـزواج الصحيح يكـون مزيجاً من 

والحيـاة  والعائلـة،  الخصوصيـة، 

الثنائيـة. خصـيص وقتاً لـكل جانب 

مـن هذه الجوانب، وال تدعي أي واحد 

منها يؤثر يف الجوانب األخرى.

أنجـزي مهامك الوظيفيـة يف املكتب، 

ويف  املنـزل.  إىل  معـك  تأخذيهـا  وال 

املقابل، ال تنقيل معك همومك العائلية 

إىل املكتـب. تعلمي الفصل بني جوانب 

حياتك.

مساعدة اآلخر قدر اإلمكان

لعـل أفضـل طريقـة لتقويـة الزواج 

هي تقديم الدعم واملسـاعدة للرشيك 

بأفضل الطرق املمكنة. 

ففهـم احتياجات الرشيـك ومحاولة 

بهواياتـه  واالهتمـام  تلبيتهـا، 

ونشاطاته، وإطالع اآلخر عىل الرغبة 

يف تقديـم املسـاعدة هـي مـن األمور 

املعززة لروابط الزواج.

كلمات اإلطراء

توجيـه  الزوجـة  أو  بالـزوج  يجـدر 

كلمـات اإلطـراء باسـتمرار للرشيك، 

وانتهـاز كل الفرص املمكنـة للتعبري 

عن الشكر واالمتنان للتضحيات التي 

يقدمها كل طرف لآلخر.

ومن شـأن كلمـات اإلطـراء أن تبدد 

التوتـر يف األجـواء، وأي شـكل مـن 

أشـكال سـوء التفاهـم، ممـا يجعل 

أجواء البيت هانئة وسعيدة.

تخصيص وقت حرصي للرشيك

مهما كانـت االنشـغاالت والواجبات 

كثـرية، يملـك كل شـخص منا بعض 

أو  بالـزوج  يجـدر  الفـراغ.  أوقـات 

الزوجة االسـتفادة من هـذه األوقات 

وتخصيص بعضها لقضائها حرصياً 

مع الرشيك من دون أية مصادر إلهاء 

أخرى.

واملقصود بذلك إطفاء األجهزة الخلوية، 

وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون، وترك 

ملفـات العمـل جانبـاً، وتخصيـص 

كل الوقـت واالنتبـاه للرشيـك حرصاً 

دون سـواه. بهـذه الطريقـة، تتعزز 

الحميمية بني الزوجني وتتأثر العالقة 

الزوجية إيجاباً.

تقبل االختالف

ال يمكن ألي زوجني أن يكونا نسـخة 

طبق األصـل عـن بعضهمـا. فمهما 

تقاربـت طباعهمـا وشـخصياتهما، 

تبقى هناك دوماً بعـض االختالفات. 

والـزواج الناجـح والطويـل األمد هو 

ذاك القائم عـىل قبول تلك االختالفات 

واحرتامهـا وتفهمهـا، وعـدم التحيل 

بالسلبية تجاهها.

فائقـة  عنايـة  األمـر  سـيتطلب 

ببرشتك لتظل صحية ورطبة، مع 

اقرتاب دخول طقـس أكثر برودة 

يف فصـل الخريف، وهنـاك الكثري 

مـن الطرق الطبيعية لالسـتمتاع 

بطقـس الخريـف املائـل للربودة 

فإليـك  برشتـك،  تتـأذى  أن  دون 

روتـني العناية بالبـرشة يف فصل 

الخريف.

ترطيب البرشة

يف األجـواء البـاردة عليـك تكثيف 

العنايـة ببرشتـك والحـرص عىل 

ترطيبهـا باسـتمرار، لـذا جربي 

اسـتخدام مرطـب أقـوى تأثـرياً 

وأكثـر كثافة يف روتينـك اليومي، 

ويمكنك إضافـة مصل إىل روتينك 

وأكثـر  أعمـق  ترطيـب  لتقنيـة 

تغلغـًال، ال سـيما بعد اسـتخدام 

الغسول وكذلك قبل النوم، فداومي 

عـىل تطبيق املرطب عـىل برشتك 

للحفـاظ عليها مـن الجفاف، وال 

يفضل االعتماد عىل املرطب فقط 

بل يجب االهتمام بتطبيق األقنعة 

التـي تجعـل البـرشة  الطبيعيـة 

أفضل دائماً.

كمـا نذكـرك أن الحـرارة املمتدة 

أثناء غسل البرشة يمكن أن تؤدي 

إىل تجفيف برشتك بشدة، ويوىص 

بغسـلها ملـدة ال تزيـد عن خمس 

دقائـق باسـتخدام املـاء الفاتـر 

مـع الرتطيـب باسـتخدام طبقة 

كثيفـة من مرطـب البرشة الغني 

بمضادات األكسـدة، فهو يعوض 

الجفـاف الذي عانـت منه برشتك 

يف الفـرتة الصيفيـة دون فقـدان 

الداخـل  مـن  للرطوبـة  برشتـك 

والخارج.

كما ننصحـك باسـتخدام الكريم 

الذي يحتوي عىل السرياميد، وهو 

حمـض دهنـي أسـايس وصحي 

ويحتاجه الجلد يف مقاومة موسم 

الخريـف بشـكل أكـرب، إىل جانب 

رشب لـرت واحـد عـىل األقـل من 

املياه يومياً ليسـاعدك يف الحفاظ 

عىل رطوبة برشتك دائماً.

العناية بالشفاه

تهمل الكثري من السيدات ترطيب 

باالعتنـاء  وننصحـك  الشـفاه، 

بشـفتيك وترطيبهمـا باملنتجات 

املناسـبة عـّدة مـرات يف اليـوم، 

فعندما يصبح الطقس أكثر برودة 

مـن املؤكد أن ذلك يسـبب جفاف 

شفتيك، ويعد التقشري أداة رائعة 

لتخليص شـفتيك من خاليا الجلد 

الجافة وامليتة، وسيضمن ذلك أال 

ينتهي بك األمر بشـفاه مشققة 

جافـة، ويمكـن وضـع مرطـب 

الشـفاه أو الفازلني بسـخاء عىل 

شفتيك.

الزيوت املرطبة

الخريف هو املوسـم املثايل لتقليل 

واسـتبداله  التونـر  اسـتخدام 

األساسـية  املرطبـة  بالزيـوت 

للحفاظ عىل برشتك رطبة وصحية 

خـالل الطقس البـارد القادم، لذا 

نذكـرك أن أقنعـة الوجه ليسـت 

رائعـة لبرشتك فحسـب،  خيـاراً 

بـل إنهـا تبعث عـىل االسـرتخاء 

حيـث يمكـن للبـرشة امتصاص 

محتويات القناع بسهولة.

واقي الشمس

مـن املعتقـدات الشـائعة يف عالم 

العنايـة بالبرشة أن مهمة الكريم 

الواقـي من الشـمس تقترص عىل 

أشـهر الصيـف فقط، وهـذا غري 

صحيـح، ألنـه بمجـرد سـطوع 

الشمس سوف تتعرضني ألشعتها 

الضـارة التي يمكـن أن تؤثر عىل 

برشتك، لهذا يجب االعتناء بتطبيق 

واقي الشـمس قبـل الخروج من 

املنزل أو الخروج للرشفة لضمان 

الحفاظ عـىل برشتـك وحمايتها 

الضـارة  الشـمس  أشـعة  مـن 

وااللتهابات.

مـن املمكـن أن يالحظ بعض األشـخاص 

الذيـن يملكـون سـيارات بعـض الظواهر 

الغريبـة التـي مـن ضمنها صـدور روائح 

غريبـة، من ضمنهـا رائحة تشـبه البيض 

الفاسد.

و ظاهـرة انبعـاث رائحـة مشـابهة مـن 

السـيارة، قـد تعود لثالث أسـباب رئيسـة 

عليك االنتباه لها.

أسباب تؤدي النبعاث رائحة البيض الفاسد 

من سيارتك:

السبب األول

املحـول الحفـاز مهمتـه يف السـيارة هـي 

إبطال مفعـول االنبعاثات الضارة الصادرة 

عـن املحرك، وتعرضه لعطل قد يتسـبب يف 

ظهور هذه االنبعاثات يف صورة تقرتب من 

رائحة البيض الفاسـد، يف هذه الحالة يلزم 

فحص السيارة يف أقرب فرصة.

السبب الثاني

تعـرض منظـم ضغـط الوقـود لعطـل قد 

يتسـبب أيضـا يف ظهـور انبعاثـات مـن 

السـيارة توحي برائحـة البيض الفاسـد، 

ومنظـم ضغـط الوقـود هو املسـئول عن 

ضخ الوقود بسالسـل ملحرك السيارة، وأي 

عطل يف هذه العملية سـتنتج عنه ترسبات 

وحدوث انبعاثات من ضمنها هذه الرائحة 

الغريبة.

السبب الثالث

ترضر نظـام تدفق سـائل ناقـل الرسعة، 

من األسباب أيضا التي قد تؤدي إىل انبعاث 

رائحـة بيـض فاسـد مـن السـيارة، التي 

ستحتاج منك أن تقوم بعرض السيارة عىل 

خبري للصيانة.
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املكونات:
 ١ _ملعقـة من توابل الدجاج 
امللـح وملعقة  وملعقتني من 

فلفل أسود كبرية.
 ٢_عـدد اثنـني مـن البصـل 
بحجـم متوسـط يقطعـا إيل 
ثمانـي أجزاء مع ثالث عيدان 

نت الكرفس مقطعة.
 ٣_عدد ثالث أغصان روزماري 
مـع عـدد إثنـني مـن الجزر 
مقطعـة قطـع دائريـة مـع 

ملعقة كبرية من املرمرية.
مـن  كبريتـني  ٤_ملعقتـني   
مـع  النكهـه  ذات  الزبـدة 
إمكانية وضع خرضة محببة 

كالبطاطس وخالفه.
طريقة التحضري:

 خلـط التوابـل معـا الفلفـل 

وامللح ومرق الدجاج باالضافة 
إيل بهـار الدجـاج يخلطا مع 

ملعقة زبدة.
والرقبـة  الكيـس  إزالـة   
مـع  وغسـلها  وشـطفها 

التجفيف ثم تسلق يف املاء.
الخارجية   سـحب االطـراف 
مـع طيها ذلك حتي ال يحرتق 
ثم يـرش بهارات مـن خليط 
امللـح والفلفل االسـود داخل 
الديك الرومـي ثم يضاف إليه 
اوراق الروز مـاري واملرمرية 
والخضـار  التجويـف  داخـل 
والجـزر والكرفـس والبصـل 
ثـم ربط ارجل الديـك الرومي 
ببعـض مـن خيـوط املطبخ 
الجلـد  فصـل  الخيـوط  او 
بإدخـال ملعقة  اللحـوم  عن 

مـن  الجلـد  داخـل  خشـبية 
إتجاه الرقبة مـع عدم قطع 
الجلد وضـع إثنني من ملعقة 
الزبدة تحت الصدر باستخدام 
االصابـع العـىل والتاكـد من 
إنتشار الزبدة بشكل مستوي 
فرك بقيـة الزبدة عـىل الديك 
وعـىل جانبيـه إضافـة بقية 
اآلعشـاب والخضـار لصينية 
الخبـز ووضع الديـك الرومي 
فوق الخضـار إضافة ملعقة 
من املـرق لبقـاء الديك رطب 
وللتحميـص مع اللـف بورق 
برفـق  والضغـط  اآلملونيـوم 
لعدم سـقوط الزبدة يسـخن 
يف الفرن يف درجة حرارة مائة 
وستون خالل عرشون دقيقة 

ليصل لدرجةالطهو.
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تعّد مشاكل الرؤية ال تسببها العني فقط، ففي كثري من األحيان يكون ضعف 
النظر أو حتى العمى ناجما عن عدد من األمراض أو االضطرابات الصحية.

ويلفـت األطبـاء إىل العديد من الحـاالت املرضية املزمنة التـي تؤثر يف البرص 
وتسـبب العديد من املشـاكل الصحية للعني، وبعضها خطري بحيث يؤدي إىل 
فقـدان مفاجـئ للرؤية، لـذا إذا كنت تعيـش مع أي من املشـكالت الصحية 

التالية فأنت بحاجة إىل متابعة فحوصات العني قبل فوات األوان.
1 - مرض السكري

يؤدي ارتفاع مسـتويات السكر يف الدم عىل املدى الطويل إىل اإلرضار باألوعية 
الدمويـة يف جميـع أنحاء الجسـم، بما يف ذلك الشـبكية، فقد تنـزف األوعية 
الدموية الدقيقة التي تدخل الشـبكية أو تترسب إذا كان السـكر يمنعها من 

النمو.
وملكافحتـه، تنمو أوعية دموية جديدة بواسـطة عيـون أضعف وقد تنزف أو 
تترسب بسهولة، وقد يتسبب هذا الترسب يف امتالء العني بالسوائل، ما يؤدي 

إىل تضخم الشبكية وضعف الرؤية.
وُيطلـق عىل هذه الحالة اسـم ”اعتالل الشـبكية السـكري“ الـذي ينتج عن 

األرضار التي لحقت باألوعية الدموية بسبب مرض السكري.
2 - ارتفاع ضغط الدم

تماًما مثل ارتفاع مستويات السكر يف الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم 
إىل تلف األوعية الدموية، ويتسبب يف زيادة سماكة األوعية الدموية يف شبكية 

العني ما يقلل من كمية الدم التي تصل إليها.
بـدون تدفق دم كاٍف، ُتصاب األنسـجة الرقيقة يف العني ما قد يؤدي إىل وذمة 
البقعـة الصفـراء ونزيف زجاجي وإصابة العصب البرصي وتراكم السـوائل 
تحت الشبكية، وُتعرف هذه الحالة باسم ”اعتالل الشبكية الناتج عن ارتفاع 

ضغط الدم“.
3 - التصلب املتعدد

يهاجـم جهـاز املناعة غمد املايلني، الذي يحمي العصب البرصي ويسـاعد يف 
نقل اإلشـارات برسعـة وفعالية من العني إىل الدماغ للتفسـري، و نتيجة لذلك 
تكون اإلشـارات ضعيفة ما يؤدي إىل التهاب العصب البرصي وفقدان رسيع 

للبرص، ويشار إىل هذا باسم ”التهاب العصب البرصي“.
وتؤدي هذه الحالة إىل الشعور بألم يف حركة العينني، وتشوش الرؤية، وفقدان 
رؤية األلوان، وثقب يف مركز الرؤية وصداع، وعمى يف بعض الحاالت النادرة.

4 - الغدة الدرقية
بسـبب التشابه بني املستقبالت املوجودة يف الخاليا خلف العني وتلك املوجودة 
يف خاليـا الغدة الدرقية، كمـا هو الحال يف مرض جريفز، يؤدي فرط نشـاط 
الغدة الدرقية إىل توجيه األجسـام املضادة أيًضا ضد تلك الخاليا، ويسبب هذا 

اعتالل عني جريفز أو اعتالل حجاج جريفز.
ويتسبب ذلك فيعن هذا تهيج العني وتورم الجفون واحمرار والتهاب امللتحمة 

والجحوظ والرؤية املزدوجة، وكلها عالمات عىل الحاالت املذكورة أعاله.
يف بعـض الحاالت الشـديدة، ُيالحـظ انخفاض يف حركة العـني وانضغاط 
العصب البرصي وإغالق غري كامل للعني وتقرح القرنية، ونادًرا ما يحدث 

فقدان للرؤية.
5 - التهاب املفاصل الروماتويدي وأمراض املناعة الذاتية األخرى

 (RA) يف اضطرابـات املناعـة الذاتية مثل التهـاب املفاصـل الروماتويدي
والذئبة الحمامية الجهازية (SLE) يبدأ الجهاز املناعي يف مهاجمة أنسجة 

الجسم.
وبالتايل، فإن مكونات األوعية الدموية العنبية بما يف ذلك القزحية والجسم 
الهدبي واملشـيمية، تظهر تفاعًال التهابًيـا، وينتج عن ذلك التهاب العنبية 
املناعي الذاتي، و هو يؤثر ويسـبب التهابا يف كل جزء من العني ويؤدي إىل 

فقدان مفاجئ للرؤية وألم شديد وزيادة الضغط.

أن  منفصلتـان  دراسـتان  كشـفت 
وصفة غذائية بسيطة يمكن أن تقلل 
من خطر اإلصابة بمرض السكري من 
النـوع الثاني، حيث قالت الدراسـتان 
املقرر تقديمهما يف االجتماع السـنوي 
للجمعيـة األوروبيـة لدراسـة مرض 
السـكري يف سـتوكهولم: «إن تنـاول 
كميات معتدلة مـن منتجات األلبان، 
الحمراء واملعالجة  اللحوم  واسـتبدال 
باألسـماك والبيـض قـد يقلـل مـن 
خطر اإلصابـة بمرض السـكري من 
النوع الثانـي. و يعترب تناول الحبوب 
الكاملـة واألليـاف وأحمـاض أوميغا 
٣ الدهنيـة، قد يقلل مـن خطر الوفاة 
ملراكـز  ووفقـا  السـكري،  بسـبب 
األمـراض والوقايـة  السـيطرة عـىل 
منها يف الواليـات املتحدة، يعاني أكثر 
مـن ٣٧ مليـون شـخص يف البالد من 
مرض السـكري، و١ مـن كل ٥ منهم 
ال يعرفون أنهم مصابـون به، وتذكر 
هذه املراكز أن تناول الطعام بشـكل 
جيد هو املفتاح إلدارة نسبة السكر يف 
الدم لألشـخاص املصابـني باملرض.و 
راجـع باحثون إيطاليون يف الدراسـة 

األوىل، ١٣ تحليـال، وبحثوا يف الروابط 
بـني عـرشات األطعمـة املشـتقة من 
الحيوانات ومرض السكري من النوع 
٢، وتضمنـت القائمـة إجمايل اللحوم 
الطازجة واملصنعة، ومنتجات األلبان 
كاملة الدسـم وقليلة الدسم والبيض.

ووجـد العلمـاء زيادة كبـرية، بحوايل 
٢٠ باملئـة، يف خطـر اإلصابـة بمرض 

يتناولون  الذين  السكري لألشـخاص 
١٠٠ غـرام يوميـا من اللحـوم، و٢٢ 
باملئـة زيادة عند تناول ١٠٠ غرام من 
اللحوم الحمراء يوميا، و٣٠ باملئة عند 
تناول ٥٠ غرامـا يف اليوم، من اللحوم 
املصنعة. وعىل النقيض من ذلك، ارتبط 
تناول ٥٠ غراما مـن اللحوم البيضاء 
يوميـا بزيـادة قدرهـا ٤ باملئة فقط 

يف فرصـة اإلصابة بمرض السـكري.
أما بالنسـبة لتقليـل مخاطر اإلصابة 
باملـرض، فقد ارتبط تناول ٢٠٠ غرام 
من الحليـب يوميـا بانخفاض خطر 
اإلصابة بنسبة ١٠ باملئة، كما تم ربط 
تنـاول ١٠٠ غرام يوميا مـن الزبادي 
بانخفـاض خطـر اإلصابـة بنسـبة 
آناليـزا  الدكتـورة  وقالـت  باملئـة.   ٦

جيوسـو، يف قسـم الطـب الرسيـري 
والجراحـة بجامعـة نابـويل، يف بيان 
إن منتجـات األلبان غنيـة بالعنارص 
الغذائيـة والفيتامينـات التي قد تؤثر 
بشكل إيجابي عىل استقالب الجلوكوز 
يف الجسـم. يف الدراسـة الثانيـة، وجد 
العلماء أن إضافة حصة واحدة، أو ٢٠ 
غرامـا يف اليوم، من الحبـوب الكاملة 
من أطعمة مثل الخبز األسـمر واألرز 
كان مرتبطا بانخفـاض خطر الوفاة 
بمرض السكري بنحو ١٦ باملئة، كما 
ارتبط اسـتهالك األسـماك أسـبوعيا 
بانخفـاض خطـر اإلصابة بنسـبة ٥ 
باملئـة. وقال الباحثـون: «إن تناول ٥ 
غرامـات إضافيـة يوميا مـن األلياف 
الغذائية، قللت من خطر الوفاة بنسبة 
١٤٪، حيـث أكـدت الدكتـورة جانيت 
بارباريسـكو، مـن مركـز السـكري 
أن  بأملانيـا،  دوسـلدورف  يف  األملانـي 
التحليل الجديد يشـري بدرجة معقولة 
مـن اليقـني إىل أن تنـاول مثـل هـذا 
النظام الغذائي قد يسـاعد األشخاص 
املصابني بداء السـكري مـن النوع ٢ 

عىل العيش لفرتة أطول».
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األرض  مـن  أكـرب  الشـمس   -1
بمقدار 300000 مرة .

 2- شـوهد مذنب هـايل آخر مرة 
يف النظـام الشـميس الداخيل عام 
1986، وسيكون مرئيا مرة أخرى 
مـن األرض يف وقـت مـا يف عـام 

. 2061
 3- كوكـب الزهـرة هـو الكوكب 
األكثر سخونة يف نظامنا الشميس، 
مع درجة حرارة سـطح تزيد عن 

450 درجة مئوية .
 4- تشـكل النظام الشـميس قبل 

حوايل 4.6 مليار سنة .
 5- كوكب زحل ليس الكوكب الوحيد الذي يحيط به، كما أن هناك 
كواكب أخرى مثل كوكب املشـرتي وأورانوس ونبتون لها حلقات 

أقل وضوحا .
 6- بسبب انخفاض الجاذبية، فإن الشخص الذي يزن 200 رطل 

عىل األرض يزن 76 رطال فقط عىل سطح املريخ .
 7- الكوكب الوحيد الذي يدور عىل جانبه هو أورانوس، والكوكب 
الوحيد الذي يدور إىل الوراء بالنسبة لآلخرين هو كوكب الزهرة .

 8- أول رجل صنع جسـما أرسـل إىل الفضـاء كان يف عام 1957، 
عندما أطلق القمر الصناعي الرويس املسمى سبوتنيك .
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إذا كنت تعمل اليوم عىل أن تكون مختلفا أنت 
والحبيب عن الجميع، كن مستعدا لتغيري حياتك 
العاطفيـة اآلن! عندمـا تكون لديـك النية للتغيري، 
سـتجد أمامك أكثر من فرصة لتحقيق ذلك. خالل 
األيام القليلة املاضية ستشـعر أنـك تحب رشيكك 

أكثر وال تستطيع االبتعاد عنه.

كل فـرد يعـي جيدا أنه ال يوجـد يشء عىل وجه 
الكـرة األرضية يمكن أن يمنعك من اتخاذ قرار ما 
أو القيـام بيشء ما. إذا كان الجميع بجانبك ويؤيدك، 
ستشـعر بأنك أقوى شـخص يف هذا العالم. قد تكون 

بحاجة إىل مساعدة من حولك.

بغض النظر عـن األىس والحزن الذي شـعرت بهما 
الفرتة املاضية، فإن األمور التي ستحدث اليوم كافية 
ألن تجعلك سـعيدا ومـرسورا باقي األسـبوع. ال تتخذ 
أي قرارات وال تلزم نفسـك بأي مسئوليات أو التزامات 
تحتاج إىل وقت طويل. سامح من أخطأ يف حقك اليوم.

أهـم يشء بالنسـبة لك اليوم هـو أن تشـعر أن من حولك 
يحبونك، ولكنك تقلق فلن تكون سببا يف حزنهم أو تعاستهم. 
ربمـا ال تكـون الصديـق األفضـل ولكن معظم األشـخاص 
يفضلون التحدث معك. التعامل بصدق وبإخالص سيكشـف 

لك حقيقة مشاعرهم تجاهك وكذلك مشاعرك تجاههم.

عـىل الرغـم من أنك تنتقـل من مكان ملـكان آخر، 
إال أنك تشـعر أنك لم تحقق شـيئا ولم تصل إىل يشء 
مفيـد حتى اآلن. من األفضل أن تركز كامل طاقتك عىل 
يشء واحد. ابدء من الصفر واستمر حتى تصل إىل ما تريد. 
ابحـث عن جذور املشـكلة وما يتعلق بها حتى تسـتطيع 

حلها.

كن قريبا ممن تحب. ابحث عن طرق للسـعادة بنفسك 
وال تيـأس. قم بزيـارة أحد األصدقاء فربمـا يدلك أحدهم 
عىل الطرق التي تناسبك. االهتمام بأدق التفاصيل لن يكن يف 

صالحك اليوم. تقدم لألمام وال تخف من املستقبل.

كن مطيعا ألوامر رؤسائك يف العمل. أي خطوة 
يجابيـة اليوم قد يكون لها تأثري عىل مسـتقبلك 
بالتأكيـد قريبـا. إذا كنـت تريـد أن تلتفـت انتباه 
شخص ما، يجب أن تستغل يف هذه الحالة مواهبك 
الفنية. ال تنزعج إذا حدث يشء غري متوقع اليوم.

ربما يستغلك البعض ويجعلك حقل تجارب خاصا 
به. قد تفكر اليوم يف تغيري نظام حياتك. هذا التغيري 
ليـس رضوريا اليوم ولكنه يسـاعدك عىل التخلص من 
اإلحسـاس بامللل والروتني. سـيكون كل يشء عىل ما يرام 

قريبا.

البعض يقول إن الحب أو الضحك هو أفضل دواء 
لـكل داء، ولكـن أحيانا تكون األدويـة هي أفضل 
طريقـة للشـفاء. تأكد أنـك تهتم بصحتـك اليوم 
كما تعودت. صحتك النفسـية ومزاجك سـيتأثران 

بالتدريج بتدهور حالتك الصحية.

كن معتدال يف ترصفاتك ويف التعبري عن أحاسيسك. يف نهاية 
اليوم، ستنشـغل باملشـاركة يف بعض األنشـطة املسلية مع 
األصدقاء. إذا كنت موهوبا يف الشـعر أو الغناء او املوسـيقى 
أو األدب، فنم هذه املواهب. سيدعمك األشخاص األقرب لك، 

ولكن ال تغفل عن أهدافك وتحل باملثابرة دائًما.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

الحب يف طريقه إليك. قد يكافئك شخص ما عىل املجهود 
الـذي تبذله هـذه الفرتة يف العمـل أو يف املنزل. اهرب من 
املـكان الذي تشـعر أنه غري آمـن لك وألرستـك، واجلس مع 
األشـخاص الذين تراهم من وجهة نظرك مرحني. ال تفكر يف ما 

يقلقك اآلن. هناك أكثر من سبب لتكون سعيدا اليوم.

١٦١٠ - تتويج لويس الثالث عرش ملًكا عىل فرنسا يف ريمس.

١٦٦٢ - تشارلز الثاني ملك إنجلرتا يبيع دونكريك لفرنسا مقابل 

٤٠ ألف جنيه.

١٧٧٧ - القوات األمريكية تهزم الربيطانيني يف معركة ساراتوجا 

وذلك أثناء حرب االستقالل األمريكية.

١٩١٢ - اندالع حرب البلقان االوىل.

١٩١٤ - الدولة العثمانية تعلن الحرب عىل بلغاريا والعرب.

١٩١٨ - قيام مملكة يوغوسالفيا رسمًيا بالبلقان.

١٩٦١ - الرشطـة الفرنسـية تقتل حـوايل ٣٠٠ مغرتب جزائري 

وذلـك بإلقائهم يف نهر السـني يف باريس وذلـك عقب مظاهرات 

شـاركوا بها تحدًيا لقانون حظر التجول الذي يمنع الجزائريني 

من الخروج.

١٩٩٩ - مجلس الوزراء الكويتي يقرر إيقاف «جريدة السياسة» 

عن الصدور ملدة خمسة أيام وذلك بسبب تعرضها لألمري.

٢٠٠١ - اغتيـال وزيـر السـياحة اإلرسائيـيل رحبعـام زئيفي، 

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطني تعلن مسؤوليتها عن الحادث 

انتقاًما ملقتل أبو عيل مصطفى عىل يد القوات اإلرسائيلية.

٢٠١٣ - السـعودية ترفـض العضويـة غـري الدائمـة يف مجلس 

األمـن، وعللت ذلـك بعجز املجلس عـن حل عـدة قضايا أهمها 

القضيـة الفلسـطينية واألزمـة السـورية والسـالح النووي يف 

الرشق األوسط.

بدء العملية العسكرية الستعادة السيطرة عىل مدينة املوصل يف 

شمال العراق من مسلحي تنظيم (داعش).

٢٠١٩ - انطـالق سلسـلة مـن االحتجاجات الشـعبية يف بريوت 

وعدة مدن لبنانية ُتنّدد بالفسـاد وتردي الواقع املعييش وفشـل 

الحكومـة اللبنانية يف حل املشـاكل االقتصاديـة، واملتظاهرون 

يطالبون برحيل الرئاسات الثالث. 

٢٠٢٠ - فوز بأغلبية واضحة لحزب العمال بقيادة رئيسة وزراء 

نيوزيلندا جاسـيندا أرديـرن يف االنتخابات العامـة النيوزيلندية 

.٢٠٢٠

Íã«bìfl@—ìÿm@ŸuÎå@bËi@‚Ï‘Ì@pb◊ãy

áÓ–®aÎ@¬bÓ©a@Úó”

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

Ò5«Î@Úó”

  

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

كان هنـاك خياط يف قديـم الزمان يقوم بُصنـع املالبس الجميلة 
ألهـل القريـة، وكان لدى هذا الخيـاط حفيد صغـري يَحُب جدُه 
كثـرًيا، وكان ال يرتكـُه يوًما اإل وذهب معُه إىل ورشـتُه الصغرية، 

وكان الطفل شديد الذكاء، ُيراقب جدُه دائًما وهو يعمل.
ويف يوم من األيام أراد الخياط أن ُيعلم الحفيد حكمة وعربة تنفعُه 
يف حياتـُه، فقام الخياط بإحضار قطعة قماش كبرية الحجم، ُثم 
أتى باملقـص الخاص بِه، وهو مقص ُمميـز للغاية وغايل الثمن، 
وبـدأ الخياط يف قـص قطعة القماش بذلك املقـص وتحويلها إىل 
قطع صغرية للغاية، وبعد أن انتهى من قص القطعة كاملة، قام 

برمي ذلك املقص بعيًدا، حيُث جاء تحت قدميِه.
بعد ذلك قـام الخياط بإحضار إبرتُه، وبـدأ يف تخييط القطع مع 
بعضها البعض؛ حتى يصنع ثوب جديد، وبالفعل انتهى الجد من 
ُصنع الثوب، وقام بعدها بوضع اإلبرة يف العمامة املوضوعة فوق 
رأسـُه، تعجـب الحفيد من فعل جدُه، وبدأ يسـتفرس عما يفعلُه 

الجد.
فقـال : يا جدي ملـاذا ُقمت برمـي املقص الخاص بـك وهو غايل 
الثمن أسـفل رجليك، بينما وضعت اإلبرة زهيدة السـعر والتي ال 
ُتسـاوي بضعة قروش فوق رأسـك؟ فرد عليِه الجد قائًال: يا ُبني 
أنك لو الحظت أن هذا املقص الثمني قام بتمزيق القطعة الكبرية 
وفرقها عن بعضها، وجعل منها قطع صغرية ال قيمة لها، بينما 
تلـك اإلبرة الرخيصة هى التي جمعت القطع مرة أخرى، وجعلت 
منهـا ثوب من أجمل الثياب، فكهذا األمر بالنسـبة لألشـخاص، 
ُهناك من يسعى إىل التفرقة بني األشخاص، ونرش الفتنة والتفرق 
بينهم، فيكون مكانُه املناسب عند القدمني، بينما ُهناك من يقوم 
بجمع الشمل وتوحيد األشخاص، ليجعلهم أيد قوية مع بعضهم 
البعض، وهذا من يكون مكانُه فوق الرأس، َفُكن دائًما يا بني من 

هؤالء الذين يوحدون صفوف الناس. 
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1 – اسم سابق لكينشاسا 
2 – مماثالن – عكسها أحد اإلتجاهات السياسية 

3 – إحدى الحواس – أرسل 
4 – رتبة دينية مسيحية – ندم 

5 – أحصل ”مجزومة“ – األحمق 
6 – يقـال {صات و ..... } – اسـم بطل لعبة رياضية 

سابق 
7 – متفجرة – أضاء 

8 – صفة للحمل – مماثالن ثم مماثلني 
9 – عائلة رسام لبناني راحل .

1 – مدينة يف الواليات املتحدة األمريكية 
2 – فيلم لفريد األطرش 

3 – لفظة هجاء – اسم علم مؤنث 
4 – من الحبوب – مرض 

5 – دولة عربية 
6 – ينهمر من العيون – دولة عربية 

7 – أول من دعى نفسه فيلسوفاً 
8 – عكسـها ملكـي – مـن أسـماء األسـد – عالمـة 

موسيقية 
9 – مدينة أمريكية شهرية بمياهها املعدنية .

من املمكـن أن تـدّل الحركات 

التـي يقوم بها الشـخص عىل 

ومشـاعره.  أفـكاره  حقيقة 

فإذا أردت أن تعريف ما يفّكر به 

زوجـك يف أثناء تحدثك إليه من 

دون أن يعرب عن ذلك رصاحة، 

ليس عليـك سـوى أن تراقبي 

هذه الحركات.

١ يضع يده عىل ذقنه

إذا كان زوجـك يضع يده عىل 

ذقنـه أثناء تحدثـك إليه، فهذا 

إليـك  أنـه يسـتمع  يشـري إىل 

بطريقة جديـة. كما يعني أنه 

يهتم بما تقولني ويفّكر به.

٢ يفرك عينيه

إذا الحظـت أن زوجـك يفـرك 

عينيـه، فهذا يدّل عـىل أّنه بدأ 

يشـعر بالتعـب وامللـل أثنـاء 

تحدثـك إليـه. ولهـذا عليك أن 

تتحدثـي عـن أمر آخـر يلفت 

اهتمامه.

٣ يضع يديه يف جيبيه

إىل  تتحدثـني  كنـت  حـال  يف 

زوجـك والحظـت أّنـه يضـع 

يديـه يف جيبي رسوالـه، فهذا 

بنفسـه  يثـق  أنـه  إىل  يشـري 

وأّنه  وبآرائـه ومواقفه جيـداً 

ال يمكنـك أن تقنعيـه بوجهة 

نظرك. إذاً إلجئي إىل حيل ذكية 

كنـت  حـال  يف  ودبلوماسـية 

تدركني تماماً أنك عىل حق.  

٤ يشـبك يديـه ويعـض عـىل 

شفته السفىل

إذا الحظـت أن زوجـك اعتمـد 

أثنـاء  يف  الوضعيـة  هـذه 

محادثتكما، فهذا يشري إىل أّنه 

بالقلق بسـبب مشكلة  يشعر 

مـا يف العمـل أو يف أي مـكان 

آخر. ومن املمكـن أن يدّل هذا 

عىل أّنه ال يستمع بشكل جيد. 

إذاً حاويل يف هذه الحالة سؤال 

عمـا يقلقـه. فقـد تتمكنـني 

مـن مسـاعدته عىل الشـعور 

بالهدوء.

٥ يجمع رؤوس أصابع اليدين

إذا كان زوجـك يجمـع رؤوس 

أصابـع يديـه أمـام وجهك يف 

أثناء تحدثه إليك، فهذا يدل عىل 

أّنه مسـتعد لخوض الشـجار 

معك. ولهذا األفضل أن تتوخي 

الحذر وأن تنتظـري وقتاً آخر 

قـد يكـون مناسـباً لتقنعيـه 

بوجهة نظـرك أو لتطلبي منه 

القيام بأمر ما.

٦ يضع يده عىل فمه

إذا الحظـت أن زوجـك يضـع 

يده عىل فمـه عندما تتحدثني 

إليه، فهذا يكشـف أّنه ال يبدي 

اهتماماً كبـرياً بما تقولني. بل 

إّنـه ينتظـر اللحظة املناسـبة 

ليقول لك إنه يرغب يف فعل أمر 

آخر مثل مشـاهدة التلفزيون 

أو الخلـود إىل النـوم. ال بـأس 

يف هـذا فهو يحتـاج أحياناً إىل 

الراحة.

٧ يسند رأسه إىل قبضة يده

عندمـا يفعل هـذا يريد زوجك 

أن يقـول لك إنه يشـعر بامللل 

ويرغـب يف القيـام بأمـر آخر 

ممتـع أكثـر مـن الـكالم. إذاً 

اختاري نشـاطاً يحـب القيام 

به.

ال تجـرب نفسـك اليوم عـىل تحقيق يشء مـا تراه من 
وجهة نظرك عديـم الفائدة. إذا أرصرت عىل أن كل يشء 
يجب أن تقوم به بنفسك دون تدخل من اآلخرين، ستكون 
بهـذه الطريقة تجني عىل نفسـك وتجهد أعصابك بالتايل 

سيؤثر كل ذلك يف صحتك.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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عطش گلبي مبحبتك ماي يتـــــاني
وبعد ماظن ينطرك ما يتـــــــــــاني
تعال وشوف حالي مايتــــــــــــاني
ه مچلبة بيــــــــــــه بس الروح گوّ

**************************
عرفتلهة وكمت ما زاعل اليرحون

و ال عالباب أظل متاني ليليــــــــة
من شفت احللم ينوخذ مو عاللون

بعد بطلت أظم أحالم ورديـــــــــة



تصدرت املمثلة املرصية ريم مصطفى الرتند عىل محركات البحث بمسلسلها الجديد 

الذي تخوض بطولته «طري بينا يا قلبي»، وذلك بعد عرض الحلقة الـ ٢٣ التي حملت 

معها مفاجأة وصدمة للمتابعني.

للزواج من  الذي تقدم  الـ ٢٣ صدمة ريم مصطفى من نور محمود  الحلقة  وتضمنت 

صديقتها دنيا ماهر بعدما عرض الزواج عليها ووافقت، كما أن الجمهور انتظر أن تتم 

قصة حب ريم مصطفى ونور محمود بالزاوج إال أن ما حدث كان عكس توقعاتهم 

بأنه عرض الزواج عىل الصديقتني.

شهدت الحلقة الـ ٢٣ أيًضا، موافقة رجاء «بسمة» عىل زواج والدها من هويدة «عبري 

منري» والدة خطيب دالل السابق حازم سمري، وتخرب والدها بأنها حصلت عىل موقع 

لزياة هويدة وطلب الزواج منها.
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الساهر،  كاظم  العراقي  الفنان  احيا 

السلطانية  األوبرا  دار  يف  االول  حفله 

يأتي  الذي  األول  الحفل  وهو  مسقط، 

يحييها  أن  املفرتض  من  ليايل   ٣ ضمن 

كاظم.

الجميلة  أغانيه  من  باقة  كاظم  وقدم 

أنغامها  عىل  تمايل  التي  واملميزة 

قلب  كلماتها عن ظهر  الجمهور وردد 

ورفع الحفل شعار كامل العدد.

اململكة  يف  تألق  قد  الساهر  وكان 

حفالً  أحيا  أن  بعد  السعودية  العربية 

الغناء  مهرجان  فعاليات  ضمن  مميزاً 

بأدائه  الحارضين  وسحر  بالفصحى 

الخاصة،  أغنياته  من  ملجموعة  الرائع 

الحب»  «مدرسة  و  أحبك»  «قويل  منها 

وغريها الكثر.

العاملية  النجمة  أطلت  رائع  بصوت 

شاكريا عىل جمهورها بفيديو تغني 

الجديد  أغنيتها  من  مقطع  فيه 

 ١٩ طرحها  قبل    ،Monotonía

أكتوبر الجاري. 

عرب  أيضا  شاكريا  نرشت  قد  وكانت 

حسابها عىل انستجرام فيديو قصري 

مطعون  قلب  صورة  عىل  يحتوي 

...يف   Monotonía» وعلقت  بالسيف 

خالل  وأشارت  أكتوبر»،  من   ١٩

والذي  أوزونا  للمغني  منشورها 

 Monotonía أغنية  يف  معها  يتعاون 

يف  أنها  املعجبون  ويتوقع  الجديدة، 

بعد  مشاعرها  عن  ستعرب  األغنية 

االنفصال عن بيكيه. 

متعلقه  تزال  ال  شاكريا  ويبدوأن 

بطليقها بيكيه خاصة بعدما نرشت 

يدعس  لرجل  انستجرام  عىل  فيديو 

أقل شيًئا قط  «لم  قلب وعلقت  عىل 

أن  أعرف  مؤلم...كنت  األمر  ولكن 

هذا سيحدث»، ولم تحدد شاكريا من 

أساء إليها ورغم ذلك تشري التكهنات 

السابق  حبيبها  هو  املقصود  أن  إىل 

جريارد بيكيه.

انفصالهما  الطرفان  أعلن  قد  وكان 

هذا الصيف، بعد عالقة استمرت أكثر 

طفلني،  عن  وأثمرت  عاما   ١١ من 

بامرأة  بيكيه  عالقة  عن  مزاعم  بعد 

أخرى، وصدر ترصيح يحمل حديث 

كل من شاكريا وبيكيه، «نأسف عىل 

انفصالنا و نتمنى منكم  تأكيد خرب 

و  لنا  الخصوصية  بعض  اعطائنا 

ألطفالنا».

عن  الرتكية  الصحافة  يف  اخبار  انترشت 
وبوراك  أرتشيل  هاندا  املمثلني  ترشيح 
 The مسلسل  عرب  جديدة  لثنائية  دينيز 
والذي   ٢٠٢٣ لعام   Stranger in Me
الشخصية  اضطراب  مثل  قضايا  يتناول 

املتعددة.
وتناولت الصحافة عنوان املسلسل باللغة 

العربية «غريب بداخيل».

الرتكية  املمثلة  ظهرت  آخر  سياق  ويف 
تودع  وهي  كبرية  بشعبية  تحظى  التي 
وهي  النسمات،  بآخر  وتستمتع  الصيف 
انها  يبدو  ما  يف  جزيرة  وسط  مسرتخية 

اجازتها يف ايام الصيف القليلة املتبقية.
ظهرت املمثلة البالغة من العمر ٢٨ عاماً 
عىل متن قارب يف ثياب كاجوال اال انها ال 

تخلو من االناقة التي عودتنا عليها.

بريم  جامعة  يف  العلماء  أعد 
األورال  بمنطقة  التكنولوجية 
تسمح  رياضية  معادلة  الروسية 

لهم بإنتاج األدوية يف الفضاء.
برنامج  باسم  ناطق  بذلك  وأفاد 
لوزارة  التابع   «٢٠٣٠ «أولويات 

العلم الروسية.
وقال الناطق إن استخدام املعادلة 
يف املمارسات التطبيقية سيحّسن 
الربوتينية  البلورات  زرع  ظروف 

الخاصة يف املحطات الفضائية.
أن  األذهان  إىل  الناطق  وأعاد 
البلورات الربوتينية تزرع  يف الوقت 
تستخدم  أدوية  إلعداد  الراهن 
الرسطان  أمراض  ملكافحة 
هذه  وتنمو  العضالت،  وضمور 
البلورات يف محاليل خاصة، بينما 
حالة  يف  السائل  يكون  أن  يجب 
وال  مغلق،  وعاء  داخل  سكون 

عىل  البلورات  تلك  زراعة  يمكن 
األرض بسبب تأثري الجاذبية.

وبفضل التكنولوجيا التي طّورها 
العلماء يف جامعة بريم، سيصبح 
معامل  يف  ممكنا  األدوية  إنتاج 
يف  إنشاؤها  سيتم  التي  الفضاء 
الفضاء  محطة  يف  أو  املستقبل 
من  العلماء  أجرى  وقد  الدولية. 
التكنولوجية دراسة  جامعة بريم 
واالهتزازات  الجاذبية  مجال  يف 
الضعيفة  الجاذبية  باألحرى  أو 
االهتزاز،  لتأثري  تتعرض  التي 
الرياضية  الحسابات  وباستخدام 
تلغي  صيغة  إىل  العلماء  توصل 
فيها الجاذبية واالهتزاز بعضهما 

يبقى  لذلك،  ونتيجة  البعض، 
السائل املوجود داخل الوعاء 

ال  التي  سكون،  حالة  يف 
تمنع نمو البلورات.

تطبيق  من  مزيفة  نسخة  من  املعلومات  أمن  يف  خرباء  حذر 
اإلنرتنت  قراصنة  تساعد  «واتساب»،  الفوري  التواصل 

ذلك  يف  بما  أجهزتهم،  عىل  خبيثة  أنشطة  ممارسة  عىل 
مزيفة  نسخة  تظهر  آلخر  حني  ومن  البيانات.  رسقة 

لـ»واتساب»، حيث يستغل قراصنة اإلنرتنت الشعبية 
هواتف  إىل  للنفاذ  التطبيق  بها  يحظى  التي  الكبرية 
التطبيق  مستخدمي  بأن  علما  املستخدمني، 

النشيطني يتجاوز ٢ مليار شخص.
نادرة،  برباعة  تتميز  املحاوالت  هذه  أحدث  لكن 

تماما  مطابق  بشكل  املزيف  التطبيق  يعمل  إذ 
لآللية التي يعمل بها التطبيق األصيل، فيطلب 
ذلك  بما  الحساب،  إلنشاء  الالزمة  املوافقات 

الرسالة القصرية «أس أم أس».
مشغيل  أن  األمر  خطورة  يف  يزيد  ومما 
له  ترويج  حملة  أطلقوا  التطبيق  هذا 
التطبيق  ويتيح  للتواصل.  تطبيقات  عىل 
واجهته،  يف  التحكم  للمستخدمني  املزيف 
غريهم  ودعوة  آخرين  مستخدمني  وحظر 

يمكن  ذلك،  ومع  أجهزتهم.  عىل  لتحميله 
إذ  التدقيق،  من  بقليل  املزيفة  النسخة  اكتشاف 

إنها تحمل اسم «YoWhatsapp»، وهذا االسم يختلف 
عن االسم األصيل «Whatsapp». وكانت رشكة أمن املعلومات 

املزيف، بحسب موقع  التطبيق  أول من رصد هذا   «Kaspersky»
املزيف»  «واتساب  يف  الخطورة  وتمكن  التقني.   «livemint»
الخبيثة  األعمال  من  سلسلة  إجراء  للمخرتقني  يتيح  كونه  من 
دون علم املستخدم وموافقته، بما يف ذلك النفاذ إىل املحادثات 
بيانات  ورسقة  الحقيقي»  «واتساب  تطبيق  عىل  به  الخاصة 
الهوية وغريها. ولكي يبقى املستخدم يف وضع آمن، عليه أن 
«غوغل  متاجر  وهي  الرسمية  مصادره  من  التطبيق  يحّمل 
ُتظهر  التي  اإلعالنات  عىل  ينقر  وأال  ستور»،  و»أبل  بالي» 
التطبيق املزيف يف بعض منصات التواصل لتحميله من هناك.

تعديل  خاصية  (تويرت)  تطبيق  قدم 
متاحة  ستكون  التي  التغريدات، 
للمستخدمني  مدفوعة  خدمة  عرب 
لذلك  بلو»،  «تويرت  باسم  املميزين 
يمكن  التي  الخطوات  عىل  تعرف 
بها االشرتاك يف قوائم خدمة «تويرت 
بلو» املدفوعة، وتكلفة هذا االشرتاك.

ومنصة (تويرت)، تعترب من املنصات 
خدماتها  تقديم  عىل  حافظت  التي 
تواصل  منصة  أي  من  أطول  مجانا 
عن  تعلن  أن  قبل  أخرى،  اجتماعي 
الجديدة  خدماتها  من  لعدد  إتاحتها 
شهري.  اشرتاك  بمقابل  املنتظرة 
«تويرت  خاصية  عىل  ينطبق  األمر  و 
تعديل  خاصية  تتيح  التي  بلو» 
باإلضافة  األوىل  للمرة  التغريدات 
األخرى،  الخدمات  من  ملجموعة 
االستفادة  للمستخدمني  ويمكن 
قيمة   ٤٫٩٩ مادي  بمقابل  منها 
منصة  وتطرح  شهري.  اشرتاك 
(تويرت) خاصية تويرت بلو بعدد من 
امليزات يف مقدمتها تأتي ميزة تعديل 
بالضغط  يكون  وذلك  التغريدات، 

الركن  يف  الثالث  النقاط  خانة  عىل 
األيمن أعىل الشاشة الرئيسة، ثم قم 
بالضغط عىل خانة تعديل التغريدة، 
.Update ثم قم بالضغط عىل تحديث

تعديل  خاصية  (تويرت)  وتتيح 
بخاصية  للمشرتكني  التغريدات 
«تويرت بلو» لخمس مرات فقط بحد 
أقىص، قبل مرور ٣٠ دقيقة عىل نرش 
أيضا  التغريدة. و ستكشف (تويرت) 
وما  التغريدة  يف  التعديل  تاريخ  عن 
أيقونة  خالل  من  عليها  تعديله  تم 
التغريدات،  بجانب  تظهر  قلم  برمز 
يستخدمها  التي  السمة  وهي 
فيسبوك مع خاصية تعديل تعليقات 
التي  األخرى  امليزات  املنشورات. من 
تتيحها (تويرت) عرب خاصية «تويرت 
نرش  إلغاء  خاصية  الجديدة،  بلو» 
التغريدة بعد نرشها، يف حدود زمني 
ال يتخطى الدقيقتني من وقت النرش، 
شبيهتها  تتوافر  الخاصية  هذه  و 
جي  اإللكرتوني  الربيد  خدمة  ضمن 
ميل، بإلغاء إرسال الربيد اإللكرتوني 

بعد إرساله.
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« الحزن يكرس القلب، ويسبب جلطة القلب، ويؤدي إىل املوت املفاجئ، الشيخ 
بهذه  قلبه»،  وانكرس  كبرية  حزن  بحالة  أصيب  بدوي  العليم  عبد  محمد 
قارئ  وفاة  إىل  أدى  الذي  السبب  املرصيني  القلب  أطباء  أحد  كشف  الكلمات 
إىل واقعة  املنوفية، كان قد تعرض  القرآن يف مسجد قرية مجريا بمحافظة 
باختصار  والحكاية  الجاري.  الشهر  من  السابع  الفائتة  قبل  الجمعة  تنمر 
شديد بدأت كما نرشت بعض الصحف املرصية، حني تغيب خطيب املسجد، 
فأشار بعض املصلني إىل القارئ الشاب الشيخ محمد بدوي ٤٢ عاماً املعروف 
بحالوة الصوت والرباعة يف التالوة للصعود إىل املنرب عىل غري رغبة منه، لكنه 
تعرض أثناء نهوضه ألداء الخطبة إىل تنمر عدد من األشخاص الذين شتموه 
منزله  إىل  عودته  وحني  املسجد،  من  وأخرجوه  قاسية  ألفاظاً  وأسمعوه 
تعرض إىل أزمة نفسية قاسية ولم تمر ساعات قليلة حتى تويف بأزمة قلبية، 

عىل الرغم من محاولة عدد من الذين تنمروا عليه االعتذار له عما حدث.
وتنبهنا هذه الحادثة وأمثالها من جديد إىل خطورة ظاهرة التنمر املجتمعي 
التي تتخذ أشكاالً متعددة سواء يف العمل أو الشارع أو املدرسة أو الجامعة، أو 
حتى يف ما بات يعرف بالتنمر اإللكرتوني، وهو التنمر عىل اآلخرين يف مواقع 
التواصل االجتماعي، وعىل صفحات الفيسبوك عىل وجه التحديد، وهذا مما 
نالحظه باستمرار يف تلك املواقع من دون مراعاة لآلثار النفسية التي يمكن 
ويتأملون  أحزانهم  يكتمون  قد  الذين  للتنمر  املعرضني  لآلخرين  يسببها  أن 
فقد  مجتمع  يف  القلبية  الجلطات  مسمى  تحت  بصمت  ويموتون  بصمت، 
انني  الحديث والخطاب. واذكر  التعامل وأسلوب  الرأفة والعطف واللطف يف 
قبل سنوات راجعت وقدمت لكتاب أعده الصديق النفساني مازن كامل عن 
األمراض السيكوسوماتية وهي األمراض واالضطرابات التي تصيب اإلنسان 
بسبب ما يتعرض له من ضغوط نفسية واجتماعية، ولفت انتباهي قول ألحد 
التي ال تجد لها منفذاً  الدموع  النفس استهل به كتابه جاء فيه «إن  علماء 
العيون تجعل األحشاء تبكي»، وكم من دموع عصية ألناس حساسني  من 
تعرضوا إىل أحد أشكال التنمر الجسدي أو اللفظي أو النفيس، حتى من األهل 
واألصدقاء والزمالء واألقارب أحياناً، لكنهم واجهوا أحزانهم وآالمهم بالصمت 
ُكرست،  قد  قلوبهم  أن  غري  العيون،  محاجر  يف  الدموع  وحبس  والكتمان 
وكانت أحشائهم تبكي بحسب القول الذي استخدمه يف أحد مؤلفاته الطبيب 
الضغوط  دراسات  يف  رائداً  يعد  الذي  سييل  هانز  الكندي  التجريبي  والجراح 

النفسية وانعكاساتها عىل وظائف أعضاء البدن.
إن السلوك التنمري موجود يف املجتمعات البرشية منذ القدم، كما يؤكد أستاذ 
علم النفس الدكتور مسعد أبو الديار مؤلف كتاب «سيكولوجية التنمر بني 
سبعينيات  إىل  يعود  نسبياً  حديث  التنمر  يف  البحث  أن  إّال  والعالج»  النظرية 
النفسية  البحوث  من  العديد  األخرية  السنوات  يف  وقد ظهرت  املايض.  القرن 
بالتنمر  يتعلق  ما  أهمها  لعل  التنمر،  حول  الكتب  من  العرشات  وصدرت 
املجتمعات  يف  وأحدثها  التنمرية  الظواهر  أوسع  من  واحد  وهو  اإللكرتوني، 
أو  املحمولة،  الهواتف  األفراد  بعض  يستخدم  عندما  «ويحدث  املعارصة 
الرسائل النصية، أو الربيد اإللكرتوني، أو غرف الدردشة، أو مواقع التواصل 
االجتماعي لغرض إيقاع األذى بأقرانهم»، هذا فضالً عن اإلبتزاز اإللكرتوني 
الذي نسمع عن حوادثه كثرياً يف مجتمعنا، ويف هذا املجال البد من التأكيد عىل 
األبوين وأولياء األمور يف مراقبة األبناء وتوجيههم بما يجنبهم من مخاطر 
العام  املدارس – ونحن يف بدايات  إدارات  التنمر واالبتزاز، كما أن من واجب 
الدرايس الجديد - مراقبة حاالت التنمر التي قد يتعرض لها التالميذ والطلبة 
وتوفري  لحمايتهم  الصحيحة  الرتبوية  الوسائل  واستخدام  زمالئهم،  من 

األجواء النفسية والرتبوية السليمة يف محيطهم الدرايس . 
يقول أحد أقارب الشيخ محمد بدوي ضحية التنمر يف حديث ألحدى الصحف 
نا يف صالة العرص، لكنه  : كان حزيناً ومنهاراً، وظهر عليه االعياء الشديد، وأمَّ
سقط يف الركعة األخرية، وقمنا بنقله إىل املستشفى، وتويف فيها بسبب توقف 

عضلة القلب حزناً وكمداً.
ارأفوا ببعضكم البعض، فإن من القلوب ما هو أرق من جنح فراشة، يكفيها 

هزة حزن لكي تبكي، ثم تصمت إىل األبد .
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الوهاب  عبد  شريين  املرصية  الفنانة  تعرضت 

الصليبي،  الرباط  يف  بقطع  خطرة  إلصابة 

وذلك بسبب انزالق قدمها أثناء تواجدها 

نقلها  إىل  أدى  الذي  األمر  منزلها،  يف 

ليتم  عاجل  بشكل  للمستشفى 

لتتأكد  لها  الالزمة  الشائعات  عمل 

إصابتها بالرباط الصليبي.

وتنهي حالًيا شريين إجراءات سفرها 

إىل الخارج بأرسع وقت ممكن، حيث 

بالسفر يف غضون  تقوم  أن  املقرر  من 

ساعات أو أيام قليلة للخضوع إىل جراحة 

عاجلة ملعالجة قطع الرباط الصليبي.

برنامج  يف  مؤخرا  ظهرت  قد  شريين  وكانت 

إسعاد  اإلعالمية  مع  السعادة»،  «صاحبة 

 ،«dmc» قناة  عىل  يذاع  الذي  يونس، 

لها،  الناس  حب  عن  كشفت  حيث 

أن  أو  السوء  لها  يريدون  ال  وأنهم 

«اكتشفت  قائلة:  األخطاء،  ىف  تقع 

ومتحبش  بتحبني  الناس  إن 

جزء  كان  والغلط  أغلط،  تشوفني 

كل  مش  املستهرتة،  شخصيتي  من 

حافظت  أنا  ولو  تتقال،  ممكن  حاجة 

ألنهم  واحدة  أسعد  هبقي  اتزاني  عىل 

هيبقوا سعداء بيا».
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موقع  عىل  ومحبيها  جمهورها  غانم  سمري  دنيا  النجمة  شاركت 

تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيديو من كواليس 

تحضري مرسحيتها الجديدة «أنستونا» .

سمري  لدنيا  األوىل  التجربة  «أنستونا»  مرسحية 

كريم  تأليف  وهي  املرسح،  خشبة  عىل  غانم 

خالد  وإخراج  الوهاب،  عبد  وأحمد  سامي 

من  بداية  املرسحية  تعرض  حيث  جالل، 

يوم ٢٠ أكتوبر الجاري.

وتجسد دنيا سمري غانم يف املرسحية، 

تحلم  شعبية  حارة  من  مطربة  دور 

فؤاد  بيومي  يقوم  بينما  بالشهرة، 

النجومية  باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق 

املرسحية  وتضم  مايسرتو،  دور  خالل  يجسد  الذي  لها، 

التي تغني خاللها دنيا عدة أغاني تتماىش مع سياق  العديد من االستعراضات، 

كلمات  االستعرضات من  الجميل،  االستعراضات  لزمن  فيها  تعود  الذي  القصة 

أيمن بهجت قمر وتلحني عمرو مصطفى.

قصة  العمل  ويتناول  أهايل»،  «تسليم  فيلم  غانم  سمري  لدنيا  حالًيا  ويعرض 

زوجني، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البرشي يف الهجرة لكندا، لكن 

رسعان ما تظهر امرأة يف حياة الزوجني وتالحقهما يف كل مكان.
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