
بغداد/ مصطفى فليح:
أكد رئيس الوزراء املكلف، محمد شـياع 
السـوداني، امس االثنني، رغبـة العراق 
يف ترسـيخ عالقـة رشاكة إسـرتاتيجية 
مـع الواليات املتحـدة، الفتـا اىل حرص 
الحكومـة املقبلـة عىل اسـتمرار الحوار 

الوطني داخل الربملان وخارجه.
وذكـر املكتـب االعالمي لرئيـس الوزراء 
”الـزوراء“:  تلقتـه  بيـان  يف  املكلـف 
املكلّـف،  الـوزراء  مجلـس  ”رئيـس  أن 
اسـتقبل  السـوداني،  شـياع  محمـد 
السـفرية األمريكيـة لـدى العـراق آلينا 
رومانوسـكي“، مبيناً أن ”اللقاء شـهد 
التباحث يف العالقـات الثنائية واملصالح 

املشـرتكة بـني البلدين وسـبل تنميتها، 
االمـن  تعزيـز  عـىل  العمـل  وأهميـة 
واالسـتقرار يف العـراق واملنطقـة خالل 
املرحلـة املقبلة“.وأكد السـوداني خالل 
اللقاء، بحسـب البيان،  ”رغبة العراق يف 
ترسـيخ عالقة رشاكة إسـرتاتيجية مع 
الواليات املتحدة مـن خالل تعزيز العمل 
عـىل اتفاقيـة اإلطـار االسـرتاتيجي يف 
جوانبها املختلفة االقتصادية والتعليمية 
والثقافية والسياسـية وقضايا مواجهة 
آثـار التغري املناخي، فضـًال عن التعاون 
األمنـي يف مجال تقديم الدعم واملشـورة 

لتمكني القوات األمنية العراقية“.

بغداد/ الزوراء:
أصـدرت املحكمـة االتحاديـة، امـس 
االثنني، أمـراً والئياً بإيقاف رصف ٧٠ 
مليـار دينـار ملكتـب رئيس الـوزراء.

تلقتـه  بيـان  يف  املحكمـة  وقالـت 
«الـزوراء»: إن «املحكمـة االتحاديـة 
العليا قررت إصدار االمر الوالئي املرقم 
(٣١ / اتحاديـة / امر والئي /٢٠٢٢) 

املتضمن إيقاف رصف املبلغ املخصص 
ملكتـب رئيس الـوزراء بموجـب قرار 
مجلـس الـوزراء املرقم ( ٢٢٦ لسـنة 
٢٠٢٢ ) والبالـغ مقـداره (٧٠ مليار 
دينار)، لحني حسـم الدعـوى املقامة 
امامهـا بالعـدد ( ٢٢٨ / اتحاديـة / 
٢٠٢٢ ) للطعـن بعـدم صحـة القرار 

انف الذكر».

بغداد/ مصطفى العتابي:
أكدت وزارة التعليـم العايل والبحث العلمي 
أنـه يحق للطالـب العودة للقبـول املركزي 
خـالل ثالثة أيـام من إعـالن النتائج، فيما 
اعلنـت الوجبـة الثانيـة من نتائـج تعديل 
الرتشـيح وقبـول طلبة السـنة السـابقة.
وذكرت دائرة العالقـات واإلعالم يف الوزارة 
ببيان تلقتـه ”الـزوراء“: ان وزارة التعليم 
الوجبـة  تعلـن  العلمـي  والبحـث  العـايل 
الثانية مـن نتائج تعديل الرتشـيح وقبول 
طلبة السـنة الدراسية السـابقة، مبينة ان 
النتائج املنشورة ضمت يف بوابة الدراسات 
 (www.dirasat-gate.org) والتخطيـط 
قبـول (421) طالبـا موزعـني بـني القناة 

العامـة وذوي ضحايـا العمليـات الحربية 
واألخطاء العسـكرية والعمليات اإلرهابية 
وذوي شـهداء ضحايا جرائـم حزب البعث 
املنحل.واضافـت: ان قبـول طلبـة السـنة 
السابقة تضمنت (824) طالبا توزعوا عىل 
القناة العامة وقناة الوافدين وذوي ضحايا 
العمليـات الحربيـة واألخطاء العسـكرية 
والعمليات اإلرهابية وذوي شهداء ضحايا 
جرائـم حـزب البعـث املنحل.وتابعت: ويف 
هذا السـياق تؤكد وزارة التعليم أن الطالب 
يمكـن له العـودة إىل قبولـه املركزي خالل 
ثالثة أيام من إعـالن النتائج عىل أن يكون 
مسـجال يف الكليـة أو املعهد املقبـول فيها 

مركزيا للسنة الدراسية السابقة.

لندن/ متابعة الزوراء:
تواجـه رئيسـة الـوزراء الربيطانية، 
ليز تـراس، أزمة سياسـية قد تطيح 
بهـا مـن منصبهـا، نتيجـة خطتها 
االقتصاديـة التـي كانت مثـار جدل 
يف األوسـاط الربيطانية خالل الفرتة 

املاضية.وقالـت صحيفـة ديـيل ميل 
الربيطانـي  بالربملـان  أعضـاء  إن 
سـيحاولون اإلطاحـة بليـز تـراس، 
هذا األسـبوع، عىل الرغـم من تحذير 
داوننج سـرتيت من أن ذلك قد يؤدي 
عامة.ونقلـت  انتخابـات  إجـراء  إىل 

الصحيفـة عـن مصـادر لم تكشـف 
النقاب عنهـا أن أكثر من 100 عضو 
يف الربملان ينتمون إىل حزب املحافظني 
الحاكـم مسـتعدون لتقديم رسـائل 
بسـحب الثقة من تـراس إىل غراهام 
برادي رئيس لجنـة حزب املحافظني 

التي تنظم انتخابات القيادة.وفقدت 
بريطانيا، الغارقة يف أزمة سياسـية، 
ثالثـة رؤسـاء وزراء منـذ أن صوتت 
عىل االنسـحاب من االتحاد األوروبي 

يف عام 2016، وفقا لـ“رويرتز“.

بغداد/ الزوراء:
 يعقد االتحاد العـام للصحفيني العرب 
مؤتمـره العـام الرابع عـرش يف مقره 
الدائـم بالقاهرة، اليوم الثالثاء، برعاية 

الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس .
تبدأ الجلسة االفتتاحية يف الثانية عرشة 
ظهـرا بفنـدق « جرانـد نايـل تـاور» ، 
وتتواصل اعمال املؤتمر عىل مدار يومني 
بمشـاركة ١٩ نقابـة وهيئـة وجمعية 
للصحفيـني من ١٨ دولـة عربية .وقال 

رئيس االتحاد  العام للصحفيني العرب، 
مؤيـد الالمي، يف بيان تلقـت «الزوراء» 
نسـخة منه: إنه «تحـت رعاية الرئيس 
عبـد الفتاح السـييس رئيس جمهورية 
مرص العربية، يعقـد اتحاد الصحفيني 
العـرب مؤتمـره العـام الرابع عرش يف 
مقره الدائـم بالقاهـرة الثالثاء املقبل 
١٨- ١٩ ترشيـن األول ٢٠٢٢ «.وأضاف 
البيـان أن «الجلسـة االفتتاحيـة تبـدأ 
يف الثانيـة عرشة ظهـراً يف فندق جراند 

نايل تاور، وتتواصل أعمال املؤتمر عىل 
مدار يومني، وذلك بمشـاركة ١٩ نقابة 

وهيئة وجمعية للصحفيني من ١٨ دولة 
عربية».وتابـع أن «املؤتمر العام ينعقد 
كل ٤ سـنوات بحضـور وفـد يضـم ٤ 
أعضاء من كل دولة عربية باإلضافة إىل 
أعضاء األمانـة العامة الـ١٥، ويناقش 
املؤتمـر العـام خطـة عمـل االتحاد يف 
السـنوات القادمة واختيار أمانة عامة 
جديدة وكيفية مواجهة اآلثار شـديدة 
السلبية عىل الصحافة العربية والعاملية 
التـي سـببتها أزمـة كورونـا والحرب 

الروسـية األوكرانيـة، وقيـام االتحـاد 
بدوره الفاعل دفاعاً عن حرية وقضايا 
والقضايـا  والصحافـة  الصحفيـني 
العربية يف مواجهة األكاذيب والشائعات 
التي تحيط بوطننا العربي».. وتأسـس 
اتحـاد الصحفيني العرب بالقاهرة عام 
١٩٦٤ تعبـريا عـن رغبـة الصحفيـني 
العـرب يف توحيـد كلمتهـم داخل كيان 
قـوي يسـتطيع الدفاع عـن قضاياهم 

وقضايا وطننا العربي.

موسكو/ كييف/ متابعة الزوراء:
أفادت وزارة الدفاع الروسـية باسـتهداف القوات 
الروسـية مواقع للتحكم تابعة للقوات األوكرانية، 
وأنظمـة الطاقة يف أوكرانيـا، وتعليقاً عىل القصف 
فولوديمـري  األوكرانـي  الرئيـس  قـال  الـرويس، 
تكـرس  لـن  الروسـية  «الغـارات  إن  زيلينسـكي 

األوكرانيني».واسـتهدفت عـدة رضبات روسـية، 
صبـاح امـس االثنـني، منشـآت حيويـة يف ثـالث 
مناطق أوكرانية، منها العاصمة كييف، ما أّدى إىل 
انقطاع التيار الكهربائي يف «مئات البلدات».وجاء 
يف البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسـية عن سـري 
العملية العسـكرية الخاصة يف أوكرانيا: استهدفت 

قواتنا املسـلحة بأسلحة جوية وبعيدة املدى عالية 
الدقـة مواقـع للتحكم تابعـة للقـوات األوكرانية 
ونظـام الطاقـة يف أوكرانيـا.يف اتجاه كوبيانسـك 
دمرت قواتنا مواقع عسكرية للواءين امليكانيكيني 
١٤ و ٩٢ يف منطقة خاركوف، وتمت تصفية حوايل 
١٦٠ جنديـا أوكرانيا وأربع مركبات قتالية مدرعة 

وقطعتـي مدفعيـة وشـاحنة بيك أب وسـيارتني. 
واضاف: كما أوقفت قواتنا املسلحة محاولة هجوم 
فاشلة للقوات األوكرانية يف اتجاه  ليسيتشانسك، 
وجرى إرجاعهم إىل خطوط البداية، وتمت تصفية 

أكثر من ٥٠ جنديا أوكرانيا و٦ دبابات.
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الضفة الغربية/ متابعة الزوراء:
تواصل قوات االحتالل اإلرسائييل حصارها 
مدينـة نابلـس شـمال الضفـة الغربيـة، 
منذ نحو أسـبوع، ضمن سياسـة العقاب 
الجماعـي، بعـد عمليـة إطالق النـار التي 
نفذتهـا مجموعـة ”عرين األسـود“ وقتل 
فيهـا جنـدي إرسائيـيل قـرب مسـتوطنة 
أرايض  عـىل  املقامـة  شـمرون“،  ”شـايف 
شمال غرب نابلس.وأغلقت قوات االحتالل 
جميـع الحواجز املحيطـة بمدينة نابلس، 
وأخرى عىل مداخل بعض القرى والبلدات، 
ووضعـت سـواتر ترابية عىل مدخـل بلدة 

دير رشف شـمال غـرب نابلس، وشـددت 
إجراءاتهـا حتى عىل بعـض الحواجز التي 
لـم تغلقهـا، إذ اشـرتطت لدخـول بلدتـي 
بيـت فوريـك وبيت دجـن حمـل بطاقات 
هويـة تشـري إىل السـكن يف تلـك البلدتني.
وتحولت الجامعـات والكليات يف نابلس إىل 
التعليـم اإللكرتوني، يف ظل خشـية األهايل 
عىل أبنائهـم وبناتهم من االعتـداء عليهم 
عىل الطرقات الخارجيـة، وحتى املوظفني 
والتجار تأثرت أعمالهـم، ما يضطرهم إىل 

سلك طرق بديلة. 

الكويت/ الزوراء:
أبرصت الحكومة الكويتية الجديدة النور مع أداء رئيسها اليمني 
أمـام ويل العهد نيابة عن أمري البالد.ويرتأّس الحكومة الجديدة 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، نجل أمري البالد الشيخ نواف 
األحمد الجابر الصباح الغائب عن الساحة السياسية منذ فرتة 
بسـبب أمراض يعاني منها. وتضم الحكومـة 15 وزيرا بينهم 
امرأتان.وقالت وكالة األنباء الكويتية ”كونا“ إّن رئيس الوزراء 
أدى اليمني الدسـتورية أمام ويل العهد الشـيخ مشـعل األحمد 
الجابر الصباح الذي ينوب حاليا عن أمري البالد يف إدارة شـؤون 
الكويـت اليومية.وهـذه سـادس حكومة تشـّكل يف الكويت يف 
غضون األعوام الثالثة املاضية، واستقالت الحكومات السابقة 

إثـر مناكفـات سياسـية خصوصـا عـىل خلفية طلـب نواب 
اسـتجواب وزراء من االرسة الحاكمة.ويتوىل حقائب الداخلية 
والخارجيـة والدفـاع يف الحكومـة الجديـدة وزراء من األرسة 
الحاكمـة، فيما يقود وزارة النفط بدر املـال العضو يف الربملان.
وعـادت املرأة إىل مجلس األمة الكويتي مع فوز كل من الوزيرة 
السابقة جنان بوشهري وعالية الخالد. ولم تحصل النساء عىل 
أي مقعـد يف االنتخابـات الترشيعية األخـرية التي جرت يف عام 
2020.ومـن املقّرر أن يبدأ مجلس األمـة املنتخب اليوم الثالثاء 
الفصل الترشيعي الجديد بعقد اوىل جلساته.والكويت من أكرب 
مصّدري النفط الخـام يف العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد 

نظاما برملانيا يف 1962.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت اللجنة املاليـة النيابية عن 
تحرك نيابي السـتضافة واستجواب 
املسـؤولني يف هيئة الرضائب العامة 
والكمـارك بعـد رسقـة اكثـر مـن 
3.7 تريليونـات دينـار مـن امانات 
الرضائـب والكمـارك لـدى مرصف 
الرافديـن، فيمـا طالب نـواب بمنع 
سـفر وزراء املالية السـابقني لحني 

اكتمال التحقيقات بشأن الرسقة.
املاليـة،  اللجنـة  عضـو  وقالـت 
النائـب نرمـني معـروف، يف حديـث 
املاليـة  اللجنـة  ان   : لـ“الـزوراء“ 
عقـدت اجتماعـا مع ممثـيل هيئة 
الرضائـب العامة ومرصف الرافدين 
ملعرفـة الخطوط العامـة وتفاصيل 
ملف رسقـة املبلغ املايل مـن امانات 
الرضائـب والكمـارك، وفتح تحقيق 
بذلـك ملحاسـبة املتورطني.ورجحت 
احتماليـة ان يكـون املـال املرسوق 
أكثـر من املعلن، الفتة اىل: ان لجنتها 
واسـتجواب  اسـتضافة  سـتواصل 
املسؤولني لحني معرفة مصري االموال 
املرسوقة.من جهته، قال النائب عن 
الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني، 
ماجد شنكايل، يف حديث لـ“الزوراء“: 
وزارة  مـن  الصـادر  الكتـاب  ان 
املالية يؤكـد رسقـة 3,7 تريليونات 
دينـار عراقي مـن حسـاب أمانات 
الهيئـة العامـة للرضائب يف مرصف 

الرافديـن، وهـذا يتطلـب الوقـوف 
عـىل هـذه القضيـة والكشـف عـن 
الجهـات التي تقـف وراء رسقة هذا 
املبلغ امام وسـائل اإلعالم والشعب. 
داعيا مجلس النواب اىل عقد جلسـة 
طارئة ملناقشة املوضوع واستجواب 
الجهـات  ان  املسـؤولني.وأضاف: 

العليـا املتمثلة بالسـلطة القضائية 
عليهـا اصـدار قرار بمنع سـفر كل 
من وزير املالية األسـبق عيل عالوي 
ووزير املالية بالوكالة إحسـان عبد 
الجبـار واملسـؤولني يف وزارة املالية 
لحـني االنتهاء مـن التحقيق يف ملف 
القضية. الفتا اىل: ان مجلس النواب 

مطالـب بالدعـوة اىل عقـد جلسـة 
طارئة خالل هذا االسـبوع يستدعي 
فيهـا رئيـس الـوزراء واملسـؤولني 
يف وزارة املاليـة لكشـف مالبسـات 
رسقة 3,7 تريليون دينار عراقي من 
مـرصف الرافدين.ويف وقت سـابق، 
أعلنـت لجنـة النزاهـة النيابية عقد 

اجتماع اسـتثنائي ملتابعـة حيثيات 
ضيـاع مبلـغ 3.7 تريليونـات دينار 
بمـرصف  الرضائـب  أمانـات  مـن 
الرافديـن، إذ ستسـتضيف عدداً من 
الشخصيات املسؤولة. وذكرت لجنة 
النزاهـة النيابيـة، يف بيـان: ”تعقـد 
اجتماعـاً  النيابيـة  النزاهـة  لجنـة 
استثنائياً يوم غد األربعاء ”. وذكرت 
املسـتدعاة  الشـخصيات  اللجنـة 
وهـم ”وزير املاليـة وكالـًة، املعفى 
إحسـان عبدالجبـار، وكيـل وزيـر 
املالية واملدير العام لهيئة الرضائب، 
السابق والحايل، ومدير عام مرصف 
اسـتضافة  عـن  فضـًال  الرافديـن، 
رئيس هيئـة النزاهة وكافة الجهات 
للتحقـق مـن  املعنيـة واملسـؤولة، 
حيثيـات ضياع مبلغ 3.7 تريليونات 
دينـار عراقي مـن حسـاب أمانات 
الهيئـة العامـة للرضائب يف مرصف 
أنها ”ستعلن  الرافدين“.وأشارت إىل 
عن نتائج االسـتدعاء واالسـتضافة 
للـرأي العام بعـد االجتماع مبارشة، 
وستسـتمر يف مراقبـة كل إجراءات 
املاليـة  وزارة  التحقيق“.وكانـت 
قـد ذكـرت، يف وقت سـابق، يف بيان 
مقتضـب لهـا ”إنها خاطبـت هيئة 
النزاهة العراقية لفتح تحقيق يخص 
مبالغ 3.7 تريليونـات دينار عراقي 
مرسوقة من أمانات الرضائب داخل 

مرصف الرافدين اململوك للدولة“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
بإطالق  املبارشة  االثنني،  امس  املالية،  وزارة  أعلنت 
األول  ترشين  لشهر  الدولة  موظفي  رواتب  تمويل 
ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  الحايل.وقالت 
«دائرة املحاسبة بارشت إطالق تمويل رواتب الوزارات 
األول  ترشين  لشهر  بوزارة  املرتبطة  غري  والجهات 
ابتداًء  الحايل».واضافت ان «دائرة املحاسبة استأنفت 
الدولة  موظفي  رواتب  تمويل  (االمس)  اليوم  من 
داعية  بوزارة»،  املرتبطة  غري  والجهات  الوزارات  لكل 
«مراجعة  اىل  للوزارات  التابعة  االنفاق  وحدات  جميع 
مقر الوزارة / دائرة املحاسبة وحسب جدول املراجعة 

املعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل».

@kmaÎä@›ÌÏ∏@÷˝†g
Ú€Îá€a@Ô–√Ïfl

@ÚflÏÿ®a@ôãy@á◊˚Ì@Ô„aÜÏè€a
@?†Ï€a@äaÏ®a@äaã‡néa@Û‹«@Ú‹j‘æa
Ú„åaÏnfl@ÚÓ€ÎÜ@pb”˝«@ıb‰iÎ

@70@“ãñ@—”Ïm@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
ıaäåÏ€a@êÓˆä@knÿæ@äb‰ÌÜ@äbÓ‹fl

@fiÏj‘‹€@ÒÜÏ»€a@k€b�‹€@’±@Z·Ó‹»n€a
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@üã«cÎ@äÏnéá€a@Ôºdé@ZÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
µÓ”aã»€a@…Óª@Û‹«@Ô‹‡«@wflb„ãi

@ÒaÎbèæaÎ@Ú€aá»€a@’Ó‘•@¿@ıbõ‘€a@äÎái@Übíc

بغداد/ الزوراء: 
أعـرب رئيـس جمهوريـة، عبـد اللطيف 
رشـيد، امس االثنني، عـن امله يف اإلرساع 
بتشـكيل الحكومـة الجديـدة، وفيما أكد 
بذل كل الجهود لحماية الدسـتور، أشـاد 
بدور القضاء يف تحقيق العدالة واملساواة 
بـني املواطنني، يف حني شـدد عىل رضورة 
توطيـد العالقـات التاريخية بـني العراق 
ومرص.وذكر رشـيد يف كلمة القاها خالل 
الجمهوريـة  رئاسـة  تسـلمه  مراسـيم 
بقرص السالم يف بغداد تابعتها «الزوراء»: 
«أشـكر املرجعيـة الدينيـة العليا وممثيل 

العراقي ملنحي ثقتهم».واستذكر  الشعب 
رئيـس الجمهورية خـالل كلمته جرحى 
وشـهداء القوات املسـلحة بكل صنوفها، 
معربـا عـن املـه «بـاالرساع يف تشـكيل 
الحكومة بـارسع مـا يمكن».وأكد «عىل 
بـذل كل الجهـد لحمايـة الدسـتور وحل 
املشـاكل القائمـة»، مشـريا اىل «سـعيه 
إلقامـة عالقات متينـة مـع دول الجوار 
القريـب  «يف  الدويل».وتابـع  واملجتمـع 
سأعلن للشـعب العراقي برنامج عميل يف 

رئاسة الجمهورية العراقية».

ÚÌÜbón”¸a@bËn�Ç@kjèi@ëaãm@çÓ€@ÚÓ„b�Ì5€a@ıaäåÏ€a@ÚèÓˆãi@|Ó�Ì@á”@kˆaãõ€a@äaã”
bËjó‰fl@Âfl@bËnyaå�@ÚÌãé@pbrybjfl@ıÏö@¿

بغداد/ الزوراء:
أعلنت سلطة الطريان املدني، امس االثنني، ان خروج العراق من العقوبات الدولية سيكون 
إن  صحفي:  ترصيح  يف  الديوان،  جهاد  املدني،  الطريان  سلطة  باسم  املتحدث  قريباً.وقال 
«العراق من ضمن خمس دول لم تجتاز برنامج اإليكاو العاملي لتدقيق مراقبة السالمة بما 
يعرف باسم (USOAP)»، مبيناً أن «سلطة الطريان املدني تعمل عىل اجتياز االختبار الذي 
يكون عىل مراحل عدة». وأشار إىل أنه «خالل عام ٢٠١٩ وصل العراق اىل نسبة اجتياز حوايل 
املستقبل  خالل  املتبقية  النسبة  سيجتاز  «العراق  أن  مؤكداً  والتدقيق»،  االختبار  من   ٪٧٥
القريب للخروج من العقوبات الدولية».وأعلنت وزارة النقل، يف وقت سابق، اتخاذ العراق 
إجراًء إلكمال متطلبات رفع الحظر األوروبي عىل الخطوط الجوية.وفرض حظر الطريان 
العراقي منذ تسعينيات القرن املايض، واستمر لغاية العام ٢٠٠٩، فيما رفع بعد إزالة جميع 

املخالفات التي كانت متواجدة عىل الطائر األخرض.

@Âfl@÷aã»€a@xÎãÇ@ZÔ„áæa@Êa7�€a
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بغداد/ مصطفى فليح:

شياع  محمد  املكلف  الوزراء  رئيس  أكد 

العراق  رغبة  عىل  االثنني،  السوداني،  

إسرتاتيجية  رشاكة  عالقة  ترسيخ  يف 

حرص  اىل  الفتا  املتحدة،  الواليات  مع 

الحوار  استمرار  عىل  املقبلة  الحكومة 

الوطني داخل الربملان وخارجه.

الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 

املكلف يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”رئيس 

شياع  محمد  املكلّف  الوزراء  مجلس 

األمريكية  السفرية  استقبل  السوداني، 

مبيناً  رومانوسكي“،  آلينا  العراق  لدى 

العالقات  يف  التباحث  شهد  ”اللقاء  أن 

البلدين  بني  املشرتكة  واملصالح  الثنائية 

وسبل تنميتها، وأهمية العمل عىل تعزيز 

واملنطقة  العراق  يف  واالستقرار  االمن 

خالل املرحلة املقبلة“.

بحسب  اللقاء  خالل  السوداني  وأكد 

ترسيخ  يف  العراق  ”رغبة  عىل  البيان 

الواليات  مع  إسرتاتيجية  رشاكة  عالقة 

عىل  العمل  تعزيز  خالل  من  املتحدة 

اإلطار االسرتاتيجي يف جوانبها  اتفاقية 

والتعليمية  االقتصادية  املختلفة 

مواجهة  وقضايا  والسياسية  والثقافية 

التعاون  عن  فضالً  املناخي،  التغري  آثار 

واملشورة  الدعم  تقديم  مجال  يف  األمني 

لتمكني القوات األمنية العراقية“.

اىل  املكلّف  الوزراء  مجلس  رئيس  ولفت 

استمرار  عىل  املقبلة  الحكومة  ”حرص 

الحوار عىل املستوى الوطني داخل الربملان 

وخارجه“، مؤكداً ”السعي الحثيث لحل 

القضايا الخالفية الداخلية“.

دولية  عالقاٍت  بناء  ”أهمية  عىل  وشدد 

متميزة ومتوازنة، بما يصّب يف مصلحة 

جسور  ”مّد  اىل  الفتاً  العراقي“،  الشعب 

التعاون مع الشعوب الشقيقة والصديقة 

يف املحيطني اإلقليمي والدويل“.

األمريكية  السفرية  أكدت  جانبها،  من 

لعراٍق  األمريكية  الحكومة  ”دعم 

آمن ومستقر ومزدهر  فيدرايل وسيادي 

وموحد“، معربة عن ”استعداد حكومة 

مكافحة  يف  العراق  ملساعدة  بالدها 

الفساد“.

تحقيق  يف  السوداني  ”برتكيز  وأشادت 

تقّدم بهذا امللف“، مؤكدة ”رغبة اإلدارة 

مع  التعاون  يف  باالستمرار  األمريكية 

ومكافحة  داعش  فلول  لهزيمة  العراق 

اإلرهاب“.

وأشارت السفرية األمريكية اىل أن ”العراق 

يف  وإسرتاتيجياً  أساسياً  مكوناً  يمثل 

املنطقة“.

بغداد/ الزوراء: 
عبد  جمهورية  رئيس  أعرب 
امله  عن  االثنني،  رشيد،   اللطيف 
الحكومة  بتشكيل  اإلرساع  يف 
كل  بذل  أكد  وفيما  الجديدة، 
أشاد  الدستور،  لحماية  الجهود 
العدالة  تحقيق  يف  القضاء  بدور 
حني  يف  املواطنني،  بني  واملساواة 
شدد عىل رضورة توطيد العالقات 

التاريخية بني العراق ومرص.
القاها خالل  وذكر رشيد يف كلمة 
مراسيم تسلمه رئاسة الجمهورية 
تابعتها  بغداد  يف  السالم  بقرص 
املرجعية  ”أشكر  ”الزوراء“: 
الشعب  وممثيل  العليا  الدينية 

العراقي ملنحي ثقتهم“.
واستذكر رئيس الجمهورية خالل 
القوات  وشهداء  جرحى  كلمته 
املسلحة بكل صنوفها، معربا عن 
امله ”باالرساع يف تشكيل الحكومة 

بارسع ما يمكن“.
وأكد ”عىل بذل كل الجهد لحماية 
القائمة“،  املشاكل  وحل  الدستور 
عالقات  القامة  ”سعيه  اىل  مشريا 
واملجتمع  الجوار  دول  مع  متينة 

الدويل“.
وتابع ”يف القريب سأعلن للشعب 
رئاسة  يف  عميل  برنامج  العراقي 

الجمهورية العراقية“.
رئيس  أشاد  ذلك،  غضون  يف 
رشيد،  الطيف  عبد  الجمهورية 
العدالة  تحقيق  يف  القضاء  بدور 

واملساواة بني املواطنني.
يف  الجمهورية  رئاسة  وقالت 

ان ”رئيس  تلقته ”الزوراء“:  بيان 
جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية 
مجلس  رئيس  استقبل  رشيد 
الذي  زيدان،  فائق  األعىل  القضاء 
منصب  تسنمه  بمناسبة  هنأه 

رئيس الجمهورية“.
شكره  الجمهورية  رئيس  وقّدم 
لرئيس مجلس القضاء األعىل عىل 
القضاء  ”بدور  مشيداً  تهانيه، 
بني  واملساواة  العدالة  تحقيق  يف 

املواطنني“.
عبد  الجمهورية  رئيس  شدد  كما 
اللطيف رشيد، عىل رضورة توطيد 
العراق  بني  التاريخية  العالقات 

ومرص.
يف  الجمهورية  رئاسة  وقالت 
ان ”رئيس  تلقته ”الزوراء“:  بيان 
جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية 
من  هاتفياً  اتصاالً  تلقى  رشيد 
العربية  مرص  جمهورية  رئيس 
فيه  هنأه  السييس،  الفتاح  عبد 

بمناسبة تسنمه املنصب“.
”بالعالقات  السييس  وأشاد 
ومرص“،  العراق  بني  التاريخية 
توطيدها  ”رضورة  إىل  مشرياً 
وبما يخدم املصالح العليا للبلدين 

والشعبني الشقيقني“.
املشاعر  الجمهورية  رئيس  وثمن 
مؤكداً  السييس،  للرئيس  الطيبة 
األخوة  أوارص  ”تعميق  عىل 
وأهمية  البلدين  بني  والتعاون 
آمال  لتحقيق  املشرتك  العمل  
يف  الشقيقني  الشعبني  وتطلعات 

التقدم والرفاه“.

بغداد/ الزوراء:
توجه رئيس مجلس القضاء االعىل، القايض فائق زيدان، اىل سدني للمشاركة 

يف اعمال املنتدى الدائم للمحاكم التجارية.
مجلس  رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  القضاء  مجلس  اعالم  وذكر 
القضاء االعىل توجه اىل سدني للمشاركة يف اعمال املنتدى الدائم للمحاكم 

التجارية رفقة عدد من قضاة املحكمة التجارية يف بغداد.

بغداد/ الزوراء:
يف  املتغيبني  الطلبة  امتحان  توقيت  االثنني،  امس  الرتبية،  وزارة  حددت 
املديريات العامة للرتبية ببغداد.وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان 
”اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة يف وزارة الرتبية حددت الساعة الثامنة 
صباحاً من يوم األربعاء املوافق (19 / 10 / 2022) موعد امتحان الطلبة 
الوزارة  العامة للرتبية ملدينة بغداد (فقط)“.واعربت  املديريات  املتغيبني يف 

عن أمانيها ”للطلبة بدوام املوفقية والنجاح“.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  األول  النائب  طالب 
النواب، محسن املندالوي، امس االثنني، 
املالك  عىل  العقود  املحارضين  بتثبيت 
الوزارات  يف  بأقرانهم  أسوًة  الدائم 
عاجلة  خطة  وضع  أكد  فيما  األخرى، 

لرتميم املدارس وتوفري املناهج.
األول  للنائب  اإلعالمي  املكتب  وقال 
تلقته  بيان  يف  النواب  مجلس  لرئيس 
مع  بحث  ”املندالوي  إن  ”الزوراء“: 
بغداد  تربية  ملديريات  العاّمني  املديرين 
تعيق  التي  امللفات  والرصافة  الكرخ 
واملعالجات  الرتبوي،  العمل  سري 
”املندالوي  أن  اىل  لها“، الفتا  الحقيقية 
كشف  بتقديم  الرتبية  مديري  طالب 
عدد  يتضمن  املقبل  األسبوع  كامل 
املتلكئة،  املدرسية  األبنية  مشاريع 
الالزمة  املالية  التخصيصات  ومقدار 
للتجهيزات  إضافة  منها،  مديرية  لكل 
املدرسية  والنواقص  واملستلزمات 
بحسب  املندالوي  األساسية“.وأكد 
البيان، ”وضعه خطة عاجلة األسبوع 
الرتبية  وزارة  مع  بالتنسيق  الجاري 

وأمانة بغداد ومديريات الرتبية يف بغداد 
وتوفري  املدارس  لرتميم  واملحافظات 
املقبلة  ”املوازنة  أن  مبيناً  املناهج“، 
سَتمنح تخصيصات لُكل مديرية وفقاً 
وباقي  واألبنية  املناهج  من  لحاجتها 

املستلزمات املدرسية“.
وطالب ”حكومة ترصيف االعمال ببيان 
واملرصوفة  املخصصة  املبالغ  مقدار 
ملديريات  العائدة  املدرسية  لألبنية 
”مشاريع  أن  لها  مؤكداً  الرتبية“، 
املدارس املتلكئة أصبحت مكباً للنفايات 
والبد من استنفار الجهود إلنقاذ كل ما 

يمكن إنقاذه“.
ودعا املندالوي ”رئيس الوزراء (املكلف) 
للقطاع  اولوية  إعطاء  رضورة  إىل 
الرتبوي ضمن برنامجه الحكومي، من 
وتأهيل  الالزمة  التحتية  البنى  تهيئة 
لغرض  األرايض  وتخصيص  األبنية 
بالطالب  ُتليق  نموذجية  مدارس  بناء 
العراقي، فضالً عن الرتكيز عىل تثبيت 
الدائم  املالك  عىل  العقود  املحارضين 
الوزارات  يف  العقود  بأقرانهم  أسوًة 

األخرى“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
البالد  يف  الطقس  حالة  االثنني، 
لألسبوع الحايل، فيما توقعت تساقطاً 
بيان  للغبار.وذكر  وتصاعداً  لألمطار 
”طقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة، 
البالد اليوم الثالثاء سيكون صحواً مع 
بعض الغيوم ، والرياح جنوبية رشقية 
(10-20) الرسعة  اىل معتدلة  خفيفة 

كم/س ، أما درجات الحرارة فمقاربة 
لليوم السابق يف عموم البالد“.وأضاف 
األربعاء  غد  يوم  ”طقس  أن  البيان 
يف  الغيوم  بعض  مع  صحواً  سيكون 
فيما  والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني 
سيكون الطقس صحواً اىل غائم جزئي 

يف املنطقة الشمالية ، والرياح متغرية 
(5-10) الرسعة  خفيفة  االتجاه 
كم/س ، أما درجات الحرارة فسرتتفع 
قليالً يف عموم البالد“.وتابع أن ”طقس 
جزئياً  غائماً  سيكون  الخميس  يوم 
بينما  الوسطى،  املنطقة  يف  غائم  اىل 
الشمالية  املنطقة  سيكون الطقس يف 
صحواً  الطقس  سيكون  ،فيما  غائماً 
الجنوبية،  املنطقة  يف  جزئي  غائم  اىل 
اىل  خفيفة  رشقية  جنوبية  والرياح 
(20-10)كم/س،  الرسعة  معتدلة 
أما درجات الحرارة فستنخفض قليالً 
يف  والشمالية،  الوسطى  االقسام  يف 
حني ستكون مقاربة لليوم السابق يف 

القسم الجنوبي من البالد“.
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بغداد/ الزوراء:
أكد مستشـار األمـن القومـي، قاسـم األعرجي، 
امـس اإلثنني، أن ظاهرة املخـدرات خطرية، مبينا 
انها تشكل تهديداً حقيقياً لألمن القومي العراقي، 
فيما اشار اىل أهمية تضافر الجهود ملواجهة خطر 

انتشار.
وذكـر املكتب اإلعالمي ملستشـار األمـن القومي، 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: أنـه ”برعايـة رئيس 
مجلس الوزراء، وبإرشاف مستشار األمن القومي 
قاسـم األعرجي، عقد يف مركز النهرين للدراسات 
اإلسـرتاتيجية املؤتمـر الدويل األول حـول ظاهرة 
املخـدرات، وتحـت عنـوان (املخـدرات.. الصفحة 
الثانيـة لداعش اإلرهابي)، بحضـور رئيس جهاز 
األمـن الوطنـي ونائب قائـد العمليات املشـرتكة، 
وقائد عمليـات بغـداد، ووكيل جهـاز املخابرات، 
ومديـر عام املنافذ الحدودية، وأعضاء من مجلس 
النـواب العراقي عـن لجنة الصحـة، واملحافظني 
ورؤسـاء الجامعات، وممثلني عـن وزارة الصحة 
واألوقاف وشبكة اإلعالم العراقي، ومنظمات دولية 
ومحليـة معنيـة، فضال عن باحثـني متخصصني 

بهذا الشأن“.
واستهل مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، 
أعمـال املؤتمر بكلمة أكد فيها بحسـب البيان، أن 

”ملف ظاهـرة املخـدرات مهم وخطري“، مشـرياً 
إىل أن ”هـذه الظاهـرة برزت بعـد أن طوت قواتنا 

األمنية بكل صنوفها صفحة داعش اإلرهابي“.
ولفـت إىل أنهـا ”ظاهـرة قديمة ولكـن تصاعدت 
وتريتهـا مؤخـرا مسـتهدفة رشيحة الشـباب“، 
مشـدداً عـىل ”أهميـة تضافـر الجهـود ملواجهة 
خطر انتشار املخدرات، من خالل حمالت التوعية 

املجتمعية“.
وأكد عىل ”رضورة أن يأخذ رجال الدين والخطباء 
دورهـم يف تسـليط الضـوء عـىل مخاطـر هـذه 
الظاهـرة واألسـباب التي أدت إىل بروزها بشـكل 
ملفـت، لكونهـا تشـكل تهديـدا حقيقيـا لألمـن 

القومي العراقي“.
وبني أن ”هنـاك لجنة عليا ملكافحـة املخدرات تم 
تشـكيلها برئاسـة وزير الداخلية وعضوية جهاز 
األمن الوطني وجهاز املخابـرات وجهاز مكافحة 
اإلرهاب ووزارة الصحة، والبد من مواصلة الجهود 
وإسناد هذه املؤسسات مجتمعيا، إلنقاذ املجتمع 

من هذه اآلفة الخطرية“.
وتابع البيان: ”كما شـهد املؤتمر طرح دراسـات 
وبحـوث تتعلق بأسـباب بروز ظاهـرة املخدرات 
وكيفية مكافحتها بالتعاون مع املنظمات الدولية 

واملحلية املعنية، إىل جانب مؤسسات الدولة“.

الضفة الغربية/ متابعة الزوراء:
تواصل قـوات االحتـالل اإلرسائييل 
شـمال  نابلـس  مدينـة  حصارهـا 
الضفـة الغربية، منذ نحو أسـبوع، 
ضمن سياسـة العقـاب الجماعي، 
بعـد عملية إطالق النار التي نفذتها 
مجموعة ”عرين األسود“ وقتل فيها 
جنـدي إرسائيـيل قرب مسـتوطنة 
”شايف شمرون“، املقامة عىل أرايض 

شمال غرب نابلس.
جميـع  االحتـالل  قـوات  وأغلقـت 
الحواجـز املحيطة بمدينـة نابلس، 
وأخـرى عـىل مداخل بعـض القرى 
ترابية  والبلـدات، ووضعت سـواتر 
عـىل مدخـل بلدة دير رشف شـمال 
غـرب نابلـس، وشـددت إجراءاتها 
حتى عىل بعـض الحواجـز التي لم 
تغلقها، إذ اشـرتطت لدخول بلدتي 
بيـت فوريـك وبيـت دجـن حمـل 
بطاقات هوية تشـري إىل السـكن يف 

تلك البلدتني.
الجامعـات والكليـات يف  وتحولـت 
نابلس إىل التعليم اإللكرتوني، يف ظل 
خشـية األهايل عىل أبنائهم وبناتهم 
من االعتـداء عليهم عـىل الطرقات 
الخارجية، وحتى املوظفني والتجار 
تأثـرت أعمالهـم، مـا يضطرهم إىل 

سلك طرق بديلة.

ويف السـياق، أكـد املتحدث اإلعالمي 
والفعاليـات  املؤسسـات  للجنـة 
نابلـس،  محافظـة  يف  الوطنيـة 
غسان حمدان، يف حديث لـ“العربي 
الجديـد“، أن ”مـا يجـري يف نابلس 
خـالل  االحتـالل  إجـراءات  يشـبه 
االنتفاضـة الثانيـة، لكـن يتوجـب 
مواجهـة الحصـار، وعـدم سـلوك 

طرق بديلة، والطلب من الجامعات 
الـدوام الوجاهـي، كمـا ال بـد مـن 
القيام بفعاليات من شأنها الضغط 
لتخفيـف الحصـار، والعمـل عـىل 

تعزيز صمود األهايل“.
الحصـار  فـإن  حمـدان،  ووفـق 
املفروض عـىل نابلس لم يؤثر فقط 
عـىل مدينـة نابلـس، بـل أثـر بكل 

املحافظة، البالغ عدد سـكانها نحو 
420 ألـف نسـمة، وأثـر يف التعليـم 

والصحة والتجارة.
وأكد حمدان أن ”كل هذه اإلجراءات 
هدفهـا التسـبب بمعانـاة املواطن 
وفـرض  وقهـره،  الفلسـطيني 
عقوبات جماعية عىل األهايل لكرس 
إرادة الفلسطينيني، ومحاولة إيصال 

النـاس إىل أن يحقـدوا عىل كل ما له 
عالقة بمقاومة االحتالل، وتسـهيل 
اعتداءات املسـتوطنني يف الشـوارع 

املؤدية إىل نابلس“.
مـن جانبـه، قـال الصحفـي الذي 
يرصد أحوال الطرق، جهاد ياسـني، 
قـوات  إن  الجديـد“،  لـ“العربـي 
االحتالل، ومنذ نحو أسـبوع، تغلق 
العديـد مـن الحواجـز املقامة عىل 
مداخل نابلس باالتجاهني، وتفرض 
إجـراءات عسـكرية، وتمنع خروج 
املواطنـني يف بعـض الحواجـز، كما 
تمنع خروج املواطنني من نابلس يف 

حواجز عدة غري مغلقة.
ووفـق ياسـني، فـإن الطـرق كافة 
املحيطـة بنابلـس تفـرض عليهـا 
إجـراءات، ويمنع خـروج املواطنني 
والشـمال  والوسـط  الجنـوب  إىل 
باسـتثناء جنني، وهـذه اإلجراءات 

أّثرت عىل حياة املواطنني.
الشـهر  مـن  الثانـي عـرش  ومنـذ 
الجاري، تغلق قوات االحتالل مدخل 
نابلـس  غـرب  شـمال  رشف  ديـر 
الرتابية، وتغلـق حواجز  بالسـواتر 
حوارة، وعورتا جنوب نابلس، وبيت 
فوريك رشق نابلس، ورصة، وطريق 
وتفـرض  نابلـس،  غـرب  املربعـة 

إجراءات عليها إن أرادت فتحها.
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موسكو/ كييف/ متابعة الزوراء:
أفادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف 
القوات الروسـية مواقع للتحكم تابعة 
للقـوات األوكرانيـة، وأنظمة الطاقة يف 
أوكرانيا، وتعليقاً عىل القصف الرويس، 
فولوديمـري  األوكرانـي  الرئيـس  قـال 
زيلينسـكي إن ”الغـارات الروسـية لن 

تكرس األوكرانيني“.
واستهدفت عدة رضبات روسية، صباح 
امـس االثنني، منشـآت حيوية يف ثالث 
مناطق أوكرانية، منها العاصمة كييف، 
مـا أّدى إىل انقطاع التيـار الكهربائي يف 

”مئات البلدات“.
وجاء يف البيـان اليومي لـوزارة الدفاع 
الروسـية عن سـري العملية العسكرية 
الخاصة يف أوكرانيا: اسـتهدفت قواتنا 
املسـلحة بأسـلحة جوية وبعيدة املدى 
عاليـة الدقـة مواقـع للتحكـم تابعـة 
للقـوات األوكرانيـة ونظـام الطاقة يف 

أوكرانيا.
قواتنـا  دمـرت  كوبيانسـك  اتجـاه  يف 

مواقع عسـكرية للواءيـن امليكانيكيني 
14 و 92 يف منطقـة خاركـوف، وتمت 
تصفيـة حـوايل 160 جنديـا أوكرانيـا 
وأربع مركبات قتالية مدرعة وقطعتي 

مدفعية وشاحنة بيك أب وسيارتني.
 واضـاف: كما أوقفت قواتنا املسـلحة 
للقـوات  فاشـلة  هجـوم  محاولـة 
األوكرانيـة يف اتجـاه  ليسيتشانسـك، 
وجـرى إرجاعهـم إىل خطـوط البداية، 
وتمـت تصفيـة أكثـر مـن 50 جنديـا 

أوكرانيا و6 دبابات.
و يف اتجـاه نيكواليـف- كريفـي روغ، 
محاولـة  الروسـية  القـوات  أحبطـت 
مـن قبل وحـدات من القوات املسـلحة 
األوكرانية الخرتاق الدفاعات يف منطقة 
خريسـون، وتمـت تصفيـة  أكثـر من 
100 جندي أوكراني و13 مركبة قتالية 
ودمـرت  سـيارات،  وثمانـي  مدرعـة 
موقعـني للقيـادة األوكرانيـة بمنطقة 

خاركوف.
مسـتودعات  سـتة  تدمـري  تـم  كمـا 

فيغوليفـكا،  مناطـق:  يف  للذخـرية 
منطقة خاركوف ، فريخنيكامينسكو، 
سوليدار، دونيتسـك، نوفوغريغوروفا، 
نوفوبيرتوفـكا،  نيكواليـف،  منطقـة 

ودافيدوف برود، بمنطقة خريسون.
يف منطقـة مدينة نيكواليـف، تم تدمري 
للمعـدات  الوقـود  لتخزيـن  منشـأة 
العسـكرية للقوات املسلحة األوكرانية، 
كما تـم تدمـري قاعدة إصالح أسـلحة 

ومعدات القوات األوكرانية.
كما تم إسـقاط 21 قذيفـة من أنظمة 
إطالق الصواريخ املتعددة HIMARS و 
Alder يف الهواء يف دونيتسك ويف منطقة 

خريسون.
واعـرتاض صاروخـني أمريكيـني مـن 
طـراز HARM مضـاد للـرادار بالقرب 

من أنتونوفا يف منطقة خريسون.
إجمـاال ، منذ بداية العملية العسـكرية 
الخاصة، تم تدمري ما ييل: 323 طائرة، 
161 طائرة هليكوبرت، 2256 مسـرية، 
380 نظام صواريخ مضـاد للطائرات، 

5855 دبابة ومركبات قتالية مصفحة 
أخـرى، 871 مركبـة قتاليـة لقاذفات 
مدفعيـة  و3484  متعـددة،  صواريـخ 
ميدانية ومدافع هاون، و6610 مركبة 

عسكرية خاصة.
الرئاسـة  أعلنـت  ذلـك   غضـون  يف 
األوكرانيـة سـقوط 3 قتـىل يف القصف 
الرويس عىل كييف صباح امس االثنني . 
واستهدفت عدة رضبات روسية، صباح 
االثنني، منشآت حيوية يف ثالث مناطق 
أوكرانية، منها العاصمة كييف، ما أّدى 
إىل انقطاع التيـار الكهربائي يف ”مئات 
البلدات“، حسب ما أعلن رئيس الوزراء 

األوكراني دنيس شميغال.
أخـرى  مـرة  الـروس  هاجـم   ، وقـال 
منشـآت الطاقـة يف أوكرانيـا يف ثـالث 
مناطـق“، مشـريا إىل ”خمـس رضبات 
كييـف  عـىل  مسـرية“  بطائـرات 
و“هجمـات صاروخية“ عـىل منطقتي 
رشقـي)  (وسـط  دنيربوبرتوفسـك 
وسـومي (شـمال رشقـي). وأضاف أن 

”مئـات البلـدات دون كهربـاء“. تزامن 
ذلك مع مواصلة فرق الطوارئ يف كييف 

رفع األنقاض بعد القصف الرويس.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف 
قواتهـا مواقـع للتحكم تابعـة للقوات 
األوكرانية، وأنظمـة الطاقة يف أوكرانيا. 
وأضافـت يف البيـان اليومـي أن القوات 
استهدفت بأسـلحة جوية وبعيدة املدى 
عالية الدقة مواقع للتحكم تابعة للقوات 
األوكرانيـة ونظـام الطاقـة يف أوكرانيا، 
مشـرية إىل تدمري عدة مخـازن للذخرية 
يف عـدة مدن أوكرانيـة، وكذلك تم تدمري 
مخـازن للوقود وقاعـدة لصيانة العتاد 
قـرب ميكواليـف. وأضافـت: ”قواتنـا 
نجحـت يف التصـدي ملحـاوالت التوغـل 

األوكرانية يف خريسون“.
ويف وقـت سـابق، أعلن مكتب الرئاسـة 
األوكرانيـة أنـه تـم اسـتهداف كييـف 
بـ“طائرات مسـرية انتحاريـة“ صباح 
امس. وقـال أندريه يرماك، مدير مكتب 
الرئيس األوكراني، عىل تطبيق املراسـلة 

”تليغـرام“ إن العاصمة كييف تعرضت 
اليـوم لقصـف بطائـرات ”كاميكازي“ 
كييـف  سـلطات  وأطلقـت  املسـرية. 
صافرات اإلنذار وطالبت السكان بالبقاء 

يف املالجئ.
وتعليقـاً عـىل القصـف الـرويس، قـال 
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي 
تكـرس  لـن  الروسـية  ”الغـارات  إن 

األوكرانيني“.
الجـو  سـالح  باسـم  املتحـدث  وقـال 
األوكرانـي يـوري إهنـات إن أوكرانيـا 
أسـقطت 37 طائرة مسرية روسية منذ 
مساء األحد، أي حوايل 86-85 باملئة من 
العدد املشـارك يف أحدث الهجمات. وقال 
يف إفـادة صحفيـة ”هذه نتيجـة جيدة 
لجهـود دفاعاتنـا الجويـة، وسـريتفع 
هـذا العـدد يف املسـتقبل“، مضيفـا أن 
جميع الطائرات املسرية دخلت إىل أجواء 

أوكرانيا من الجنوب.
فيما أفاد حاكم سومي األوكرانية بوقع 
قصف رويس استهدف البنية التحتية يف 

رومينسكي، مشرياً إىل سقوط ضحايا.
وكان عمدة كييف قد أكد وقوع انفجارات 
يف وسـط العاصمة، مشرياً إىل أن مباني 
سـكنية عدة دمرت بسـبب القصف. ثم 
أفاد مجددا بوقوع انفجارين جديدين يف 
مركز العاصمة. ويف وقت سابق، أفادت 
األنباء بسماع دوي 3 انفجارات يف كييف، 
حيث انطلقت صفارات اإلنذار قبل وقت 
قصري من االنفجـارات. هذا وتم اإلعالن 
عن حالة تأهب جـوي يف كييف، وكذلك 
يف سبع مناطق أخرى من أوكرانيا. كما 
وردت أنباء عن حرائـق يف مرافق البنية 

التحتية يف مدينة نيكواليف.
كما قـال حاكم محـيل إن حريقا هائال 
اندلع يف منشأة للبنية األساسية للطاقة 
يف منطقـة دنيربوبرتوفسـك يف أوكرانيا 
بعد القصف. وقال فالنتني ريزنيشـنكو 
حاكم املنطقة عـىل ”تليغرام“: ”دمرت 
قـوات دفاعنـا الجـوي ثالثـة صواريخ 
معاديـة.. أصاب صاروخ واحد منشـأة 
بنية تحتية للطاقة. هناك حريق كبري“.

لندن/ متابعة الزوراء:
تواجه رئيسة الوزراء الربيطانية، ليز تراس، 
أزمة سياسـية قـد تطيح بها مـن منصبها، 
نتيجـة خطتها االقتصاديـة التي كانت مثار 
جـدل يف األوسـاط الربيطانية خـالل الفرتة 

املاضية.
وقالت صحيفة دييل ميل إن أعضاء بالربملان 
الربيطاني سـيحاولون اإلطاحة بليز تراس، 
هذا األسـبوع، عىل الرغم من تحذير داوننج 
سـرتيت مـن أن ذلـك قـد يـؤدي إىل إجـراء 

انتخابات عامة.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصادر لم تكشـف 
النقـاب عنهـا أن أكثـر مـن 100 عضـو يف 
الربملان ينتمـون إىل حزب املحافظني الحاكم 
مسـتعدون لتقديم رسائل بسحب الثقة من 
تـراس إىل غراهام برادي رئيـس لجنة حزب 

املحافظني التي تنظم انتخابات القيادة.
وفقدت بريطانيا، الغارقة يف أزمة سياسـية، 
ثالثـة رؤسـاء وزراء منـذ أن صوتـت عـىل 
االنسـحاب مـن االتحـاد األوروبـي يف عـام 

2016، وفقا لـ“رويرتز“.
وأضـاف التقريـر أن غراهـام يقـاوم هـذه 
الخطوة قائال إن ”تراس ووزير املالية املعني 
حديثـا جرييمـي هانـت يسـتحقان فرصة 
لوضع اسرتاتيجية اقتصادية يف ميزانية يوم 

31 أكتوبر“، وفقا لـ“رويرتز“.

من ناحية أخرى قالت صحيفة ”تايمز“، إن 
بعض أعضاء الربملان عقدوا مباحثات رسية 

بشأن استبدال تراس بزعيم جديد.
وكتبـت الصحيفة، أن ”هانت يمسـك بزمام 
األمور يف وقت يطوق املتآمرون رئيسة وزراء 
ضعيفـة“، مذكرة بأن املحافظـني ال يزالون 

يسعون اىل وسيلة الزاحة تراس من الحكم.
وأضافـت الصحيفـة أن الثقة ”لن تسـتعاد 
ما دامـت“ يف منصبهـا، مدافعـة عن رييش 
سـوناك، منافـس تـراس الـذي هزمتـه يف 

انتخابات رئاسة الحزب.
وذكـرت الصحافـة الربيطانيـة أن سـوناك 
يتحـرك يف الكواليـس لدى نـواب محافظني 
ألخذ املبادرة، مشرية أيضا إىل وزير الدفاع بن 

واالس كمرشح محتمل لخالفة تراس.
وقـال النائـب املحافـظ ذو البـاع الطويـل 
كريسـبن بالنت للقنـاة الربيطانيـة الرابعة 
”اعتقـد أن اللعبـة انتهت، وأنـه ينبغي اآلن 
السـؤال عن كيفيـة إدارة مرحلة خالفتها“، 

وفقا ملا نقلته ”فرانس برس“.
مـن جهتها، اعتربت اليشـا كرينز الرئيسـة 
الجديدة للجنة الشؤون الخارجية يف مجلس 
العمـوم أن مسـألة بقـاء تـراس يف داونينغ 

سرتيت أو عدم بقائها ”بالغة الصعوبة“.
وقالـت عـرب تايمـز راديـو ”تـم التشـكيك 
بوريـس  عهـد  (يف  األخالقيـة  صدقيتنـا  يف 
جونسـون)، واآلن يطرحـون تسـاؤالت عن 

صدقيتنا املالية“.
وتراجعت تراس جزئيا عن الخطة االقتصادية 
لحكومتهـا، وقالت يف ترصيحات، إن رضيبة 
الرشكات الربيطانية سـرتتفع إىل 25 يف املئة 
اعتبـارا من أبريـل من العام املقبـل بدال من 
إبقائهـا عند 19 يف املئـة كجزء من ”امليزانية 

املصغرة“ األولية لحكومتها.
ويف محاولـة لتهدئـة األسـواق املالية، أقالت 
تـراس وزير املاليـة كوايس كوارتنـغ وألغت 
بنـودا مـن برنامجهمـا االقتصـادي املثـري 

للجدل، وفقا لـ“رويرتز“.
وقامـت تراس بطرد كوارتينـغ من منصبه، 
الجمعة، مع أنهما أعدا الخطة معا، حسـب 

”فرانس برس“.
ويف مقال نرشته صحيفة ”ذي صن“، شددت 
تراس عـىل التزامها بما وصفتـه ”االقتصاد 
السـليم“، معتربة أن إقالـة صديقها كوايس 
كان  املـال  وزيـر  منصـب  مـن  كوارتينـغ 

”مؤملا“.
وقالت يف مقالـة ”ال يمكننـا تمهيد الطريق 
القتصـاد منخفـض الرضائب وعـايل النمو 
بـدون الحفاظ عىل ثقة األسـواق يف التزامنا 

بتحقيق املال السليم“.
يف 23 سـبتمرب، تعرضت هـذه الثقة للخطر، 
عندما كشـف كوارتينغ وتـراس عن برنامج 
يميني مستوحى من خطة الرئيس األمريكي 
يف ثمانينـات القـرن املـايض رونالـد ريغن، 
بقيمة 45 مليار جنيه إسـرتليني (50 مليار 

ممولـة  رضيبيـة  تخفيضـات  مـن  دوالر) 
حرصا من الديون املرتفعة، وفقا لـ“فرانس 

برس“.
وتراجعت األسواق إثر ذلك، ما أدى إىل ارتفاع 
الربيطانيـني،  ملاليـني  االقـرتاض  تكاليـف 
وتراجعت شـعبية املحافظني يف استطالعات 
الـرأي ما تسـبب بحرب مفتوحـة يف الحزب 
الحاكم بعد أسـابيع فقط مـن خالفة تراس 

لبوريس جونسون.
يعمل وزيـر املالية الجديـد، جرييمي هانت، 
اآلن عىل تفكيك التخفيضات الرضيبية فيما 
يضغـط من أجل ضبط اإلنفـاق الصعب من 
قبـل زمالئه يف مجلـس الـوزراء فيما يعاني 

الربيطانيون من أزمة تكاليف املعيشة.
االذاعـة  هيئـة  مـع  مقابلـة  مقابلـة  ويف 
الربيطانية، قال هانت ”سيكون األمر صعبا 
جدا، وأعتقد أنه يجب ان نكون رصيحني مع 

الشعب بشأن ذلك“.
وقال وزير املالية الربيطاني املعني، إن  تراس 
هي مـن تتوىل مسـؤولية الحكومـة، ونفى 
فكرة أنه ينبغي للحزب اسـتبدالها بعد بداية 

مضطربة لها يف املنصب، وفقا لـ“رويرتز“.
وعند سـؤاله عن املطالبات باستبدال تراس، 
قال إن الناخبني يريدون االسـتقرار و“أسوأ 
يشء يمكـن أن يحـدث هـو مزيد مـن عدم 
االسـتقرار السـيايس يف املسـتويات العليـا، 

وحملة أخرى ممتدة من أجل القيادة“.
والتقـى هانت تراس يف مقر رئيسـة الوزراء 
الريفـي، لوضـع خطـة موازنة جديـدة من 
وفقـا  أكتوبـر،   31 يف  تقديمهـا  املرتقـب 

لـ“فرانس برس“.
ووعد هانت باستعادة ”املصداقية االقتصادية 
لربيطانيا من خالل املحاسبة الكاملة لخطط 
الحكومـة فيمـا يتعلق بالرضائـب واإلنفاق 
مع إرصاره عىل بقاء ليز تراس مسؤولة عن 

البالد“.
وقالت صحيفة ”صنـداي تايمز ”، إن هانت 
سـيلغي املزيد من حزمة تـراس األصلية عن 
طريق تأخـري التخفيـض املخطـط للمعدل 
األسـايس لرضيبة الدخل كجزء من محاولة 

يائسة لتحقيق التوازن.
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تعلـن الرشكـة العامة لصناعات النسـيج والجلود (مصنع االلبسـة الجاهـزة يف املوصل /
املنصور) عن مناقصة عامة إلنشاء مخازن عدد /٢ ملعمل االلبسة الجاهزة يف املوصل ضمن 
املوازنة االسـتثمارية لعام ٢٠٢٢ وحسب التعليمات والرشوط املطلوبة ملستندات املناقصة.

فعىل الراغبني باملشاركة مراجعة مقر املصنع اعاله للحصول عىل وثائق املناقصة لقاء مبلغ 
قـدره (٣٠٠٠٠٠ فقط ثالثمائـة الف دينار عراقي ال غريها) غري قابلـة للرد، عىل ان تقدم 
العروض داخل (٣) ظروف مغلقة ومختومة (فني- تجاري – مستمسـكات) مرفقة معها 
التأمينـات االولية ٢٪ والبالغة (٧٨٢٠٠٠٠) (سـبعة ماليني وثمانمائة وعرشون الف دينار 
عراقي) من قيمة الكلفة التخمينية والبالغة (٣٩١,٠٠٠,٠٠٠) (ثالثمائة وواحد وتسـعون 

مليون دينار عراقي).  
بموجـب صك مصـدق او خطاب ضمان او سـفتجة من مرصف عراقـي معتمد، وتودع يف 
صنـدوق العطـاءات يف (مقر مصنع االلبسـة الجاهزة يف املوصل / حـي املنصور / الطابق 

االريض) بموعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد املصادف ٢٠٢٢/١١/٦.
ويف حالة مصادفة عطلة رسـمية او حظر تجوال يف اليوم املذكور يكون الغلق يف اليوم الذي 

يليه مع مراعاة النقاط التالية:-
- تقدم العروض يف مقر املصنع اعاله.

- سـيتم اهمال أي عرض مقدم بالربيد االلكرتوني.
- سـيتم اهمـال العـروض التـي ال تحتوي عـىل تأمينات اوليـة وغري املسـتوفية للرشوط 

العامة.
- سيتم اهمال العروض التي ال تحتوي عىل وصل الرشاء.

- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.
- الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

مالحظة : يمكن لكل املشـاركني باملناقصة الحضـور يف العنوان اعاله لعقد مؤتمر لإلجابة 
عن االستفسارات حول املناقصة يوم االحد املصادف ٢٠٢٢/١٠/٣٠.

املدير العام
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إعالن
قدم املدعي (قاسـم كريم قاسـم) طلبـاً يروم فيه 
تبديـل (اللقب) من (البـدراوي) اىل (الركابي) فمن 
لديـه اعرتاض عـىل الدعوى مراجعة هـذه املديرية 
خالل مدة اقصاها (خمسـة عرشة يوماً) وبعكسه 
سـوف ينظر بالدعوى وفق احـكام املادة (٢٢) من 

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق                                            العدد: ١٨٧٤/ ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                       التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٧                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة األحوال الشخصية يف الشطرة 
اعالن

اىل/ املدعى عليه (أيوب عبد جرب)
أقامـت املدعية (مها جاسـم محمـد) الدعوى املرقمة أعـاله تطلب فيها 
التفريق للهجر، وحيث انك مجهول محل اإلقامة يف الوقت الحارض حسب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار املنطقة تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
للحضـور امام هذه املحكمة او من ينوب عنـك صباح يوم ٢٠٢٢/١١/١ 

وبعكسه ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.

القايض
بسيم شنان خلف

جمهورية العراق                                                                                       العدد: ٥٩١٢/ ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                                                                  التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٦                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

املدعى عليه (عباس جواد نارص)
 م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

 بتأريـخ ٢٠٢٢/١٠/١١  وبعـدد اضبارة  (٥٩١٢/ش/٢٠٢٢) اصدرْت هـذه املحكمة حكما غيابيا 
اقتـىض إلزام املدعى عليـه (عباس جواد نارص) بتأديتـه للمدعية (ميادة جبار عبـد) مبلغا اجمايل 
بواقع ستمائة الف دينار تعويضا عن الطالق التعسفي الواقع خارج املحكمة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٩ 
ما يعادل نفقتها ملدة سـنتني وإلزام املدعي عليه (عباس جواد نارص) بتأديته للمدعية (ميادة جبار 
عبد) نفقة عدة مبلغ اجمايل بواقع اربعمائة وعرشون الف دينار وملدة ثالثة اشهر اعتبارا من تاريخ 
ايقاع الطالق يف ٢٠٢٢/٢/١٩  وبالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض حسب رشح مختار 
منطقة حي الحسـني (جواد كاظم عودة) عليه تقرر تبليغـك يف صحيفتني يوميتني بالحكم املذكور 

اعاله وبإمكانك االعرتاض خالل مدة عرش ايام من اليوم التايل من تاريخ نرش اإلعالن. 
  

                                     القايض
عقيل ستار جابر

 

جمهورية العراق                                                                    العدد: ٥٥٦٠/ ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                                         التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٧                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

املدعى عليها (نور الهدى خلف عيل)
 م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

 بتأريـخ ٢٠٢٢/١٠/٩ ويف الدعـوى املرقمـة (٥٥٦٠/ش/٢٠٢٢) اصـدرْت هذه املحكمة 
حكمـا غيابيا قىض (بتصديق الطـالق) املدعي (عيل عبد الكاظم سـلمان) للمدعى عليها 
(نـور الهدى خلـف عيل) وبالنظر ملجهوليـة محل اقامتك يف الوقت الحارض حسـب رشح 
املبلغ املفوض (خضري عبد ديوان) اشـعار مختار املنطقة (نارص بديوي الحمداني) عليه 
تقـرر تبليغك يف صحيفتني يوميتني بالحكم املذكـور اعاله وبإمكانك االعرتاض خالل مدة 

عرش ايام من اليوم التايل من تاريخ نرش االعالن .

                                    القايض
عباس معني كاظم

جمهورية العراق                                                                                                                                                          العدد: ١٥٨٥/ب/٢٠١٨   
مجلس القضاء االعىل                                                                                                                                                                          التأريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

إعـــــالن
سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٥٦٩٥/٣٠ شامية وخالل خمسة عرش يوماً اعتباراً من اليوم التايل للنرش وإذا 
صادف يوم الخامس عرش عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور 
يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسـبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسـم تسـجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية 

ان لم يكونوا من الرشكاء.
القايض االول
عزيز شنته الجابري

•االوصاف:-
١- العقار مفرز بصورة غري رسـمية اىل دار وشـقة الدار مؤلفة من باحة خارجية وصحيات مشـرتكة واسـتقبال وصالة ومطبخ وحمام وغرفتني وسلم 
داخيل يؤدي اىل الشـقة الواقعة يف الطابق العلوي ومؤلفة من صالة وغرفة نوم عدد (٣) واسـتقبال ومطبخ صغري وصحيات مشـرتكة عموم العقار مبني 

من الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح ومجهز باملاء والكهرباء.
٢-  مساحة العقار ١٩٣,٧٥ م٢.

٣-القيمة املقدرة للعقار مائتان وخمسون مليون دينار فقط.
٤-عموم العقار مشغول من قبل املدعى عليه االول ويرغب بالبقاء مستأجر بعد البيع.

مالحظة:-
النرش يف صحيفتني محليتني.
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بغداد/الزوراء:
اعلنت االمانـة العامة ملجلس الوزراء االسـباب 
وراء تلكـؤ العمـل يف تنفيـذ مشـاريع تطويـر 

مداخل العاصمة بغداد .
وذكر االمني العـام ملجلس الوزراء حميد الغزي، 
يف ترصيـح صحفـي:» ان هنـاك تداخال يف عمل 
مشـاريع تطوير مداخل العاصمـة بغداد ، لذلك 
شـكلنا لجنـة يف العام املـايض وقدمنـا التقرير 
النهائـي اىل رئيـس الـوزراء لالهتمـام بمداخل 

بغداد كونها واجهة حضارية للعاصمة «.
واضـاف :» ان اصـل املشـكلة يعـود اىل قانـون 
املوازنة للعام املايض، حيث ادرجت املشاريع عىل 
٣ جهـات حكومية هي امانة بغـداد ومحافظة 

بغداد ومديرية الطرق يف وزارة االسكان «.
واوضـح انه : « تمـت تجزئة مشـاريع املداخل 
ووضعـت مسـاحة تتبع لكل جهـة ، االمر الذي 

يعد خلال تخطيطيا كبريا «.
وتابـع القـول ان « وزارة االسـكان تعاقدت مع 
رشكات رصينـة وارشفـت عىل عملهـا ، وكذلك 
محافظة بغداد تعاقدت قبل شهرين واآلن بدأت 
الـرشكات بالعمل ، ثم قدمت امانـة بغداد طلبا 
لرئيـس الـوزراء للتعاقـد املبارش مـع رشكات 
رصينـة وتمت املوافقـة ، وحاليا يف طور توجيه 
الدعوات للرشكات حيث ستسـتكمل االجراءات 

التعقادية المانة بغداد قريبا «.
واكـد االمـني العام ملجلـس الـوزراء :» ان هناك 
تلكؤا واضحا وهو تشـويه وسـوء التخطيط، إذ 
كان يفرتض ايكال املرشوع اىل جهة واحدة تتوىل 
العمل واملتابعة ، أما وزارة االسكان او محافظة 
بغـداد او االمانـة ، وتـرشف عـىل كل مقاطـع 
مداخـل بغداد وهي نحو ٣٢ كليومرت لكل مدخل 

من املداخل الخمسة الرسمية «.
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كركوك/الزوراء:
اعلنـت وكالـة وزارة الداخلية لشـؤون الرشطة، امـس االثنني، قيـام املديرية 
العامـة ملكافحة املخـدرات واملؤثرات العقلية بالقبض عـىل ١٢ متهما بقضايا 

مخدرات يف كركوك.
وذكـر بيـان للوكالة تلقتـه «الزوراء» أنـه «بعمليـة نوعية أمنيـة ومن خالل 
الحصول عىل معلومات استخبارية املديرية العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقليـة يف مديريـة مكافحة مخدرات (كركوك) تلقـي القبض عىل (١٢)متهم 
وتضبـط بحوزتهـم مادة الكريسـتال املخدرة وحبوب مخـدرة وادوات تعاطي 

مختلفة االنواع».
وتابـع أنـه «تمت إحالتهـم إىل القضاء وفق أحـكام املادة القانونيـة ٢٨ و ٣٢ 

مخدرات لينالوا جزاءهم العادل».

النجف/الزوراء:
النجـف،  أعلـن رئيـس هيئـة اسـتثمار 
رضغام كيكو، امس االثنني، أن املحافظة 
عىل موعد مع افتتـاح اكرب واحة خرضاء 
ترفيهيـة عائلية يف غيناء دبي.وقال كيكو 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: إن «النجـف 
االرشف عىل موعد مـع افتتاح اكرب واحة 
خـرضاء ترفيهية عائليـة يف غيناء دبي»، 
مضيفـا أن «املرشوع يمتد عىل مسـاحة 
٣٠دونما وهو من املشـاريع االستثمارية 
املهمـة والتي سـتنقل الواقع السـياحي 
والرتفيهـي يف املحافظـة اىل مصاف املدن 
املتطـورة والحديثة عرب فعاليات ترفيهية 
حديثـة وجديدة منهـا وسـينما وقاعات 
تزلج وصالـة عرض وسـاحات ومناطق 
خـرضاء كبـرية وقاعـات العـاب حديثة 

ومتطـورة لالطفـال وجامـع». وأوضـح 
أن املـرشوع سـيفتتح «خالل الشـهرين 
القادمني بعـد االنتهاء من جميع االعمال 
االنشائية فيه ويتضمن مطاعم وكوفيات 
وصالـة  اوملبـي  ومسـبحا   VIP شـوب 
رياضـة (جم)».وأكـد «زيادة املسـاحات 
الخـرضاء فيـه اىل اكثـر مـن ٦٠٪ مـن 
مسـاحة املرشوع ليكون متنفسا صحيا 
املدينـة». البنـاء  الخـرضاء  بمسـاحاته 
وشـدد عىل «رضورة االلتزام باملخططات 
املوضوعـة مسـبقا وبأحـدث املواصفات 
العامليـة والتـي تراعـي االمان والسـالمة 
العامـة وزراعة مختلف االشـجار الظلية 
والشـتالت والنباتـات دائمـة الخرضة ملا 
لهـا من اثر كبري يف نفوس الزوار وتلطيف 

الجو وتقليل الحرارة صيفا «.

بغداد/الزوراء:

املناهج  تكييف  عىل  االثنني،  امس  الرتبية،  وزير  وافق 

الدراسية للصفوف املنتهية فقط.

وقالت الوزارة يف بيان ورد ”الزوراء“: إن الوزير عيل حميد 

(التعليم  الدراسية  املناهج  تكييف  عىل  وافق  الدليمي، 

التعليم  واملتميزين،  بغداد  كلية  ثانوية  مدارس  العام، 

االبتدائي،  (السادس  فقط  املنتهية  للصفوف  املرسع) 

الدراسية  املواد  يف  االعدادي)  السادس  املتوسط،  الثالث 

كافة ما عدا املناهج املؤلفة حديثا  الذي تم العمل بها يف 

العام الدرايس 2021 – 2022 .

وبحسب البيان، فإن القرار جاء ضمن سلسلة اإلجراءات 

لتنظيم الدراسة يف العام الدرايس الحايل.

بغداد/الزوراء:
 طالـب مجلس الخدمة االتحـادي، امس اإلثنني، 
وزارة املاليـة بتوظيـف حملـة الشـهادات العليا 

واالوائل عىل الكليات.
ودعـا املجلـس يف كتـاب وجهـه اىل وزارة املالية، 
اىل «االلتـزام بتنفيـذ توصيـات لجنـة االمـر ٣٥ 
باستحداث الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات 
العليـا واالوائـل بعـد تزويـده بكافـة البيانـات 

والتفاصيل التي طلبتها الوزارة سابقا».
كما حدد مجلس الخدمة االتحادي، امس االثنني، 
موعـد إغـالق اسـتمارة التوظيـف للمشـمولني 
بالتعديل الثالـث لقانون تدرج ذوي املهن الطبية 

والصحية.
وذكر املجلس يف بيان ورد لـ «الزوراء» أن «إغالق 
التقديـم عـىل اسـتمارة التوظيـف للمشـمولني 
بالتعديل الثالـث لقانون تدرج ذوي املهن الطبية 
والصحية رقم ٦ لسـنة ٢٠٠٠ املعدل ( ذوي املهن 

الصحية الساندة)، سيكون نهاية الدوام الرسمي 
ليوم األربعاء املوافق ٢٠٢٢/١٠/١٩ «.

ودعا املجلس وفق البيان«كافة املتقدمني لإلرساع 

يف إكمال عملية التقديم وتثبيت بياناتهم بشـكل 
دقيق قبل إغالقهـا لضمان حصولهم عىل فرصة 

املنافسة عىل الدرجات الوظيفية املعلنة».

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االثنني، 
صـدور أمـٍر باسـتقدام املدير العـام لدائرة 
ة ُمحافظـة نينوى؛ الرتكابـه عمداً ما  صحَّ

ُيخالف واجبات وظيفته.
وذكرت دائـرة التحقيقـات بالهيئة يف بيان 
تحقيـق  «محكمـة  أنَّ  لـ»الـزوراء»  ورد 
ـة بقضايا النزاهـة أصدرت  نينـوى املُختصَّ
ة  أمر اسـتقداٍم بحقِّ املُدير العام لدائرة صحَّ
ُمحافظة نينوى؛ وذلك عىل خلفيَّة قيام أحد 
فـي الدائرة باسـتغالل عالقته مع ابن  ُموظَّ
املُدير العام؛ لتحقيق منافع شـخصيَّـٍة عىل 

ـة». حساب املصلحة العامَّ

وتابعت الدائرة أنَّ «التحقيقات يف القضيَّـة، 
ـقت فيهـا وأحالتهـا إىل القضاء،  التـي حقَّ
ـل يف عمل الدائرة  ف تدخَّ خلصت إىل أنَّ املُوظَّ
عن طريق عالقته بنجل املُدير العام عرب إدراج 
اسـمه يف لجان التنفيذ واالستالم للمشاريع 

ذة، بصورٍة ُمخالفٍة للقانون». املُنفَّ
نينـوى  تحقيـق  «محكمـة  إنَّ  وأضافـت 
ـة بقضايـا النزاهـة أصـدرت أمـر  املُختصَّ
االسـتقدام؛ وفـق أحكام املـادة (٣٣١) من 
قانـون العقوبات رقم (١١١ لسـنة ١٩٦٩) 

املُعدَّل».
نت مـالكات هيئـة النزاهة، امس  كمـا تمكَّ
األثنني، من ضبط أوليَّات ُمناقصٍة بقيمة ٥ 

مليارات ديناٍر شـاب أحد فقراتها ُمخالفاٍت 
يف تجهيز مادة (الشب) يف الديوانيَّة.

وذكرت دائـرة تحقيقات الهيئة يف بيان ورد 
لـ «الـزوراء»، أنَّ «الفريـق املُؤلَّف يف مكتب 
تحقيـق الهيئـة يف الديوانيَّـة؛ للتحقيـق يف 
ُمخالفاٍت شـابت قيام محافظـة الديوانيَّة 
- قسم إدارة املشـاريع بتجهيز ُمديريَّة ماء 
املحافظـة بمـادة (الشـب)، قـام باالنتقال 
إىل مخـزن املُديريَّـة، واسـتطاع تشـخيص 
ُمخالفاٍت جوهريَّـٍة تتمثَّل بالتالعب بتاريخ 
اإلنتـاج وتاريـخ النفاديَّة، واختالف منشـأ 
التصنيع بني كارت الحاوية وشهادة املنشأ، 
ا  فضالً عن اختـالف وزن املادة املطلوبة عمَّ

هو مثبت بالكشف».
ـن أيضاً  وتابعـت الدائـرة أنَّ «الفريـق تمكَّ
من تشـخيص وجود تالعـٍب بتاريخ اإلنتاج 
والنفـاد عـن طريق ختـٍم خارجـيٍّ وهميٍّ 
ـزة، وعدم  ُمثبـت عىل أكيـاس املـادة املُجهَّ
ـة الباركود املُثبت عىل األكياس، إذ تبنيَّ  صحَّ
، فيما تـمَّ ضبط أوليَّات املناقصة  أنَّه وهميٌّ
التي تشري إىل أنَّ قيمتها (٥) مليارات دينار، 
من ضمنها فقرة تجهيز مادة الشـب بمبلغ 

مليار ديناٍر».
ونوَّهـت «بتنظيم محارض ضبـطٍ أصوليٍَّة، 
ة التي قرَّرت  وعرضها عـىل املحكمة املُختصَّ
، وإجراء الكشـف  تأليـف فريـٍق تحقيقـيٍّ
والتحـرُّز عـىل املـادة من قبـل لجنـٍة ُتؤلَُّف 
مـن الدائـرة املُسـتفيدة تتـوىلَّ جـرد املادة 
وتصنيفها واملُحافظة عليها، بإرشاف فريق 

التحقيق».

بغداد /الزوراء:

والشـؤون  العمـل  وزيـر  اسـتقبـل   

االجتماعيـة وكالـة، القـايض سـاالر 

عبدالسـتار، وزير العمل الفلسـطيني 

ووفـداً مـن منظمـة العمـل العربيـة 

برئاسـة مديرها العـام فايز املطريي، 

عىل هامش اعمال الدورة (٩٧) ملجلس 

ادارة منظمة العمل العربية املنعقدة يف 

بغداد.

وجـرى خـالل اللقـاء، بحسـب بيان 

للـوزارة ، بحث امكانيـة التعاون بني 

البلدين وتبـادل الخـربات يف ما يتعلق 

بالشـأن االجتماعي، خاصة يف مجال 

الصحة والسـالمة املهنيـة، فيما اثنى 

الوزير سـاالر عبدالسـتار عىل جهود 

املديـر العـام فايـز املطـريي يف اعادة 

عمـل منظمة العمـل العربية بشـكل 

الدوليـة،  املنظمـات  عمـل  يظاهـي 

متمنيـاً له مزيداً مـن التقدم والعطاء 

والعمـال  العمـل  قضايـا  خدمـة  يف 

باملنطقـة العربية.ووجـه وزير العمل 

الفلسطيني دعوة لوفد منظمة العمل 

العربية لعقد االجتمـاع املقبل ملجلس 

االدارة يف دولة فلسطني.

ذي قار/الزوراء:
أفاد شهود عيان يف ذي قار جنوبي 
بإغـالق  االثنـني،  امـس  العـراق، 
النارصية  تقاطـع حيـوي وسـط 
باإلطـارات  املحافظـة  مركـز 
املشـتعلة.وذكر شـهود أن «عـددا 
من املحتجني أقدموا، منذ سـاعات 
الصبـاح األوىل، عىل قطـع تقاطع 
بهـو بلدية النارصية وسـط مدينة 
مركز محافظـة ذي قار باإلطارات 
املشـتعلة، مما تسبب بزحام شديد 
مـع انطـالق الـدوام الصباحـي يف 
«املحتجـني  ان  املدينة».وبينـوا 
مـن   ٦ رساح  بإطـالق  يطالبـون 
املعتقلـني لـدى القـوات االمنية يف 
االخـرية». التخريبيـة  األحـداث 

ويف الرابـع مـن الشـهر الجـاري، 

ذكـر مصـدر أمني ان «قـوة امنية 
مشـرتكة نفـذت واجبـات متعددة 
يف شـوارع النارصية وداهمت عدداً 
مـن املنـازل، وتمكنت مـن اعتقال 
٢٥ مخربـاً من املتورطـني بالجرم 

املشـهود يف األحداث التي شـهدتها 
املدينة.وبحسـب املصدر، فإن  من 
بني املعتقلني زعيمهم املدعو (عماد 
قوطية)، حيث تم اعتقاله بمنطقة 
الرشقية وسـط املحافظـة وكانت 

يـداه مبللـة بمـادة البنزيـن من 
أكد  املولوتوف.كما  تعبئـة قنابـل 
محافـظ ذي قار هـادي الغزي أن 
القوات االمنيـة ألقت القبض عىل 
«املمـول الرئييس ألعمال الشـغب 
بعد الحصول عـىل مقاطع فيديو 
تصوره وهو يوزع أمواال ويحرص 
عىل حرق مبنى املحافظة.وشهدت 
محافظة ذي قـار ليلة (٣ ترشين 
األول الجـاري)، قيـام نحـو ١٠٠ 
شخص بحسـب ما ذكرت القيادة 
األمنيـة يف املحافظـة، بمهاجمـة 
القوات األمنية بالحجارة ما أسفر 
عـن إصابـة العديد منهـم بجروح 
بإحـراق  قامـوا  كمـا  متفاوتـة، 
بوابة ديـوان املحافظة، قبل أن تتم 

استعادة السيطرة عىل األوضاع.

بغداد/الزوراء:

أعلنـت مؤسسـة الشـهداء، امـس االثنني، 

انها ستشـكل لجانا بالتنسيق مع دوائرها 

واإلدارات املحلية يف املحافظات  استحصال 

األرايض الالزمة لتوزيعها بني ذوي الشهداء.

وقـال رئيس املؤسسـة عبد االلـه النائيل يف 

بيـان اطلعت عليـه «الـزوراء»: إن «قانون 

املؤسسـة كفـل حـق توفري السـكن الالئق 

لكل املسـتفيدين مـن الشـهداء واملصابني 

بالفئات الثالث سواء ضحايا النظام املقبور 

أو اإلرهاب، فضالً عن املشمولني من الحشد 

الشـعبي».وأضاف النائيل أن «املؤسسة ويف 

إطار جهودها لتنفيذ هذه الفقرة القانونية 

وعدم تعطيلهـا، تواصل مسـاعيها لتوفري 

السـكن لهذه الرشيحة من خالل التنسيق 

مـع الجهـات ذات العالقة لبنـاء مجمعات 

سـكنية جديدة وتوزيعها حسـب األولوية 

«املؤسسـة  أن  إىل  واالسـتحقاق».ولفت 

بـارشت بالتنسـيق مـع إدارات املحافظات 

تشـكيل لجان مشرتكة من أجل استحصال 

سـكنية  وحـدات  بنـاء  بهـدف  األرايض 

عمودية، إىل جانـب العمل عىل إيجاد حلول 

إلشكاالت تخصيص األرايض يف املحافظات 

التـي تواجه صعوبة فيهـا». منبهاً إىل «أنه 

يف حال عدم توفريها فإن املؤسسة ستعمل 

عـىل توزيع البدل النقدي للوحدة السـكنية 

البالغ ٥٠ مليون دينار». 



بغداد/ الزوراء:
 ذكـرت صحيفـة ”صانـداي اوبزرفـر“ الرسيالنكيـة ان العـراق احتفظ 

باملرتبة األوىل كأكرب مستورد للشاي السيالني.
وأوضحـت الصحيفـة يف خرب اطلعـت ”الزوراء“ عىل ترجمتـه: ان العراق 
احتل املرتبة االوىل مجددا كأكرب مسـتورد للشـاي السيالني، بعدما سجل 
زيادة بوارداته بنسبة %25، يف الفرتة ما بني كانون الثاني/ يناير وأيلول/ 

سبتمرب 2022.
وبحسـب التقرير، جاءت روسـيا يف املرتبة الثانية، ودولة اإلمارات ثالثة، 
وتبعتهـا تركيا وإيران وليبيا واذربيجان. إال أنه كان هناك تراجعاً الفتاً يف 

حجم استرياد كل من تركيا والصني وتشييل وسوريا واليابان واألردن.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت لجنة النقل واالتصاالت النيابية، امس االثنني، أنها تدرس موضوع 
الرخصة الرابعة للهاتف النقال، مؤكدة التزام رشكة وطنية بتأسيس هذا 
املوضـوع. وقالت رئيـس اللجنة، زهرة البجـاري، يف ترصيح صحفي: إن 
”موضوع تأسـيس الرخصة الرابعة قيد الدراسة“، مشريًة إىل أن ”اللجنة 

اقرتحت أن تتسلم رشكة وطنية معتمدة هذه الرخصة“. 
وأضافـت البجاري أن ”الرشكة الوطنية يمكنها أن تؤمن االتصاالت تحت 
رعايـة الدولة والحكومة وتكون املسـؤولة عن حمايتهـا من أي ترسيب 
كان، فضـًال عـن أن أي بيانـات تخص الدوائـر الحكومية تمـر عرب هذه 
الشـبكة اآلمنة“. وأكدت ”إرصار اللجنة عىل تأسـيس تلك الرشكة لتكون 
منافسـاً لباقي الرشكات العاملة يف البلد، مؤكدًة أنها ستتخذ قراراً مع كل 
من هيئة اإلعالم واالتصاالت ووزارة االتصاالت ملناقشـة جميع التفاصيل 
املتعلقـة بهـذا املوضوع“.وأعلنـت الحكومـة، يف وقت سـابق، مصادقة 
مجلـس الوزراء، عىل توصيات اللجنة املشـكلة بموجب قرار املجلس رقم 

(243) لسنة 2009 املتعلقة بمرشوع الرخصة الرابعة للهاتف النقال.
بينمـا كشـفت وزارة االتصـاالت يف وقتهـا عن وجود مشـكالت حقيقية 
مع هيئة االتصاالت واإلعالم بشـأن املوافقة عـىل منح الرتددات للرخصة 

الرابعة لتشغيل الهاتف النقال. 

بغداد/ الزوراء:
بحـث وفد من البنك الدويل، امس االثنني، مع غرفة التجارة االمريكية 
ملف الدفع االلكرتوني، فيما اشـار اىل مساعي لتطويره.وقال مصدر 
ان ”نائب محافظ البنك املركزي عمار حمد خلف شارك يف االجتماعات 
السـنوية التي يعقدها صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل يف العاصمة 
االمريكيـة واشـنطن“.واضاف ان ”وفـداً مـن البنك الـدويل بحث مع 
بعـض املسـؤولني يف صندوق النقد الدويل سـبل التعـاون مع العراق، 
وتقديـم الدعم الرضوري لتطويـر القطاعات االقتصاديـة املختلفة، 
السـيما القطـاع املرصيف“.وتابع ان ”الوفد ناقش مـع غرفة التجارة 
االمريكيـة وعدد من الـرشكات األمريكية، ملف الدفـع اإللكرتوني يف 
العراق، ومسـاعي البنك املركزي لتطويره، ما يسـهم يف زيادة نسـبة 

الشمول املايل“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 

االثنني، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا 
صباح اليوم، سـعر رصف بلغ 147700 دينار مقابـل 100 دوالر، فيما 

كانت األسعار ليوم االحد 147500 دينار.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 148250 ديناراً لكل 100 دوالر، 

بينما بلغت أسعار الرشاء 147250 ديناراً.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعاً 
أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار، وبلغ سعر الرشاء 147800 

دينار لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
حـذر عضـو االتحاد املحـيل للجمعيات الفالحية، قاسـم حسـن، امس 

االثنني، من ان موجة الجفاف ستطيح بنصف انتاج الربتقال يف دياىل.
وقال حسن يف حديث صحفي: ان“ موجة الجفاف عصفت بالجزء االكرب 
من بسـاتني الربتقال يف دياىل خاصة يف محيط بعقوبة متوقعا انحسـار 

االنتاج بنسبة %50 خالل املوسم الحايل“.
واضاف ان ”بسـاتني الربتقال تقلصت يف العقود األربعة املاضية من 12 
مقاطعـة اىل 6 مقاطعات زراعية فقط بسـبب الحـروب واالضطرابات 
االمنيـة والجفاف واآلفـات الزراعية“، مبينا ان ”ازمـة الجفاف االخرية 
تهدد بهالك ما تبقى من بسـاتني الربتقـال خاصة ضمن حوض الوقف 

وصوال اىل العبارة وقراها“. 
واشـار حسـن اىل ان ”مـن ميزات بسـاتني الربتقـال انها تمتـد لعقود 
طويلـة واعادة احياء ما دمر منها يحتـاج اىل جهود وكلف مادية كبرية 
ال يمكـن توفريها من قبـل اغلب املزارعني ما يسـتدعي تدخل حكومي 

بهذا االتجاه“. 
وتتميز دياىل بوجود مسـاحات كبرية من بساتني الربتقال إال انها عانت 
مـن عوامل دفعت اىل انحسـارها بشـكل ملحوظ يف السـنوات املاضية 

ابرزها الجفاف.

بغداد/ الزوراء:
اعلن سـوق العـراق لـألوراق املالية، 
امس االثنني، عن تداوله أسهماً بقيمة 
مالية بلغت أكثر من 6 مليارات دينار 

خالل األسبوع املايض.
وقال السـوق يف تقريـر اطلعت عليه 
”الزوراء“: إن ”عدد الرشكات املتداولة 
أسـهمها خالل االسـبوع املايض بلغ 
57 رشكة مسـاهمة فيمـا لم تتداول 
أسـهم 44 رشكة بسـبب عدم تالقي 
اسـعار أوامر الرشاء مع أوامر البيع، 
يف حني يسـتمر توقـف رشكتني لعدم 
تقديم اإلفصاح من أصل 103 رشكات 

مدرجة يف السوق“.
واضاف ان ”عدد األسهم املتداولة بلغ 
4 مليـارات و796 مليونا و 689 ألف 
سـهم بانخفـاض بلغ نسـبته 49% 
قياسا باألسـبوع الذي سبقه، بقيمة 
مالية بلغـت 6 مليارات و327 مليونا 
و231 الـف دينـار، مرتفعـا بنسـبة 
%46 قياسـا باألسـبوع الذي سبقه 
مـن خـالل تنفيـذ 3952 صفقـة“، 
مشريا اىل أن ”مؤرش األسعار املتداولة 

596.09 نقطـة  ISX60 أغلـق عـىل 
مسجالً انخفاضا بنسبة %1.22 عن 

إغالقه يف الجلسة السابقة“.
واشـار اىل ان ”عدد األسـهم املشرتاة 
العراقيـني  غـري  املسـتثمرين  مـن 
لألسـبوع املـايض بلـغ 361 مليـون 
سـهم بقيمة مالية بلغت 430 مليون 
دينـار من خالل تنفيـذ 130 صفقة، 
فيمـا بلـغ عـدد األسـهم املباعة من 
 325 العراقيـني  غـري  املسـتثمرين 

مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليار 
و522 مليـون دينار مـن خالل تنفيذ 
612 صفقة“.يذكر أن سـوق العراق 
لألوراق املالية ينظم خمس جلسـات 
تداول أسبوعيا من األحد اىل الخميس، 
ومـدرج فيه 103 رشكات مسـاهمة 
املصـارف  تمثـل قطاعـات  عراقيـة 
والزراعـة  والصناعـة  واالتصـاالت 
والتأمني واالسـتثمار املايل والسياحة 

والفنادق والخدمات.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت الرشكـة العامة ملوانـئ العراق، امـس االثنني، اطالق 
مـرشوع اإلدارة اإللكرتونية للموانئ خالل العام املقبل، فيما 
رفعت من الطاقة االسـتيعابية مليناء خور الزبري التخصيص 
لزيـادة نشـاطه النفطي.وقـال مديـر العالقـات واإلعالم يف 
الرشكـة، أنمـار الصـايف، يف ترصيـح صحفـي: إن ”الرشكة 
اسـتكملت جميـع اإلجـراءات الفنيـة للتحول مـن األنظمة 
الورقيـة إىل اعتمـاد الربامـج واألنظمة اإللكرتونيـة يف إدارة 
وتنظيم عمل جميـع املوانئ بغية مواكبة التطور الحاصل يف 
جميـع املوانئ العاملية“.وأضاف الصايف أنـه ”تم ربط جميع 
أركان املوانـئ العاملـة بأنظمة إلكرتونية بسـاحة الرتحيب 
الكربى التي سـتكون منصة متكاملة لكل الجهات العملة يف 
املوانئ وسـتوحد اإلجراءات إلكرتونيـًا وفق نظام معمول به 
يف أفضل املوانـئ العاملية“.وبنّي الصـايف أن ”املوانئ العراقية 

شـهدت خـالل األعـوام األخـرية ارتفاعـاً بمـؤرش التبـادل 
التجاري، وإرساء السفن والبواخر وحجم الحاويات املصدرة 
واملستوردة، وزيادة زخم مناولة البضائع والحموالت، نتيجة 
تطـور العمـل فيها وإدخـال أحـدث األنظمة التي أسـهمت 
بهذه اإلنجـازات نتيجة وضـع اسـرتاتيجيات للنهوض بهذا 
القطاع الحيوي واألسـايس لالقتصاد العراقي“.وكشـف عن 
”رفع الطاقة االسـتيعابية مليناء خـور الزبري التخصيص، ما 
سـمح بزيادة أعداد الناقالت النفطية التي تحمل املشـتقات 
واملصـدرة للمنتوجات النفطيـة بعد تحديـث أغلب أرصفته 
إذ أصبح يمارس نشـاطاً تجارياً نفطياً بصورة شـبة كاملة 
ويسـهم بتوفـري واسـترياد بعض املشـتقات النفطيـة التي 
يحتاجهـا املواطن، فضالً عن أن أرصفة امليناء تشـهد تطوراً 
وتحديثـاً مسـتمرين بما يحقـق طموحات الرشكـة بجعله 

ميناء نموذجياً للمشتقات النفطية“.

بغداد/ الزوراء:
 أعلنت رشكة تسويق النفط اململوكة 
للدولة العراقية ”سومو“ أهمية نتائج 
وتبعات قرار أوبك+ بتخفيض اإلنتاج 

بمقدار 2 مليون برميل يومياً.
وقالت ”سـومو“ يف بيان لهـا ورد اىل 
”الـزوراء“: إن قـرارات أوبـك+ تبنى 
عـىل قـراءات ومـؤرشات اقتصاديـة 
وبأسـلوب مهنـي موضوعـي ويتـم 

اتخاذ القرار باإلجماع.
تامـاً  توافقـاً  هنـاك  أن  وأضافـت: 
بـني دول أوبـك+ بـأن أفضـل نهٍج يف 
التعامـل مـع أوضـاع سـوق البرتول 
خالل الفرتة الراهنة التي يغلب عليها 
عدم اليقني وعـدم وضوح الرؤية هو 
النهج االستباقي الذي يدعم استقرار 
السوق ويوفر اإلرشاد املستقبيل الذي 

تحتاجه.
وأشـارت إىل: أن هنـاك ارتباًطا وثيًقا 
بني الطلب عىل النفط ونمو االقتصاد 
العاملـي حيث يؤثـر أحدهمـا باآلخر 
بشـكل كبـري. موضحـة أن صنـدوق 
النقـد الدويل أشـار يف تقريـره األخري 
أن  إىل  العاملـي  آفـاق االقتصـاد  عـن 
االقتصـاد العاملـي مقبـل عـىل ركود 
بنسـبة كبرية جـداً، وأن هـذا الركود 
إذا مـا حـدث سـيخفض الطلب عىل 
النفـط الخـام لذلك جـاء قـرار أوبك 

بلس األخري بإجـراء خفض يف اإلنتاج 
بمقـدار مليوني برميـل يف اليوم وهو 
ال يختلـف عن قراراتها السـابقة من 
حيـث اسـتناده إىل معطيات السـوق 
ومتغرياتهـا وقد كان مهم و رضوري 
لتحقيق توازن السـوق يف ظل تراجع 

الوضع . 
ولفتت سـومو“ إىل أن العـراق يتفهم 
الـدول  ومتطلبـات  السـوق  وضـع 

الصناعـي  والقطـاع  املسـتهلكة 
والتنمـوي العاملـي وهـو يراقـب مع 
بغيـة  املتغـريات  هـذه  كل  رشكائـه 
تحقيق التـوازن املطلوب يف األسـواق 
البرتوليـة واملحافظـة عىل اسـتقرار 

ونمو االقتصاد العاملي.
من جانـب متصل، أعلن مديـر دائرة 
بلدية جبة بمحافظـة االنبار، قطري 
العبيـدي، امـس االثنـني، عـن تقديم 

رشكات عاملية عروضها للحصول عىل 
فـرص اسـتثمارية السـتثمار حقول 

النفط والغاز يف املناطق الغربية.
وقـال العبيـدي يف ترصيـح صحفي: 
إن ”وفـودا مـن رشكات اسـتثمارية 
فرنسـية وامريكيـة ومن جنسـيات 
اجنبيـة اخرى مختصـة يف هذا املجال 
ابدت استعدادها للحصول عىل فرص 
اسـتثمارية للعمل يف املناطق الغربية 

لغرض اسـتثمار حقول النفط والغاز 
بعد االطالع عىل مواقع العمل ”. 

واضاف ان“ رشكات استثمارية عاملية 
بـدأت بإجراء اتصاالت مـع الحكومة 
املركزيـة عـىل خلفيـة اعـالن رشكة 
اكتشـاف  النفطيـة  االستكشـافات 
العرشات من حقـول النفط والغاز يف 
املناطـق الغربية تضاهـي ما موجود 
يف دول الخليـج، االمر الذي خلق حالة 
مـن التنافـس العاملي مـع الرشكات 
االسـتثمارية العامليـة للحصـول عىل 
فرصة الستثمار حقول النفط والغاز 

يف االنبار“.
وأوضح العبيدي أن ” الحكومة املحلية 
يف االنبـار ابلغـت الـرشكات املتقدمة 
للحصـول عىل فـرص اسـتثمارية يف 
مجـال الطاقة اىل فتـح قنوات اتصال 
مع الحكومة املركزية كون ان استثمار 
حقول النفط والغاز ذات بعد سـيادي 
وال يسـمح للحكومة املحلية عقد أي 
اتفاق مع الرشكات االستثمارية ما لم 
تحصل الرشكات املتقدمة عىل موافقة 

الحكومة املركزية“.
مؤكدا ان“ رغبة الرشكات االستثمارية 
العربيـة واالجنبيـة يف الحصـول عىل 
فرص اسـتثمارية يف االنبار تأتي عىل 
خلفيـة اسـتقرار االوضـاع االمنية يف 

عموم مدن املحافظة ”.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
سـيطرت الـدول العربيـة عـىل نحو 
نصف قائمة اقتصادات العالم األرسع 
نمواً خالل عام 2022، عىل الرغم من 
الصعوبـات التي واجهـت العديد من 
البلدان خالل العـام الحايل، والظروف 
االقتصادية غري املواتية، إال أن أسعار 
النفط كانـت داعماً لثالث دول عربية 

للتواجد ضمن القائمة.
اقتصـادات  وجـاء يف صـدارة أرسع 
العالـم نمـواً، غويانا، والتي تسـارع 
ناتجها املحيل اإلجمايل بنسبة 57.6% 

خالل 2022.
وتنمو الدولة ذات الكثافة السـكانية 
املنخفضة بفضل مشـاريع استغالل 
النفط الجديدة. كمـا تم تعديل النمو 
يف ايرلنـدا صعـوداً بشـكل كبري، لكن 
الناتج املحيل اإلجمايل للدولة الصغرية 
معـروف بالتقلـب بسـبب العديد من 
الـرشكات متعـددة الجنسـيات التي 
يوجد مقرها هناك والتي تستفيد من 
قوانني الرضائب املواتية داخل االتحاد 

األوروبي.
وكانت العـراق أرسع الـدول العربية 
نمواً، إذ تسارع الناتج املحيل اإلجمايل 

بنسبة %9.3، ويف املرتبة الثانية عاملياً 
خالل 2022، تلتها الكويت والسعودية 
يف املركزيـن الرابع والخامـس عاملياً، 

بمعـدل نمـو %8.7، و%7.6، للعـام 
الجاري.

ويف املرتبـة العـارشة، حلت مرص مع 

معدل نمـو يف الناتج املحـيل اإلجمايل 
بلـغ %6.6، لتسـيطر الـدول العربية 
عىل 4 مراكز من أرسع 10 اقتصادات 
نمـواً يف العالم، وفقاً لبيانات صندوق 

النقد الدويل.
فيما صححت الهند مسـارها، إذ نما 
الناتج املحـيل اإلجمايل للهند بنسـبة 
%4.1 يف األشـهر الثالثـة األوىل مـن 
عام 2022، مما أدى إىل تقليص النمو 
السنوي بشـكل طفيف يف 2021-22 
إىل %8.7 بسبب قيود أوميكرون التي 
أعاقت النشـاط االقتصـادي يف الربع 
األخـري من السـنة املاليـة الهندية. يف 
الربع األول من السـنة املالية الجديدة 
إىل  النمـو  عـاد  يونيـو)،  إىل  (أبريـل 

.13.5%
بالنظر إىل الصورة الكبرية، ال يزال نمو 
الناتـج املحيل اإلجمـايل الهندي يعمل 
بشكل جيد عىل املستوى العاملي، ومن 
املتوقـع أن تتفوق البالد عـىل اليابان 
باعتبارها ثاني أكرب اقتصاد يف آسـيا 

بحلول عام 2030.
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بغداد/ الزوراء:
سـجلت أسـعار الذهب العراقي واالجنبي، امس االثنني، ارتفاعاً يف األسـواق 
املحليـة بالعاصمة بغـداد، ويف اربيل عاصمـة اقليم كردسـتان.وقال مصدر 
إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد سجلت، 
صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي 
واألوربـي بلغ 339 الف دينار، وسـعر الرشاء 335 الفاً، فيما كانت االسـعار 
ليوم االحد 336 الف دينار.وأشـار املصدر إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 
21 من الذهب العراقي سـجل ارتفاعا أيضاً عند 309 آالف دينار، وبلغ سـعر 
الـرشاء 305 آالف دينار.وفيما يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن 
سـعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 340 الف دينار و350 
ألفاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 310 آالف و320 الف 
دينار.أما أسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع 365 
ألف دينار ملثقال الذهب من عيار 21، فيما كانت االسعار ليوم االحد 355 الف 

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

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرشـيد، امس االثنني، عـن اصدار التعليمـات الخاصة بإجارة 
الخزائن (صناديـق االيداع) للمواطنني.وأوضح املكتـب االعالمي للمرصف يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: انه ”بإمـكان كل املواطنني والرشكات الراغبني بحفظ 
االمـوال واملسـتندات املهمة واملصوغـات الذهبية اسـتئجار خزينة خاصة يف 
فروع املرصف توضع تحت الترصف الشخيص للمستأجر“. وأشار املرصف إىل 
ان ”اسـتئجار الصندوق يمكن ان يكون لشـخصني او أكثر مقابل حضورهم 
جميعا وكذلك للقارص من قبل الويل الجربي“، داعيا ”الراغبني مراجعة فروع 

املرصف للتقديم“.

@fib´@¿@kÁâ€a@äb»éc@ b–mäa
›ÓiäcÎ@ÜaáÃi

@Úñb©a@pb‡Ó‹»n€a@äáóÌ@áÓíã€a
µ‰†aÏ‡‹€@Âˆaç©a@Òäbuhi

@¿@b–Ó–†@aÜÏ»ñ@áËìÌ@ä¸Îá€a
ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a

@bfl@⁄˝Ëi@ÜáËÌ@“b–ßa@Z∂bÌÜ
fib‘m5€a@µmbèi@Âfl@Û‘jm

 Ïjéc@fi˝Ç@äb‰ÌÜ@paäbÓ‹fl@6Äi@�b‡Ëéc@fiÎaánm@ÚñäÏj€a

¯„aÏ‡‹€@ÚÓ„Î6ÿ€�a@ÒäaÜ�a@ Îãìfl@÷˝†g@NN›j‘æa@‚b»€a
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@Í7Ábª@k”b»mÎ@ÏÇaå@Üb„@‚ãÃm@¬bjõ„¸a@Ú‰ß
بغداد/ الزوراء

اجتمعت لجنُة االنضباط يف االتحاِد العراقّي لُكرِة القدم، امس االثنني، بمقر االتحاد ملُناقشِة تداعياِت 
بعـض األحداِث التـي حصلت يف عدٍد من املُباريـاِت، وأصدرت عدَة قرارات فيها، وكما ييل،  ناقشـت 
اللجنـُة األحـداَث التي حصلـت يف ُمباراِة زاخـو والصناعة، وبعد االطـالِع عىل تقريِر املُنسـِق األمنّي 
للُمبـاراِة وتقريري ُمرشف وحكم املُبـاراِة، وأيضاً االطالع عىل كتاِب نادي الصناعة بشـأِن املوضوِع 
نفسه، وبعد دراسِة كل ما تقدم، الحظت اللجنُة أن جمهوَر نادي زاخو قد كّرَر املُخالفَة نفسها التي 
قاَم بها يف املوسِم املايض وتمت ُمعاقبته عىل إثرها، وعليه قررت اللجنُة ما ييل، ُمعاقبة جمهور نادي 
زاخـو مـن مرافقِة فريقه وُحضور املباريـاِت لثالثِة أدواٍر عىل أرضه املُفرتضـة وُمعاقبة نادي زاخو 
بغرامٍة ماليٍة مقدارها عرشة ماليني دينار عراقي، وذلك ملسؤوليته التقصريّيِة تجاه الفريِق الضيف 

عند َتنظيِم املُباراِة.

ãºcÎ@ã–ñc

äÎá€a@›Ënèfl@¿@›Óiäc@wˆbn„@Û‹«@ãqc@Üaá«�a@xbË‰fl@âÓ–‰m@‚á«@ZëÎã´@›Ó‘nèæa

bÓée@pbÓ–óm@¿@Èn«Ï‡™@Òäaáói@ã–ƒ‹€@‚ÏÓ€a@bÓ€a6éc@ÈuaÏÌ@lbjì€a@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء
ويلينـج  يونايتـد  نـادي  أعلـن 
اإلنجليـزي تعاقـده رسـمياً مع 
العـب منتخبنـا الوطنـي يارس 
قاسم لتمثيل الفريق الذي يلعب 
يف دوري الجنوب الوطني والذي 
يأتـي بعـد دوري الدرجة األوىل.
وذكر املوقع الرسمي للنادي أن“ 
الالعب يارس قاسـم والبالغ من 
العمر 31 عامـاً، وصل إىل ملعب 
(بـارك فيـو رود) مع ثـروة من 
الخـربة الدوليـة بعـد أن خاض 
150 مباراة خـالل فرتة وجوده 

بينمـا  القـدم،  كـرة  دوري  يف 
كان يمثـل منتخب بـالده يف 21 
مناسـبة“.ونقل املوقع الرسمي 
للنـادي عن قاسـم قولـه ” إنه 
شـعور جيـد أن أكون هنـا. أنا 
متعطش حًقا لتقديـم أداء جيد 
وأريد أن أدخل خربتي يف التدريب 
امللعب“.وتابع ”أريد  وعىل أرض 
أن يكـون يل تأثـري إيجابي حول 
الفريـق. أنا العـب مفكر ، أحب 
الدخـول إىل امللعـب والتحكـم يف 
املباراة والسيطرة عليها والعودة 

إىل املنزل مع الفوز ”.

@›‘n‰Ì@·éb”@ãébÌ@’ibè€a@Ô€Îá€a
çÓ‹≠�a@w‰Ó‹ÌÎ@ánÌb„ÏÌ@∂g

@Ô„bjé�a@µœ60a@äÎÜ@Ú�iaä@…fl@ÚÓ”b–ma@…”ÏÌ@Òãÿ€a@Üb•a@êÓˆä

بغداد/ حسني عمار 
أكـد مـدرب فريـق اربيـل املسـتقيل، نزار 
محروس، ان عدم تنفيذ الربنامج االعدادي 
الـذي وضعه الجهـاز الفني لفريـق الكرة 
من قبل الهيأة االداريـة، ألقى بظالله عىل 
املستوى الفني والنتائج يف الدوري املمتاز، 
وهـو ما دفع بـه اىل تقديم اسـتقالته من 
قيادة الفريق يف منافسات الدوري املحيل . 
وقـال محـروس إن“ الجهـاز الفنـي قدم 
ببعـض  وطالـب  التحضـريي  منهاجـه 
واهمهـا  للفريـق  الرضوريـة  االولويـات 

املعسـكر الخارجي الذي يعـد اهم مرحلة 
لعمـل حالـة مـن التجانس بـني الالعبني 
خصوصا الجدد منهـم والبالغ عددهم 15 
العبـًا، ولكـن الضائقة املاليـة التي تعاني 
منهـا االدارة لـم تسـمح بتطبيـق اجندة 
الجهـاز الفنـي بشـكل كامـل لـذا دخلنا 
الـدوري منقوصـني وهـذا ما اثر بشـكل 

واضح عىل االداء والنتيجة“.
واضـاف محـروس ان ” جماهـري النادي 
لـم تضغط عـىل االدارة ولم يكـن لها دور 
يف اتخاذ قرار االسـتقالة، بـل عىل العكس 

تمامـا فجماهـري القلعة الصفـراء محبة 
جدا وتحرتم الجهـاز الفني الذي بدأ معهم 
بعدما كانـوا مهددين بالهبوط وصعد بهم 
إىل وسـط الالئحـة تقريبـاً وكان الطموح 
أكـرب ”. مشـريا اىل ان ” ادارة النـادي لـم 
توافق عىل طلب االستقالة يف البداية ولكن 
تـم قبولها بعد االرصار فتم قبولها بكل ود 
واحرتام“.وتابـع محروس انه خالل هذه“ 
الفـرتة الحالية لم يتلـق اي عرض آخر لذا 
فسـوف يبقى يف بغداد لعدة ايـام وبعدها 

يتوجه اىل عّمان والقادم سيكون افضل“.

الكويت/ قحطان املالكي
يواجـه منتخبنا الشـبابي يف تمام 
الساعة الرابعة والنصف من عرص 
اليوم الثالثاء نظريه االسـرتايل عىل 
ملعب عـيل صبـاح السـالم بدولة 
الكويت ضمن منافسات املجموعة 
الثامنـة مـن التصفيـات املؤهلـة 
لنهائيات اسـيا التي مـن املقرر ان 
تقـام منافسـاتها يف اوزبكسـتان 
العام املقبل، ويحتل منتخبنا املركز 
الثانـي بفارق االهـداف عن نظريه 

االسرتايل. 
وخـاَض ُمنتخبنا للَشـباِب الوحدَة 
التدريبّيـة األخرية لـه، عرص امس 
االثنـني، اسـتعداداً ملُواجهِة نظريه 
األسـرتايل، اليوم الثالثاء، يف اختتاِم 

املُنتخبني ضمن َتصفياِت  ُمبارياِت 
وشـهدت  للَشـباب،  آسـيا  كأس 
الوحدُة التدريبّية مراناً بدنياً خفيفاً، 
لِحقتها تدريبـاٌت تكتيكّيـٌة وّظَف 
مـن خاللهـا املـدرُب عمـاد محمد 
الالعبني وفـَق األسـلوِب التكتيكّي 
الـذي سـيعتمده يف مواجهـِة اليوم 

املصريّية املُرتقبة.
وفّضـَل محمـد وجهـازه التدريبّي 
أن تكون التدريباُت للتشـكيلة التي 
خاضـت مبـاراَة الكويـت خفيفًة، 
لـم  الذيـن  الالعبـني  بينمـا منـَح 
يشاركوا يف ُمباراِة الكويت تدريباٍت 
مكثفـة، وبعد املبـاراِة، ألَقى عماد 
محمـد ُمحـارضًة فنيـًة لالعبـني 
ملُشـاهدِة وتشـخيِص نقاِط القوة 

الجهـاُز  التـي حددهـا  والضعـف 
الفنّي للُمنتخب العراقي، حيُث أكَد 
محمـد عىل االسـتفادِة مـن الروح 
املَعنوّيـِة التي تحققت بعـد الفوِز 
عـىل الكويـت والهند، واالسـتمرار 
بالتصاعـِد الفنـي، والرتكيز الكبري 
يف ُمبـاراِة الغـد التـي تعـدُّ مهمـًة 
للغاية لجيٍل كامٍل من الالعبني من 
خـالل التقيُّـِد بالواجبـاِت املَُنوطة 
بالالعبـني. وبنّي محمـد يف حديثه: 
الالعبـني  جميـَع  إن  للـه  الحمـد 
يتمتعون بصحـٍة جيدة، وال يعاني 
حيـث  إصابـٍة،  أي  مـن  املنتخـبُ 
أصبح العبونا بأتـّم الجاهزّيِة رغم 
الضغـِط الكبري لالعبني املُشـاركني 
يف تلـك التصفيـاِت كونها تقام بني 

يـوٍم وآخر، وهـذا ال يمنح الالعبني 
التعويِض  استشفاًء تاماً وصعوبة 

يف هكذا تجمعات.
يذكُر أن املَجموعَة الثامنة يتصدرها 
املنتخُب األسـرتايل برصيد 6 نقاٍط، 
سـّجَل من خاللهـا 8 أهداِف ودخَل 
مرماه هدفان، بينما يملُك منتخبنا 
نفسـه  أسـرتاليا  رصيـد  أيضـاً 
واملُتحقـق مـن فوزيـن عـىل الهند 
والكويت، وبحوزته 6 أهداٍف ودخَل 
مرمانا هدفان، أي أن صايف األهداف 
يكـون (6) ألسـرتاليا وللعراق (4) 
أهداٍف، حيث يكفي املنتخب العراق 
الفـوز أو التعادل لريافق أسـرتاليا 
معـاً إىل نهائيـاِت كأس آسـيا التي 

ستقاُم يف أوزبكستان عام 2023.

@ÒäÎãö@ombi@äb–€a@ÚÓ‰‘mÎ@÷äb–€a@ÊÏqá±@ÊÏœ60aÎ@bËibzñc@á„b»m@üä˛a
åbn‡æa@Òãÿ€a@äÎá€@Ô„br€a@äÎá€a@òÉ‹fl

بغداد / صالح عبد املهدي 

وتعادلـني   فـوز  حـاالت  بثمانـي 

و18 هدفـا وصـدارة ثالثيـة  انتهـت 

منافسـات الدور الثاني لدوري الكرة 

املمتاز وسـط ارتفاع  املستوى الفني 

للمباريـات واتضاح  خطـط املدربني  

بعـد ان  افصحـت جميـع الفرق عن 

ماسـيحصل  بانتظـار  امكانياتهـا 

يف الجولـة الثالثـة املقـرر ان تنطلـق 

غـدا االربعاء.. ( الـزوراء ) تابعت  ما 

شهدته املباريات العرش من معطيات 

عرب هذه املحصلة :

 Ú◊6ìfl@Òäaáñ
ثالثـة فـرق فقـط حققـت العالمة 

الكاملة يف اول جولتني للدوري  وهي 

القـوة الجويـة والطلبـة  والحـدود 

فظفر كل منها بسـت نقـاط كاملة 

غري منقوصة ، وإذا كان االول والثاني  

قد تسـاويا باالرقـام  ( لـكل منهما 

اربعـة اهـداف وعليه هـدف واحد )  

وتربعا عىل القمة فإن  الحدود العائد 

للدرجة املمتـازة  من جديد جاء ثالثا 

متخلفـا عن الفريقـني الجماهرييني  

بفارق هدف واحـد  ، واذا كانت هذه  

صورة القمة فإن السفح شهد وجود 

خمسـة فرق خرجت خالية الوفاض  

يف الدوريـن السـابقني وهـي النفط  

واربيل والديوانية والقاسم والصناعة  

وبهذا الصدد جاءت االخبار من اربيل  

لتشـري اىل  ان املدرب السوري للفريق 

نزار محروس  قد قدم اسـتقالته وان 

تم قبول االسـتقالة يكـون محروس 

اول ضحايـا الـدوري مـن الكـوادر 

التدريبية .

bËibzñc@á„b»m@üä˛a
وعىل العكس مما حصل يف الدور االول  

تمامـا خالفـت االرض اصحابهـا يف 

الدور الثاني  لتأتي نتائج اهل الضيافة  

معاكسـة للتوقعات فالنفط خرس يف 

ملعب املدينة الدويل  الذي اختاره ارضا 

له امام ضيفه الحدود بهدفني مقابل 

هدف واحد  والديوانية عاد من ملعبه 

املفرتض يف الكوت  خارسا امام ضيفه 

دهـوك بهدف دون مقابـل. أما ملعب 

كربالء فشـهد خسـارة القاسـم  اما 

ضيفـه القوة الجويـة بهدفني مقابل 

هـدف واحـد فيمـا تعـرض اربيل يف 

ملعب فرانسو حريري للخسارة امام 

ضيفـه الكهرباء بهـدف دون مقابل،  

وحتـى ملعـب النجف شـهد  تعادلني 

بطعم الخسـارة ملمثـيل املحافظة  يف 

الـدوري املمتاز  ونعني نفط الوسـط 

والنجـف وذلك بتعادلهمـا تواليا امام   

نفـط ميسـان بـدون اهـداف  ونفط 

البرصة  بهدف ملثله  .

@ÊÏœaáÁÎ@“aáÁc
شـهد الدور الثاني تسـجيل 18 هدفا  

هـدف  بزيـادة  العـرش  املباريـات  يف 

واحـد عن  الـدور االول  وبذلك يرتفع 

عـدد االهداف التي سـجلت يف الدوري 

حتـى اآلن اىل 35 هدفـا بمعـدل يقـل  

عـن الهدفني يف املبـاراة الواحدة وهي 

نسـبة بـدت مقبولـة اىل حـد مـا إذا  

عرفنـا ان 18 مباراة مـن اصل 20 قد 

شـهدت تسـجيل االهداف باسـتثناء 

مباراتي نفط الوسـط امام الكهرباء 

يف الـدور االول وامام نفط ميسـان يف 

الـدور الثاني. أما عىل صعيد الهدافني 

فيتصدر الالئحة خمسـة العبني ولكل 

منهما هدفني وهـم الكونغويل كريس 

موغالـو من القـوة الجويـة  والغاني 

برنـس ابوكو من دهـوك  واملوريتاني 

محمـد سـويعيد من الحـدود بجانب 

العـب القاسـم رضـا حاجـم والعب 

الطلبة حسني عبد الله فيما سجل 25 

العبا هدفا واحدا لكل منهم ، والالفت 

املـايض  املوسـم  هـداف  ان  للنظـر 

ونعنـي  املحـرتف السـوري يف فريـق 

الرشطة محمود املـواس مازال غائبا  

عن التسـجيل حتى اآلن بعد مباراتي 

فريقـه امام دهـوك والـزوراء وحتى 

ركلـة الجزاء التي نفذهـا مع الزوراء  

احبطها  الحارس جالل حسن .

ÚÌäaÜgÎ@ÚÓ‰œ@pbiÏ‘«
عىل صعيـد العقوبـات الفنيـة، منح 

حـكام املباريات خمـس  ركالت جزاء  

االول   الـدور  يف  حصـل  كمـا  تمامـا 

نجحت منها ثالث عن طريق املحرتف 

املوريتانـي يف فريـق الحـدود  محمد 

سـويعيد  بمرمى النفط  والعب زاخو  

منار طـه بمرمـى الصناعـة  والعب 

الصناعـة رضـا نـرص اللـه بمرمـى 

زاخـو  بينمـا تمكـن حـارس مرمى 

اربيل حسـني عيل  من رد  الركلة التي 

نفذها املحـرتف الكامروني يف فريقي 

الكهربـاء فرانك سـيدرك ومثله فعل 

حارس الزوراء جالل حسـن  الذي رد 

الكرة التي نفذها املحرتف السوري يف 

فريق الرشطة محمـود املواس، وعىل 

صعيـد العقوبـات االداريـة ارتفعـت 

البطاقـة الحمـراء مرة واحـدة كانت 

بوجـه املحـرتف املوريتانـي يف فريق 

الـزوراء الحسـن حويبيـب  يف مباراة 

فريقـه امـام الرشطـة التـي قادهـا 

الحكم الدويل مهند قاسم .

µœ6z‡‹€@ãq˚fl@äÏõy@
الثانـي حضـورا  الـدور  كمـا شـهد 

جيـدا ومؤثـرا لعـدد غـري قليـل مـن 

املحرتفني السيما يف الجانب الهجومي 

فاملوريتاني محمد سويعيد منح فريق 

الحدود ثالث نقاط  ثمينة عندما سجل 

هدف الفوز  الثاني بمرمى النفط من 

ركلة جزاء. 

أما الربازييل  جوتري هريناندو كوسـتا 

فنجح يف زيارة شباك الصناعة ممهدا 

لفـوز فريقه  فيما بعد بهدفني مقابل  

هـدف واحـد، وللمـرة الثانيـة يقدم 

الغانـي برنـس اوبوكو نفسـه نجما 

فـوق العادة  لفريق دهوك بتسـجيله 

هـدف الفوز الوحيـد  واملمهور بثالث 

نقاط  بمرمى الديوانية.

 أمـا الكونغويل كريس موغالو  فاثبت 

بانـه الصفقة الرابحـة للقوة الجوية 

بعـد ان سـجل هـدف فريقـه االول 

بمرمـى القاسـم  هو الثانـي له  بعد 

هدفـه بمرمى النجـف يف الدور االول، 

وخطـف الربازيـيل كالوديـو مارادونا 

نقـط مبـاراة فريقـه امـام الكـرخ 

بتسـجيله هدف الفـوز الثمني ومثله 

فعـل الغانـي سـتيفن بافـور البديل 

الناجح للكهرباء بعد ان سـجل هدف 

الفوز لفريقه بمرمى اربيل.

 أما البدي الناجح االخر فكان السوري 

مارديك ماردكيان  الذي اهدى الرشطة 

ثـالث نقـاط وال اثمـن  عىل حسـاب  

الزوراء  بعد ان هز شباك جالل حسن 

يف القمـة الجماهرييـة املبكـرة التـي 

ضيفها ملعب الشعب الدوري .

@Úz‹fl@ÒäÎãö@äb–€a
مرة اخرى نناشـد ونرجـو ونأمل من 

اتحـاد الكرة  العمل عىل اعتماد تقنية  

الــ ( VAR  ) يف الـدوري بغيـة كرس 

الشـك باليقـني ومشـاهدة مباريات 

التحكيميـة   االخطـاء  مـن  خاليـة 

واالعرتاضـات واالنتقـادات ليأخذ كل 

ذي حق حقه ، فهل يعقل ان مباريات  

الفرق الشـعبية يف البرصة مثال تشهد 

حضـور الــ  VAR وفق مـا افادنا به 

زمالؤنا هناك بالكلمة والصورة  بينما 

ال تتوفـر هـذه التقنية  يف منافسـات 

الدوري املمتاز ؟ !!.

بغداد/ الزوراء
وّقَع االتحاُد العراقّي لُكرِة القدم، امس االثنني، اتفاقيَة تعاوٍن مع 
رابطِة الدوري اإلسبانّي لُكرِة القدم يف مقرها بالعاصمِة اإلسبانّية 

مدريد، عىل أن يتمَّ توقيُع العقد بني الطرفني يف العاصمِة بغداد. 
وتضمنـت االتفاقيـُة التعـاوَن ما بـني الطرفني إلقامـِة رابطِة 
دوري املحرتفني يف العراق ومـرشوع الحلم للفئاِت العمرّيِة من 
أجـل َتطويِر الُكرِة العراقّيِة بما يخدُم املنتخباُت الوطنّية وأندية 

الدوري .
ووقـَع االتفاقية مـن الجانِب العراقـي وزيُر الَشـباب والرياضة 

رئيس االتحاد العراقّي لُكرِة القدم ”عدنان درجال“، ومن الجانِب 
اإلسـباني املُديـر التنفيذّي للرابطِة اإلسـبانّية ”اوسـكار مايو“، 
وبتواجِد السفري العراقي يف إسبانيا الدكتور صالح التميمي وُعضو 

اتحاد الكرة يحيى زغري ورئيس نادي الكهرباء عيل األسدي.
 وتأتـي هـذه االتفاقيُة لتدعيـِم كرتنا وتطوير الخـرباِت العراقّية 
بما ينسـجُم مع التطوِر الحاصِل عىل ُمسـتوى العالـم، والفائدة 
املُكتسـبة مـن خالل التعاوِن مع جهـاٍت رياضّيٍة عاملّيـٍة لها باٌع 
طويـٌل يف مجـاِل كـرِة القدم وحققـت الكثرَي من اإلنجـازاِت عىل 

صعيِد الدوري والعمل يف مجاِل الِفئات العمرّية.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العراقـي  االتحـاد  يف  العامـة  الهيئـة  عضـو 
للصحافة الرياضية الزميل سـامي عيىس حل 
ضيفـا يف برنامج (مالعـب) الذي يبث من عىل 
شاشـة قناة (التغيري) الفضائية، حيث ناقش 
الربنامـج عمـل االتحـاد العراقي لكـرة القدم، 
ومنافسـات الدوري املمتاز لكـرة القدم وموضوع 
التعاقد مع املدرب االجنبي املنتظر للمنتخب الوطني  ، فضال عن العديد 

من املواضيع التي تهم كرة القدم املحلية.
 *******************

الصحفي العراقي املقيم يف دولة قطر، الزميل عيل 
الالمي، اكد اكتسـابه الشـفاء التام من االزمة 
الصحية التي تعرض لها قبل عدة ايام، خالص 
االمنيات لزميلنا بالشـفاء التام وأن يلبسه رب 

العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.



بوينس آيرس / متابعة الزوراء
التاريخي  ألف متفرج يف ملعب مونومنتال  أكثر من ٧٠  ودّع 
لنادي ريفر بليت األرجنتيني مدرب الفريق األحب إىل قلوبهم 
مارسيلو غاياردو املكنى بـ «الدمية» والذي قاده إلحراز ١٤ 
لقباً يف ٨ أعوام يف فرتة ارشافه عىل نادي العاصمة بوينوس 

أيريس.
قال غاياردو متأثراً وهو يقف يف منتصف املستطيل األخرض: 
يف  غصة  مع  كهذه،  لحظات  أعيش  أن  حياتي  يف  أحلم  «لم 

الحلق، وهو يشء أكثر مما كنت أتصوره».
الفرتة  خالل  أحرزها  التي  الكؤوس  بجميع  غاياردو  وأحيط 
التي أمضاها مع ريفر بليت، وهي ثاني أطول فرتة يف تاريخ 
النادي تزامنت مع أفضل سجل مع ٧ ألقاب محلية و٧ دولية، 
 ٢٠١٥ عامي  ليربتادوريس  كوبا  مسابقة  يف  لقبان  منها 

و٢٠١٨.
أمام  بخسارة  فريقه  دار  عقر  يف  مسريته  غاياردو  وختم 
روزاريو ١-٢ يف املرحلة ما قبل األخرية من الدوري الختامي، 
فيما يحتل منافسه األبدي بوكا جونيورز الصدارة برصيد ٤٨ 

نقطة.
بغزارة  الدموع  وذرفت  املدرجات  يف  وقفزت  الجماهري  غنت 
الفرح  البالغ ٤٦ عاماً، لرتدد «وأعطوا  الرجل  يف حفل تكريم 

والبهجة لقلبي».
الريايض  املدير  السابق  الدويل  بالالعب  غاياردو  وأشاد 
إنتسو  األوروغوياني  بليت  ريفر  يف  أخرى  وأيقونة  للنادي 

فرانتشيسكويل والذي قّدم له الدعم األسايس يف مسريته.
الكولومبي  الوسط  خط  العب  تحدث  مؤثرة  لحظات  ويف 
خوان كينتريو، نيابة عن الجماهري، قائالً: «لقد جئنا لنقول 
ُمُثلك  األهداف، عىل  والتقدير وتسجيل  الفوز،  لك شكراً، عىل 

العليا، لتعليمنا أن نؤمن».

ورفعت الجماهري الفتة يف املدرجات كتب عليها: «شكراً لك 
+موني+. أنت أبدي مثل مدريد»، يف إشارة إىل إياب نهائي 
كأس ليربتادوريس امللحمي الذي تم نقله يف كانون األّول/

العاصمة  يف  برنابيو  سانتياغو  ملعب  إىل   ٢٠١٨ ديسمرب 
اإلسبانية مدريد وفاز به ريفر بليت عىل بوكا جونيورز ٣-١ 

(تعادال ٢-٢ ذهاباً).
وقال أنخل غوميس وهو تاجر يبلغ ٥٢ عاماً لوكالة فرانس 

برس لدى دخوله االستاد: «حزين ألنه سيغادر 
لكني سعيد بكل ما قدمه لنا».

ريفر،  مشجعات  إلحدى  وبالنسبة 
عاماً)   ٢٢) بانتيش  ميالغروس 

والتي تعمل كمساعدة تربوية: 
من  الكثري  هناك  «كان 

السنني،  مر  عىل  املشاعر 
لكن األبواب مّرشعة أمامه 

للعودة».

باريس / متابعة الزوراء
باريس سان  كرس كيليان مبابي، نجم 
تردد  ما  إزاء  الصمت  حاجز  جريمان، 
صفوف  عن  الرحيل  يف  رغبته  بشأن 
الفريق خالل شهر يناير/كانون الثاني 

املقبل.
الفوز  عقب  مبابي  وقال 
مارسيليا  عىل 

الفرنيس:  الدوري  كالسيكو  يف   (١-٠)
إس  بي  إدارة  من  غاضبا  لست  «ال.. 
ترصيحات  يف  كيليان  وأضاف  جي». 
«أنا  الفرنسية:   «RMC» أبرزتها شبكة
سعيد للغاية، لم أطلب الرحيل يف يناير/
كانون الثاني، لقد انترشت هذه األنباء 
قبل ساعات قليلة من مباراة بنفيكا يف 

دوري األبطال، ولم أفهم سببها».

ترصيحاته:  الفرنيس  املهاجم  وختم 
«لم ألتفت لهذه الشائعات من قريب أو 
بعيد، بل صدمت مثل أي شخص آخر».

مع  تعاقده  جدد  مبابي  كيليان  وكان 
بي إس جي حتى صيف ٢٠٢٥ يف أواخر 
املوسم املايض، بعدما كان قاب قوسني 
يف  مدريد  ريال  إىل  االنتقال  من  أدنى  أو 

صفقة انتقال حر.

ليفربول / متابعة الزوراء
املدير  كلوب،  يورجن  األملاني  تحدث 
االستبدال  واقعة  عن  لليفربول،  الفني 
الخاطئ لالعبه املرصي محمد صالح، 
سيتي  مانشسرت  عىل  الفوز  خالل 

(١-٠)، يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
رقم  ظهور  بخصوص  كلوب  وقال 
صالح بالخطأ عىل لوحة االستبدال، 
«ليفربول  لشبكة  ترصيحات  يف 
إيكو» الربيطانية: «أجد هذا السؤال 
مثريا لالهتمام حقا.. أنت تعتقد أننا 
طلبنا استبدال مو، لكنه جاء وقال 

يل إنه ال يريد مغادرة امللعب؟»
يحدث  أن  يمكن  «كيف  وأضاف: 
املنطقي؟  التفسري  هو  ما  ذلك؟ 
عىل  بالخطأ  صالح  رقم  ظهر  لقد 
فقط،  إليه  التحدث  أردت  اللوحة.. 

ن  داروين أل بعد مشاركة  امللعب  يف  تغري  دوره 
(نونيز)، حيث تحول مو إىل املركز رقم ١٠».

رقمه  رأى  ألنه  أمل،  بخيبة  صالح  «أصيب  وواصل: 
عىل لوحة االستبدال.. لكنني لم أكن أعرف شيئا عن 
رقم ١١ املوجود عىل اللوحة.. عندما رأيت ذلك كان 

يمكنني تغيريه».
لقد  للغاية..  ورائعة  استثنائية  مباراة  لعب  «صالح  وأكمل: 
رائعا  كان  إىل جانب فريمينو،  العمق  يف  املهاجمني  أحد  كان 

وقدم أداء مميزا، وأحرز هدفا من طراز عاملي».
أننا  أعتقد  كنت  إذا  الصحفيني  أحد  «سأل  كلوب:  وأردف 
محظوظون ألن كانسيلو أخطأ الكرة.. لم أر أي العب يفوت 
جيد  بشكل  جسده  يستخدم  (صالح)  العبا  رأيت  الكرة، 

للغاية، ويهزم حارس املرمى يف موقف واحد ضد واحد».
سنحت  التي  الفرصة  يف  محظوظا  يكن  لم  «صالح  واختتم: 
ذلك، كان مو جيدا وشكل  النظر عن  الهدف.. وبرصف  قبل 

تهديدا مستمرا، وقام بعمل شاق للغاية».

الرباط / متابعة الزوراء
بلغ فريق الوداد املغربي حامل اللقب 
دوري  مسابقة  من  املجموعات  دور 
أبطال إفريقيا عقب فوزه عىل ريفرز 
دون  أهداف  بستة  النيجريي  يونايتد 

رد يف إياب دور الـ32 من البطولة.
لقاء  يف  فاز  يونايتد  ريفرز  وكان 
الذهاب بهدفني مقابل هدف فحسم 
مجموع  يف  تفوقه  بعد  تأهله  الوداد 

املباراتني .(7-2)

                         

مانشسرت / متابعة الزوراء
يونايتد،  ملانشسرت  الفني  املدير  هاج،  تني  إريك  الهولندي  برر 
تبديل النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو يف الشوط الثاني من 
مباراة نيوكاسل يونايتد، التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن 
الـ11 من الربيمريليج، بأنه يريد الحفاظ عىل حيوية  الجولة 
هاج،  تني  وقال  املزدحمة.  املباريات  أجندة  إزاء  املهاجمني 
 4 الذي احتضنه ملعب (أولد ترافورد): ”نخوض  اللقاء  عقب 
الحفاظ بشكل خاص عىل حيوية  أيام، وأريد   10 مباريات يف 
املهاجمني“. وتابع: ”لهذا يجب علينا القيام بعملية التدوير.. 
يف  متاح  غري  مارسيال  و(أنتوني)  املشاكل،  بعض  من  نعاني 
الوقت الحايل“. وبدأ النجم الربتغايل مباراة نيوكاسل كأسايس، 
الشاب  املهاجم  لصالح   72 الدقيقة  يف  تبديله  يتم  أن  قبل 
ماركوس راشفورد، يف الوقت الذي بدت فيه عالمات الضيق عىل 
أثناء الخروج. وأضاف املدرب الهولندي: ”رايش  وجه رونالدو 
(يقصد ماركوس راشفورد) ال يمكنه لعب مباراة كاملة، ولهذا 
علينا التخطيط جيدا لتغطية املباريات األربع املقبلة، ألننا نريد 

الفوز بها، أو عىل األقل تحقيق نتائج إيجابية فيها“.

فريونا / متابعة الزوراء
إىل  الوصول  عن  التسيو  عجز  متتالية،  انتصارات  أربعة  بعد 
شباك ضيفه القوي أودينيزي واكتفى بالتعادل السلبي ليبقى 
ضمن  منهما  لكل  نقطة  بـ21  ذاتها  املسافة  عىل  الفريقان 
املرحلة العارشة من الدوري اإليطايل لكرة القدم.وصبت هذه 
النتيجة يف صالح ميالن حامل اللقب ألنه تخطاهما اىل املركز 
الثالث بفوزه الصعب عىل مضيفه هيالس فريونا 2 - 1، بفضل 
الكرواتي  من  بينية  بتمريرة  تونايل  لساندرو  متأخر  هدف 
اللومباردي  النادي  خالله  تقدم  لقاء  يف   (81) ريبيتش  أنتي 
الكرة بالخطأ  الذي حول  بهدية من الربتغايل ميغيل فيلوسو 
يف شباك فريقه إثر عرضية ملواطنه رافايل لياو (9)، قبل أن 
يعادل األملاني كوراي غونرت بتسديدة تحولت من ماتيو غابيا 

وخدعت حارسه الروماني سيربيان تاتاروسانو (19). 

مدريد / متابعة الزوراء
الفني  املدير  هرينانديز،  تشايف  أعرب 
الخسارة  من  استيائه  عن  لربشلونة، 
مدريد،  ريال  ضد  الكالسيكو  يف   (٣-١)
من  التاسعة  الجولة  منافسات  ضمن 

الليجا عىل ملعب سانتياجو برنابيو.
وقال تشايف، خالل ترصيحات تلفزيونية 
عقب املباراة: «نغادر خاليني الوفاض.. 
عليها،  حصلنا  التي  الفرص  نستغل  لم 
تغيريها  وعلينا  تعمل،  ال  ديناميكيتنا 
(أمام  املقبل  الخميس  يوم  من  اعتبارا 

فياريال)».
سعيدا  أكون  أن  يمكنني  «ال  وأضاف: 
بالخسارة (٣-١).. اليشء اإليجابي هو 
أن الذين شاركوا كبدالء لعبوا بحماس، 

وحاولوا تقديم أشياء إيجابية».
الليجا، لكن  وتابع: «كنا جيدين جدا يف 
قبل  قوتنا.. وتحدثنا من  علينا تحسني 

عن رضورة إيقاف السلبيات».
وأردف: «ال أعتقد أن ما حدث ضد إنرت 
ميالن (يف دوري أبطال أوروبا) كان له 
تأثري، حيث كانت لدينا لحظات تعادلنا 
اليوم يف  العكس  فيها معهم.. لكن عىل 
يكون  األهداف  تستقبل  حني  الربنابيو، 

الوضع هكذا».
تفوق  مدريد  ريال  أن  تشايف  واعترب 
عىل  والقدرة  «النضج  يف  فريقه  عىل 

املنافسة».
«املسؤول  بصفته  إن  املدرب  وقال 
ب»الكثري  القيام  رضورة  يرى  األول»، 

الفرق  أمام  للمنافسة  األمور»  من 
الكبرية.

وواصل: «نحن نمر بمرحلة سلبية، وال 
ممكن..  وقت  أقرب  يف  تغيريها  من  بد 
لنا فرص، لكن هذا ليس كافيا..  الحت 
أنا  ولهذا  أخرى،  أمورا  نفعل  أن  يجب 

حزين».
بعد  ما  نوعا  البارسا  أداء  وتغري 
التغيريات، وحول هذا األمر قال تشايف: 
أبدا  أشري  لن  دائما،  األول  املسؤول  «أنا 

إىل الالعبني.. أنا قبطان سفينة الالعبني، 
وربما كان خطأ مني يف نقل املفاهيم.. 
كرة القدم لعبة أخطاء، ويجب تقليلها، 

ونحن لم نفعل هذا».
البناء،  طور  يف  فريق  «نحن  وأضاف: 
هذا  يف  وننافس  ننضج  أن  علينا  لكن 
مرشوع  مدريد  ريال  لدى  املستوى.. 
املوسم  منذ سنوات..  يفوز  ولهذا  جيد، 
بالقوة  نتحىل  أن  علينا  طويال،  يزال  ال 

واإليمان ومواصلة العمل».

وبهذا االنتصار عاد ريال مدريد لصدارة 
تجمد  بينما  نقطة،   ٢٥ برصيد  الليجا، 
املركز  يف  نقطة،   ٢٢ عند  برشلونة 

الثاني.
املدير  أنشيلوتي  كارلو  اإليطايل  وأعرب 
سعادته  عن  مدريد،  لريال  الفني 
لقاء  يف   (٣-١) بنتيجة  باالنتصار 
ضمن  برشلونة،  ضد  الكالسيكو 
منافسات الجولة التاسعة من الليجا يف 

معقل املرينجي «سانتياجو برنابيو».

وقال أنشيلوتي، خالل ترصيحات نقلتها 
صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية: 
أمام  يشء،  كل  كان  املباراة  «مفتاح 
فريق مثل هذا وبهذه الجودة يجب لعب 
مباراة كاملة وهذا ما فعلناه يف الدفاع 

والهجوم».
بالكرة  جيدا  كان  «الفريق  وأضاف: 
والبداية  ثقة،  هناك  وكانت  وبدونها، 
مبكرا  وتقدمنا  جدا،  جيدة  كانت 

وسيطرنا جيدا».
حرا  ليفاندوفسكي  نرتك  «لم  وتابع: 
تماما، كان عىل ميليتاو أن يضغط عليه 
وسيطرنا  جيد،  بعمل  وقام  قليال  أكثر 
كروس  عىل  باالعتماد  الخطوط  بني 
وتشواميني، وكنا جيدين جدا يف الشوط 

األول يف هذا األمر».
تساعد  الخمسة  «التغيريات  وأوضح: 
يستحقون  العبني  أملك  حيث  كثريا، 
وال  األساسية،  التشكيلة  يف  التواجد 
معا،  الالعبني  جميع  وضع  يمكن 
فالفريدي  بوجود  بطاقة  اللعب  وأردت 
زيادة  وأردنا  البداية،  منذ  الوسط  يف 
بوجود  الثاني  الشوط  يف  الطاقة 

رودريجو وكامافينجا».
املايض  املوسم   (٤-٠) مباراة  «يف  وأتم: 
املرة  هذه  ينجح،  ولم  شيئا  اخرتعت 
كل  ولعب  يشء،  أي  أخرتع  أال  حاولت 
حسنا،  بالء  وأبىل  مكانه  يف  شخص 
خط  يف  مذهال  كان  مودريتش  وأيضا 

الوسط، وكانت مباراة رائعة».

سان فرانسيسكو / متابعة الزوراء
السلة األمريكي  يتطلع جولدن ستيت واريورز، حامل لقب دوري كرة 
للمحرتفني، إلحراز لقبه الخامس منذ عام ٢٠١٥، مع انطالق منافسات 
املوسم الجديد اليوم الثالثاء. لكن سيكون عليه يف البداية تخطي مشاكل 
غرفة تبديل املالبس، يف فرتة تحضريية اعتربت األكثر تخبطا منذ أعوام 
املايض،  حزيران/يونيو  يف  بالدوري  توج  الذي  واريورز،  عدة.ويستهل 
سان  يف  اللقب  عن  الدفاع  حملة   ،٤-٢ سلتيكس  بوسطن  عىل  بفوزه 
فرانسيسكو أمام لوس أنجليس ليكرز. ويقطع واريورز خطواته األوىل 

يف الدوري، تحت وطأة املشاكل التي تعصف بغرف تبديل املالبس.
درايموند  الدفاع،  نجم  اعتداء  خرب  إعالم  وسائل  نقلت  بعدما  وذلك 
جرين، بالرضب عىل زميله جوردان بول، خالل التمارين قبيل االستعداد 
للموسم الجديد. وأكدت ترصيحات املدرب ستيف كري ما حصل، إذ اعترب 
غرفة  توحيد  يف  تكمن  الفنية،  مهامه  توليه  فرتة  خالل  أزمة  أكرب  أن 
املالبس بعد الجدل الحاصل. وبدوره، قال نجم الفريق ستيفن كوري، 
الذي دخل طرفا يف تقريب وجهات النظر بني جرين وبول: «كيف نتعامل 
مع املسألة هو أمر مهم». ولم يكن حال سلتيكس الوصيف أفضل من 
حامل اللقب، إذ كان بدوره عرضة لزلزال ريايض، تمثل يف إيقاف مدربه 

املوهوب النيجريي األصل، إيمي أودوكا، عقب ترسيب أخبار عن إقامته 
عالقة حميمة مع إحدى عضوات الفريق.

منافيس  أبرز  أحد  صنز،  فينيكس  لفريق  كان  الغربية،  املنطقة  ويف 
واريورز، حصة أيضا من املشاكل الداخلية.

فقد تأثرت تحضريات الفريق قبل بداية املوسم، بالضجة التي أحاطت 
تحقيق  نتائج  الدوري  رابطة  إصدار  عقب  سارفر،  روبرت  بمالكه 
ذلك  يف  بما  العمل،  مكان  يف  سلوك  سوء  وجود  زعم  أشهر،   ١٠ استمر 
ملدة  سارفر  إيقاف  وتم  عنرصية.  الفاظ  واستخدام  الجنيس  التحرش 
النادي  بيع  ليعلن الحقا عن رغبته يف  عام، وتغريمه ١٠ ماليني دوالر، 
السلة  كرة  دوري  يف  املشارك  مريكوري،  فينيكس  فريق  إىل  إضافة 
األمريكي للسيدات. ولم تكن بقية األندية بمنأى عن تغيريات جذرية يف 
صفوفها، إذ انفصل يوتا جاز، صاحب الرقم القيايس يف الدوري املنتظم 
قبل عامني، عن مدربه كوين سنايدر يف حزيران/يونيو، يف حني تخىل عن 
الثنائي املتألق الفرنيس، رودي جوبري ودونوفان ميتشل. ومن ناحيته، 
يسعى لوس أنجليس ليكرز للعودة إىل قمة مستواه، تحت إرشاف مدربه 
الجديد دارفني هام، الذي حل بدال من فرانك فوجل املقال من مهامه يف 
حزيران/يونيو. ويأمل ليكرز، املتوج باللقب للمرة األخرية عام ٢٠٢٠، 
وأنتوني  عاما)   ٣٧) جيمس  ليربون  الهجومي  الثنائي  يحافظ  أن  يف 
خالل  املزدحمة  والروزنامة  املحموم  السباق  يف  لياقته،  عىل  ديفيس 
املوسم املنتظم، يف حني أن وصول باتريك بيفريل واألملاني دنيس رشودر، 

من شأنه أن يساعد يف تعزيز دفاع الفريق املهزوز يف املوسم املايض.
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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عدن/متابعة الزوراء:
 تتـوزع وسـائل اإلعـالم عىل طريف 
الـرصاع يف اليمـن وفقاً للـوالءات، 
وتعمـل القوى الفاعلة يف السـاحة 
اليمنيـة عـىل اسـتحداث منصـات 
جديدة لالنضمام إىل فوىض املشـهد 
اإلعالمـي الذي يفتقـر إىل املهنية يف 
ظل ترسب كثري من الدخالء، وتحول 
التبعية إىل معيار أسايس يف السماح 
لتلك الوسـائل واملنصات ملمارسـة 
عملها يف نطاق ما هو مسـموح به 

وما هو متاح.
ويمثل اإلعالم يف اليمن مرآة عاكسة 
لكثري من مالمح الرصاع السـيايس 
والحـرب اليمنية بكل اصطفافاتها 
وتناقضاتها. وتنمو وسـائل اإلعالم 
اليمنية إما يف بيئة صارمة ومتشددة 
إزاء ما ينرش ، أو يف بيئة منفلتة من 
الضوابط والقوانني التي تنظم عمل 

وسائل اإلعالم.
وقـد ألقـت التجاذبـات اإلعالميـة 
بظاللهـا يف السـنوات األخـرية عىل 
املشهد اليمني، حيث توسعت دائرة 
املمولني لتشـمل دوالً إقليمية لديها 
أجنـدات خاصـة يف اليمـن سـعت 
لتوظيف الفوىض اإلعالمية فيه من 
خالل استحداث منصات إلكرتونية 
وقنـوات تلفزيونيـة للتعبـري عـن 
وجهات نظرهـا متخّفية خلف أحد 

أطراف النزاع املحليني.
وبينمـا حافظت كثـري من األحزاب 
واملكونـات السياسـية اليمنية عىل 
رصانتهـا اإلعالمية املصطنعة التي 
عـربت عنهـا مـن خـالل مواقعها 
الرسـمية،  اإلعالميـة  ومنصاتهـا 
عملت عىل إنشـاء وتمويل عرشات 
لتخـوض  األخـرى  املنصـات  مـن 
بالوكالـة  اإلعالميـة  حربهـا  بهـا 
وتصفي حسـاباتها مـع خصومها 

السياسيني.
وقـد باتـت تلـك املنصـات الخفية 
املعـربّ الحقيقـي عـن مواقـف تلك 
املكونـات التـي طاملـا عملـت عىل 
إخفاء مواقفها الحقيقية، وتصنع 
الحكمـة أو الحيـاد إزاء الكثري من 
التحـوالت التي شـهدتها السـاحة 

اليمنية.
وعـن حالـة اإلعـالم اليمنـي اليوم 

يرى إياد قاسـم رئيس مركز سوث 
٢٤ لألخبـار والدراسـات أن جذور 
املشـكلة التـي يعاني منهـا اإلعالم 
الـيشء،  بعـض  قديمـة  اليمـن  يف 
ويقـول ، إنـه ”منذ عقـود ارتضت 
معظم وسـائل اإلعـالم يف اليمن أن 
تكون انعكاسا لألطراف السياسية 
الحاكمة أو املعارضة، متجاوزة كل 
معايـري املهنـة وأدبيـات الصحافة 
واملسؤولية األخالقية التي يتطلبها 
العمـل الصحفي. لذلـك لعبت هذه 
الوسـائل خالل جملة األزمات التي 
مـر بهـا اليمن الحقـا دورا سـلبيا 
سـاهم يف تعقيـد عمليـة الـرصاع 
وإثـارة الخالفـات أو التغطية عىل 
الحقائق وتزييف الوقائع واملطالب 
والقضايا بدال مـن إظهار الحقائق 
وتقديم الحلول والضغط عىل صّناع 

القرار“.
السـلطات  أن  إىل  قاسـم  ويشـري 

واألحـزاب  الحاكمـة  السياسـية 
يف  سـاهمت  النافـذة  والجهـات 
اسـتمالة ورشاء كثـري من وسـائل 
اإلعـالم أو العاملني يف هـذا القطاع 
أجندتهـا  لصالـح  وتسـخريهم 
الخاصـة. بل إّن فضائيات ووكاالت 
إقليميـة ودولية يفـرتض أن يكون 
بـدت  عملهـا مسـتقال ومحايـدا، 
انعكاسـا  لألحـداث  تغطياتهـا 
وموفديهـا  مراسـليها  لتوجهـات 
وسياسات الدول التي تمّثلها. وبدال 
من أن تكون هذه الوسـائل سلطة 
رابعة تقوم بدورها املستقل واملهني 
واملحايد، تحّولـت إىل منابر لصالح 

هذا الطرف السيايس أو ذاك.
مـن جهة أخـرى يؤكـد قاسـم أّن 
العسـكري  واالصطفـاف  الحـرب 
والدينـي  والسـيايس  واملناطقـي 
املحـيل واإلقليمـي ألقيـا بظاللهما 
عىل تغطيات وسائل اإلعالم اليمنية 

بشـكل خـاص، بـل وخلقـا إىل حد 
كبري إعالما فوضويا مجردا من كل 
لغياب  نتيجة  الكفاءة واملسـؤولية 
دور النقابات الصحفية واملنظمات 
أن  إىل  الفتـا  املراقبـة،  املجتمعيـة 
”بعـض هـذه الوسـائل ُيظهـر ما 
تخفيه األطراف السياسـية املقربة 
إليهـا، ويقـول يف اإلعـالم مـا ليس 
مباحا قوله يف السياسـة، وبعضها 
يدعـو بشـكل رصيـح إىل مزيد من 
االقتتـال والعنـف والتحريض عىل 

إثارة الفوىض“.
لكـن ذلك ال يعني أنـه ال يوجد جزء 
مـن اإلعـالم، وهـو محـدود، بقي 
محافظـا عىل هامش االسـتقاللية 
والتـوازن وتقديـم املشـهد بصورة 
عـىل  الضغـط  يف  ُتسـهم  واقعيـة 
صنـاع القرار وتقـّدم الحلول لذوي 
القضايـا  ملعالجـة  االختصـاص 
والظواهـر من منظور يسـتند عىل 

الواقعية والعقالنيـة دون أن يمس 
العالقات اإلنسـانية أو ينتقص من 
قيم السـالم والعدالة، وفقاً لقاسم 
الـذي يضيـف ”يجـب عىل وسـائل 
اإلعالم اليمنية يف الجنوب والشمال 
أن تتحـرر من املال السـيايس أوال، 
الحزبي ثانيـا، حتى  واالصطفـاف 
تقديـم صـورة مهنيـة  تسـتطيع 
للواقـع تتـواءم مع طبيعـة املهنة 
والصحافة وترتقي بالعمل اإلعالمي 
والصحفي بكل جوانبه وأقسامه“.

الصحفـي  يشـري  جهتـه  ومـن 
والباحـث اليمنـي ومؤلـف كتـاب 
أن  إىل  الـكاف  سـامي  ”يمنيـزم“ 
الحالـة اإلعالميـة اليمنيـة ليسـت 
فريـدة يف فوضاهـا، حيث أنه يف أي 
دولة يوجد تجاذب ورصاع سـيايس 
سـينعكس ذلك بطبيعة الحال عىل 

واقع اإلعالم فيها.
وأضاف الكاف ، أنه ”يوجد يف اليمن 

تجاذب ورصاع سـيايس منذ عقود 
فائتـة أّثرا عىل واقـع اإلعالم وأدائه 
بالـرضورة، وبـان هـذا التأثـري يف 
حالة الحراك الجنوبي السلمي الذي 
انطلق يف السـابع مـن يوليو ٢٠٠٧ 
ومساندته إعالمياً سواًء عرب إنشاء 
قناة تلفزيونية تبـث من الضاحية 
الجنوبيـة يف لبنـان أو عـرب مواقع 
التواصـل االجتماعـي، يف حني كان 
أداء اإلعـالم الحكومـي عنيًفـا ضد 
الحـراك الجنوبي وصل حد تجريمه 
وإحالـة كثريين ممـن ينتمون إليه 
أو مـن املنارصيـن لـه إىل املحاكمة 
كما حصل معي أواخر ٢٠٠٩، وهو 
مـا يصّور حالة التجـاذب والرصاع 

السيايس القائم وقت ذاك“.
التداعيـات  انعـكاس  وحـول 
اليمـن  يف  املتسـارعة  السياسـية 
عـىل واقـع اإلعـالم، تابـع الـكاف 
قائـًال ”كل األحـداث التـي وقعـت 
بعد ذلـك بما فيها إفـرازات ما بعد 
الحادي عـرش فرباير ٢٠١١ وصوًال 
إىل ظهـور رئيس وأعضـاء مجلس 
القيادة الرئايس يف السابع من أبريل 
٢٠٢٢، يمكـن القـول إن التجـاذب 
والـرصاع السـيايس يف اليمـن أّثـرا 
عىل واقع اإلعالم وأدائه بما يتوافق 
مع تغيـريات وتداعيات هذا الرصاع 
والقوى التي تتشـكل منـه وتتغري 
بتغري أهدافهـا املتعارضة والالغية 
لبعضها البعض حتى وإن أصبحت 
الحًقـا داخل السـلطة نفسـها، أي 
أن اإلعالم بات يف السـنوات األخرية 
مـرآة لحالة هذا الرصاع السـيايس 
املعّقـد، ويف نفـس الوقـت سـالًحا 
مهًمـا لكل طـرف من أطـراف هذا 
الرصاع يسـتغله لتحقيـق أهدافه، 
وقد ذكرُت يف كتاب ’يمنيزم‘ الصادر 
نهاية العام الفائت أن عدد القنوات 
الفضائيـة اليمنية خارج البالد زاد، 
وراحت تخـوض يف ما بينهـا حرًبا 
إعالمية تتماهى مع الحروب الدائرة 
داخـل البالد، وتتوافق مع سياسـة 

وأهداف ممّوليها“.
ويلقي األمني العام املسـاعد التحاد 
اإلعالميني اليمنيني محمود الطاهر 
بالالئمـة عىل عـدم فاعليـة وزارة 
اإلعـالم يف اليمـن، وعـدم احتـواء 

كافة اإلعالميني املناهضني ملرشوع 
عـىل  اليمنـي،  الشـأن  يف  التدخـل 
حد قولـه، وهو األمر الذي ”سـهل 
اليمني، وسـاعد  اإلعـالم  انقسـام 
العديـد مـن الجهات يف اسـتقطاب 
صحفيني وإعالميـني لتنفيذ مآرب 
هـذا املـرشوع، وهو مـا عمل عىل 
تعميق االنقسام الداخيل يف الرشعية 
اليمنية، وتوج ذلك بسيطرة فصيل 
معـني عـىل الرشعيـة وعمـل عىل 

إقصاء جميع الصحفيني“.
اإلخـوان  أن  إىل   ، الطاهـر  وأشـار 
املسـلمني عندما سيطروا عىل كافة 
القـرارات للحكومة الرشعية عملوا 
ينتمـون  ال  إقصـاء كل مـن  عـىل 
إليهم، نتيجة لذلك كان ال بد لإلعالم 
املسـتقل والحزبي أن يكشف فساد 
اإلخـوان املسـلمني، وحقيقتهـم يف 
تنفيـذ أجنـدات خارجيـة، وهو ما 
انعكس سلًبا عىل املشـهد الداخيل، 

حسب تعبريه..
وتابـع ”يتوجب عـىل وزارة اإلعالم 
أن تعمـل حـًرصا لـكل اإلعالمـني 
والصحفيني، وكافة وسائل اإلعالم 
لالحتـواء  والخاصـة،  الحكوميـة 
وإعـادة توحيد الخطـاب اإلعالمي 
بما يتواكب مـع املرحلة وتوجهات 
مجلس القيـادة الرئايس ومواجهة 
املرشوع اإلجنبـي وصوال إىل إحالل 
السـالم يف اليمـن، وأهـم مـن ذلك 
اليمنية  تنفيذ مخرجات املشاورات 

– اليمنية التي عقدت يف الرياض“.
أما الصحفي اليمني يارس اليافعي 
رئيس تحرير صحيفة ”يافع نيوز“ 
اإللكرتونيـة، فيؤكـد أن التجاذبات 
السياسية والتدخل اإلقليمي والدويل 
يف امللـف اليمني كان لهما دور كبري 
يف ظهـور إعـالم منقسـم مشـتت 
يعكـس تمامـاً الـرصاع السـيايس 
والعسكري الدائر يف اليمن واإلقليم 
بل كان صورة طبق األصل ملا يحدث 
يف البـالد من أزمات وحـروب، الفتاً 
إىل أن هـذا الرصاع املحيل واإلقليمي 
أفرز أيضـاً أصواتا متطرفة من كل 
األطراف السياسية، وهو ما ساهم 
يف تعميـق األزمة وتحولها يف أوقات 
كثـرية إىل رصاع مناطقي ومذهبي 

عمق األزمة وساهم يف تفاقمها.
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الدوحة/متابعة الزوراء:
عـىل  صارمـة  قيـودا  قطـر  فرضـت 
املحطـات الفضائية العاملية التي ترغب 
بتغطية أحداث كأس العالم 2022 الذي 

يقام الشهر املقبل عىل أرضها.
وسـُتمنع طواقم التلفزيـون الدولية يف 
قطر املشـاركة يف تغطيـة كأس العالم 
مـن إجـراء مقابـالت مع أشـخاص يف 
منازلهـم كجـزء مـن قيود شـاملة قد 
يكـون لهـا ”تأثري مخيف بشـدة“ عىل 

الحرية اإلعالمية.
وقالـت صحيفة الغارديـان الربيطانية 
”سـيتم منع طواقـم الصحفيني فعليا 
من التصوير يف مواقع اإلقامة، مثل تلك 
التي تأوي العمـال املهاجرين، بموجب 
رشوط تصاريح التصوير الصادرة عن 

الحكومة القطرية“.
ووفقا للبنـود، ُيحظر أيضا التصوير يف 
املباني الحكومية والتعليمية والصحية 
والدينيـة، إىل جانـب منـع التصوير يف 
العقارات السكنية والرشكات الخاصة.

وتنـدرج القيود ضمـن قائمة الرشوط 
التـي يجـب أن توافـق عليهـا املنافـذ 
اإلعالميـة عنـد التقـدم للحصـول عىل 
ترصيح تصوير من السلطات القطرية 
”اللتقـاط صـور فوتوغرافية وتصوير 
مقاطع فيديو للمواقع األكثر شهرة يف 
جميـع أنحاء البالد“. كمـا أنها تنطبق 
عىل املصورين لكنها ال تشري رصاحة إىل 
صحفيـي املطبوعات الذين ال يصورون 

مقابالتهم.
وال تحظـر القواعـد التقاريـر املتعلقة 
بموضوعات محددة، ولكن تقييد أماكن 
التصوير يجعل من الصعب عىل طواقم 
االنتهـاكات  يف  التحقيـق  الصحفيـني 
معاملـة  إسـاءة  مثـل  عنهـا،  املبلـغ 
العمـال املهاجرين، أو إجـراء مقابالت 
حـول مواضيع قـد يحجم النـاس عن 

مناقشتها علنا.
ونفـت اللجنة العليا للمشـاريع واإلرث 
أنهـا تفـرض قيـودا ”صارمـة“ عـىل 
الحريات اإلعالمية، وقالـت إن ”العديد 
من وسـائل اإلعالم اإلقليميـة والدولية 
مـن  اآلالف  ويعمـل  قطـر،  مقرهـا 
الصحفيـني من قطر بحرية دون تدخل 

كل عام“.
وأضافـت أنهـا قامت بتحديث نسـخة 

ترصيـح  طلـب  رشوط  مـن  سـابقة 
تصويـر عـىل موقعهـا عـىل اإلنرتنـت 
لتخفيف القواعد عىل الصحفيني الذين 
يحـرضون كأس العالـم، بمـا يف ذلـك 
إزالة القاعدة التـي تنص عىل أنه يجب 
عليهـم ”اإلقـرار واملوافقـة“ بأنهم لن 
يقدموا تقارير قد تكون ”غري مناسـبة 
أو مسـيئة للثقافـة القطريـة واملبادئ 

اإلسالمية“.
ولكن يف حـني أن القواعد األحدث تنص 
عىل أن التصوير مسـموح به يف جميع 
أنحاء دولة قطر، إال أنها ال تزال تفرض 
قيـودا صارمـة، بمـا يف ذلـك من خالل 
التقـدم للحصول عىل ترصيـح، يوافق 
املذيعون بموجبه عىل ”عدم التصوير يف 
املواقع املذكورة“. وتنص القواعد أيضا 
عـىل أنه يجـب عـىل املذيعـني ”احرتام 
خصوصيـة األفراد“ وعـدم تصويرهم 
أو تصويـر ممتلكاتهـم دون ”موافقة 

رصيحة مسبقة“.
وقال االتحـاد الدويل لكرة القدم (فيفا) 
إنه ”يعمل مع اللجنة العليا واملنظمات 
ذات الصلـة يف قطـر لضمـان أفضـل 
ظـروف عمل ممكنـة لوسـائل اإلعالم 
التـي تحـرض البطولة، وكذلـك ضمان 

اسـتمرار املذيعـني يف التغطيـة بحرية 
دون أي قيود“.

وقال متحدث باسـم فيفا إنه سـيكون 
”مـن املهـم توضيـح أن التصوير عىل 
بلـد يظـل  أي  الخاصـة يف  املمتلـكات 
خاضعا ملوافقة مالك/ مشغل العقار“. 
ولم يعلق عىل سـبب تضمـني الرشوط 
حظـرا تاما عىل التصويـر يف املمتلكات 

الخاصة.
وسـبق أن احُتجـز صحفيـون يف قطر 
اعتربتهـا  بسـبب تغطيتهـم لقضايـا 
السلطات مثرية للجدل. ويف عام 2015 
ألقي القبض عىل مجموعة من مراسيل 
بي.بي.يس يف الدوحـة وقضوا ليلتني يف 
السـجن أثناء التحقيق يف ظروف سكن 
العمال املهاجرين. ويف نوفمرب املايض تم 
إلقاء القبض عـىل صحفيني نرويجيني 
يحققـان يف ظروف العمـال املهاجرين 
العاملـني يف مواقع كأس العالم ملدة 36 

ساعة أثناء محاولتهما مغادرة البالد.
وقـال جيمـس لينـش، مـن مجموعة 
حقوق اإلنسـان ”فـري سـكوير“ التي 
تتخـذ مـن لندن مقـرا لهـا إن القواعد 
”مجموعة واسـعة للغايـة من القيود“ 
التي من شـأنها أن تجعـل من الصعب 

عىل أطقـم التلفزيون متابعة القصص 
غـري املتعلقـة بكـرة القـدم. وأضـاف 
”سـيكون من الصعب للغايـة االمتثال 
الكامل لهذه الرشوط، إذا كان التصوير 
أو  الخاصـة  املمتلـكات  بالقـرب مـن 
الحكوميـة ينتهـك رشوط الترصيح“. 
وتابع ”من املحتمل أن يكون لهذا تأثري 

مخيف عىل حرية التعبري“.
وتسلط الضوابط الضوء عىل الحساسية 
املفرطة التي تشـعر بهـا حكومة قطر 

تجاه االنتقادات.
وتخضع قطر، وهي أول دولة يف الرشق 
األوسـط تسـتضيف البطولـة، لتدقيق 
ورقابـة، وقـد واجهـت انتقـادات من 
جماعـات معنيـة بالدفاع عـن حقوق 
للعمالـة  معاملتهـا  بسـبب  اإلنسـان 
الوافـدة خالل فرتة اإلعداد السـتضافة 

بطولة كأس العالم.
وقبـل أسـبوع قـادت وسـائل اإلعـالم 
القطريـة الخاضعـة لرقابـة حكومية 
انتقـادات  عـىل  ردود  حملـة  لصيقـة 
أوروبيـة لإلمـارة الثريـة عـىل خلفية 
اإلنسـان.  حقـوق  مجـال  يف  سـجلّها 
وانتقـدت الصحـف املحليـة ”حمـالت 

تشويه“ ضد قطر.

الكوت / نينا :
 وجَه محافظ واسـط محمـد جميل املياحي 
مديرية بلدية الكوت بتخصيص قطع اراض 

سكنية للصحفيني ضمن الدفعة الجديدة.

يشـار اىل ان بلديـة الكـوت سـتوزع دفعـة 
جديـدة من قطـع األرايض السـكنية يف ثالث 
مناطـق من املدينـة عىل عـدة رشائح خالل 

الشهر القادم.

 الرباط / متابعة الزوراء:
االبتدائيـة  املحكمـة  قـّررِت 
مـن  القريبـة  سـال  مدينـة  يف 
الربـاط،  املغربيـة  العاصمـة 
امـس االثنني، إرجـاء محاكمة 
الصحفيـة حنان بكـور، للمرة 
الثالثة عـىل التوايل، منذ انطالق 
محاكمتهـا يف يونيـو/ حزيران 
املايض، إىل 21 نوفمرب/ ترشين 

الثاني املقبل.
وجـاء قرار املحكمـة االبتدائية 
الصحفيـة  محاكمـة  إرجـاء 
بكـور املالحقـة بتهمـة ”بـّث 
وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة 
املعلوماتية  األنظمة  باستعمال 
بقصد املساس بالحياة الخاصة 
لألشـخاص أو التشـهري بهم“، 
بعد تقدم دفـاع الطرف املدني، 
الذي حرض ألّول مـرة، بمذكرة 

كتابية.
وكان القضـاء املغربي قد رشع 
يف محاكمة الصحفية بعد تقدم 
حزب التجمـع الوطني لألحرار 
(قائد االئتالف الحكومي الحايل 
يف املغرب) بشكوى التمس فيها 
”إجراء بحـث من أجـل جرائم 
والتبليـغ  الكاذبـة  الوشـاية 
عـن جريمـة خياليـة، وتوزيع 
تركيبة مكونة من شخص دون 

موافقته“.
وفيما حرضت رئيسـة التحرير 
 “24 ”اليـوم  ملوقـع  السـابقة 
الجلسات السـابقة للمحاكمة، 
كان الفتا غياب الطرف املشتكي 

حزب التجمـع الوطني لألحرار 
ومحاميه عن تلك الجلسات.

وكانت الصحفية قد أعلنت عن 
تبلغها باسـتدعاء من املحكمة 
للمثـول أمامها يوم 27 يونيو/ 
حزيـران املـايض، عـىل خلفية 
الشـكوى التـي رفعهـا ضدها 
التجمع الوطني لألحرار،  حزب 
بعد تدوينـة نرشتها عىل موقع 
”فيسـبوك“، إثر وفاة السيايس 
املحـيل عبـد الوهـاب بلفقيـه، 
يف   ،2021 أيلـول  سـبتمرب/  يف 
”إصابتـه  جـراء  املستشـفى 
بعيـار نـاري يف منزلـه“، وفق 
بيان للنيابة العامة، أشار كذلك 
إىل العثور عىل مسـدس بالقرب 

منه.
وأثار الخرب جـدالً يف املغرب بني 
املقتنعـني بفرضيـة االنتحـار، 
وبني مـن شـّكك فيهـا واعترب 
أّن بلفقيه قتل، نظـراً لتعرّضه 
ملحاوالت قتل يف السابق، بحسب 

بعض الناشطني.

إثـر ذلـك، كتبـت حنـان بكور 
”فيسـبوك“  عـىل  تدوينـة 
اسـتغربت فيهـا كيـف قبلـت 
رئيسة جهة (محافظة) كلميم 
واد نـون، والعضـو يف الحـزب، 
مباركة بوعيـدة، أن تتّم عملية 
انتخابها بينما ”هناك زميٌل لها 

بني الحياة واملوت“.
ورّدت الصحفية عىل اسـتدعاء 
املحكمة عرب ”فيسبوك“ قائلة: 
”السيد رئيس الحكومة وحزبه 
تركـوا ارتفـاع األسـعار وحنق 
البـرش والحجـر، لريكـزوا عىل 
سياسة التخويف والرتكيع لكّل 
صوت ال يطرب وال يصطف مع 

الكورال“.
وأضافت: ”سأقف أمام املحكمة 
ضّدكم وضـّد حزبكم الذي يريد 
أن يحجـر عـّيل وعـىل حقي يف 
التعبري... سأقف ضّد سياستكم 
التي تسـعى للتخويف ليسـود 
الصمت. أنتم حزب له السـلطة 

واملال… وأنا صحافية حرة“.
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االهداء: اىل احفادي الثمانية..حلم ان تكون حياتكم 
بـال حروب حني تكربون ، رد الظـل.. ”ان الحروب 
مـأوى الوطن . ..الخرواية ”سـتاريكس“ للروائي 
عـيل لفتة سـعيد، الصـادرة عـن مؤسسـة أبجد 
للرتجمة والنرش والتوزيع , ط1 ، 2022 . تجّسدت 
املدينة الفاسدة يف رواية ”ستاريكس بشكل فاضح 
,وكان حضور فضاء الحكـي ”الباص“ الفًتا فيها 
كونها املكان املسـتهدف ، السـارد وجد فيها بيئة 
خصبـة لرسديـة حكاية وطن - تشـاؤمية - حني 
يرص عىل تسـليط الضوء عـىل الراهن العراقي من 
خاللهـا. صـوًرا مـن اليومـي املتداول، عـىل األقل 
هي سـخرية كتبت بأسـلوب ادبي. وكأن الروائي 
يسـعى إىل إبالغ القارئ بداية، بحجـم العزلة التى 
تعيشها الشـخصية يف الرواية، عوالم من حوارات 
متداخلة ومتقاطعة تـرسي يف أبدانها حجم هائل 
مـن البغـض والكراهية. فـإن األحـداث املحيطة 
بالشـخصيات واملتعلقة بالواقع االجتماعي تصب 
كلهـا يف خلق جـو روائي وبيئـة رسدية صارمة يف 
واقعيتهـا وقد تمّكن الكاتب مـن التقاط كثري من 
مظاهر الخلل يف مجتمٍع يكاد يكون الخلل فيه هو 
العادي واألسـاس فكانت روايتـه مغامرة لتعرية 
واقع تسعى السلطة لتجاهله، رواية ”ستاريكس“ 
هـي ترجمـة ملعانـاة شـعب، الذيـن تحولـوا إىل 
فريسـة مسـتباحة، رصاع اإلنسـان واغرتابـه يف 
هـذا الزمن القاهـر، دوامة بـال بدايـة وال نهاية.
وهنا يف الرواية تحرض املحكية العراقية تستحرض 
الوطـن بكل تفاصيله، وبالرغـم من كل التحديات 
اإلنسـان ينتـرص ىف النهاية بالكتابـة التي تحفظ 
الذاكـرة، الكاتب عيل لفة سـعيد، املؤلف/السـارد 
ظل مشـاركا يف أحداث ما يجـري ملتصقا بهموم 
شخوصه كونه الشاهد والفاعل الرسدي املسكون 
بآمـال املقهوريـن ، والفقـراء واملظلومني ، هو ال 
يكتـب ملجرد الكتابـة، وإنما يكتب ليؤدي رسـالة 
تؤكد عىل قيم الحريـة والعدالة. اقتباس (تحركت 
السـيارة ذاُت االحـَد عرش راكباً من مـرآب املدينة 
يف اللحظـة التي يجلـس فيها رجل سـتيني العمر 
كآخر راكب من مرآب املدينة يف اللحظة التي جلس 
فيهـا الرجل السـتيني العمر كآخـر راكب، حينها 
صـاح رجل ديـن يجلس يف الخانة الوسـطى قرب 
النافذة عىل يسـار السـيارة صلوا عـىل محمد وال 
محمـد .وكررها مرتـني ....) ص5 رواية اقتحمت 
بشـجاعة عاملا ومجـاال ”كرس التابـو“ املحرمات 
- الديـن والسياسـة حـد االنهـاك، وهـذا الرصـد 
الروائـي ”املتخيل“ القائم عىل رسد خفايا ”املدينة 
الفاسدة“ الديسـتوبيا ملؤها الرصاعات والحروب 
. حـاول الكاتب ان يوجد ما بني ركابها شـخوص 

غري متجانسة –افكار- ثقافات- واعمار مختلفة 
بكال الجنسـني عـرب مفارقـات عديدة يطـرح لنا 
عدد مـن القضايا املصريية منها قضية مظاهرات 
ترشين وردود أفعال الشارع .اللغة التي كتبت بها 
الروايـة هي من املحكـي اليومي واملبارش ، بمعنى 
انها تهكمية ساخرة ..تكشف هذه الحوارات مدى 
البؤس واالسـتالب . تظهر الشـخصيات يف أشكال 
مختلفة تشـمل األب واملرأة والطفـل ورجل الدين 
...الـخ الكاتب قد فـكك بنية الزمـن واملكان حني 
قـّدم تفصيـًال للمكان مـن األجواء التي يسـودها 
البـاص مـن تحركهـا إىل انقالبها. الفًتـا إىل وجود 
املكان املغلـق واملفروض عىل اإلنسـان التواجد به 
حني يتحدث يف امور شـتى. يصلح ان يكون مكان 
اختالف املشـارب الفكرية و املعرفية وبدون رقباء 
ومحاسبة.. اقتباس:“ كل يشء يبدو عليه النعاس 
يف اللحظـات األوىل للفجـر، وربما - بـل هو املؤكد 
- أن السـائق هو الوحيد الذي ال يشـعر بالنعاس، 
لذا فهو يتشـاغل بإشـعال سـيكارة، وهو الوحيد 
املسموح له بذلك، وقد أنزل النافذة التي عىل يساره 
قليال ليخرج الدخان، ربما كان يحدث نفسه بيشء 
ما يشـبه الحلم أو يؤنب فعال قام به، ثمة حركات 
عىل شـفتيه وطريقة إمساكه ملقود ا، وتمرير يده 
املمسـكة بالسكارة عىل شـعره، كأنه يزيل كومة 
من تعب أو إرهاق أو فكرة متعبة. ودون أن ينتبه، 
دخلت العجلة األمامية يف حفرة صغرية يف أسـفلت 
الشـارع؛..“ص7 تميض الرواية زمنيـا ابتداء من 
2003 وما تالها ، هي حكاية املوت والحرب والقتل 
والتهجري وسـؤال املصري، تتداخل األزمنة، ويصري 
حارض الوطن احتماًال قائًما عىل التشظي، تشظي 
روح فقـدت توّجهها وانتماءهـا، ال املكان مكان، 
وال الزمان زمان، الباص، مسكونة بالقلق والوجع 

والخـوف واإلحبـاط والخيبـة والنـدم واالنسـداد 
والدمـار واالنهيار، حتـى لم يعد هنـاك ثغرة يمّر 
منهـا ضوء يف نهاية النفـق، رواية يمكن اعتبارها 
مقطًعا من سرية طويلة، سرية وطن وسرية افراد، 
يحكيهـا راٍو بضمـري املتكلّم يّدعي أنـه عليم بكل 
يشء ظـل أميًنا يف رسده..اقتباس: زواجنا بس من 
الگرایب والگرايب يعني انتظار قتل لطالبه عشائر 
صارلها سـنني. لم يجد الشاب كالما غري أن يقول 
بصوت مرتفع سـمعه الرجل الستيني الذي التفت 
قليال وهو يسـمع الجملة ويربـط عالقتها بحوار 
بني شاب وامرأة“ ص٣٦ الروائية مكتنزة بالصور 
التوثيقيـة للحـراك الترشينـي للشـباب واملطالبة 
بوطن يسـتحق ان يكون عىل مقاسـهم من تقدم 
ووعي ، شباب مؤمن وقادر عىل احتمال كوابيسه. 
مـن أجـل الحيـاة. اقتبـاس: رجـل الديـن :العفو 
استاذ... انت من أين... النارصية .. كربالء؟ التفت 
الرجل إىل الشيخ فوجد عىل محياه ابتسامة جميلة 
لشـخص يريد التعارف: أنا من الشـطرة وبرسعة 
قال الشـيخ: والنعم. شعر الرجل أن الشيخ سيبدأ 
بمحاورته، وتوقع طرح أسئلة ربما تكون محرجة، 
وعليه االسـتعداد لذلك، لكن الشـيخ ظل للحظات 
مشـغوال بفحص وجـه الرجل الذي وجـدة حليق 
اللحية والشارب، ولية تجاعيد واضحة عىل خديه، 
وأسـفل ذقته، يتمتع بصحة جيدة قياسا إىل عمره 
لم أثرا عىل جبهته الصغرية املغطاة بشـعر اليعني 
من الصلع، فحسـب ان الرجل شـيوعي ال محال. 
سأل الشـيخ.: - ما رأيك باملظاهرات؟ ولعل وضع 
الشباب املتظاهر يؤرش لطبيعة املجتمع الذي دارت 
فيه أحداث الرواية ,وهي تعاني من نظرة االحتقار 
والدونية كلما طالبت بحقوقها وكأنها غري مؤهلة 
ألن تكـون بحجـم تلـك املطالـب االنسـانية , وما 
تعّرضت له من تمييز وقهر ورفض وإهانات كفيل 
بـأن يعطينا فكرة عن وضعهـم يف مجتمع مغلق. 
سـلطته مؤمنـة بأن ال حقـوق لرشائـح املجتمع 
األخـرى.. وهذا يثـري بعض ردود الفعـل الغاضبة 
لشباب ترفع شعار :نريد وطن“ واملتطلعني لواقع 
أفضل وغٍد أفضل,“ مىض الرجل يحدث الشيخ عن 
فكرته وعن هتافات املتظاهرين .. ويؤكد له تحول 
املطالـب من خدميـة وتعيينـات اىل كرامة وحرية 
.. وشـعار(نريد وطـن) هو االكثر تـداوال واضيف 
لهـا (كال كال لألحـزاب) وكذلـك املطالبـة برحيل 
الرموز الدينية السياسـية وهنـا مكمن الخطورة 
الن االحـزاب ال ترحل ولن تـرتك العراق ومغانمه“ 
الرواية هي وجًعا إنسـانيًّا يف أعتـى صوره، كتبت 
بلغة السـهل املمتنـع مضمخة بالحنـني والخيبة 
واإلحباط واملشـاعر املتنوعة والذاكرة املشـحونة، 
تقرتن ذاكرة الرواية بسلسـلة طويلة من األحداث 

الدامية ابتداءا من انتفاضة الشعبانيى 1991 التي 
تشـهد عىل مايس مر بها الشـعب . اقتباس:“أهل 
الشـطرة لـم يصادفوا مثـل هكذا حـاالت اال فيما 
حصـل مـن احـداث عـام 1991 عندهـا حلّقـت 
الطائرات السـمتيه فوق الرؤوس وراحت تقصف 
أماكن االسـلحة ورشاشات الدوشـكا، يتذكر االب 
جيداً كان حينها واقفاً عىل الجرس من جهة مقهى 
عبيـد.. وكان النـاس يجتمعـون بكثافـة كبـرية 
بانتظـار يشء ما . يتذكر ان ال احد خاف أو اصيب 
بنوبة رعـب..“ ص47 اقول الكاتـب كان محرتفا 
يف اقتفـاء أثـر أحـداث حقيقيـة الزالـت ماثلة يف 
الذاكرة, وفق متوالية تدليلية متشـعبة ومتشابكة 
تسـتعيص عىل الحرص. الن كاتبهـا يؤمن بأهمية 
الكتابة والتوثيق وألنه يؤمن بأن القارئ ينبغي أن 
يكون منتجا للمعنى، مساهما يف بناء نسق الحكي 
الذي يشـرتك يف بنـاء معالم حياة ولغـة الهامش.

سجلت تفاصيل املعيش اليومي للعوالم اجتماعية 
عانت النبـذ واإلقصاء ,رسدها كاتبها بذوق جمايل 
وأدبي رفيع يجمع بني السـخرية السوداء واالدانة 
القاسـية. يحلـل بعمـق سوسـيولوجي متوسـال 
بـأدوات انثروبولوجيـة منتقاة بعنايـة التحوالت 
السوسـيوثقافية التي طبعت الشخصية العراقية 
وما أفرزه التحول السـيايس من اشـكاالت يصعب 
حلها ,وقد شـخصها الكاتب بحـس تحليل نفيس 
دقيق مالمـح البنـاء النفيس لشـخصية الهامش 
التي أرقها هوس البحث عن الهوية املهدورة .ولعل 
هـذه الخلفية هي التي منحـت الكاتب القدرة عىل 

إجراء حفـر معريف مقرتن بترشيـح تحليل نفيس 
للشـخوص املؤثثة لفضاءات الرواية التي تشـكل 
الوجـه اآلخـر لغربتـه الثاوية خلف سـتار الوعي 
الجمعي. واخـريا اقول ..يمكن اإلقـرار بأن رواية 
(سـتاركس) برهنت، وبجرأة عىل أن تكشـف عن 
أسـئلة حقيقية تخص عالقة السـلطة باملجتمع . 
اقتباس هـذا من غضب الله علينـا ..يمه مذكورة 
كل يشء يصـري بينـه ..لـم يقبل الشـاب يف املقعد 
األخـري ما قالتـه العجوز ...لكنه تـدارك قوله انها 
امـراة كبـرية وتلك حـاالت ايمانها املكتسـبة منذ 
عهود...س70وهنا نشـري إىل فنيـة تقنيات الرسد 
وهـي كثرية. منهـا يختفي الكاتب ليـرتك الرواية 
تحكي ذاتهـا وكثريا ما تشـعر وكأن بطل الرواية 
يحدثك أنت شخصيا. أّما دّقة التفاصيل والتصاقها 
بالواقع وطريقة رسدها فتضعك وجها لوجه أمام 
قضيـة مطروحـة بواقعيـة ُمرّة, مؤملـة وموجعة 
وليس مجرد حكاية عابـرة ُتحكى للتأمل, بل هي 
مسـتوحاة من الواقع .اقتباس واملسعف ال يعرف 
ماذا يعرف يف الوقـت الراهن لهذا الصبي الذي ظل 
بني الحيـاة واملوت .يف حني كان ابـو اركان يويص 
احمد فبل ان تحمله عربة التكتك ؟ان ينتبه لنفسه 
وإال يموت يف املواجهات .فالتاريخ ال يذكر الضحايا 
والشـهداء ...ص168ننتهـي مـن قـراءة الرواية 
إال أن مـا يبقـى من رواسـبها يف النفـس يتجاوز 
قطعـا حدود قراءتها فصـور أبطالها ووقائعها ال 
ترتكك وال تفارقك لتبقى مشلوال بمصائر أبطالها 

خصوصا أّن نهايتها ُتركت مفتوحة.

www.alzawraapaper.com
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احاول ان ابادلك

الحب
او انتقيك من ماليني النوارس,

اخىش الحديث مع عينيك كثريا ألنه يورثني 
الشقاء,

اخىش ان اقوَل ما ليس يل
وماليس عيل

وادري انني التحف بأصابعي
املذعورة ...

كي تحب
عليك ان تنضج كلماتك

ان تحمل حبات الكرز
لنوارس البحر,

ان تؤدي التحية كل صباح
وتبادر  بالغنج 

ان تعلُب البياض
بكم العواطف ال أدري,

سألقاك
يوما ما

حني تتخىل الناس عن مخاوفها االزلية
وتقص سوط الغياب 

حني نأخذ زادنا من الحنني دون خوف
وحني اخذ مسار خرصك...

لقارة 
شفتي السفىل

هي االروع
حني تفتح شباكها

للريح
وحني 

امسح عن نوافذها
تراب الضجيج

@ buÎ˛bi@ÔÉé@Üãé –@bÓiÏnèÌá€a@pbÓ‹§@áÓ»é@Ún–€@Ô‹«@ÔˆaÎã‹€@\êÿÌäbné\ÚÌaÎä
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لم يعد هناك هيبة للنهار 

وال حفاوة للتحايا 
اختلط الحرف بروائح بلهاء 

ورصاخ يميض وحيدا 
مثل يتيم يبحث  عن ظل 

صحبة بسيطة 
عن صوت ترنيمة يف اخر الخرائب 

عن ظهرية مقلية بالصمت 
عن حائط دون فضائح  

اقضم رأس الشارع بأظافريي 
حتى نهاية لم اتخيلها 
ال يرتادها املتوحشون  

يف قلبي حصان يلهث وعيون ترتصدني 

واضواء معلقة عىل حبل يتيم 
افكر كيف تخرج البالد من جوعها 

من عثراتها من عريها 
كيف نرمم كأسا دون فجور 

قبلة مسمومة تتسع يف الهواء 
واخطاء تلطش الحناجر بخرافاتها

وصالة ملغمة بالديناميت 
وشموع ترتعش من دمعتني 

وثقب صغري يلوح بالحرب 
وطني يلملم عصافريه يف تابوت 

وامنيات تخفي بريقها يف الرساب 
افواه تقرش الوانها بمخاط ثرثرات 

نهاياتها  دون خجل 
الالئذون خلف مؤخرة النملة 

 الخائفون من صماء ثغرة موحشة  ا

الذي ال يصلح 
للنظر يف تأرجحه 

أيها املضطرب كعواء  يف منتصف الليل 
ايها املتطفل كزوبعة هاربة 

ايها املخشوش 
مثل اذان ساكتة 

يا طاحونة تميض بغباء 
دونما رصخة او خيالء 

كيف ينام الكون 
وحروبك زقاق احمر

 ونهار مكبل بثياب الحداد
 وسماء وحشية 

وخطاباتك ابواق محروقة 
ونوافذ طائشة 

وفمي ليس معطوبا 

مثل كالمك البوهيمي 
ايتها الهاوية خذي جميع الجرذان 

اىل مملكتك الغارقة بالعكاكييز

Ô‹ÌÏì€a@Êb‡‹é@ÜÎaÜ
   عندمـا غـزا األلـم املوجع منطقة البطـن املنتفخة 
بعض الـيشء، والذي يتحرك من يمينها إىل شـمالها 
بحركة شـبه بندولية يف منطقة الرسة التي غارت يف 
العمق، رقد سـالم بشعر منفوش، وتضاريس وجهه 
متبدلة بني حني وآخر، وبـدا كالليمونة الذابلة، وهو 
مغمض العينني، غائرهما. أخذ يفكر، وهو يف فراشه، 
بمـا كان يعيق عملـه يف الدائـرة باألوقـات العادية، 
ويزعجـه، خالفاته مع صديقـه (عزيز)، حيث يصل 
الجـدال بينهمـا إىل حـد الصيـاح، وبعدهـا يعودون 
أصحـاب، وحبايـب، كمـا يقولـون هـم، ويصفهم 
زمالءهم، وهذه نتائج خالفاتهم املستمرة بال طائل. 
وكذلك يأتون عىل ذكر األفالم الجديدة يف دور السينما 
عندما يكون الذي بينهما ”دهن ودبس“. أما يف البيت 
فصـوت القدر، وهـو فوق طباخ الغـاز يغيل، يصفر 
بتواصـل مزعـج فيما أمه تأخذ قسـطا مـن الراحة 
يف غرفتهـا، وهي متمددة يف رسيرها الخشـبي الذي 
نامـت علية ليلتها األوىل بأحضـان زوجها املتويف منذ 
عرش سنني، والكسل الذي تلبس كل جسمه قد أنهكه 
جدا، فيما خارج الدار كان الهواء رطبا، وحارا بعض 

اليشء، والنهار يسحب أذياله. 
   اسـتغرق سـالم يف التفكـري طويـال، وشـغل بالـه 
املهدود، كـداٍر خاوية عىل أنقاضها، كل هذا التفكري، 

ان كان داخل البيت أو كان خارجه يف الدائرة.
   اتخـذت أفـكاره هـذه يف البداية طابعاً حـادا، وغري 
عادي تماما كزجاج مكسـور حـاد الحواف. لم يفكر 
بما سيؤول إليه راتبه للشـهر القادم، وماذا ينقصه، 
وكـم يزيد. وال إجازته املزمـع التقديم عليها. وال أمه 
التي تخاف عليه، وهو بهذا العمر الذي تجاوز فيه سن 
الشباب، وطلعت له بعض الشعريات البيض يف فوده. 

لم يفكر بما يفكر به اإلنسان العادي يف أوقات فراغه، 
وراحتـه، أو كان عىل رسير املـرض كما هو اآلن. لقد 
كانت أفكاره جديـدة، وطرية، هذه املرة. كانت أفكار 
غري مطروحة يف باله التعبان. فكر اليوم بوضعه مثل 

”ترس“ يف آلة كبرية يسمونها الحكومة.
   هذا اليوم أيضا لم يستطع الذهاب إىل عمله، وظل يف 
فراشه. لم تحرض تفكريه القراءة، وال الكتابة، وال أي 
يشء من همومه العادية. فيما السماء تبدو من خلل 
نافذة الغرفة رمادية اللون، ومملة، وغري مستساغة 
من نفسـه الالئبة، واملتأملة. والسـاعة تتكتك بصوت 
رتيـب، وهي عىل الجدار فوق رأسـه التعبان. كان ال 
يشـعر برغبة يف النـوم عىل فراش املرض برششـفه 

األبيض، ومخدته الغائرة تحت ثقل رأسه.
   فكر سالم، متسائالً بينه، وبني نفسه: من أنا؟ أجاب 
بصـوت واهن، وضعيف: أنـا مواطن عراقي، موظف 

يف دائرة حكومية، وصلـت إىل هذا العمر، ولم اتزوج. 
إذن، أنـا ”تـرس“ يدور يف آلـة الدولة الكبـرية، يدور 
كاآلخريـن بال توقف. ”ترس“ مسـنن عـىل أية حال. 
واليـوم ال يعمل هذا ”الـرتس“ يف تلك اآللـة الكبرية. 
تراكمت عليه األتربة، واألوسـاخ، أصبح متوقفا. هل 
تسـري األمور لوحدها دون هذا ”الرتس“؟ تسـاءل يف 
قرارة نفسـه امللتاعة التي تتجرع ألـم البطن الحاد، 

واملوجع، وكان الجواب غائبا من تفكريه.
   بالكاد فتح سالم عينيه عىل وسعهما، أخذ سيجارة، 
وراح يدخنهـا دون لـذة، أو انتعاش، أو تحبب. كانت 
أفـكاره، وهـو ملقى عـىل فراش مرضة، مشوشـة، 
وغـري مرتابطـة ببعضها، فرتكت يف نفسـه شـعورا 
باالحباط، والقهر، وراح من جديد يحدث نفسـه عن 
”الرتس“ الصغري الذي يمثله هو يف آلة الدولة الكبرية، 
وقـد تعب، ووهـن العظم منه، وحارصته األوسـاخ، 

واألتربة، وتركته خائر القوى.
   - نعـم!... أنا ”ترس“ صغري يف آلـة الدولة الكبرية، 
وهي ال تهتـم بهذا ”الرتس“، ولم تفكر فيه يوما ما. 
أنا، سـالم، املوظف الحكومي، الذي توقف عن العمل 

بسبب رقودة يف فراش مرضه.   
   فجـأة، راخ تفكريه املشـوش، واملوجـوع إىل خارج 
غرفته، وبيته، مّر يف الشـارع الذي فيه داره، والظالم 
كان حالكا، وبصورة ضبابية، وبصعوبة، رأى مدينته 
ينهار فيها كل يشء، حتى تمثال الحبوبي ينشطر إىل 

شطرين غري متساويني.
   ثمة ”تروس“ صغـرية، وكبرية، يف اآللة. فكر. وكل 
”ترس“ يعمل برتابة مرسومة، وهو ساكت عما يجب 
عليه عمله، حسـب الذي يشـغله، وحسـب الربنامج 

الذي ال يعرفه، واملرسـوم له كالوشـم الثابت.
   أنا راقد يف فراش املرض، تساءل: هل ستتوقف اآللة 

عن العمل؟ هل ستتوقف الحكومة؟ هل سيتوقف كل 
يشء؟

  أجاب عن هذا السـؤال يف قرارة نفسه قائال: كال، لن 
يتوقف طاملا هناك من يقوم مقامي بأبخس األثمان، 
البطالـة منتـرشة يف كل مـكان، سـيكون ”ترسـا“ 

كاآلخرين، سيدور ويتحرك مثل أي ترس آخر.
    أخذ سـالم نفساً طويالً من سيجارته التي وصلت 
إىل عقبها األصفـر الصغري.   كان يدخن برشاهة من 
فطر توا مـن صيام اليوم بأكملـه. عيناة تنظران إىل 
سـقف الغرفة األبيض الذي عاله بعض سـواد دخان 
السـيكاير. واملروحة السـقفية تدور برتابة، وبطئ، 
وهدوء. رمى العقب من بني أصابعه من خالل فتحة 
الشـباك الذي رشعت ضلفتيه، وتجمعت سـتارته يف 
ركن منه، يف حني كان املساء قد بدأ يهبط عىل املدينة، 
ويغطيهـا بغاللـة شـبه مظلمـة، ومـا زال تفكريه 

مشغوال ”بالرتس“، واآللة، والحكومة.
   عندما شفي من مرضه بعد خمسة أيام، من األلم، 
والوجـع، أصبح أكثـر هدوء، وأكثر وقـارا، مما كان 
عليـه قبـل أن يقع طريـح فراش املـرض. غاب عنه 
تفكريه املشوش، واستكان إىل وضعه الذي يعيشه كل 
لحظـة. أخذ يصل إىل دائرته قبـل أن يصل لها جميع 
املوظفني العاملني فيهـا، ويرتكها بعد أن يخرج آخر 

موظف فيها. 
   صـار يبـدي للمراجعني أقـىص درجـات االحرتام، 
واللياقة، يف معاملتهم، فينهي أشغالهم بأقرص فرتة 
زمنية حتى أن زمالءه يف دائرته انتبهوا لذلك، فأخذوا 
يتبادلـون النظرات فيما بينهم، وأصبح أكثر انصاتا، 
وأقـل كالما مع أي شـخص يراجعه، وفـوق ذاك لم 
ينس انه مثل ”تـرس“ يف آلة الدولة الكبرية، وارتىض 

ذلك.

@H@pbÓ‡ÓÁÏi@I
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الزوجـة املتطلبـة هي التي ال تشـعر 

بالـرىض مهما قدم لهـا زوجها وبذل 

الجهد من أجلهـا، فهي ال تتوقف عن 

انتقاده ولومه ودفعه للشعور بالذنب 

والتقصري، وهذا النـوع من الزوجات 

يصيـب األزواج باإلحباط، ومع مرور 

الوقـت يتوقف الزوج عن بذل مجهود 

مـن أجـل زوجته ألنـه يعلـم أنها لن 

ترىض أبـداً، كما يتدنى تقديره الذاتي 

ألنه يشعر بأنه غري كاِف، وهذا مؤرش 

خطري ينذر بانتهاء الزواج.

من خـالل قـرارة السـطور القادمة، 

يمكنـِك التعـرف إىل سـمات الزوجـة 

املتطلبة، وتجنب هذه األساليب تماماً 

يف عالقتك بزوجك، حتى تحافظي عىل 

صحة واستقرار وسعادة زواجك.

1 - الزوجة املتطلبة نظرتها محدودة 

وتركز عىل السلبيات

ال يوجد شخص مثايل يحسن الترصف 

يف جميـع األوقات، نحـن جميعاً برش 

نخطئ ونصيـب، والصحيح أن تكون 

نظرة الزوجـة لزوجها شـمولية، أي 

تنظـر لترصفاتـه عمومـاً، وبالتـايل 

تتمكـن تلقائيـاً مـن التغـايض عـن 

أخطائه البسيطة ألنه تستطيع رؤية 

الكثري من اإليجابيات التي يفعلها من 

أجلها.

فنظرتهـا  املتطلبـة،  الزوجـة  أمـا 

عـىل  فقـط  تركـز  هـي  محـدودة، 

السـلبيات، ومهما فعل زوجها أموراً 

عظيمة من أجلهـا، أو قدم تضحيات 

كبـرية، فإنها تتجاهل كل هذا، وتركز 

فقـط عـىل أخطائـه البسـيطة، وال 

تتوقف عن تذكريه بها ولومه عليها.

2 - الزوجة املتطلبة مترسعة يف الرد

الزوجـة  تنصـت  أن  الحكمـة  مـن 

وتفكـر  زوجهـا،  لحديـث  باهتمـام 

جيـداً قبـل أن ترد عليه حتـى ال تزيد 

النقاشـات حـدة وتتضخم املشـاكل 

بينهمـا، ولكـن الزوجـة املتطلبـة ال 

تحـاول التفكـري يف ردودهـا، فكل ما 

يشـغلها هـو الرد عـىل زوجهـا بأي 

كلمات تشـعرها باالنتصار، حتى لو 

كانت هذه الكلمات ال تحل املشـكلة، 

بل تضاعف حجمها.

3 - الزوجة املتطلبة اعتمادية

الشخصية السوّية تعتمد عىل نفسها 

لتحقق جـزءاً مـن سـعادتها، ولكن 

اعتماديـة، فهـي  املتطلبـة  الزوجـة 

تحّمـل زوجها مسـؤولية إسـعادها 

ال  ظروفـه  أو  مشـغوالً  كان  مهمـا 

تسـمح، وهي ال تقبل بـأي مربرات، 

هي فقط تضع رغباتها واحتياجاتها 

نصب عينيها، وعىل زوجها تحقيقها 

مهما كان الثمن.

4 - الزوجـة املتطلبـة تبنـي توقعات 

داخل عقلها دون أن تتحقق منها

تعتمـد الزوجة املتطلبة عىل أسـلوب 

اللـوم واالنتقـاد، لـذا فهـي تميل إىل 

زوجهـا  تديـن  سـيناريوهات  خلـق 

طـوال الوقـت حتـى لـو كانـت هذه 

السـيناريوهات مجـرد توقعـات لـم 

تتحقق منها، فهي ال تحاول التواصل 

مع زوجها من أجل توضيح الحقيقة، 

هي فقط تبني توقعات داخل عقلها، 

عـىل  بنـاء  زوجهـا  مـع  وتتـرصف 

توقعاتها.

5 - الزوجة املتطلبة تيسء الظن

ألن هدفها املسـتمر هو وضع زوجها 

يف قفـص االتهـام بالتقصـري ودفعه 

بالذنب تجاههـا، فالزوجة  للشـعور 

املتطلبة تـيسء الظـن بزوجها طوال 

الوقت، وال تحاول وضع نفسها مكان 

زوجهـا حتى تسـامحه عىل تقصريه 

أبداً.

تسـعى كل أم لسـعادة طفلها، 

عـن  بعيـداً  الطفـل  ووجـود 

أنظـار األم، عـىل سـبيل املثال 

املدرسـة،  يف  تواجـده  فـرتة 

ُيشـعر بعض األمهات بصعوبة 

الحفاظ عىل سـعادة أطفالهن 

طوال اليوم الدرايس، والحقيقة 

أن األطفـال أقويـاء ويتمتعون 

باملرونة، ويتمكنون من العثور 

عـىل سـعادتهم يف أي مـكان، 

فقط عرب بعض التشـجيع من 

األم.

تابعـي القـراءة لتحصـيل عىل 

٦ نصائـح ذهبيـة تسـاعدك يف 

الحفاظ عـىل طفلك سـعيداً يف 

كل يوم درايس.

١- أعـدي لطفلـك وجبة إفطار 

شهية ومغذية

املغذية  الشـهية  اإلفطار  وجبة 

هي أفضـل بداية ليوم سـعيد، 

فالطفل يشعر باهتمام والدته، 

كمـا يشـعر أن كل يشء عىل ما 

يـرام عندمـا يخرج مـن املنزل 

وهو يشعر بالشـبع بعد تناول 

وجبـة لذيـذة وممتعـة، تمده 

خـالل  كاِف  لوقـت  بالطاقـة 

بداية اليوم الدرايس، فال يشـعر 

باإلرهـاق أو الجـوع، وبالتـايل 

موعـد  حتـى  مرتاحـاً  يكـون 

وجبته املدرسية.

٢- ضعي يف حقيبة طفلك شيئاً 

يسعده

أغـراض طفلـك  أي يشء مـن 

التـي يحبها، ومسـموح بها يف 

املدرسـة، يمكنـِك وضعه داخل 

حقيبتـه، حتـى يشـعر طفلك 

بالسعادة عندما يفتح حقيبته، 

اسـتعداداً  أكثـر  يجعلـه  ممـا 

للسعادة عىل مدار اليوم. 

٣- ضعي رسالة حب لطفلك يف 

صندوق الغداء

اكتبي رسـالة قصـرية لطفلك، 

تخربيه فيها بحبـك له وفخرك 

به، أو افتقادك لـه، عندما يقرأ 

طفلك رسـالتك، سـوف يشعر 

أنِك بجواره، وسـوف تشـعره 

واالهتمـام  بالحـب  كلماتـك 

والسعادة.

وال  صغـرياً  طفلـك  كان  إذا 

يستطيع القراءة، اجعيل رسالتك 

مليئة بالرسـومات امللونة التي 

تخـربه بحبك له، مثـل القلوب 

والفراشات والنجمات الالمعة. 

٤- أرسـيل قبلـة حنونـة مـع 

طفلك

اطبعـي قبلـة حنونـة عىل كف 

طفلـك، وأخربيه أنهـا موجودة 

عـىل كفه طـوال اليـوم، عندما 

يشـعر أنه ليس بخـري، يمكنه 

وضـع كفه عىل خـده ليحصل 

عـىل قبلة مامـا التـي تطمئنه 

وتشـعره بالسـعادة والراحـة 

والدعم. 

٥- اجعـيل طفلك يـردد كلمات 

التشجيع

التشـجيع ضمن  ثبتـي فقـرة 

روتـني الصبـاح. قبـل خـروج 

طفلك من املنـزل، اجعليه يقف 

أمـام املـرآة، ويـردد أنـه ذكي 

وناجـح  ومحبـوب  وشـجاع 

وقـوي. سـوف تنعكـس هذه 

طفلـك  نفسـية  عـىل  العـادة 

بشـكل  شـخصيته  وتكويـن 

مبهر.

٦- احتفـيل مع طفلـك بانتهاء 

اليوم الدرايس بنجاح وسعادة

عندمـا ينجـح طفلـك يف إنهاء 

اليـوم الـدرايس وهـو سـعيد، 

اإلنجـاز.  بهـذا  معـه  احتفـيل 

يكـون  أن  يمكـن  واالحتفـال 

بأبسـط األشـياء، مثـل إعـداد 

يف  كريـم  اآليـس  أو  الفوشـار 

املنـزل، أو اصطحابـه يف نزهة 

قصرية.

تعّد اإلصابة بالحساسية من األمور املزعجة 

التي يصاب بها الكثريون، والسبب يف اإلصابة 

بهـا هو التعرض لبعض األسـباب التي تثري 

الحساسية يف الجسـم، فنجد أن األشخاص 

املصابـني بالحساسـية يعانـون من بعض 

األعراض املزعجة، كالطفح الجلدي والتورم 

وعدم الرتكيز.

ولعالج الحساسية يجب التعرف عىل السبب 

املؤدى لإلصابة بها.

- ضوء الشـمس، بعض األشخاص يعانون 

من الحساسـية من ضوء الشـمس، لذا عند 

تعرضهم لها تزداد فرص اإلصابة والتعرض 

للحكـة واالحمـرار، والتورم يف الجسـم، لذا 

عليك تجنب التعرض ألشـعة الشـمس حال 

أنـك شـخص يعانـى مـن حساسـية ضوء 

الشمس. 

- مـن أغـرب أنواع الحساسـية حساسـية 

يعانـون مـن  األشـخاص  بعـض  النقـود، 

االلتهـاب الجلد التحسـيس عند ملس النقود، 

والسـبب هـو النيـكل املوجـود يف العمـالت 

املعدنيـة، لذا يفضل تقليـل التعامل مع مثل 

هذه النقود.

- كما أوضح التقرير، أن بعض األشـخاص 

يعانون من حساسـية البالونات، والسـبب 

وجـود مـادة الالتكس التي تسـبب اإلصابة 

بالحساسية الشديدة لدى الكثريين وخاصة 

األطفال. 

- الـدورة الشـهرية، هنـاك عـدد قليـل من 

النسـاء الالتي يعانني من الحساسـية تجاه 

الهرمونات، ويزداد ليدهن اإلصابة بتقرحات 

الفـم، والطفـح الجلـدي، والسـبب وصول 

هرمون الربوجسرتون إىل ذروته بالجسم.
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طريقة التحضري:

حمي الفرن عىل درجة حرارة 

١٨٠ مئوية.

يف وعاء الخـالط الكهربائي، 

ضعـي البيـض، والفانيليـا، 

والسـكر، واخفقي املكونات 

حتـى تتجانس، ثـم أضيفي 

الزبادي واسـتمري يف الخفق 

جيداً.

تدريجيـاً،  الزيـت  أضيفـي 

حتـى  املزيـج  واخفقـي 

يتجانـس، ومن ثـم أضيفي 

الطحني تدريجياً واخفقي.

أضيفـي البيكنج بـاودر مع 

االسـتمرار يف الخفـق حتـى 

تمام التجانس.

خليـط  إىل  التمـر  أضيفـي 

الكيك وقلبـي املكونات قليالً 

بواسطة سباتوال.

فـرن،  صينيـة  حـرضي 

وادهنيهـا بالزبدة، ورشـيها 

بالقليـل مـن الطحـني، ثـم 

يف  الكيـك  خليـط  اسـكبي 

الصينيـة وأدخليها إىل الفرن 

لحـوايل نصـف سـاعة حتى 

تنضج، ثم قدميها.
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تتنوع وتختلف أسـباب حـوادث الطرق؛ ومن أخطـر ما يمكن أن 
تشـعر بـه هو النعـاس أثناء القيادة وشـعورك بعـدم قدرتك عىل 
املقاومة أكثر، هنا يجـب عليك أن تتبع هذه النصائح لتعرف كيف 

تتجنب هذا الشعور من أجل تفادي حوادث الطرق.
و ُيصنـف النعـاس أثناء القيـادة عىل أنـه واحد من أكرب أسـباب 
وقـوع الحوادث عىل الطرق بنسـبة كبرية، لذا وجـب علينا التنبيه 
عن هذا األمر وتقديم بعض النصائح لتجنب النعاس أو النوم أثناء 
القيادة كما تهتم الرشكات أيضاً بتقديم األنظمة الذكية عىل بعض 

السيارات الحديثة.
نصائح للتغلب عىل النعاس أثناء القيادة:

-تجنب القيادة أثناء التعب:
يجـب عليك عـدم القيام بعمليـة القيادة إال وأنـت يف كامل لياقتك 

وتركيزك خاصًة أثناء القيادة لفرتات أو رحالت طويلة.
-تقسيم الرحلة ألجزاء:

بمعنـى أنه إذا كانت املسـافة املقطوعة طويلة، يجب عليك جدولة 
فرتات الراحة عىل الرحلة كل ساعتني تقريباً، حيث يمكنك الوقوف 
يف مكان آمن وأخذ قسـط كاٍف من الراحة، كما يمكنك االسـتعانة 
بنظـام املالحـة GPS للتعـرف عـىل أماكـن الوقوف واالسـرتاحة 

املوجودة عىل طول طريق السفر.
-درجة حرارة السيارة:

انتبـه جيـداً لهذا األمر الـذي يتجاهله الكثري من السـائقني، حيث 
إن درجة الحرارة املنخفضة داخل مقصورة السـيارة تسـاعد عىل 
النعاس، لذا عند بداية الشعور بهذا اليشء يجب عليك إغالق مكيف 

السيارة وفتح النوافذ حتى تستعيد انتباهك مرة أخرى.
-تجنب تناول طعام دسم:

تناول الوجبات الدسـمة ربما يفضلها بعض األشخاص سواء قبل 
أو وسط الرحلة، لكن حقيقًة هي أمر غري مرغوب به أثناء القيادة؛ 

ألنه يزيد من فرصة نعاس السائق أثناء القيادة.
:MP3 مشغل الوسائط-

عىل حسـب نوع شخصيتك يمكنك االستفادة من مشغل الوسائط 
يف عدة أشـياء مثل تشـغيل املوسـيقى أو األخبار أو حتى محتوى 
تعليمي، مما يعمل عىل زيادة انتباهك وُيبعدك عن النوم، مع األخذ 
يف االعتبار أنه سالح ذو حدين، حيث يجب عليك االنتباه مع الطريق 

وعدم التشتت مع اليشء الذي تسمعه.
-تناول املاء ومرشوبات الطاقة:

تعمـل هذه املرشوبـات باإلضافة إىل العصائر والقهـوة عل ىزيادة 
تركيـزك، كمـا أنه يوجد عامل غري مبـارش لفائدتها أال وهو زيادة 
حاجتـك إىل التبـول، ممـا يجعلـك تتوقـف لقضاء حاجتـك وأخذ 

اسرتاحة ومن ثم العودة مرة أخرى لعملية القيادة برتكيز أعىل.
نصائح استخدام نظام كشف النعاس:

- يقـوم النظام بتنبيهك عند كشـف النعاس أو التعـب الناتج عن 
عمليـة القيـادة، أمـا إذا كان التعب واإلرهاق موجوداً مسـبقاً فال 

يجب أن تكون خلف عجلة القيادة من األساس.
- عند تنبيه النظام لك يجب أن تتوقف وتأخذ قسـطاً من الراحة يف 
أي مـكان عام وآمن، كما يمكنك طلب املسـاعدة من نظام املالحة 

GPS للعثور عىل أقرب األماكن بالنسبة لك.

يتنـاول الكثـري من األشـخاص 

املليئـة  الطاقـة  مرشوبـات 

بالكافيـني املتواجدة يف املحالت، 

والتي تدعي توفري الطاقة لألداء 

الريـايض أو الرتكيـز العقـيل أو 

حتى زيادة اليقظة بشكل عام.

وبحسـب الخـرباء فـإن هـذه 

املرشوبـات تحتـوي عـىل ١٥٠ 

ملليغـرام أو أكثر مـن الكافيني 

هـو  والكافيـني  علبـة،  لـكل 

«مسـاعد مولد للطاقـة»، غالبا 

مـا يعتمـد عليـه يف نوبـات من 

النشـاط البدني عـىل أمل إطالة 

مدة أو شدة التمرين.

ومـع ذلك فقـد تم ربـط تناول 

الكافيـني الزائد بزيـادة معدالت 

واضطراب  واإلجهـاض،  القلق، 

حساسـية  وانخفـاض  النـوم، 

كوليسرتول  وارتفاع  األنسولني، 

منخفـض  الدهنـي  الربوتـني 

الكثافة، واضطراب نظم القلب.

الطريقة  إن  املختصني  وبحسب 

األكثر مبارشة وراسخة وصحية 

السـتخراج الطاقـة مما نرشبه 

هـي مـن خـالل مصـدر جيـد 

الكربوهيـدرات  للكربوهيـدرات 

املفضـل  الوقـود  مصـدر  هـي 

ألجسـامنا: فهـي أول مدخالت 

الغذائية،  الطاقة مـن وجباتنـا 

والتي تستخدم لتغذية كل يشء 

من وظائف األعضاء املناسبة إىل 

النشاط البدني.

وأهـم مصـادر الكربوهيـدرات 

من املرشوبـات هـو الفركتوز، 

وهـو مصـدر طبيعي للسـكر، 

وعصـري  الفاكهـة  يف  وفـري 

الفاكهة، وثبت أن الحصول عىل 

الوجبتـني املوىص بهمـا أو أكثر 

مـن الفاكهة يوميـا أمر صعب 

بالنسبة ملعظمنا.

وأفـادت مراكـز السـيطرة عىل 

أن  منهـا  والوقايـة  األمـراض 

واحدا فقط من كل ١٠ منا يلبي 

هـذا املطلب، ويمكـن الحصول 

عىل حصة واحدة مـن الفاكهة 

كل يـوم من خالل كأس سـعة 

٨ أونصات مـن عصري الفاكهة 

الطبيعية ١٠٠٪.

ومن أهـم عصائر الفاكهة التي 

تساعد عىل توفري طاقة موثوقة 

إىل جانب طعمها اللذيذ:

عصري تفاح

عصري الربتقال

عصري الرمان

عصري العنب

وأشـار الخـرباء إىل أهمية جعل 

املشـاريب طبيعية ١٠٠٪  هذه 

دون إضافـة أي مـواد صناعية 

أو محليات، فيما يمكن دمجها 

مـع مكونـات طبيعيـة أخـرى 

تسـاهم يف الحفاظ عـىل طاقة 

الجسـم، ودعم الصحة العقلية 

والجسدية.
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ابذل كل جهدك اليوم حتى تتواصل مع شخص 
ما انقطع االتصال بينك وبينه لعدة أشهر. ربما 
يعنفك هذا الشـخص يف البداية ولكـن حاول أكثر 
مـن مـرة. ال بأس إذا أرسـلت له خطابـا تروي له 
وضعك وسـبب عدم اتصالك به الفرتة املاضية. دع 

هذا الشخص يعرف أنك تهتم به ولم تنسه.

ربما تجد اليوم نفسـك يف موقف محرج فإما أن 
تقول الصدق لكي تصارح من أمامك بحقيقة ما، 
أو تكذب لتخفي عنه شيئا ما. قد يكون الخيار صعبا 
أحيانـا، خاصة إذا كنت تخاف من أن تؤذي مشـاعر 

اآلخرين. ال تتخل عن مبادئك وأخالقياتك.

هـل تفكـر يف التغيـري هذه الفـرتة؟ إذا شـعرت أن 
حياتك أصبحـت مملة وغري سـعيدة، أمامك أكثر من 
فرصة اليوم للتغيري. كل ما عليك فعله أن تحدد ما تريد 
أن تغريه. إذا فكرت يف قضاء يومك يف املنزل، غري مكان 

قطع األثاث ورتبها بطريقة مختلفة.

املواقف السـخيفة التي تتعرض لهـا اليوم قد تجعلك 
تشـعر بأنك مضغوط وقلق. تفكر فجأة يف الهروب من 
كل يشء مهمـا كانـت النتائـج. هروبـك اآلن لن يكون 
لصالحك فالنتيجة سـتكون أسوأ مما تتخيل. ركز عىل 

املهام التي تحتاج إىل رسعة وجودة اآلن.

تظـن أن من حولك ال يحبونـك وال يهتمون بك. إذا 
كنت أعزب، قد تسـوء حالتك ويتغري مزاجك. ابتسم 
للحيـاة. إذا أرصرت عـىل التفكري يف املشـاكل، لن تجد 
من يسـألك عن سبب حزنك وتغري مزاجك. حاول أن تسعد 

نفسك من خالل القيام بأشياء تحبها.

الذيـن  اليـوم عـىل األشـخاص  ال ترفـع صوتـك 
يسـاعدونك ويدعمونك باسـتمرار. ال تعط الفر صة 
ألي شـخص لكي يحل لك مشـاكلك، بل يجـب عليك أن 
تحلها بنفسك. لديك فرصة اليوم لكي تعيش حياة سعيدة 

لألبد، فحاول أن تستغلها.

تشـعر بقوة العاطفة وتزداد رغبتك يف التقرب 
من الرشيـك الذي تكن له كل الحب والتقدير. إذا 
شـعرت أن وضعك الصحي يتحسـن، فهـذا جراء 
تطبيق إرشـادات أصحـاب االختصـاص يف مجال 

التغذية. ال تتخل عن أصدقائك يف الفرتة الحالية.

دلل نفسـك واهتم بصحتك، خاصة إذا شـعرت بالتعب 
هـذا اليوم. قد يرتاجع أداؤك ومسـتواك يف العمل تدريجيا 
بسـبب العمل لفرتات طويلة. إذا كانـت لديك فرصة لقضاء 
بعـض الوقت يف املنزل، يفضل أن تسـتغله يف النوم والراحة. من 
األفضـل دائما أن تكـون حكيما وغري متـرسع يف اتخاذ قرارتك 

حتى وإن استغرقت وقتا طويال.

لديك قدرة غري عادية عىل حل مشاكلك يف وقت قصري جدا. 
إذا واجهتك مشـكلة ما تعامل معها وحدد سببها. ال تصدق 
مـا تسـمعه اليوم من بعـض األشـخاص، بل تأكـد من كل 
خرب ومعلومة بنفسـك. ستتعلم أشـياء جديدة اليوم بسبب 

اختالطك ببعض األشخاص األكرب من سنا.

تمـر بظرف صعـب اليـوم وأنـت بأمـس الحاجة إىل 
مسـاندة الرشيك لتجاوز ما تواجهه بأقل رضر ممكن، 
فـال تـرتدد يف االتصـال به. تنضـم إىل إحـدى الفرق أو 
املجموعات الرياضية وتواظب عىل املشـاركة يف جميع 

أنشطتها لكي تنقص وزنك وتحافظ عىل صحتك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربما تهتـم باحتياجات ومطالب اآلخرين أكثر من 
مطالبك الشخصية. يجب أن يكون هناك توازن بني 
األنانية ونكران الذات. ال تضح بنفسـك من أجل خدمة 

اآلخرين. من املهم جدا أن تفكر يف نفسك أوال.

١٨٠١ - الحملـة الفرنسـية عـىل مرص بقيـادة الجنـرال جاك 

فرانسوا مينو تغادر األرايض املرصية.

١٨٦٧ - العلـم األمريكي يرتفع للمرة األوىل يف أالسـكا، ويشـري 

ذلك إىل انتقال ملكية تلك املنطقة من اإلمرباطورية الروسـية إىل 

الواليات املتحدة.

١٨٩٨ - الواليات املتحدة تحتل بورتوريكو.

١٩٤٤ - االتحاد السوفيتي يغزو تشيكوسلوفاكيا.

١٩٧٠ - الرئيس السـوري نور الدين األتايس يقدم استقالته من 

جميع مناصبه احتجاًجا عىل تدخل الجيش يف الحياة السياسية 

وعىل ممارسات رفعت األسد شقيق وزير الدفاع حافظ األسد.

١٩٩١ - االتحاد السـوفييتي يرجـع عالقاته مع إرسائيل منذ أن 

قطعت يف عام ١٩٦٧ بعد حرب األيام الستة.

٢٠٠٩ - تفجـريات انتحارية يف اجتماع بمدينة بيشـني اإليرانية 

يف محافظة سيستان وبلوشسـتان من قبل مجموعة جند الله، 

أسفرت عن مقتل ٤٣ شخًصا عىل األقل بينهم عدة قادة بارزين 

مـن حرس الثورة اإلسـالمية كالعميد نور عيل شوشـرتي نائب 

قائد القوات الربية لحرس الثورة اإلسالمية.

٢٠١١ - بـدء املرحلة األوىل من صفقة تبادل األرسى بني حماس 

وإرسائيل، بوسـاطة مرصيـة، حيث تم اإلفراج عن ٤٧٧ أسـري 

فلسـطيني بالسـجون اإلرسائيلية فيما قامت حماس بتسـليم 

الجنـدي املختطف لديهـا جلعاد شـاليط إىل مـرص، إيذاناً ببدء 

عملية التبادل.

٢٠١٥ - بدء املرحلة األوىل من انتخابات مجلس النواب املرصي، 

وسط أنباء عن ضعف اإلقبال خاصة الشباب.

٢٠١٧ - الربملـان الُرتكـي ُيقر مـرشوع قرار يمنـح دور اإلفتاء 

والُعلماء املُسـلمني صالحية عقد القران بني األزواج بالبالد، بعد 

أن كانت حكرًا عىل موظفي دوائر شؤون الزواج يف البلديات منذ 

قيام الُجمُهوريَّة سنة ١٩٢٣م.

٢٠٢٠ - فيضانـات يف حيـدر آبـاد الهنديـة، تـؤدي لوفـاة ٨١ 

شخًصا.
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ولـد فرانك سـيالك يف كرواتيا ، وذلك يف 
يوم  ١٤ من شـهر يونيـة ، لعام ١٩٢٩ 
من امليالد ، وقد بلغ من عمره ٨٨ عاًما 
، وقد عمل سيالك كمدرس للموسيقى 
، وذلك يف مدرية من املدارس الحكومية 
، والجديـر بالذكر، أنه كان ينعم بحياة 
هادئة ، تخلو من أية مشـاكالت، وظل 
كذلـك إىل أن تعـرض لحـادث يف عـام 
١٩٦٢ مـن امليـالد، والـذي كان له دور 
كبـري ، يف تغيري مجريات أمـور حياته 
، وتتالـت عليـه املصائـب، والحوادث، 
واحـدة تلو األخرى، إىل أن حالفه الحظ 
يف األخري، وإتمام فوزه الساحق يف لعبة 
اليانصيـب . يف عـام ١٩٦٢ مـن امليالد 
، كان فـران يسـتقل أحـد القطـارات، 
وكان عـىل مقربـة من مشـارف النهر 
الجليدي ، فاختل توازن القطار بسـبب 
الجليد ، وسـقط من األعـىل، وقد لقى 
جميـع ركابـه حتفهم إال فـران ، الذي 
لـم تصبه إال كدمات ، سـهلة املعالجة، 
وكـرس يف ذراعه ، تم الشـفاء منه، بعد 
فـرتة وجيزة ، فقد نجـا بأعجوبة. ويف 
عام ١٩٦٣ من امليالد ، حينما قرر فران 
أن يركـب طائـرة للمـرة األوىل، حـدث 
عطـل مفاجـئ للطائـرة، يف الجو، ولم 
يتم التمكن مـن إصالحه، فما كان من 
فـران، إال أنه فتح الطائـرة، وقفز من 
أعـىل، واملفاجـأة، أنه نزل عـىل كومة 

بالغة االتساع من القش، ولم يصبه أي 
مكروه، وقد تفجرت الطائرة بمن فيها. 
ويف يـوم من األيام ، حينمـا ركب فران 
حافـة عامة ، فما كان من الحافلة، إال 
أنها قد سقطت من عىل ارتفاع شاهق 
، ولكنـه ، قد نجا، مـع مجموعة قليلة 
من الركاب ، وقـد كان ذلك ، يعد مرور 
ثالث سنوات فقط ، عىل حادثه األخري ، 
حتى يف املرة ، التي اشـرتى فيها سيارة 
خاصة له، انفجـر املحرك الخاص بها، 
وللحظ ، فقد غادرها قبل ثواٍن معدودة 

من انفجارها. 
وعقـب ثالث سـنوات أخرى ، اشـرتى 
سـيارة أخـرى ، ولكنهـا يف تلـك املرة، 
ترسيـب  يف  مشـكلة  تتضمـن  كانـت 
الوقـود، التـي أدت بـه إىل بعـض مـن 
الحـروق الطفيفة، ولكنه نجـا أيًضا، 
فقرر أال يعود إىل رشاء السـيارات مرة 
أخرى، وذات يوم من األيام، وبينما هو 
يسري يف طريقه ، صدمته حافلة كربى 
، ولكـن املفاجـأة أنه كان حًيـا، ونجا 
أيًضا. أما يف عام ٢٠٠٥ من امليالد، فقد 
قـرر أن يقوم بـرشاء إحـدى بطاقات 
اليانصيـب، بغرض التسـلية، ال أكثر، 
واملفاجأة أن بطاقته ربحت، ما يقارب 
مليون، و١٠٠ ألف دوالر أمريكي، ومن 
هنـا وصف بأنـه الرجـل صاحب أوفر 

حظ يف العالم، عىل اإلطالق.
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سـلبية  مزاجيـة،  متواضعـة، 
أم خياليـة صفـات شـخصية 
مختلفـة ومتناقضة تعكسـها 
هـذه االوراق  املتسـاقطة عن 
ورقـة  اختـاري  شـخصيتك، 
الخريـف التي تمثلـك فس هذا 

االختبار لنخربك دالالتها.
١- أنت متواضعة ومتفائلة:

يشـري هذا النوع من االوراق اىل 
انك شـخص متواضع ومتفائل 
جـدا. تريـن االمـور كمـا هي 
وتأملـني باالفضـل. تؤمنني أن 
العالـم يمكن ان يكـون افضل 
االستسـالم.  ومن مهامك عدم 
تملكـن معايـري عاليـة جـدا. 

يمكنـك ان تكونـي مثاليـة. إن 
كان احد يائس فتتعاطفني معه 
بشـكل كبري وتقومـني بنصح 

وتعليم الذين بحاجة اليك.
٢- أنت حماسية وعازمة:

أنت شـخص طمـوح وحيوي. 
ترغبني بالحصول عىل كل يشء 
يف الحيـاة. يمكنـك أن تشـكيل 
منافسة كبرية النك تحبني الربح 
وأن يفكـر اآلخـرون بـك كأنك 
رابحة. تبذلـني قصارى جهدك 
من أجـل النجاح وتتالءمني مع 
أي مجموعـة كانت فأنت مرنة 
ومتأقلمة مـع كل أنواع الناس 

من كل انحاء العالم.

٣- أنت عفوية ومزاجية:
ال  وشـغوف  حيـوي  شـخص 
مندفعـة  تكـربي.  ان  تريديـن 
الريح.  وتغريين مشـاعرك مع 
البقاء  مسـلية ومرحة، تحبني 
انـواع  بمختلـف  منشـغلة 
متجولـة  أنـت  النشـاطات. 
ومسـافرة بشـكل كبـري، النك 
العالـم،  اكتشـاف  تحبـني 
وتتنقلـني مـن مـكان اىل آخـر 

بسبب مللك الرسيع.
٤- أنت مساملة وسلبية:

 شـخص متاقلـم ودبلومايس. 
تعلمـني ان كل شـخص يملـك 
الحسنات والسـيئات. تحاولني 

التاقلـم مـع االشـياء كما هي 
النك تعلمني ان هناك العديد من 
االشـياء يف هذا العالم ال يمكنك 
تغيريهـا. أنـت شـخص داعم 
ورصيـح. تتوقعني مـن الناس 
ان يتقبلونـك كمـا تتقبلينهم. 
تحبـني أخـذ كل وقتـك يف حـل 

االمور وال تستعجلني.
٥- أنت ملهمة وخيالية: 

شـخص مفكر. تمضني معظم 
الوقت يف التفكـري. لديك حدس 
كبري حول الناس ومعرفة كبرية 
حول الطبيعة البرشية. تميلني 
اىل ان تكوني عاطفية، فتؤمنني 
أنـه مـن الـرضوري االهتمـام 
بمشـاعرك. أنت منطوية ذاتيا 
وواعيـة. تفهمـني اآلخرين من 

خالل  فهم نفسك.
٦- أنت مهتمة وحذرة:

 شـخص مسـؤول ومحبـوب. 
النـك  عليـه  االعتمـاد  يمكـن 
مـن  أنـه  تؤمنـني  مثابـرة. 
باالمـور  القيـام  الـرضوري 
أنـت  الحيـاة.  يف  الصحيحـة 
صديق ويف وفرد محب للعائلة. 
مـن السـهل بالنسـبة اليك ان 
اجتماعيـة  عالقـات  توطـدي 
وعاطفيـة قوية مـع اآلخرين. 
أنت حقيقة بامتياز وبعيدة عن 
االصطناعيـة، ويزعجك عندما 

يكون الناس مزيفني.

قضاء ليلة رومانسـية يف املنزل مع الحبيب قد يحسن 
العالقـة بينكمـا. عالقتـك متوتـرة مع األصدقـاء هذه 
الفـرتة، ولكن ربما يحـدث موقف ما اليـوم يغري العالقة 
تماما إما لألفضل أو األسوأ. ستكتشف اليوم أن أصدقاءك 

أصبحوا أعداءك.
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گصت بيه اليالي حيل ياحيـــــــل 
طحت والناس كلها تصيح ياحيل 
تعال حلالي شوفه شلون ياحــيل 
أثر فراگک ما ظل حيل بيـــــــه

 
*عليمـن جاي تـسال عن االحـوال

احلمد هللا بغيابـك حـيل تـعبــــــان
احلسره البيه ابجي ومحد يشوف
مثل حسرة الصورة ابيت عـميان



السنوات  يف  كبرية  نجاحات  وحققت  جيلها،  ممثالت  أقوى  من  واحدة  شلبي،  منة  الفنانة  أن  شك  ال 
األخرية، والسيما أنها تختار املواضيع التي تقدمها بعناية فائقة، علًما أنها قليلة املشاركات الدرامية، 
إال أنها ال تتعجل يف تقديم محتوى غري مرٍض بالنسبة لها، وهو أمر جيد للفنان وأن اختيارته تكون 
صائبة ويتفاعل معها الجمهور، وجدير باألمر أن منة شلبي فنانة جيدة الصنع بكل املقاييس. الجيد 
املهرجانات  أفضل  من  (جائزتني)  تحصد  جعلها  املاضية،  األعوام  مدار  عىل  شلبي  منة  اختيارات  يف 
إذ حصدت جائزة (أفضل ممثلة) عن مسلسل «بطلوع  العربي،  الوطن  الجماهريي يف  عىل املستوى 
الروح» الذي عرض يف رمضان املايض، وذلك من خالل مهرجان «القاهرة للدراما» يف نسخته األوىل، 
التمثيلية برئاسة أرشف زكي. املهن  الفخراني، بمشاركة نقابة  القدير يحيى  الفنان  والذى يرتأسه 
كما حصلت منة شلبي عىل جائزة افضل ممثلة عن نفس املسلسل، من حفل املوركس دور، وسط 
حضور عدد كبري من الفنانني، وأكدت منة شلبي انها يف قمة سعادتها بسبب حصولها عىل الجائزة 
من املهرجان األعرق يف لبنان. الجيد يف األمر، أن منة شلبي حصدت الجائزتني يف أقل من ٣٠ يوماً، إذ 
جاءت الجائزة األوىل من مهرجان القاهرة للدراما يوم ٢١ سبتمرب املايض ، وجائزة موركس دور يف ١٦ 
أكتوبر الجاري، وهو أمر جيد للغاية، وأن دل عىل يشء يدل عىل أن منة شلبي واحدة من أذكى فنانات 

هذا العرص.
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جائزة  النور  عبد  سريين  النجمة  حصدِت 
العمر»، من  بـ «دور  التمّيز  التحكيم عن  لجنة 
 ٢٢ الـ  دورته  يف  دور»  «موريكس  مهرجان 
لبنان»، وذهبت  يا  «انهض  والذى يحمل عنوان 
أبو  بديع  للفنان  لبناني  ممثل  أفضل  جائزة 
 - زرقا  خرزة   - الربيئة   -  ٢ «للموت  عن  شقرا 
جائزة  األحمد  محمد  الفنان  وحصد  أيام»،   ٨
 -٢ «للموت  مسلسيل  عن  عربي  ممثل  أفضل 
عروس بريوت ٣». وحصد الفنان واملخرج جاد 
شويري جائزة أفضل فيديو كليب للعام «أهالً 
وسهالً» للنجمة مايا دياب، وحصدت الفنانة 

غناء  نجمة  أفضل  جائزة  لطيفة  التونسية 
أشقر  جو  وحصد  لوالدتها،  وأهدتها  عربية 
جائزة أفضل نجم ترفيهى، وفازت ايدا ايجي 
وذهبت  للعام.  تركية  ممثلة  افضل  بجائزة 
نادين  للسيناريست  سيناريو  أفضل  جائزة 
جابر عن مسلسل «للموت ٢»، وذهبت جائزة 
أفضل ممثلة لبنانة دور مساند للفنانة نوال 
كامل.  وحرض من نجوم الفن، الفنان محمد 
ظهرت  التي  شلبي  منة  والفنانة  رمضان، 
باللون  فستان  ارتدت  حيث  مميزة،  بإطاللة 
لطيفة  التونسية  الفنانة  وحرضت  الفىض، 

ارتدت  حيث  بإطاللتها،  األنظار  لفتت  التى 
محمد  الطفل  وحرض  جذاب،  جامبسوت 
يذكر  رايقة».  «الغزالة  أغنية  مطرب  أسامة 
أن حفل «املوريكس دور» حقق نجاحاً كبرياً 
األوىل  انطالقته  منذ  املاضية  السنوات  خالل 
لبنان، وهو مهرجان  يف  وذلك  عاماً،   ٢٢ قبل 
شامل بسبب الجوائز املختلفة التي ال تعتمد 
فقط عىل التكريم يف املجاالت الفنية املختلفة 
واإلخراج،  والتمثيل  الغناء  بينها  من  التي 
النقاد  آراء  عىل  تعتمد  جوائز  هناك  إن  حيث 

باإلضافة إىل تصويت الجماهري.

بعودة  يفرحوا  أن   BTS عشاق  يكد  لم 
نهاية  املبارشة  العروض  إىل  الفرقة 
األسبوع املايض، يبدو أن الفرقة ستغيب 
ألسباب  وذلك  طويلة  لفرتة  املرة  هذه 
بأن   BigHit وكالة  أعلنت  وطنية.إذ 
بالخدمة  BTS سيلتحقون  فرقة  أعضاء 
أفرادها  بأكرب  بدءاً  اإللزامية  العسكرية 
ديسمرب  يف  عاماً  الثالثني  يتم  الذي  جني 

املقبل.
وكان جني قد قام بتأجيل خدمته ألطول 
يف  يخدم  أن  املتوقع  ومن  ممكنة  فرتة 
سيغيب  أنه  أي  كاملة  لفرتة  العسكرية 
عن األنظار لنحو سنتني. ويف البيان الذي 
 Weverse عىل   BigHit Music شاركته 
عّربت الوكالة عن فخرها بأعضاء الفرقة 
العرسكية،  بالخدمة  سيلتحقون  الذين 
«الوكالة  معناه:  بما  البيان  يف  وجاء 
فخورة بأن تعلن اليوم بأن أعضاء فرقة 
BTS يمضون قدماً يف خططهم لاللتحاق 
بالخدمة العسكرية. بعد الحفل املوسيقي 
الستضافة  بوسان  عرض  لدعم  الرائع 
 ،٢٠٣٠ العام  يف  الدويل  إكسبو  معرض 
بمساعي  منهم  فرد  كل  ينطلق  وبينما 
فردية، انه الوقت املثايل ويترشف أعضاء 
ولفت  بالخدمة».  بااللتحاق  الفرقة 

البيان إىل أن الفرقة ومنذ انطالقتها منذ 
نحو عرش سنوات وهي تحقق نجاحات 
األرقام  وتحطم  العالم،  مستوى  عىل 
الكي  بموسيقى  وحلّقت  القياسية 
البيان  وأضاف  املستويات.  أعىل  إىل  بوب 
االنتهاء  بمجرد  اإلجراءات  جني  «سيبدأ 
من طرح أغنيته املنفردة يف نهاية أكتوبر. 
عندها سيتبع إجراءات التجنيد للحكومة 
يف  آخرون  أعضاء  يخطط  كما  الكورية. 
وفقاً  العسكرية  خدمتهم  ألداء  الفرقة 
من  كل  وبالتايل  الفردية.  لخططهم 

الرشكة وBTS يتطلعون للعودة معاً مرة 
ُينهي  أن  بعد  أي   ،٢٠٢٥ العام  يف  أخرى 
عّرب  اإللزامية».  خدمتهم  الفرقة  أفراد 
اآلرمي ورواد مواقع التواصل االجتماعي 
الذين   BTS لخطوة  احرتامهم  عن 
بخدمة  املقبلة  السنوات  يف  سينشغلون 
وطنهم، وعلق أحد املغردين مؤكداً بأنهم 

سينتظرون عودة الفرقة.
الفرقة  أعضاء  «أحب  كاتباً  آخر  وعلق 
السبعة لألبد، أنا فخور بكم جداً». وتابع 

يف تغريدته اآلرمي لألبد وBTS لألبد.

يعّد غالبية األشخاص حول العالم أن 
صار  قد  املستجد  (كورونا)  فريوس 
جزءا من املايض يف أغلب دول العالم، 
والوفيات  اإلصابات  تراجعت  بعدما 
لكن  ملحوظ،  بشكل  عنه  الناجمة 
واقع الجائحة ما زال مقلقا، بحسب 
دراسة طبية حديثة. وبحسب الدراسة 
نسبة  فإن  اسكتلندا،  يف  أجريت  التي 
مهمة ممن يصابون بالفريوس تظل 
لديهم أعراض طويلة األمد من مرض 
يف  مرة  أول  ظهر  الذي  (كوفيد-١٩) 
الصني، أواخر ٢٠١٩. وأوردت الدراسة 
أن ماليني األشخاص يف العالم يعانون 
التنفس وما يعرف  التعب وضعفا يف 
الجلد، بسبب  الدماغ وحكة  بضبابية 
إصابتهم بفريوس (كورونا) يف وقت 
سابق. ويبذل العلماء جهدا حثيثا من 

أجل رصد ما يحصل للجسم عىل املدى 
البعيد، من جراء اإلصابة بـ(كوفيد-
١٩)، لكنهم لم يتمكنوا بعد من فهم 
كبار  أن  إىل  الباحثون  وأشار  كاف، 
من  املنحدرين  واألشخاص  السن 
األوساط الفقرية والنساء ومن دخلوا 
املستشفى بسبب (كورونا)، يكونون 

أكثر عرضة لـ(كوفيد) طويل األمد.
ويف دراسة سابقة نرشت يف أغسطس 
هولندا  من  بيانات  أظهرت  املايض، 
أن واحدا من بني ٨ أشخاص أصيبوا 
بـ(كورونا)، يعاني أعراضا عىل املدى 
ملراقبة  األمريكية  املراكز  أما  الطويل. 
فوجدت،  منها  والوقاية  األمراض 
مؤخرا، أن ١ من بني كل ٥ أشخاص 
أصيبوا بـ(كورونا)، يعاني واحدا من 

األعراض طويلة األمد.

املتحدة  الواليات  يف  املراهقني»  سن  من  «التحقق  اختبار  يف  انستجرام  بدأ 
أيًضا، وبدأت  والهند  الربازيل  ليشمل  اآلن  تمديده  العام، وتم  بداية هذا  يف 

، يف  التي تتعرض النتقادات شديدة من دعاة السالمة  الرشكة، 
اختبار برنامج يف وقت سابق من هذا العام لتأكيد أعمار 

العمالء عندما أشاروا إىل أنهم كانوا يبلغون من العمر 
Meta جاهزة  تديرها  التي  الخدمة  أكرب.  أو  ١٨ عاًما 
دوليني مهمني:  إىل سوقني  املبادرة  لتقديم هذه  اآلن 
الربازيل والهند، حيث يجب عىل أي مستخدم يحاول 
تحديث تاريخ ميالده من أقل من ١٨ عاًما إىل أكثر 
من ١٨ عاًما إثبات عمره عن طريق تحميل معرف 
من  كجزء  سيلفي  فيديو  تصوير  أو  صورة  به 
للهوية   Yoti Meta مع رشكة  وتعاونت  االختبار. 
صور  لتقديم  املتحدة  اململكة  ومقرها  الرقمية 
التي  اإلرشادات  اتباع  وبعد  بالفيديو،  سيلفي 
تظهر عىل الشاشة، يلتقط املستخدمون صورة 
إىل  ذلك  بعد   Meta ترسلها  ثم  للفيديو،  ذاتية 
االصطناعي  الذكاء  باستخدام  للمصادقة   Yoti
املدربني خصيًصا، وسيقيم Yoti عمر املستخدم 
بناًء عىل سمات وجهه ، وبعد ذلك ، سيمحو 
كل من Meta و Yoti الصورة، وأضاف ميتا 
أن النظام يمكنه فقط اكتشاف عمر الفرد. 
وأزال النظام األسايس الكفالة االجتماعية 
االختبار،  عمر  من  للتحقق  كخيار 
ويمكن للمراهقني اختيار ثالثة متابعني 
مشرتكني ترتاوح أعمارهم بني ١٨ عاًما 
أو أكرب يمكنهم التحقق من أعمارهم، 

«إلجراء  امليزة  هذه   Meta وأزالت 
توضيح  دون  التحسينات»  بعض 
السبب.ويقول انستجرام إنه يستخدم 

أن  يمكن  ما  من  للحد  العمر  معلومات 
يفعله املراهقون، فعىل سبيل املثال، يجعل 
عاًما   ١٦ من  األقل  املستخدمني  حسابات 

خاصة افرتاضًيا ، ويمنع البالغني من إرسال 
رسائل مبارشة (DMs)، ويمنع املسوقني من 

الرتكيز عىل ما يحب املراهقون ويفعلونه.

فيديو  مقطع  صينية  رشكة  نرشت 
كلباً  تحمل  مسرية  طائرة  يظهر 
آلياً مزوداً بسالح رشاش، ما يمّكن 
قتالية  عمليات  تنفيذ  من  القوات 

دون الحاجة لوجود جنود.
من  مسرية  طائرة  الفيديو  وأظهر 
طراز أوكتوكوبرت تهبط فوق سطح 
أحد املباني يف منطقة حرضية، حيث 
وغادرت  الكلب  «الروبوت»  وضعت 

املسرية املكان.
طيار  بدون  طائرة  اللقطات  ُتظهر 
كبرية من طراز أوكتوكوبرت تسقط 
أحد  سطح  عىل  املسلحة  حمولتها 

املنازل يف منطقة حرضية.
وبعد ذلك، نهض الروبوت تماماً كما 
ينهض الكلب عىل قوائمه وبدأ السري 
وجود  واضحاً  وكان  السطح،  فوق 
الرشاش فوق هيكله، لكن لم تظهر 
من  نار  إطالق  لقطات  الفيديوهات 

هذا السالح.
من  فإنه  األمريكية،  ملواقع  ووفقاً 
املعروف أن الرشاش املثبت عىل ظهر 

إطالق  عىل  قادر  الكلب»  «الروبوت 
٦٥٠ رصاصة يف الدقيقة الواحدة.

ويعتقد أن السالح الذي كان يحمله 
بي-  بي  «كيو  طراز  من  الروبوت 

٩٧» الخفيف، التقني.
كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان 
أثناء تدريب عسكري  الفيديو صّور 

صيني أم ال.
رشكة  حساب  عىل  الفيديو  ونرش 
 «Kestrel Defense Blood-Wing»
الصيني  «ويبو»  موقع  عىل  املوثق 
التدوين  ملوقع  نظرياً  يشكل  الذي 

املصغر تويرت.
مصاحب  تعليق  يف  الحساب  قال  إذ 
«الروبوت  نرش  يمكن  إنه  للفيديو 
لشن  العدو  خطوط  خلف  الكلب» 
نرشه  يمكن  كما  مفاجئ.  هجوم 
التي  املباني  أسطح  عىل  أيضاً 
يتمركز فيها العدو الحتالل املناطق 
املرتفعة، بما يؤدي إىل احتواء قوته 
املناطق  يف  نرشه  بجانب  النريانية، 

املدنية خالل العمليات العسكرية.
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التي  «املُبكرة»  الربملانّية  االنتخابات  إجراِء  عىل  عاٍم  من  أكثر  ُميض  بعد 
جرت يف العارش من ترشين األول ٢٠٢١ ، تمكَن مجلُس النواب العراقّي من 
انتخاِب عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورّية خلفاً للرئيس السابق برهم 
الخميس  التي عقدها  التصويت جرتا يف جلسته  صالح، بعد جولتني من 

املوافق ١٣-١٠-٢٠٢٢.
ويف الجلسِة نفسها أّدى الرئيُس الجديد عبد اللطيف رشيد اليمنَي الدستورّية 
النواب، وكلَف بدوره رسمياً مرشّح  انتخابه من قبل  ُبعيد  الربملان،  أمام 

اإلطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيِل الحكومة الجديدة.
وعدت هذه الخطوة بأنها قد كرست االنسداَد السيايس يف البالد، بعدما فقد 
املواطنون األمَل بوالدِة حكومٍة جديدٍة من رحم االنتخاباِت التي أجريت يف 

١٠/ ترشين االول/ أكتوبر ٢٠٢١. 
وحصَل عبد اللطيف رشيد يف الجولِة الثانية من التصويت الرسي عىل ١٦٢ 
من  باطلة،  أصوات   ٨ وُعدت  صوتا،   ٩٩ صالح  برهم  ناَل  حني  يف  صوتا، 

مجموع عدِد املقرتعني البالغ ٢٦٩ نائبا.
املرشحني  من  أي  فوِز  عن  الرسي  االقرتاع  من  األوىل  الجولُة  تسفر  ولم 
الثلثني  بأغلبية  رشيد»  اللطيف  وعبد  صالح  «برهم  الرئيسيني  الكرديني 
 ٩٩ صالح  ونال  صوتا،   ١٥٧ عىل  رشيد  حصَل  حيث  دستوريا،  املطلوبة 

صوتا.
وتنُص املادة (٧٠) من الدستور العراقّي عىل أن ينتخَب مجلُس النواب من 
بني املرشحني رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.. ويف حاِل عدم 
حصول أي من املرشحني عىل األغلبيِة املطلوبة، يتم التنافُس بني املرشحني 
الحاصلني عىل أكرب عدٍد من األصوات، ويعلن رئيساً َمن يحصل عىل أكثرية 
األصوات يف االقرتاِع الثاني، بعدها يكلف رئيُس الجمهورية رئيَس الكتلة 

األكرب يف الربملان بتشكيِل الحكومة الجديدة.
وتنُص املادة (٧٦) من الدستور العراقّي عىل أن يكلف رئيس الجمهورية 
النيابية األكثر عدداً بتشكيِل مجلس الوزراء خالل خمسة  الكتلة  مرشَح 
عرش يوماً من تاريخ انتخاِب رئيس الجمهورية، وأن يتوىل رئيس مجلس 
الوزراء املكلف تسميَة أعضاء وزارته خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من 

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

منفردين واملنهاج الوزاري باألغلبية املطلقة.
نعم، املشاوراُت التي قادها اإلطاُر التنسيقي مؤخراً تمخضت عن اختياره 
محمد شياع السوداني مرشحاً رسمياً لرئاسِة الوزراء، بعد اتفاِق القوى 

املنضوية يف اإلطار التنسيقي عىل ترشيحه .
واملتابُع للمشهِد السيايس العراقّي منذ أكثر من عام، يجُد غياَب التوافق 
والدَة  عرقلت  الخالفات  هذه  فإن  وبالتايل  واضحاً،  السياسّية  الكتِل  بني 
الحكومة العراقّية املتعرسة، ولم يتم االلتزاُم بالتوقيتات الدستورّية، بعد 
حياِة  عىل  سلباً  انعكَس  األمُر  وهذا  عام،  من  أكثر  منذ  االنتخاباِت  إجراء 

املواطن والعملّية السياسية يف البالد.
أقول.. ونحن بانتظار «والدة الحكومة الجديدة»: عىل السياسيني جميعاً 
كِل  فوق  الكريم  عيشه  ولقمة  املواطن  وهموم  البلد  مصلحَة  يضعوا  أن 
اعتبار، فضالً عن توفري الخدمات وفرص العمل ألبناِء هذا البلد العظيم، 
العراُق وشعبه  بها  التي يمر  الصعبِة  املعيشية واألوضاع  الظروِف  يف ظل 
البلد  استقراِر  أجل  من  لآلخر،  بعضهم  وليتنازل  سواء،  حٍد  عىل  الكريم 

سياسياً واقتصادياً وأمنيا.
عنها  اإلعالن  املزمع  من  التي  الجديدة  الحكومة  بوالدِة  نتفاءل  دعونا  إذاً 
السوداني،  شياع  محمد  املكلف  الوزراء  رئيُس  بذلك  رصح  كما  قريباً، 
بعدما شهدت العملية السياسية انفراجًة بعد أكثر من عام عىل االنسداِد 

السيايس.
امللفاِت  الكثري من  بانتظارها  التي  السوداني  .. حكومة  أقول  الختام  ويف 
الذي  الفساد»  مثل»  واملواطنني،  البالَد  أنهكت  التي  والساخنة  الشائكة 
يعترب العراق من أعىل الدول يف معدالته اإلدارية واملالية، وبسببه صنف البلد 
ضمن الدول األكثر فساداً يف العالم، إذ احتل املرتبة ١٥٧ عامليا بني ١٨٠ دولة 
ضمن مؤرشات مدركات الفساد الذي أصدرتها منظمُة الشفافية الدولّية 
العام املايض ٢٠٢١، مما يؤكد أن البالد تعاني من مشكلٍة متفاقمٍة دون أن 
تحدد املنظمُة أرقاما دقيقًة لحجم الفساد يف البالد، وكذلك النقص الهائل 
العمل»  «فرص  وتوفري  املواطن»،  وحياة  «أمن  تهدد  التي  «الخدمات»  يف 
للعاطلني والخريجني، و»غالء املعيشة»، السيما بعد ازدياِد أعداد «الفقراء 
املدقعني»، وإعادة النظر بشكل جدي بارتفاع «سعر رصف الدوالر»، الذي 
البنى التحتية والتنمية الصناعّية والزراعّية  أنهك املواطَن، وكذلك تدهور 
السوداني  قبل  من  جادٍة  وقفٍة  إىل  بحاجٍة  امللفات  هذه  كل  البالد،  يف 

وحكومته. 
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أكتوبر   ٢٨ يوم  غنائيا  حفال  أنغام،  النجمة  تحيي 
تقدم  أن  املقرر  ومن  قطر  يف  الجاري،  الشهر 

القديمة  أغانيها  أجمل  من  باقة  أنغام 
والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وكان النجم مدحت صالح، ضيف ثاني 
كان ضيف  و  أنغام  برنامج  حلقة من 
الحلقة األوىل النجم راغ عالمة، و يعرض 
الربنامج يوم الخميس والجمعة من كل 
أسبوع يف تمام الساعة 

عىل  مساء  التاسعة 
.dmc قناة

أنغام  النجمة  كانت 
أغانيها  أحدث  طرحت 

«عارفة  اسم  تحمل  التي  «يوتيوب»  موقع  عىل 
وألحان  طعيمة  أمري  كلمات  من  قيمتي»، 

عمرو مصطفى وتوزيع تميم.
املاىض،  مايو  شهر  يف  أنغام  وطرحت  
موقع  عىل  باهتة»  «لوحة  أغنية 
يوتيوب، واألغنية من كلمات نادر عبد 
وتوزيع  عاشور،  عامر  وألحان  الله 
أنغام  نجمة  وعادت  مدكور،  طارق 
الغنائي  الشاعر  مع  مجدًدا  للتعاون 
نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه 
«حالة  ألبومها  خالل  من   ٢٠١٩ مطلع 
خاصة جدا»، حيث كتب لها أغنية «يا ريتك 

فاهمني».

pbÓ–ìnèæa@áyc@¿@Å5æa@lãõ‹€@üã»nm@lbÁÏ€a@áj«@ÂÌ7í
أمام  تواجدوا  الذين  الوهاب  عبد  شريين  الفنانة  محامي  من  عدد  طالَب 

املشفى،  من  بإخراجها  فيه  شقيقها  احتجزها  الذي  املستشفى 
وتوجه  حبيب.  حسام  الفنان  طليقها  مع  تصالحها  بسبب  وذلك 

الوهاب  عبد  شريين  الفنانة  محامي  قنطوش  يارس  املستشار 
وطلب  به،  املحتجزة  املستشفى  إىل  مكتبه  فريق  ومعه 
النجدة  رشطة  الوهاب،  عبد  شريين  الفنانة  محامو 
حتى يستطيعوا إخراجها من املستشفى بعدما 
احتجزها شقيقها محمد عبد الوهاب داخله. 
شريين  الفنانة  تعرضت  فقد  التفاصيل،  يف  و 

عبد الوهاب للرضب املربح أمس عىل يد شقيقها 
محمد عبد الوهاب بعد تنازلها عن البالغات املقدمة 

منها ضد طليقها الفنان حسام حبيب. وأكدت مصادر 
خاصة أن الفنانة شريين تعرضت للرضب عىل يد شقيقها يف 

منزلها كما أجربها عىل دخولها أحد املستشفيات، منذ أمس وحتى اآلن. 
وكانت الفنانة شريين عبد الوهاب أعلنت مؤخرا تنازلها عن جميع البالغات املقدمة ضد طليقها، 

فيما عدا بالغ واحد، بعد التزام األخري برد جميع املستحقات املالية املستوىل عليها.
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