
بغداد/ الزوراء:
تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، 
برقيات تهنئة من عدد من ملوك ورؤسـاء 
الدول ابرزهم ملك السعودية ورئيس دولة 
االمـارات، فيمـا اكـد حرص العـراق عىل 
تنسـيق املواقـف إزاء القضايـا اإلقليمية 
والدولية. وذكر بيان لرئاسـة الجمهورية 

تلقته ”الـزوراء“: ان ”رئيس الجمهورية 
عبـد اللطيف جمال رشـيد تلقى رسـالة 
تهنئة من خادم الحرمني الرشيفني جاللة 
امللك سـلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك 
اململكة العربية السعودية، بمناسبة تسنم 

فخامته منصب رئيس الجمهورية“.

بغداد/ الزوراء:
حّدَد ائتـالف إدارة الدولة، امس الثالثاء، 
موعـد التصويت عـىل الحكومـة، فيما 
نفـى املكتب اإلعالمـي لرئيـس الوزراء 
املكلف محمد شـياع السوداني، األسماء 
املتداولة حـول الكابينـة الوزارية.وقال 
االئتـالف يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إنه 
”عقد أول أمـس، اجتماعه الدوري الذي 
خصـص ملناقشـة تشـكيل الحكومـة، 

يف مكتب رئيـس مجلس النـواب محمد 
”االئتـالف  أن  وأضـاف  الحلبـويس“. 
بحث آخر املسـتجدات السياسـية للبالد 
حكومـة  بتشـكيل  اإلرساع  ورضورة 
الخدمـة“، مؤكداً عزمـه ”دعوة مجلس 
النـواب اىل عقـد جلسـة يـوم السـبت 
املقبـل للتصويت عـىل الحكومة بكامل 

أعضائها“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعْت أسعار النفط، مدعومة بضعف 
الدوالر ومشاكل العرض، فيما ألقى شبح 
انخفاض الطلب عـىل الوقود من الصني 
بظالله عىل املكاسـب مع استمرارها يف 
سياستها الصارمة للقضاء عىل جائحة.
وصعـدت العقود اآلجلـة لخام برنت 82 
دوالر   92.44 إىل  باملئـة   0.9 أي  سـنتا، 
للربميـل بحلول السـاعة 0643 بتوقيت 
غرينتـش، فيما ارتفعـت العقود اآلجلة 
لخام غرب تكسـاس الوسيط األمريكي 
إىل 86.32  باملئـة  86 سـنتا، أي واحـد 
الـدوالر  مـؤرش  للربميل.وهبـط  دوالر 

-الذي يقيـس العملة األمريكيـة مقابل 
سـتة أقران رئيسـني من بينهـم الجنيه 
اإلسـرتليني - إىل أدنـى مسـتوياته منذ 
السـادس من أكتوبر.ومن شـأن ضعف 
الـدوالر أن يجعـل النفـط أقـل تكلفـة 
للمشرتين الذين يحوزون عمالت أخرى، 
مما يزيد من احتمال إقبالهم عىل الرشاء.
وبالنسـبة للمعروض، أظهر اسـتطالع 
أويل لرويـرتز االثنني أنه مـن املتوقع أن 
ترتفع مخزونات النفط الخام األمريكية 
لألسـبوع الثانـي عـىل التـوايل، وتفيـد 
التقديرات بأنها زادت 1.6 مليون برميل 

يف األسبوع املنتهي يف 14 أكتوبر.

الكويت/ الزوراء:
ِيف كلمـة ألقاهـا أمام مجلـس األمة، 
شدد ويل العهد الكويتي الشيخ مشعل 
األحمـد عـىل رضورة التكاتـف بـني 
الجميـع من أجل مصلحة البالد، فيما 
زكى مجلس األمة الكويتي، يف جلسته 
العاديـة األوىل امـس الثالثـاء، النائب 

أحمـد عبدالعزيـز السـعدون رئيسـا 
للمجلـس للفصـل الترشيعـي الـ17.

وقال ويل العهد الكويتي الشيخ مشعل 
األحمـد خـالل افتتاحه الـدورة األوىل 
النعقاد مجلس األمة للفصل الترشيعي 
السـابع عرش، امـس الثالثـاء:“ كلنا 
شـعبا  املسـؤولية  تحمـل  يف  رشكاء 

وأرسة حكـم كلنـا رشكاء يف تحمـل 
املسـؤولية“.كما أعرب عـن أمله بأن 
ينتهـي زمن التوتـر وتصـدع العالقة 
بني الحكومـة ومجلس األمـة. وقال: 
”سـأتابع وأحاسـب الحكومـة عـىل 
برنامج عملهـا قبل مجلس األمة“.إىل 
ذلك، طالب أعضاء السلطة الترشيعية 

بتعزيـز الرقابـة يف مجلـس األمـة إال 
أنـه حـث النـواب عـىل عـدم املزايدة 
للحصـول عـىل مكاسـب شـخصية، 
مشـدداً عىل رفضه محـاوالت البعض 
تحقيـق مصالـح طائفيـة أو فئوية.

كما دعـا إىل االبتعاد عن املهاترات بني 
النواب، ورفض األصوات الخارجة عن 

أدب الحوار. ودعـا األعضاء إىل الوفاء 
بالوعـود التـي قطعوهـا لناخبيهـم.
مؤكدا أن الحكومة لن تتدخل يف عملية 
اختيار رئيس للمجلس، إنما سـتؤدي 
دورهـا التاريخي غري املسـبوق داخل 

مجلس األمة.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت هيئة املنافـذ الحدودية عـن اجراءاتها 
لنقـل الحاويات التي تحتوي عىل مواد كيمياوية 
خطرة مـن املوانئ اىل مناطق آمنـة، فيما اكدت 
ان جميـع الحاويـات مرتوكـة وتجـاوزت املدة 
القانونية املسـموحة عىل بقائها باملوانئ. وقال 
املتحدث الرسـمي باسـم هيئة املنافذ الحدودية 

عضو خلية االعالم الحكومي عالء الدين القييس 
يف حديـث لـ «الزوراء»: أنه اسـتنادا للتوجيهات 
الحكومية وحفاظا عىل سالمة املواطنني والبالد 
وبـارشاف ومتابعـة اللواء الدكتـور عمر عدنان 
الوائـيل تم اخـالء الحاويات الخطـرة يف منافذنا 
البحرية اسـتنادا اىل االمر الديوانـي املرقم (١٨) 
لسـنة ٢٠٢٢ بارشت منفذنـا البحرية يف املوانئ 

ميناء أم الشـمايل قرص واالوسط والجنوبي وابو 
فلوس وخـور الزبري بإخالء الحاويـات الخطرة 
التي تحتوي عىل (مـواد كيمياوية خطرة) وذلك 
تنفيذاً لقرار قايض تحقيق محكمة أم قرص إذ تم 
تشكيل لجنة من الجهات ذات العالقة وبالتعاون 
مـع الدوائر العاملة. واضـاف القييس، أن جميع 
الحاويـات مرتوكـة وتجـاوزت املـدة القانونية 

املسـموحة عىل بقائهـا يف املينـاء دون مراجعة 
أصحـاب العالقة، وتـم نقل الحاويات بحراسـة 
كمركيـة إىل مـكان مخصص بعيد عـن املناطق 
السـكنية واملنشـآت الحيوية لتجنـب وقوع أي 
حـوادث تؤثر يف سـالمة املوانـئ والعاملني فيها 

واملواطنني.

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن مجلـس القضـاء األعـىل، امـس 
هيئـة  عـام  مديـر  اسـتقدام  الثالثـاء، 
املـايل  بالقسـم  ومسـؤولني  الرضائـب 
صـدور  إىل  أشـار  وفيمـا  والرقابـي، 
مذكرات قبض بحـق أصحاب الرشكات، 

اكـدت هيئـة النزاهة االتحاديـة، صدور 
٣٣ أمـر قبـض واسـتقدام بحـق ذوي 
الدرجـات العليا.وذكـر املجلـس يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء»: أن «محكمـة تحقيق 
الكـرخ الثانية املختصة بقضايا النزاهة، 
قررت اسـتقدام مدير عام الهيئة العامة 

للرضائب ومعاونه، واملرشف عىل القسم 
املـايل والرقابـي ووكيلـه ومدير القسـم 
املايل».وأضاف البيان أن «قرار االستقدام 
جاء وفقاً ألحـكام املادة ٣٤٠ من قانون 
العقوبـات عـن تهمـة أحـداث الـرضر 
العمـدي بأمـوال وزارة املاليـة بـرصف 

مبالغ األمانـات الرضيبية».ولفت اىل أن 
«املحكمة أصدرت كذلـك مذكرات قبض 
بحـق أصحاب الـرشكات ووضع الحجز 
االحتياطي عىل حسـاباتها والتي حررت 
لصالحهـا صكـوك األمانـات الرضيبية، 
إضافة إىل تشكيل لجنة تدقيقية مشرتكة 

من وزارة املالية والهيئة العامة للرضائب 
ومرصف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق 
املبالـغ املرصوفة».كمـا أصـدرت هيئة 
النزاهـة االتحاديـة، بياناً بشـأن املبالغ 

املرسوقة من هيئة الرضائب.
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بريوت/ متابعة الزوراء:
تواصل حاالت الكولريا يف لبنـان ازديادها وتمّددها 
عىل مسـتوى األقضية واملناطق اللبنانية، ُمسّجلة 
حتـى يوم أمس 89 إصابة، و3 حـاالت وفاة، وذلك 
منـذ إعـالن أول إصابة يف البالد بتاريـخ 5 أكتوبر/
ترشيـن األول الجـاري. وتنتـرش الكولـريا حسـب 
البلدات اللبنانية، شـماالً بالدرجة األوىل، إذ سجلت 
72 إصابـة، بينمـا أحصـت عرسـال البقاعية 14 
حالة، و3 حاالت عىل مستوى كرسوان، مع اإلشارة 
إىل أن الحالـة األوىل سـجلت يف عكار شـمايل لبنان 
وكانـت األوىل منذ عـام 1993. وأعلن وزير الصحة 
العامة يف حكومة ترصيف األعمال، فراس األبيض، 
عـن منصة موحدة سـيتم اعتمادها عىل مسـتوى 

وطنـي لجمع جهود مراكز الرعاية الصحية األولية 
والجمعيات األهلية واملنظمـات األممية التي تعمل 
عىل مواجهة الكولريا، كمـا تضم مجمل املعلومات 
عن املرض، وذلك بالتنسيق مع غرفة إدارة الكوارث 
يف الرسايا الحكومية والصليب األحمر. ولفت إىل أن 
الجوالت امليدانية التي قام بها يف األيام األخرية لرصد 
واقع انتشـار الكولريا يف لبنان، أظهرت رضورة دّق 
ناقـوس الخطر نظـراً الهرتاء البنـى التحتية الذي 
يشـكل عائقاً أساسـياً أمام تحدي احتواء املرض، 
موضحاً أنه باملقارنة مع الدول األخرى التي تشهد 
انتشـاراً للكولريا، فقد تبنّي أن الشتاء والفيضانات 

عامالن إضافيان يسهمان يف انتشاره.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اوضحـْت لجنـة العمـل النيابيـة أهـم الخطـوط 
العريضـة لقانـون التقاعد والضمـان االجتماعي 
بعد قراءته األوىل ويف حني أشـارت لوجود دراسـة 
لتعديل بعض الفقـرات،  وأكدت أن تنفيذه يحتاج 
اىل دعـم حكومي. وقال عضـو اللجنة النائب أمري 
املعموري يف حديث لـ“الـزوراء“ ان ”القانون هو 
جدا مهم وتأجل خالل السنوات املاضية ونحن االن  
بصـدد عقد بعض املؤتمرات مع الجهات املختصة 
مـن املستشـارين وكذلـك النقابـات واالتحـادات 
بغرض تغيري بعض الفقرات التي تحتاج اىل تغيري 
نحو االحسـن لخدمة رشيحة مهمة من العاملني 
يف القطاع الخـاص“. واشـار اىل ان ”هذا القانون 

يف حال ترشيعه سـوف يساهم مساهمة فعالة يف 
تنشيط القطاع الخاص سواء للعاملني او للمعامل 
والرشكات“.وعن تعديل الفقرات اكد انها ”تحتاج 
اىل تعديل بعضهـا لضمان حقوق اكثر للعاملني و 
يف الوقت نفسـه للـرشكات فالقانون مهم ويجب 
ان يضمـن عمليـة العمر يف حال لـم يكمل العامل 
العمر املحدد اي بلغ الستني وليس لديه خدمة 15 
سـنة ”، مضيفا  ان ”يكـون هناك عملية الضمان 
االختياري وهذه تكون لصاحب التاكيس وصاحب 
املحـل واالعمـال الحرفيـة املهنية التـي ال ترتبط 
برشكة او معمل او غريها بمعنى ان العامل يكون 

هو من يضمن نفسه“.
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بغداد/ الزوراء/ نينا:
أكَد نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي، 
أهميـة دور االتحـاد يف إيجـاد بيئـة 
آمنـة للعمـل الصحفي، وفيما أشـاد 
بتضحيات الصحفيني الفلسـطينيني، 
اشـار اىل ان املؤتمـر االنتخابي الرابع 
عـرش التحـاد الصحفيـني العـرب يف 

القاهرة مهم للفرتة املقبلة.
وقال الالمي يف كلمـة له خالل افتتاح 
املؤتمر الرابع عرش لالتحاد يف العاصمة 
املرصية القاهـرة، تابعتها ”الزوراء“: 
العـام  االتحـاد  باسـم  ”احييكـم 
للصحفيـني العـرب وانتـم تحرضون 
جلسة افتتاح املؤتمر الرابع عرش لهذا 
االتحـاد، يف البدايـة اتوجـه بالتقدير 
والشكر والثناء اىل فخافة الرئيس عبد 
الفتاح السييس رئيس جمهورية مرص 
العربية عىل رعايته هـذا املؤتمر، كما 
اتوجه بالشـكر والتقديـر لجمهورية 
مـرص العربيـة وشـعبها الكبـري عىل 
احتضـان هـذا االتحـاد الـذي يقرتب 
السـتني تقريبا“.وأضاف:  من عامـه 
ان ”هـذا املؤتمـر هـو دوري كل اربع 
هنـاك  الـدورة  بهـذه  لكـن  سـنوات 
مسـؤولية كبرية عىل االتحاد وقيادته 
القادمة كما تطرق االخ ضياء رشوان، 
مشريا اىل ان من القضايا التي يفرتض 
ان نعمـل عليهـا جميعـا يف مقدمتها 
االصالحـات والتعجيـالت الجوهريـة 
ونحـن تكلمنـا مـع السـادة والزمالء 

يف قيـادات النقابـات العربية واالمانة 
العامة خالل الفرتات السـابقة، وهذه 
ضمن جـدول اعمال املؤتمر وبالتاكيد 
االمانـة  سـنويص بهـا حتـى تقـرر 
العامة القادمة الجديدة للبدء يف اليات 
سـيعمل  ”ايضـا  تنفيذها“.وتابـع: 
االتحـاد يف الفـرتة القادمة عىل تحديد 
عالقاتـه مع املنظات الدولية واالممية 
ذات الشـان والصلة بـان يكون ليس 
ندا لها وانما قوي مثلها ويتكلم معها 

بلغـة العربي الواثـق وبلغة الصحفي 
”بلداننـا  ان  اىل  املتمكن“.واشـار 
تتعـرض لهجمـات عديـدة، يجب ان 
نعمل عىل تقوية مجتماعاتنا وبلداننا 
الوطنية الننا نعتقد ان من خالل فتح 
عالقات موضوعية ومتوازنة مع هذه 
املنظمات الدولية نستطيع من خاللها 
ان نؤثـر بشـكل موضوعـي، ال نريـد 
ان نطبـل الي بلـد او نظـام او جهـة 
حكوميـة يف اي بلد عربي، لكن عليهم 

ان يعرفـوا الحقيقـة كمـا هي وليس 
من خالل مدون او من خالل شـخص 
ثـان ال نعرفه هنـا او هناك“.وبني ان 
”النقابـات واالتحـادات العربية وهي 
تمثل عـرشات االالف مـن الصحفيني 
يف عموم الوطن العربي لديها قدرة ان 
تعطـي كامل املعلومات سـلبية كانت 
او ايجابيـة الي منظمـة تريد، ونحن 
سنفتح ابوابنا وكل بلداننا العربية ان 
ارادت زيـارة هذه البلـدان لتطلع عىل 

الحقيقة كما هي وعىل االرض مبارشة 
وليـس مـن خـالل كالم هنـا او كالم 
هناك“.ومىض بالقول: ”ايضا ال بد ان 
نثني عىل شـجاعة وتضحيات الشعب 
يواجـه  الـذي  العظيـم  الفلسـطيني 
االحتـالل يف كل يـوم، والبد ان نشـيد 
بتضحيـة الصحفيـني الفلسـطينيني 
وايضـا نوجـه تحيـة الرواح شـهداء 
الصحافة العربية ويف مقدمتها شهداء 
فلسـطني الحبيبـة، ولروح الشـهيدة 
الراحلة شريين ابو عاقلة الذي اغتالها 
االحتالل بدم بـارد وامام انظار العالم 
كله“.ولفـت اىل ان ”هذه االتحاد وجد 
لكي يكون قويا عزيـزا مهما ومؤثرا، 
ومن خالل صحافة حـرة، ومن خالل 
ايجـاد بيئـة امنة للعمـل الصحفي يف 
عمـوم الوطـن العربي، نسـتطيع ان 
نقول ان التنمية املسـتدامة سـتكون 
لكن بدون حرية الراي والتعبري وبدون 
وجـود صحافة حرة لالسـف اقول ان 
بلداننا سترتاجع كثريا، لذلك سنناضل 
ونجاهـد من اجل حريـة التعبري ومن 
اجل صحافة حرة لعموم الصحفيني يف 
مختلف بلداننا العربية“.وختم القول: 
”مرة اخرى احيـي زمالئي وزميالتي 
الذين جاءونا هنا مـن بلداننا العربية 
ليحـرضوا هـذا املؤتمـر، مـرة اخـرة 
اشـكر جمهورية مـرص العربية عىل 
ضيافتها واسـتقبالها وقلبها النابض 
للوطن العربي واتحادنـا واقول اخريا 

تحيا مرص تحيا مرص تحيا مرص“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
العلمي، فتح  العايل والبحث  التعليم  أعلنت وزارة 
للسنة  املسائية  الدراسة  اىل  التقديم  استمارة 
ذوي  من  الطلبة  لقبول   ٢٠٢٢/٢٠٢٣ الدراسية 
الشهداء. وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: 
اإلعدادية  الدراسة  خريجي  يشمل  «التقديم  ان 
ويستمر  الشهداء  ذوي  لفئة  فروعها  بجميع 
من   ٢٧/١٠/٢٠٢٢ املوافق  الخميس  غاية  اىل 
 خالل بوابة دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة
مؤسسة  وستتوىل   (www.dirasat-gate.org)
الشهداء املصادقة عىل بيانات الطلبة املتقدمني».

@∂a@·Ìá‘n€a@|nœ@Â‹»m@·Ó‹»n€a
ıaáËì€a@Îâ€@ÚÓˆbèæa@Úéaäá€a

@pbÓ”ãi@Û‘‹nÌ@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
paäbfl�aÎ@ÚÌÜÏ»è€a@Âfl@Ú˜‰Ëm

@ojè€a@Üá±@Ú€Îá€a@ÒäaÜg@“˝nˆa
ÚflÏÿ®a@Û‹«@oÌÏón‹€@aá«Ïfl@›j‘æa

@aä¸ÎÜ@92Ä€a@Û�ÉnÌÎ@@…–mãÌ@o„ãi
@›Ófl5‹€

@a7€Ïÿ€a@äbìn„a@…fl@ã�©a@ëÏ”b„@÷áÌ@Êb‰j€
pbÓœÏ€a@ÜbÌÜåaÎ@bÁÜá∏Î

@¬Ï�©a@·Ác@@@@@@@@@@@@Ä€@|öÏm@ÚÓibÓ‰€a@›‡»€a
@Ô«b‡nu¸a@Êb‡õ€aÎ@á«b‘n€a@ÊÏ„b‘€

ÚÓ€bæa@ÒäaåÎÎ@Úflá©a@ê‹™@‚bflc@ÊÎãÁbƒnÌ@paÜbËì€a@Ú‹ºÎ@›ˆaÎ˛a@ÊÏ∞ã©aÎ@ÜaáÃi@Îãöb´

“áËi@bÓ€a6éc@‚bflc@ÈmäbèÇ@·Àä@ÊbnèÿiåÎc@¿@bÓéa@pbÓˆbË‰€@›ÁdnÌ@lbjì€a@kÉn‰fl6@ô
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 @—‹ÿæa@·«á€@ÚÓébÓè€a@ÙÏ‘€a@Ï«áÌ@Ô‡√bÿ€a
ÚÌäaåÏ€a@Èn‰Óib◊@äbÓnÇa@¿@ÚÌã®a@Èz‰flÎ

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيـس الوزراء مصطفـى الكاظمي، 
امس الثالثاء، ثقتـه بالحكومة الجديدة، 
وفيمـا شـدد عـىل رضورة أن تكـون لها 
موازنـة رسيعة، دعـا القوى السياسـية 
اىل دعـم رئيـس الـوزراء املكلـف ومنحه 
الحريـة يف اختيـار كابينتـه الوزارية، يف 
حـني اشـار اىل ان العـراق سـجل أرسع 
نمـو اقتصـادي بالرشق األوسـط وثاني 
دولة بالعالم. وقـال الكاظمي يف كلمة له 
خالل جلسـة مجلس الوزراء التي عقدت 
أمـس، وتلقتهـا وكالـة األنبـاء العراقية 
(واع)، «أبـارك لرئيـس الجمهوريـة عبد 
اللطيف رشـيد، مبـارشة مهامه يف قرص 
السـالم، وأتمنـى لرئيس الـوزراء املكلّف 
محمد شياع السوداني التوفيق يف تشكيل 
الحكومـة»، مبينـا ان «املهمـة الصعبة، 
وأتمنـى من القـوى السياسـية أن تعمل 
عىل تسـهيل مهمـة السـوداني، وتمنحه 
الحريـة يف اختيار كابينته الوزارية ليقوم 
بخدمة شـعبه، وهي حرية تـم حرماننا 
منها». واضاف « لنا ثقة كاملة بالحكومة 
الجديـدة، ويجـب أن تكـون لهـا موازنة 
رسيعة للقيام بمهامها وواجباتها تجاه 
الشـعب»، مشـريا اىل ان «ظروف تشكيل 
هـذه الحكومة بـدأت بظـرف اجتماعي 
معقـد كانـت أغلـب مدننـا بيـد أبنائنـا 
املتظاهرين الذين طالبوا بإصالح النظام 

السـيايس وتوفري الحـد األدنى من األمور 
التـي تضمـن كرامـة وحيـاة املواطنني، 
حيث دفعت هـذه الحركة التي أسـّميها 
بالثورة بالكثري من الشـهداء من شبابنا، 
والكثـري مـن االصابـات الخطـرية؛ مـن 
أجل كرامـة ومسـتقبل العـراق». وتابع 
الحكومـة جـاءت وتشـكلت  ان «هـذه 
بوضع اقتصـادي صعب جـداً، حيث كنا 
عـىل حافـة انهيـار اقتصـادي حقيقي، 
وكانـت تحديات وضـع كورونـا وانهيار 
أسـعار النفط، وكذلك الرصاع الدويل الذي 
أراد البعـض أن يحول العـراق إىل حديقة 
خلفية للرصاعـات الدولية واإلقليمية، اال 
اننـا تمكنا بالصـرب والحكمة مـن عبور 
تلك التحديـات». وبني «اننا وضعنا خطة 
إصـالح يف االقتصـاد منذ اللحظـة األوىل، 
وأسسـنا لرؤيـة اقتصاديـة جديـدة عن 
طريق الورقة البيضاء، ونجحنا بأن ننقذ 
اقتصادنـا وانتقلنا به من مرحلة االنهيار 
إىل مرحلـة النمـو»، موضحـا ان «العراق 
سجل اآلن حسب تقرير دويل صدر الشهر 
الجـاري، أرسع نمـو بالـرشق األوسـط 
وثانـي دولة بالعالم بنسـبة نمو ٩,٣٪».

واكد ان «هناك من يشـكك بالحكومة وال 
يريد لهذه النجاحات أن تسجل باسمها، 
حيث ان البعـض يقول إن الوثيقة قديمة 
يف حني أنها صادرة يف شهر ترشين األول.

Êbæ5€aÎ@ÚflÏÿ®a@µi@ãmÏn€a@ÔËn‰Ì@Êc@›fle@ZoÌÏÿ€a@áË«@Ô€Î
È€@bèÓˆä@ÊÎá»è€a@áºc@äbn≤@Úfl˛a@ê‹™

بغداد/ الزوراء:
يف  الثالثاء،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  انخفضْت 
البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت يف اقليم كردستان.وقال مصدر: إن 
بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلتا صباح امس ١٤٧٦٠٠ الف دينار 
عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما كانت االسعار ليوم االثنني ١٤٧٧٠٠ الف دينار 
عراقي مقابل ١٠٠ دوالر امريكي.وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء انخفضت يف محال 
الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٠٠٠ الف دينار عراقي 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٠٠٠ الف دينار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا، 
حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٠٠٠ الف دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 

١٤٧٩٠٠ الف دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿@ä¸Îá€a@äb»éc@üb–Øa
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@ojè€a@Üá±@Ú€Îá€a@ÒäaÜg@“˝nˆa
ÚflÏÿ®a@Û‹«@oÌÏón‹€@aá«Ïfl@›j‘æa

@¿@üb–ØaÎ@ÚÌá«ä@äb�flc@ZıaÏ„˛a
Ú»‡ßa@Âfl@�aıái@Òäaã®a@pbuäÜ

@bËmaıaãug@Â«@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@âœb‰æa
@Û‹«@Ïn•@>€a@pbÌÎb®a@ı˝Ç¸

¯„aÏæa@Âfl@Òã�Ç@ÜaÏfl

بغداد/ الزوراء:
أعلَن مجلس القضاء األعىل، امس الثالثاء، استقدام 
مدير عام هيئة الرضائب ومسؤولني بالقسم املايل 
قبض  مذكرات  صدور  إىل  أشار  وفيما  والرقابي، 
النزاهة  هيئة  اكدت  الرشكات،  أصحاب  بحق 
بحق  واستقدام  قبض  أمر   33 صدور  االتحادية، 

ذوي الدرجات العليا.
وذكر املجلس يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”محكمة 
النزاهة،  بقضايا  املختصة  الثانية  الكرخ  تحقيق 
العامة للرضائب  الهيئة  قررت استقدام مدير عام 
والرقابي  املايل  القسم  عىل  واملرشف  ومعاونه، 

ووكيله ومدير القسم املايل“.
وفقاً  جاء  االستقدام  ”قرار  أن  البيان  وأضاف 
340 من قانون العقوبات عن تهمة  ألحكام املادة 
أحداث الرضر العمدي بأموال وزارة املالية برصف 

مبالغ األمانات الرضيبية“.
مذكرات  كذلك  أصدرت  ”املحكمة  أن  اىل  ولفت 
الحجز  ووضع  الرشكات  أصحاب  بحق  قبض 
لصالحها  حررت  والتي  حساباتها  عىل  االحتياطي 
صكوك األمانات الرضيبية، إضافة إىل تشكيل لجنة 
العامة  املالية والهيئة  تدقيقية مشرتكة من وزارة 
للرضائب ومرصف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق 

املبالغ املرصوفة“.
بشأن  بياناً  االتحادية،  النزاهة  هيئة  أصدرت  كما 

املبالغ املرسوقة من هيئة الرضائب.
الهيئة يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”بعض  وقالت 
االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل 
وإعالميٍَّة  تناولت ترصيحاٍت لشخصيَّاٍت سياسيٍَّة 
املبالغ املرسوقة من  وأكاديميٍَّة تحدَّثت عن قضيَّة 
فروع  يف  املُودعة  للرضائب  ة  العامَّ الهيئة  أمانات 

مرصف الرافدين“.

مهامها  ممارسة  يف  تستند  أن“الهيئة  وأضافت 
التحقيقيَّة إىل قانونها النافذ رقم(30 لسنة 2011) 
التحرِّي  املهام من قبيل  تلك  إىل  الذي تطرَّق  املُعدَّل 
الفساد  شبهات  عن  معلوماٍت  من  إليها  يرد  ا  عمَّ
دون إغفال أّي بالٍغ أو إخباٍر، والتحقيق يف قضايا 
 ، املُختصِّ التحقيق  قايض  إرشاف  تحت  الفساد 
املُختلفة  سات  املُؤسَّ يف  الفساد  أفعال  ورصد 
ثقة  تعزيز  بغية  فيها؛  والتحقيق  عنها  والتحرِّي 

املواطن بالهيئة“.
للهيئة عبـر  التـي وردت  ”املعلـومات  أنَّ  وتابعت 
أن تمَّ  القـضاء، بعد  إىل  ت إحالتها  املاليَّة تمَّ وزارة 
النزاهة  محكمة  عىل  وعرضه  كإخباٍر،  تسجيلها 
التي أصدرت بدورها مذكرات قبٍض بحق أصحاب 

الحجز  ووضع  الرسقات،  بتلك  املُتَّهمة  الرشكات 
ملصلحتها  ُحرَِّرت  التي  حساباتها  عىل  االحتياطي 
صكوك ضمانات رضيبية، فضالً عن تدوين أقوال 
املبالغ  الذين سلَّموا  الرافدين  ُمديري فرع مرصف 
تضم  مشرتكة  تدقيقية  لجنة  وتأليف  املرسوقة، 
والهيئة  املالية  ووزارة  االتحادية  النزاهة  هيئة 

العامة للرضائب ومرصف الرافدين“.
وأوضحت أنها ”تعلن للرأي العام كلَّ ما يتعلَُّق بما 
تنجزه يف قضايا الفساد وبما يسمح به القانون“، 
محذرة ”كلَّ من ُتسوُِّل له نفسه بث أخباٍر كاذبٍة 
أو الترصيح بمعلوماٍت غري دقيقٍة عن عملها، من 

التعرُّض للـمساءلة القانـونيَّة“.
ي  لتلقِّ اإلعالم  ووسائل  ”الجمهور  الهيئة  ودعت 

من  وإنجـازاتها  بنشاطـاتها  ة  الخاصَّ املعلومات 
االلتـفـات  وعـدم  الـرسِميَّـة،  الهـيئـة  نـوافـذ 
إىل محاوالت التشويش عىل عملها وتزييف الحقائق 
التي تمارسها بعض املنصات اإلعالِميَّة التي تحاول 
مشددة  إعالميٍَّة“،  ومهاتراٍت  سجاالٍت  يف  زجها 
عىل رضورة ”التزام الحياديَّـة واملوضوعيَّـة وعدم 

االنجرار لتلك املحاوالت البائسة“.
االتحادية،  النزاهة  هيئة  أعلنت  ذلك،  غضون  يف 
صدور 33 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات 

العليا خالل أيلول املايض.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أنَّ ”عملياتها 
أيلول  شهر  خالل  املتحققة  والنتائج  ونشاطاتها 
متهماً  و52  ضبط  عملية   86 يف  تمثلت  املايض 
قبض  أوامر  و33  املشهود،  بالجرم  ضبطهم  تم 
الدرجات  ذوي  بحق  صادرة  قضائية  واستقدام 

العليا“.
أيلول  القضائية خالل  اإلدانة  أنَّ ”أحكام  و أضاف 
بأحكام  املدانني  عدد  بلغ  فيما   ،41 بلغت  املايض، 
الهاربني  تسلم  ملفات  أما  مداناً،   60 قضائية 

واألموال املهربة فقد بلغت 35 ملفاً“.
املشمولني بكشف  استمارات  بلغت  تابع: ”فيما  و 
أما  استمارة،   3018 املتسلمة   املالية  الذمم 
يف  تضارب  لديهم  ظهر  الذي  بالكشف  املشمولون 
إىل  إضافة  مشموالً،   11 عددهم  بلغ  فقد  املصالح 
زيارات مراقبة األداء الوظيفي يف مؤسسات الدولة 

والتي بلغت 66 زيارة“.
وبني أن ”الدورات التدريبية والورش والندوات التي 
الورقية  اإلصدارات  أما   ،13 بلغت  الهيئة  أقامتها 
والحلقات التلفزيونية واإلذاعية فقد بلغت 6، فيما 
اإلحصائية  والتقارير  والدراسات  البحوث  بلغت 

وسواها من األنشطة العملية 4 ”.

بغداد/ الزوراء:
اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  تلقى 
من  عدد  من  تهنئة  برقيات  رشيد، 
ملك  ابرزهم  الدول  ورؤساء  ملوك 
السعودية ورئيس دولة االمارات، فيما 
اكد حرص العراق عىل تنسيق املواقف 

إزاء القضايا اإلقليمية والدولية.
تلقته  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
الجمهورية  ”رئيس  ان  ”الزوراء“: 
عبد اللطيف جمال رشيد تلقى رسالة 
الرشيفني  الحرمني  خادم  من  تهنئة 
آل  العزيز  بن عبد  امللك سلمان  جاللة 
سعود ملك اململكة العربية السعودية، 
بمناسبة تسنم فخامته منصب رئيس 

الجمهورية“.
وقال بن سلمان يف تهنئته: ”بمناسبة 
الدستورية  اليمني  وأدائكم  انتخابكم 
أن  يرسنا  العراق،  لجمهورية  رئيسا 
التهاني،  أصدق  لفخامتكم  نبعث 
بتميز  مشيدين  التمنيات،  وأطيب 
بني  تربط  التي  األخوية  العالقات 
بلدينا وشعبينا الشقيقني، التي نسعى 
كافة.  املجاالت  يف  وتنميتها  لتعزيزها 
والسداد  التوفيق  لفخامتكم  متمنني 
الشقيق  العراق  جمهورية  ولشعب 

املزيد من التقدم واالزدهار“.

عبد  الجمهورية  رئيس  تلقى  كما 
اللطيف جمال رشيد برقية تهنئة من 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس 
نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
رئيس  منصب  تسنمه  بمناسبة 

الجمهورية.
”يطيب  برقيته:  يف  نهيان  ال  وقال 
التهاني  أصدق  عن  لكم  أعرب  أن  يل 
انتخابكم  بمناسبة  التمنيات  وأطيب 
الشقيقة،  العراق  لجمهورية  رئيساً 
متمنياً لكم بموفور الصحة والسعادة 
جمهورية  وشعب  ولحكومة 
التقدم  من  مزيداً  الشقيقة  العراق 

واالزدهار“.
عبد  الجمهورية  رئيس  تلقى  كذلك، 
اللطيف جمال رشيد برقية تهنئة من 
العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نائب 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  املتحدة 
منصب  تسنمه  بمناسبة  مكتوم، 

رئيس الجمهورية.
”يطيب  برقيته:  يف  مكتوم  ال  وقال 
التهاني  أصدق  عن  لكم  أعرب  أن  يل 
انتخابكم  بمناسبة  التمنيات  وأطيب 
الشقيقة،  العراق  لجمهورية  رئيساً 
متمنياً لكم بموفور الصحة والسعادة 
جمهورية  وشعب  ولحكومة 

التقدم  من  مزيداً  الشقيقة  العراق 
واالزدهار“.

من جهته ذكر بيان، للمكتب اإلعالمي 
لرئاسة الجمهورية، تلقته ”الزوراء“: 
اللطيف  عبد  الجمهورية  ”رئيس  أن 
جمال رشيد، استقبل يف قرص السالم 
لدى  املتحدة  الواليات  سفرية  ببغداد، 

العراق آلينا رومانوسكي“.
وتابع: ”يف بداية اللقاء، قّدمت السفرية 
إىل  والتربيكات  التهاني  األمريكية 
رئيساً  انتخابه  بمناسبة  الرئيس 
لجمهورية العراق، متمنية له النجاح 
مؤكدة  عمله“،  مهام  يف  والتوفيق 
واستقرار  أمن  بدعم  بالدها  ”التزام 

العراق وسالمة املواطنني“.
بحثا  ”الجانبني  أن  البيان  وأضاف 
البلدين  تجمع  التي  الثنائية  العالقات 
ذات  املجاالت  يف  تعزيزها  وأهمية 
أوارص  ُيعزز  وبما  املشرتك  االهتمام 
التعاون والتنسيق يف املجاالت املختلفة، 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
للبلدين  املشرتكة  املصالح  وبما يخدم 

والشعبني“.
يف غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية 
عبد اللطيف رشيد، حرص العراق عىل 
األردن  مع  الثنائية  العالقات  تعزيز 

وتنسيق املواقف إزاء القضايا اإلقليمية 
االستقرار  يحقق  وبما  والدولية 

والسالم يف املنطقة.
لرئاسة  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
أن“رئيس  بيان،  يف  الجمهورية 
رشيد  جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية 
استقبل، يف قرص السالم ببغداد، سفري 
اململكة األردنية الهاشمية لدى العراق 

منترص الزعبي“.
وأضاف البيان أن“السفري األردني قدم 
انتخابه  بمناسبة  الرئيس  إىل  تهانيه 
رئيساً للجمهورية، وتمنى له املوفقية 
والنجاح لخدمة الشعب العراقي وبما 

يحقق التقدم واالزدهار والرقي“.
”دعم  البيان  بحسب  الزعبي  وأكد 
اململكة األردنية حكومة وشعباً للعراق 
وحماية  واستقراره  أمنه  تعزيز  يف 

سيادته“.
عن  الجمهورية  رئيس  أعرب  فيما 
شكره اىل السفري األردني عىل تهانيه، 
تعزيز  عىل  العراق  ”حرص  مؤكداً 
العالقات الثنائية مع اململكة وتنسيق 
املواقف إزاء القضايا اإلقليمية والدولية 
يف  والسالم  االستقرار  يحقق  وبما 

املنطقة“.
عبد  الجمهورية  رئيس  تسلم  كما 

اللطيف جمال رشيد، رسالة تهنئة من 
الرئيس السوري بشار األسد.

 ، بيان  يف  الجمهورية  رئاسة  وقالت 
اللطيف  عبد  الجمهورية  ”رئيس  ان 
السالم  قرص  يف  استقبل  رشيد  جمال 
العربية  الجمهورية  سفري  ببغداد، 
جدعان  صطام  العراق  لدى  السورية 

الدندح“.
واضافت ”السفري السوري سلم رئيس 
الجمهورية رسالة خّطية من الرئيس 
تهانيه  حملت  األسد  بشار  السوري 
للجمهورية،  رئيسا  انتخابه  بمناسبة 
مهام  يف  والنجاح  املوفقية  له  وتمنى 
إليه  يتطلع  ما  كل  لتحقيق  عمله 

الشعب العراقي من نمو وتطور“.
إىل  أشارت  ”الرسالة  ان  وتابعت 
العالقات التاريخية التي تربط البلدين  
والوشائج االخوية للشعبني الشقيقني، 
كافة،  املجاالت  يف  تعزيزها  ورضورة 

وبما يخدم املصالح املشرتكة“.
عن  الجمهورية  رئيس  عّرب  بدوره، 
شكره وامتنانه إىل الرئيس بشار األسد 
العراق  تهانيه، معربا عن ”رغبة  عىل 
بني  الثنائية  العالقات  أوارص  بتعزيز 
املشرتك  والعمل  الشقيقني  البلدين 

لتحقيق السالم واالستقرار“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الدولة،  إدارة  ائتالف  حّدَد 
عىل  التصويت  موعد  الثالثاء، 
الحكومة، فيما نفى املكتب اإلعالمي 
شياع  محمد  املكلف  الوزراء  لرئيس 
حول  املتداولة  األسماء  السوداني، 

الكابينة الوزارية.
وقال االئتالف يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إنه ”عقد أول أمس، اجتماعه الدوري 
تشكيل  ملناقشة  خصص  الذي 
مجلس  رئيس  مكتب  يف  الحكومة، 

النواب محمد الحلبويس“.
آخر  بحث  ”االئتالف  أن  وأضاف 
املستجدات السياسية للبالد ورضورة 
الخدمة“،  حكومة  بتشكيل  اإلرساع 
النواب  مجلس  ”دعوة  عزمه  مؤكداً 
املقبل  السبت  يوم  جلسة  عقد  اىل 
بكامل  الحكومة  عىل  للتصويت 

أعضائها“.
يف غضون ذلك، نفى املكتب اإلعالمي 

شياع  محمد  املكلف  الوزراء  لرئيس 
حول  املتداولة  األسماء  السوداني، 

الكابينة الوزارية.
تلقته  مقتضب  بيان  يف  املكتب  وقال 
”الزوراء“: إن ”األسماء املتداولة حول 

الكابينة الوزارية غري صحيحة“.
وأكد املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء 
املكلف يف وقت سابق، أن ”العمل ما 
واملباحثات  النقاشات  طور  يف  زال 
الرشكاء  كل  مع  اآلراء  وتبادل 
االجتماعية  واألطر  السياسيني 

والوطنية“.
ودعا ”وسائل اإلعالم كافة إىل توخي 
الدقة يف نقل املعلومة والحذر يف تناقل 
أي منشورات، خاصة يف هذا الظرف 
الصف  وحدة  يستدعي  الذي  الدقيق 
الكاذبة  األنباء  أمام  األبواب  وغلق 
عن  االبتعاد  خالل  من  واملغرضة 
املصادر غري املوثوقة، واالعتماد عىل 

املنفذ اإلعالمي الرسمي للمكلف“.

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت هيئة املنافذ الحدودية عن اجراءاتها لنقل الحاويات التي تحتوي 
ان  اكدت  فيما  آمنة،  مناطق  اىل  املوانئ  من  خطرة  كيمياوية  مواد  عىل 
جميع الحاويات مرتوكة وتجاوزت املدة القانونية املسموحة عىل بقائها 

باملوانئ.
وقال املتحدث الرسمي باسم هيئة املنافذ الحدودية عضو خلية االعالم 
الحكومي عالء الدين القييس يف حديث لـ“الزوراء“: أنه استنادا للتوجيهات 
ومتابعة  وبارشاف  والبالد  املواطنني  سالمة  عىل  وحفاظا  الحكومية 
اللواء الدكتور عمر عدنان الوائيل تم اخالء الحاويات الخطرة يف منافذنا 
البحرية استنادا اىل االمر الديواني املرقم (18) لسنة 2022 بارشت منفذنا 
البحرية يف املوانئ ميناء أم الشمايل قرص واالوسط والجنوبي وابو فلوس 
وخور الزبري بإخالء الحاويات الخطرة التي تحتوي عىل (مواد كيمياوية 
خطرة) وذلك تنفيذاً لقرار قايض تحقيق محكمة أم قرص إذ تم تشكيل 

لجنة من الجهات ذات العالقة وبالتعاون مع الدوائر العاملة.
القانونية  املدة  الحاويات مرتوكة وتجاوزت  أن جميع  القييس،  واضاف 
املسموحة عىل بقائها يف امليناء دون مراجعة أصحاب العالقة، وتم نقل 
الحاويات بحراسة كمركية إىل مكان مخصص بعيد عن املناطق السكنية 
املوانئ  سالمة  يف  تؤثر  حوادث  أي  وقوع  لتجنب  الحيوية  واملنشآت 

والعاملني فيها واملواطنني.
رئيس  الوائيل  عدنان  عمر  الدكتور  اللواء  ومتابعة  بإرشاف  انه  وتابع، 
اإلطالع  لغرض  البرصة  اىل  حكومي  وفد  وصل  الحدودية،  املنافذ  هيئة 
املنافذ  خارج  الخطرة  الحاويات  إخالء  بخصوص  الهيئة  إجراءات  عىل 

البحرية.
3000 حاوية بعد صدور االمر  انه تم اخالء اكثر من  اىل  القييس  واشار 

الديواني.
عن  الحدودية،  املنافذ  هيئة  أعلنت  املايض،  العام  من  شباط  شهر  ويف 
103 حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة يف موانئ أم قرص يف  إخالء 

محافظة البرصة .
الوزراء واملتضمنة  لتوجيهات رئيس  إنه ” تنفيذاً  الهيئة يف بيان  وقالت 
تشكل  التي  املوانئ  يف  الخطورة  وشديدة  الكيمياوية  الحاويات  إخالء 
أماكن  إىل  الحكومية والسكنية واستبعادها  املنشآت  تهديداً عىل سالمة 
نائية لسالمة املواطن واملجتمع، اتخذت الهيئة كافة اإلجراءات األصولية 
شديدة  مواد  عىل  تحتوي  حاويات   103 بإخالء  التوجيهات  تلك  لتنفيذ 
الخطورة توزعت بواقع 82 حاوية يف منفذ ميناء أم قرص الجنوبي، و14 
أم  ميناء  منفذ  يف  حاويات  و7  األوسط،  قرص  أم  ميناء  منفذ  يف  حاوية 
إىل  عائدتيها  الخطورة  مواد شديدة  تحتوي جميعها عىل  الشمايل  قرص 
وزارة النفط/رشكة نفط البرصة بعد استكمال كافة إجراءاتها األصولية 
بالحفاظ عىل  املستفيدة  الجهة  والتأكيد عىل  الجمركية  املراكز  من قبل 

محتوى الحاويات املسيلة بالسيل الجمركي وعدم فتحها“. 
يشار إىل أن السلطات العراقية تواصل عملها بإخالء جميع منافذها الربية 
لتوجيهات  تنفيذاً  وذلك  الخطورة،  شديدة  املواد  من  والجوية  والبحرية 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد تشكيل لجنة عاجلة للكشف عن 
األمونيا)  نرتات  االستخدام،  مزدوجة  (كيمياوية،  الخطورة  عالية  املواد 
العملية واالحرتازية  الحدودية واتخاذ جميع اإلجراءات  املنافذ  يف جميع 

بإبعادها عن املناطق والتجمعات السكانية.
3 حاويات محملة بمواد  2020، أخلت هيئة املنافذ الحدودية  أيلول  ويف 
قرص  أم  ميناء  منفذ  يف  الكهرباء،  وزارة  إىل  تعود  الخطورة،  شديدة 

الشمايل.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
البالد  يف  الطقس  حالة  عن  الثالثاء، 
تساقطاً  توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام 
لألمطار وانخفاضاً يف درجات الحرارة 

بدءاً من الجمعة.
”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
األربعاء  اليوم  البالد  ”طقس  أن 
غائم،  اىل  جزئياً  غائماً  سيكون   ،
لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات 

السابق يف عموم البالد“.
غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
جزئياً  غائماً  سيكون  الخميس 
الحرارة  درجات  أما  غائم،  اىل 
السابق  اليوم  عن  قليالً  فستنخفض 

يف عموم البالد“.
وبني أن ”طقس يوم الجمعة سيكون 
تساقط  مع  غائم  اىل  جزئياً  غائماً 
زخات مطر خفيفة يف أماكن متفرقة 
املنطقة  يف  أحياناً  رعدية  تكون 

تكون  الحرارة  ودرجات  الوسطى، 
مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون 
غائماً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
خفيفة  مطر  زخات  تساقط  مع 
تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة 
تنخفض بضع درجات، فيما سيكون 
يف  غائم  اىل  جزئياً  غائماً  الطقس 
الحرارة  ودرجات  الجنوبية،  املنطقة 

تنخفض قليالً عن اليوم السابق“.
وأوضح أن ”طقس البالد ليوم السبت 
سيكون  الوسطى  املنطقة  يف  املقبل 
الحرارة  ودرجات  جزئياً،  غائماً 
السابق،  اليوم  عن  قليالً  تنخفض 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما 
زخات  تساقط  مع  غائماً  الشمالية 
ودرجات  احياناً،  رعدية  تكون  مطر 
درجات،  بضع  تنخفض  الحرارة 
يف  صحواً  الطقس  سيكون  حني  يف 
الحرارة  ودرجات  الجنوبية،  املنطقة 

تكون مقاربة لليوم السابق“.

جمهورية العراق                                          العدد: ٦٤٤٧/ ش/٢٠٢٢ 

مجلس القضاء االعىل                                   التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية        
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

تبليغ
اىل / املدعى عليه/ ضياء عبد مرزوق

من  واملقامة  أعاله  املرقمة  الرشعية  الدعوى  حسم  ملقتضيات 
قبل املدعية (زينب رحيم صبيح) واملتضمنة طلب تفريق قضائي 
صحيفتني  بواسطة  اعالنا  تبليغك  قرر  اقامتك  محل  وملجهولية 
محليتني بالحضور امام هذه املحكمة بموعد املرافعة املصادف 

٢٠٢٢/١٠/٢٥ الساعة التاسعة صباحا.
القايض
حسني شبيب عايد

جمهورية العراق 
وزارة العدل    العدد: ٢٠٢٠/١٢٨٥
التاريخ: ٢٠٢٢/٩/٨ دائرة التنفيذ    

مديرية تنفيذ النارصية
اىل /املنفذ عليه / شنان محمد صكر

لقْد تحقق لهذه املديرية (تنفيذ النارصية) حسب كتاب مركز رشطة 
او مؤقت  إنك مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم  سيد دخيل 
قانون  من   ٢٧ للمادة  واستنادا  عليه،  التبليغ  اجراء  يمكن  مختار  او 
الصحف خالل خمسة عرش يوما  اعالنا ينرش يف  تبليغك  التنفيذ تقرر 
تبدأ من اليوم التايل للنرش ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي ووفق القانون.
املنفذ العدل
ناجي عبدالهادي السعداوي

اوصاف املحرر:
قرار محكمة بداءة النارصية ٢٣٧١/ب/٢٠١٨ يف ٢٠١٨/١٢/٣٠

جمهورية العراق                    رقم االضبارة: ١٢/خ/٢٠٢٢
التأريخ: ٢٠٢٢/٩/٧ وزارة العدل       

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرفاعي

م/ اعـــــالن
والعائد  الرفاعي  قضاء  يف  الواقع  التفيج   ١١٣٦/١١ تسلسل  العقار  الرفاعي  تنفيذ  مديرية  تبيُع 
والبالغ  قار  ذي  جامعة  رئاسة  الدائن/  طلب  لقاء  املحجوز  باجي  حسن  خمائل  للمدينة/ 
(١٤٢٫٣٢٠٫٠٠٠) مائة واثنان واربعون مليون وثالثمائة وعرشون الف دينار.فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عرش يوما تبدأ من الوم التايل للنرش مستصحب معهم التأمينات 
البالغة عرشة باملئة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل عىل املشرتي .

مواصفات العقار:
موقعه ورقمه/ ذي قار/ قضاء الرفاعي/ خلف ملعب الرفاعي الكبري شارع فرعي ترابي غري مبلط 

تسلسل ١١٣٦/١١ محلة التفيج املساحة الكلية (٢٨٥٫٣٤ م٢)
درجة العمران: وسط بناء قديم

الشاغل/ غري مشغول
القيمة املقدرة: ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ستون مليون دينار.

القايض 
عيل غالب صيهود القرييش
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بريوت/ متابعة الزوراء:

لبنـان  يف  الكولـريا  حـاالت  تواصـل 

وتمّددهـا عـىل مسـتوى  ازديادهـا 

األقضية واملناطق اللبنانية، ُمسـّجلة 

حتى يوم أمس 89 إصابة، و3 حاالت 

وفـاة، وذلك منذ إعـالن أول إصابة يف 

البالد بتاريخ 5 أكتوبر/ترشين األول 

الجاري.

البلـدات  حسـب  الكولـريا  وتنتـرش 

اللبنانية، شـماالً بالدرجـة األوىل، إذ 

سـجلت 72 إصابـة، بينمـا أحصـت 

عرسال البقاعية 14 حالة، و3 حاالت 

عىل مسـتوى كرسوان، مع اإلشـارة 

إىل أن الحالـة األوىل سـجلت يف عكار 

شـمايل لبنان وكانـت األوىل منذ عام 

.1993

وأعلن وزير الصحة العامة يف حكومة 

ترصيف األعمال، فراس األبيض، عن 

منصـة موحدة سـيتم اعتمادها عىل 

مسـتوى وطني لجمـع جهود مراكز 

الرعاية الصحيـة األولية والجمعيات 

األهلية واملنظمات األممية التي تعمل 

عـىل مواجهـة الكولـريا، كمـا تضم 

مجمـل املعلومات عن املـرض، وذلك 

بالتنسيق مع غرفة إدارة الكوارث يف 

الرسايا الحكومية والصليب األحمر.

ولفت إىل أن الجوالت امليدانية التي قام 

بها يف األيام األخرية لرصد واقع انتشار 

الكولريا يف لبنان، أظهرت رضورة دّق 

ناقـوس الخطـر نظراً الهـرتاء البنى 

التحتية الذي يشـكل عائقاً أساسـياً 

أمام تحدي احتـواء املرض، موضحاً 

أنه باملقارنة مع الـدول األخرى التي 

تشهد انتشـاراً للكولريا، فقد تبنّي أن 

الشتاء والفيضانات عامالن إضافيان 

يسهمان يف انتشاره.

وشدد األبيض عىل أن ”اإلدارة الجيدة 

النقـل  تتطلّـب  الكولـريا  ملواجهـة 

الرسيع والسلس والدقيق للمعلومات 

لتحقيق االستجابة املطلوبة واملنظمة 

يف الوقت والزمـان الصحيحني، وهذا 

مـا تهـدف إليـه املنصـة التـي نحن 

بصددها“.

وتوقـف وزيـر الصحـة اللبنانـي عند 

أهميـة تحفيـز الوقايـة بحيـث يتـم 

الرتكيز عـىل أن املـرض ال ينتقل فقط 

بالعدوى من شخص إىل آخر، بل ينتقل 

بطرٍق متعـددة أبرزها امليـاه والطعام 

امللوثان بالفريوس.

من جهته، أشار محافظ بعلبك الهرمل 

بشـري خـرض يف حديـث مـع ”العربي 

الجديد“ إىل أن املشكلة يف الكولريا تكمن 

يف أن األعـراض تظهـر خالل سـاعات 

أو 5 أيـام، وبالتايل يمكن للشـخص أن 

يكـون مصابـاً مـن دون أن يعلم بذلك 

فينقل العدوى إىل اآلخرين، مع العلم أن 

العدوى تنتقل بشكل مختلف إذ ترتبط 

بالنظافـة الشـخصية، ميـاه الـرشب 

واالسـتحمام، وهـذه كلّها قـادرة عىل 

نقـل الكولـريا يف حال املصـدر لم يكن 

آمناً ونظيفاً.

ويلقـي خـرض باللـوم عـىل ”الجهات 

الدوليـة لعـدم  الرسـمية واملنظمـات 

كجهـة  معنـا  والتواصـل  التنسـيق 

رسـمية، األمر الذي دفعنـي إىل الدعوة 

الجتمـاع تنسـيقي خصوصـاً يف ظـل 

وجود مخاوٍف من انتشار الكولريا عىل 

صعيد املحافظة“.

من ناحية ثانية، يحرص محافظ بعلبك 

الهرمـل عـىل متابعة كافـة اإلجراءات 

والتدابـري ملواجهـة الكولـريا، ما دفعه 

البلديـات  كافـة  إىل  تعميـم  إلصـدار 

لتسـاهم بالدرجـة األوىل يف تأمني مياه 

نظيفة وآمنة للسكان.

إلـزام  البلديـات  مـن  خـرض  وطلـب 

الصهاريج التـي تنقل املياه للمخيمات 

واملنازل االسـتحصال عىل إذن مسـبق 

من البلديـات لنقل امليـاه ضمن رشط 

وحيـد وهو وضـع مادة الكلـور يف كل 

نقلـة مياه تنقـل يف الصهاريج لتعقيم 

ع عليهم مادة الكلور  املياه فيها، وستوزَّ

مـن منظمـة األمـم املتحـدة للطفولة 

”اليونيسف“ مع التعليمات الالزمة.

كذلـك، تواصـل املحافـظ خـرض مـع 

املنظمـات التي تقوم بشـفط الرصف 

الصحـي يف املخيمـات التبـاع التدابـري 

الصحية املناسبة.

ويلفـت خـرض إىل أن التعميـم يرتبط 

باألسـاس بصهاريج نقـل املياه، حيث 

إن مياه مؤسسة البقاع سليمة وآمنة، 

لكن املشـكلة أن املياه يف مناطق كثرية 

مقطوعـة ويعتمـد بالتـايل الناس عىل 

الصهاريج التي ال نعرف مصدرها وما 

إذا كانـت املياه معالجة وآمنة، من هنا 

خطورة أن تكون ناقلة للكولريا، لذلك، 

أتى التعميم.

لكـن يف املقابل، يأمل خـرض أن تكون 

مسـاهمة اليونيسـف يف تأمني الكلور 

مجاناً شـاملة لجميع السـكان وليس 

فقـط الالجئـني السـوريني، فسـالمة 

الجميع أولوية، مشدداً عىل أن املطلوب 

الترسيع باإلجراءات قدر اإلمكان للجم 

االنتشار.

الكويت/ الزوراء:
يف كلمـة ألقاها أمام مجلس األمة، شـدد ويل 
العهـد الكويتي الشـيخ مشـعل األحمد عىل 
رضورة التكاتف بني الجميع من أجل مصلحة 
البالد، فيمـا زكى مجلس األمـة الكويتي، يف 
جلسـته العادية األوىل امس الثالثـاء، النائب 
أحمد عبدالعزيز السـعدون رئيسـا للمجلس 

للفصل الترشيعي الـ17.
وقال ويل العهد الكويتي الشيخ مشعل األحمد 
خـالل افتتاحه الـدورة األوىل النعقاد مجلس 
األمة للفصل الترشيعي السـابع عرش، امس 
الثالثـاء:“ كلنـا رشكاء يف تحمل املسـؤولية 
شـعبا وأرسة حكـم كلنـا رشكاء يف تحمـل 

املسؤولية“.
كمـا أعرب عـن أمله بأن ينتهـي زمن التوتر 
وتصدع العالقة بني الحكومة ومجلس األمة. 
وقـال: ”سـأتابع وأحاسـب الحكومـة عـىل 

برنامج عملها قبل مجلس األمة“.
إىل ذلـك، طالب أعضـاء السـلطة الترشيعية 

بتعزيز الرقابة يف مجلس األمة
إال أنـه حث النواب عىل عدم املزايدة للحصول 
عىل مكاسـب شخصية، مشـدداً عىل رفضه 
محاوالت البعض تحقيق مصالح طائفية أو 
فئوية.كما دعـا إىل االبتعاد عن املهاترات بني 
النـواب، ورفض األصـوات الخارجة عن أدب 
الحوار. ودعا األعضاء إىل الوفاء بالوعود التي 

قطعوها لناخبيهم.
مؤكـدا أن الحكومـة لـن تتدخـل يف عمليـة 
اختيار رئيس للمجلس، إنما سـتؤدي دورها 

التاريخي غري املسبوق داخل مجلس األمة.

يف غضـون ذلك زكى مجلس األمـة الكويتي، 
يف جلسته العادية األوىل امس الثالثاء، النائب 
أحمد عبدالعزيز السـعدون رئيسـا للمجلس 

للفصل الترشيعي الـ17.
وتنص املادة (92) من الدستور واملادة (28) 
من الالئحـة الداخلية للمجلس عىل أن يختار 
مجلـس األمـة يف أول جلسـة له وملثـل مدته 
رئيسـا ونائب رئيـس من بـني أعضائه وإذا 
خال مـكان أي منهما اختار املجلس من يحل 

محله إىل نهاية مدته.
ويكون االنتخـاب يف جميع األحوال باألغلبية 
املطلقـة للحارضيـن، فـإن لم تتحقـق هذه 
األغلبيـة يف املـرة األوىل أعيـد االنتخـاب بـني 
االثنـني الحائزيـن عـىل أكثر األصـوات، فإن 
تسـاوى مع ثانيهمـا غريه يف عـدد األصوات 
اشرتك معهما يف انتخاب املرة الثانية ويكون 
االنتخاب يف هـذه الحالة باألغلبية النسـبية. 
فإن تسـاوى أكثر من واحـد يف الحصول عىل 
األغلبية النسبية تم االختيار بينهم بالقرعة.

يذكر أن الرئيس السـعدون من مواليد 1934 
وسـبق لـه أن شـغل منصب رئيـس مجلس 
األمـة يف الفصول الترشيعية (السـادس عام 
1985 - السـابع عـام 1992 - الثامـن عام 
1996) وانتخـب عضوا ملجلـس األمة لعرشة 

فصول متتالية منذ عام 1975.
وعمل السعدون وكيال مساعدا لشؤون الربق 
والهاتف بوزارة الربيـد والربق والهاتف وهو 
مؤسس لنادي كاظمة الريايض يف عام 1964 
ورئيـس االتحاد الكويتي لكرة القدم من عام 

1968 حتى 1976.

لندن/ متابعة الزوراء:
أعربَت رئيسـة الـوزراء الربيطانيـة ليز تراس 
عـن ”أسـفها“ لـ“أخطـاء“ ارتكبتهـا يف امللّف 
االقتصـادي، مؤّكدة تمّسـكها بمنصبها ملا فيه 
”املصلحة العامة“، وذلك بعد ساعات قليلة عىل 
إعـالن وزيـر املالية الجديد الرتاجـع عن جميع 

اإلجراءات االقتصادية التي أعلنت سابقا.
وبعـد مرور سـتة أسـابيع عىل توليها رئاسـة 
الحكومـة الربيطانيـة قالـت تـراس ”أتحّمـل 
املسـؤولية وآسـف لألخطـاء التـي ارتكبـت“، 
وأضافت ”سأبقى يف منصبي للوفاء بالتزاماتي 
عـىل صعيـد املصلحـة العامـة“، معتـربة أنها 
سـتقود حزبهـا املحافظ يف االنتخابـات املقبلة 
املقـررة بعد عامني والتي تعـد املعارضة األوفر 

حظا للفوز فيها.
وتابعت تـراس يف مقابلة أجرتها معها شـبكة 
”بي.بـي.يس“ ”لقـد تحرّكـت رسيعـاً إلصالح 
هذه األخطـاء“، علماً أّن جهـوداً كثرية ُتبذل يف 

كواليس غالبيتها لدفعها للتنّحي.
واالثنـني املـايض، أعلـن وزيـر املاليـة الجديـد 
جرييمـي هانـت الـذي ُعـنّي الجمعـة، تراجع 
الحكومـة عن كّل إجراءاتهـا لخفض الرضائب 
املعتمدة يف تمويلهـا عىل الديون، وذلك عىل أمل 

تجّنب حالة فوىض جديدة يف األسواق.
وكشـف هانـت الخطـوط العريضـة ملـرشوع 
املوازنة للمدى املتوسـط سيعرض كامال يف 31 

أكتوبر.
وحـّذر مـن قـرارات ”بغايـة الصعوبـة“ ومن 
اقتطاعات عىل صعيد اإلنفاق الحكومي وزيادات 
رضيبيـة وإلغـاء كامال للخطـة األولية لرتاس، 
لكن هانت شـدد عىل أن الحكومة سـتجعل من 

”مساعدة األكثر ضعفا“ أولوية لها.
وتوّقـع هانـت أن تسـهم التعديـالت املرتبطة 
بالرضائـب يف جمـع حـوايل 32 مليـار جنيـه 
إسـرتليني (36 مليار دوالر) سـنويا بعدما قّدر 
خـرباء اقتصاد بـأن الحكومة سـتواجه فجوة 
يف التمويـل العـام بمبلغ قـدره 60 مليار جنيه 
إسـرتليني. كذلـك حـذر مـن إمكانيـة خفض 

النفقات.
ورأى وزيـر املاليـة أن أي حكومـة ال يمكنهـا 

السـيطرة عـىل األسـواق، لكنـه شـدد عىل أن 
تحرّكـه سـيلعب دورا مطمئنـا حيـال وضـع 

الخزينة العامة ويسهم يف ضمان النمو.
وأفـاد هانـت يف بيان متلفـز ”سـنلغي تقريبا 
جميـع اإلجـراءات املرتبطـة بالرضائـب التـي 
أعلنـت.. قبـل ثالثـة أسـابيع“، بينمـا أقر بأن 
امليزانية التي أعلنها سلفه الشهر املايض أرضت 

بالوضع املايل العام.
وأعلـن تشـكيل مجلـس اقتصادي استشـاري 

يضم أربعة خرباء من خارج الحكومة.
وقالت تـراس يف املقابلة إنها ال تـزال تتطلّع إىل 
”اقتصـاد عـايل النمـو ومخفـض الرضائب“، 
لكّنها شـّددت عىل أّن ”االسـتقرار االقتصادي“ 

له األولوية.
و أعلن هانت الرتاجـع عن خطط إللغاء املعدل 
األدنـى لرضيبـة الدخـل وقـرّب موعـد انتهاء 
خطة الحكومة األبرز القاضية بتجميد أسـعار 
الطاقـة، لتنتهي يف أبريل بدال مـن أواخر العام 
2024. و قـال إّنـه بعد أبريل سـرتاجع وزارته 

حزمة دعم الطاقة.
كذلـك تم التخـيل عن مقـرتح بخفض رضائب 
ربحية أصحاب األسهم، فضال عن خطة لتوفري 
تجربة تسّوق من دون رضائب للسياح وتجميد 

الرسوم عىل املرشوبات الكحولية.
ويأتي اإلعالن يف ظـل تراجع كبري لحزب تراس 
املحافـظ يف اسـتطالعات الرأي عـىل وقع أزمة 

غالء املعيشة املتفاقمة يف بريطانيا.
وأقالت رئيسة الوزراء صديقها املقرّب كوراتنغ 
بعدمـا أحدثت موازنتهما األخـرية القائمة عىل 
خفض الرضائـب حالة فوىض يف األسـواق، ما 
أثار تسـاؤالت عدة بشأن مسـتقبلها السيايس 

بعد شهر من توليها السلطة.
وأدت القـرارات التـي أعلنهـا هانـت االثنني إىل 
ارتفاع قيمة الجنيه االسـرتليني مقابل الدوالر 

واليورو، بينما تراجعت عائدات السندات.
كانـت املوازنـة السـابقة تقوم عـىل االقرتاض 
وخفـض الرضائب. وكانت تـراس قد تراجعت 
سـابقا عـن خفض الرضائـب عن األكثـر ثراء 
وعـىل أربـاح الـرشكات، وبـات عدد مـن نواب 

حزبها يطالبون باستقالتها.

بغداد/ الزوراء:
مصطفـى  الـوزراء  رئيـس  أكـد 
ثقتـه  الثالثـاء،  امـس  الكاظمـي، 
بالحكومة الجديدة، وفيما شدد عىل 
رضورة أن تكون لها موازنة رسيعة، 
دعا القوى السياسية اىل دعم رئيس 
الـوزراء املكلـف ومنحـه الحرية يف 
اختيـار كابينتـه الوزاريـة، يف حني 
اشـار اىل ان العراق سجل أرسع نمو 
اقتصـادي بالرشق األوسـط وثاني 

دولة بالعالم.
وقـال الكاظمـي يف كلمة لـه خالل 
جلسـة مجلس الـوزراء التي عقدت 
أمس، وتلقتها وكالة األنباء العراقية 
(واع)، ”أبـارك لرئيـس الجمهورية 
عبد اللطيف رشيد، مبارشة مهامه يف 
قرص السالم، وأتمنى لرئيس الوزراء 
السـوداني  شـياع  محمـد  املكلّـف 
الحكومـة“،  تشـكيل  يف  التوفيـق 
مبينـا ان ”املهمة الصعبـة، وأتمنى 
من القوى السياسـية أن تعمل عىل 
تسـهيل مهمة السـوداني، وتمنحه 
الحريـة يف اختيار كابينتـه الوزارية 
ليقوم بخدمة شعبه، وهي حرية تم 

حرماننا منها“.
واضاف ” لنـا ثقة كاملة بالحكومة 
الجديدة، ويجب أن تكون لها موازنة 
رسيعة للقيـام بمهامها وواجباتها 
تجاه الشعب“، مشريا اىل ان ”ظروف 
تشـكيل هذه الحكومة بدأت بظرف 
اجتماعـي معقد كانـت أغلب مدننا 
بيد أبنائنـا املتظاهرين الذين طالبوا 
بإصـالح النظـام السـيايس وتوفري 
الحد األدنى مـن األمور التي تضمن 
كرامة وحياة املواطنني، حيث دفعت 
هـذه الحركة التي أسـّميها بالثورة 

بالكثـري من الشـهداء من شـبابنا، 
والكثـري من االصابات الخطرية؛ من 

أجل كرامة ومستقبل العراق“.
وتابـع ان ”هـذه الحكومـة جاءت 
وتشـكلت بوضع اقتصـادي صعب 
جـداً، حيـث كنا عـىل حافـة انهيار 
اقتصادي حقيقـي، وكانت تحديات 
أسـعار  وانهيـار  كورونـا  وضـع 
النفـط، وكذلك الرصاع الـدويل الذي 
إىل  العـراق  أن يحـول  البعـض  أراد 
حديقـة خلفية للرصاعـات الدولية 
واإلقليميـة، اال اننـا تمكنـا بالصرب 

والحكمة من عبور تلك التحديات“.
وبـني ”اننا وضعنا خطـة إصالح يف 
االقتصاد منذ اللحظة األوىل، وأسسنا 
لرؤية اقتصاديـة جديدة عن طريق 
الورقة البيضـاء، ونجحنا بأن ننقذ 
اقتصادنـا وانتقلنـا به مـن مرحلة 

االنهيـار إىل مرحلة النمو“، موضحا 
ان ”العراق سـجل اآلن حسب تقرير 
دويل صـدر الشـهر الجـاري، أرسع 
نمـو بالرشق األوسـط وثانـي دولة 

بالعالم بنسبة نمو 9,3 % ”.
واكد ان ”هناك من يشكك بالحكومة 
وال يريد لهذه النجاحات أن تسـجل 
باسـمها، حيـث ان البعـض يقـول 
أنهـا  حـني  يف  قديمـة  الوثيقـة  إن 
صادرة يف شـهر ترشين األول، ومع 
كل هـذا البعـض شـكك بإصالحات 
هـذه الحكومـة، وبـكل اإلجـراءات 
الصحيحة التي قامت بها“، مبينا ان 
”عمر هذه الحكومة سنتني ونصف، 
حيث عملت لثمانية وعرشين شهراً 
ولـم تسـتلم فقط سـتة أشـهر من 
املوازنة، ومـع كل هذا نجحنا بعبور 

مرحلة مهمة“.

وذكر ان ” احتياطـي البنك املركزي 
اسـتالمنا  لحظـة  هابطـاً  كان 
للحكومة حيث كان 49 مليار دوالر، 
واليـوم لدينـا احتياطـي 85 مليـار 
دوالر، وكان لدينـا احتيـاط الذهب 
قريـب مـن 96 طنا، واليـوم أصبح 
134 طنـاً“، مشـريا اىل ان  بحـدود 
”ذلـك لـم يـأت اعتباطـاً، فالبعض 
يقول من أسـعار النفـط وهذا ليس 
صحيحـاً، والكثـري مـن دول العالم 
ارتفعت أسعار النفط لديها، لكن لم 
يسجل نمو لديها، وهذا يعود للورقة 

اإلصالحية التي طبقناها“.
ولفـت اىل انه ”منـذ اللحظـة األوىل 
كانـت لدينـا رؤيـة إلصـالح وزارة 
املالية، التي تبناها الوزير السـابق، 
مشـاريع  مـن  مجموعـة  وقدمنـا 
اإلصـالح، وكانت تجابه باعرتاضات 

شـديدة مـن قبـل برملانيـني وكتـل 
سياسية ملنع اإلصالح يف وزارة املالية 
والبقـاء عىل آليـات تقليدية ال تالئم 
العرص“، موضحا ان ”وزيرا سـابقا 
قدم مرشوع املحاسبة الشاملة التي 
تتطلب أتمتة وأسـاليب حديثة، لكن 
الجميـع حاربها، ومع ذلـك مضينا 

بالعمل بها، وهي تستغرق وقتاً“.
واشـار اىل ان ”املحاسـبة الشـاملة 
تسـاعدنا يف إيقاف الهـدر وتحد من 
الفسـاد وإيقاف التالعـب يف العديد 
من القضايا، كما حصل يف موضوع 
األمانات بهيئـة الرضائب التي أعلنا 
عن كشفها وحاول البعض أن يحمي 
وتحويـل  واللصـوص  الفاسـدين 
االتهـام إىل الحكومـة“، مؤكـدا ان 
”هذا املوضوع اليخص الحكومة بل 
دائـرة من دوائـر وزارة املالية، ومع 
كل هـذا أنـا أول مـن نبهـت الوزير 
السـابق عن هـذه الظاهـرة يف عام 
2021، ووجهتـه بالقيـام بتحقيق، 
ويف ضوء التحقيـق أصدر أمراً بمنع 
رصف أي أمانـات بالرضائـب بدون 

استحصال موافقة الوزير“.
وأشـار إىل أن ”البعـض يحـاول أن 
يعرقـل أي نجـاح، منذ اليـوم األول 
أعلنا عن مرشوع محاربة الفسـاد، 
حاربنا الفسـاد وتعرضنـا لضغوط 
كبـرية وتهديـدات وابتـزاز، ورأينـا 
أن الحكومـة لم تحصـل عىل رعاية 
برملانيـة ألسـباب معروفـة وإنمـا 
معارضة لها مستمرة، بسبب ترضر 
مصالـح البعـض، أعلنا منـذ اليوم 
األول محاربة الفسـاد وسوف ننهي 
آخر يوم من عمر الحكومة بمحاربة 

الفساد“.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
اوضحـْت لجنة العمـل النيابية أهـم الخطوط 
العريضة لقانون التقاعد والضمان االجتماعي 
بعد قراءته األوىل ويف حني أشارت لوجود دراسة 
لتعديـل بعـض الفقـرات،  وأكـدت أن تنفيـذه 

يحتاج اىل دعم حكومي. 
وقـال عضـو اللجنـة النائب أمـري املعموري يف 
حديـث لـ“الـزوراء“ ان ”القانون هو جدا مهم 
وتأجل خالل السنوات املاضية ونحن االن  بصدد 
عقـد بعـض املؤتمرات مـع الجهـات املختصة 
من املستشـارين وكذلك النقابـات واالتحادات 
بغـرض تغيري بعـض الفقرات التـي تحتاج اىل 
تغيري نحو االحسـن لخدمة رشيحة مهمة من 

العاملني يف القطاع الخاص“.
 واشـار اىل ان ”هـذا القانون يف حـال ترشيعه 
سـوف يسـاهم مسـاهمة فعالـة يف تنشـيط 
القطـاع الخـاص سـواء للعاملـني او للمعامل 

والرشكات“.
وعـن تعديـل الفقـرات اكـد انهـا ”تحتـاج اىل 
تعديـل بعضها لضمـان حقوق اكثـر للعاملني 
و يف الوقـت نفسـه للـرشكات فالقانـون مهم 

ويجب ان يضمن عملية العمر يف حال لم يكمل 
العامل العمر املحدد اي بلغ السـتني وليس لديه 
خدمـة 15 سـنة ”، مضيفـا  ان ”يكـون هناك 
عملية الضمان االختياري وهذه تكون لصاحب 
التاكـيس وصاحـب املحـل واالعمـال الحرفية 
املهنيـة التـي ال ترتبـط برشكـة او معمـل او 
غريها بمعنى ان العامـل يكون هو من يضمن 

نفسه“.
وتابع ”اضافة اىل فقـرات تخص املرأة وعملية 
شمولها وكذلك االستقطاعات وكيفية ايداعها 
وعمليـة الضمان واسـتثمار املبالـغ اضافة اىل 
فقرات كثـرية منها كم الراتب مـا بعد التقاعد 
وهـذه اهم فقرة  حتـى ال يخـرج  براتب قليل 
وكيـف يتـم احتسـاب الراتب بحيث يتسـاوي 
راتـب املتقاعديـن املوجودين يف هـذا الصندوق 

مع اقرانهم ممن يعمل يف القطاع العام“.  
ومـىض بالقـول ”كذلـك نقـل الخدمـة ما بني 
القطاع العـام والقطاع الخاص لغرض الرتفيع 
والتقاعـد وغريها مـن الفقرات املهمـة يف هذا 

القانون“. 
 وبني ان القانون ”يحتاج اىل دعم من قبل الجهة 

التنفيذية املتمثلة بالحكومة من خالل دعم هذا 
الصندوق وعملية الرقابة كيف تكون“.

  ولفـت اىل عـدم وجود ”مـا يشـجع العاملني 
لغرض الذهـاب اىل الضمـان االجتماعي ودفع 
االسـتقطاعات كون املبالـغ التي يخرجون بها 
مـن التقاعد سـابقا  التصل 200 الـف دينار“، 
مبينا انه ”مع ترشيع هذا القانون سوف يقاس 
التقاعـد عـىل الثالث سـنوات االخرية ويقسـم 
عىل نسـبة اضافة اىل غالء املعيشـة وسـنوات 
الخدمة تضـاف يف صندوق التقاعـد والضمان 

االجتماعي“.
 وعـن آليـة احتسـاب املسـاهمات التقاعديـة 
بـني ”يف الوقت الحـايل  تكون %5 عـىل العامل 
و%12عىل الرشكة او املعمل وهذه النسبة هي 

يف القطاع الخاص“.
ودعا اىل ان ”تكون مساهمة  الدولة بالصندوق 
و تكون راعية بدفع نسـبة من نسب الصندوق 
لضمـان دخـول اكثـر عـدد  يف هـذا الصندوق 
و قياسـا مـع ارقامنـا مـع باقي الـدول نحن 
غري مفعـل لغاية اليوم ولدينا حـوايل 275 الف 
عامـل يدفع ضمان يف هـذا الصندوق وباملقابل 

لدينا عدد نسـمات 41 مليـون يف حني ان هناك 
دوال تتجاوز عدد نسـماتها سبعة ماليني لديها 

مليون وربع عامل مضمون“. 
وعن املشـمولني واعمارهم  بني ان ”ما ارسلته 
الحكومة محدد بعمر 60 سـنة وكذلك بعضها 
قيد الدراسـة ولدينا بعض املقرتحـات باعتبار 
من يعمل بالقطاع الخاص هناك جهد ومشقة 
وال يسـتطيع بعد عمـر 55 او غريها من تأدية 
الخدمة فهذا ما مصـريه وليس لديه خدمة 15 
سـنة وعليه نريد ان نضع بعض الفقرات التي 
تشـري اىل التقاعد االختيـاري“، مضيفا ”كذلك 
ملن لديه اصابات او اعاقـة اثناء العمل او الذي 
تويف وهو مسـتمر بدفع االشرتاك بغض النظر 

عن الخدمة“.
ولفـت اىل ان ”هناك لجان تفتيشـية سـتكون 
موجـودة مـع تأسـيس الصندوق وسـتطالب 
الـرشكات التـي لهـا انتمـاء بـرباءة ذمـة من 

الصندوق“.
 واشـار اىل ان ”القانـون يتضمـن مـا يقـارب 
113 فقـرة جميعهـا تصـب يف خدمـة القطاع 

الخاص“.
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بغداد/الزوراء:
تظاهر العرشات من حملة الشهادات العليا 
والخريجـني األوائـل عىل الجامعـات، امس 
الثالثـاء، أمـام مجلـس الخدمـة االتحادي 
ووزارة املاليـة للمطالبـة بإطالق اسـتمارة 
التعيـني الخاص بهم حسـب قانـون األمن 
الغذائي، فيما كشـف نواب عن عقد اجتماع 
مع مسؤويل املؤسستني الحكومتني لحل هذا 

املوضوع.
حملة الشهادات العليا تظاهروا، امام مبنى 
مجلس الخدمـة االتحادي للمطالبة بإطالق 
اسـتمارة تعيينهـم حسـب قانـون األمـن 
الغذائـي، واطـالق الدرجـات الوظيفية لهم 

حسب قانون األمن الغذائي.
من جهـة أخـرى تظاهرت رشيحـة االوائل 
عـىل الجامعـات أمـام مبنـى وزارة املالية، 

وسط بغداد، للمطالبة باستحداث الدرجات 
الوظيفية وإطالق استمارة التعيني الخاصة 
بهـم حسـب مـا نـص عليـه قانـون األمن 
الغذائي وإطالق استمارة التعيني قبل انتهاء 

السنة املالية.
مـن جهتها قالـت املتظاهرة مـريي فارس 
وهـي احـدى حملـة الشـهادات العليـا إن 
«تظاهرتنا سواء من حملة الشهادات العليا 
والخريجـني األوائل جاءت بسـبب املماطلة 
والتسويف بإطالق استمارة التعيني الخاصة 
بنا عىل قانـون األمن الغذائـي والتخوف ان 
يستمر هذا األمر حتى ينهوا ملف التعيينات 
ونواجه املصري السـيئ ذاته من عدم التعيني 

وذهاب حقوقنا أدراج الرياح».
فيما قالت النائبة نيسـان الزاير يف منشـور 
عىل صفحتهـا عىل موقـع الفيسـبوك إنها 

«دخلـت ومجموعـة من النـواب اآلخرين يف 
اجتماع مع رئيس مجلس الخدمة االتحادي 
وممثل عـن وزارة املالية للوقوف عىل حل يف 
ما يخص اطالق الدرجات الوظيفية الخاصة 

بحملة الشهادات العليا واالوائل».
وأضافـت الزايـر أنهـا «اكـدت للمعتصمني 
السـعي النصـاف هـذه الرشيحـة املهمـة 
ومتابعـة حيثيـات املوضـوع لحـني اطالق 

استمارة التعيني.
وتداولـت مواقـع التواصـل االجتماعي منذ 
ايـام الدعـوة النطـالق تظاهـرات متزامنة 
لحملة الشـهادات العليا والخريجون األوائل 
وتقسـيمها عىل مكانني، االوىل أمام مجلس 
الخدمة االتحادي لرشيحة حملة الشهادات 
العليا، والثانية امام وزارة املالية للخريجني 
االوائـل عـىل الجامعـات يف محاولـة لجلب 

االنتباه اىل هذه الرشيحة الجامعية.
وانترش وسـم «اعالم مجلس الخدمة العامة 
االتحادي العراقي نطالب بإطالق اسـتمارة 
التعيني» مواقع التواصـل للمطالبة باطالق 
االسـتمارة الخاصة بالتعيني حسـب قانون 

االمن الغذائي.
كمـا اغلـق العـرشات مـن املحتجـني مـن 
املحارضين املجانيني، امس الثالثاء، مديرية 
الرصافـة الثانية للمطالبة بانصافهم ورفع 
اىل  املحارضيـن  قوائـم  ضمـن  اسـمائهم 

محافظة بغداد.
 محارضو عـام ٢٠٢٠ نظموا، صباح امس، 
تظاهرة حاشـدة أمام مبنى تربية الرصافة 
الثانيـة بالتصديق عـىل الكلـف املالية التي 
اطلقتهـا وزارة املاليـة مقدمـني عـىل غلق 

مبنى تربية الرصافة الثانية.
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ذي قار/الزوراء:
أعلـَن األمني العام ملجلس الوزراء حميد الغـزي، امس الثالثاء، أن أغلب 
مشـاريع صندوق إعمار ذي قار ستسـتكمل يف منتصـف العام املقبل، 
فيما أشـار اىل اإلعداد ألكثر مـن ٢٢٠ مرشوعاً خدمياً يف املحافظة العام 

الحايل.
وقـال الغزي يف ترصيح صحفـي إن «صندوق إعمـار ذي قار نفذ ٢٠٨ 

مشاريع العام املايض، افتتح منها أكثر من ٧٠ مرشوعاً».
وأضاف أن «املشاريع األخرى ستستكمل ٩٠٪ منها يف منتصف ٢٠٢٣»، 
مشـرياً اىل أن «العام الحايل تم فيه اإلعداد ألكثر من ٢٢٠ مرشوعاً ضمن 
صنـدوق إعمار ذي قار وتنمية األقاليم، حيث إن جميع هذه املشـاريع 
تتعلق بالبنى التحتية». وأكد أن «صندوق إعمار ذي قار يتميز هذا العام 
بتخصيـص مبالغ للصحـة والتعليم العايل وباقـي القطاعات األخرى».
وأعلـن صندوق إعمار ذي قار يف وقت سـابق، عن تخصيص ٢٠٠ مليار 
دينار ملشـاريع خدمية وبنى تحتية ضمـن قانون األمن الغذائي». يذكر 
أن مجلس الوزراء أصدر خالل جلسة استثنائية عقدت بذي قار يف وقت 
سابق، القرار ١٣٩ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتأليف صندوق إعمار محافظة 
ذي قـار، حيث أخذت األمانة العامة ملجلـس الوزراء عىل عاتقها اإلعداد 
لتعليمـات الصندوق وتوزيع املشـاريع عىل األقضية والنواحي بحسـب 

الحاجة واألولوية وحسب اإلمكانية.

بغداد/الزوراء:
وجهت وزارة الرتبية، امس الثالثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية 

عاجلة للنظر بحادثة مدرسة زهرة املدائن.
وقال وزير الرتبية عيل حميد الدليمي يف بيان تلقته ”الزوراء“ 
الحفاظ  يف  ملزمون  وإننا  مقدس  حرم  املدريس؛  إن“الحرم 
مظاهر  أي  ملنع  حريصني  سنبقى  اىل“أننا  الفتاً  عليه“، 
الرتبوية  املؤسسة  سمعة  اىل  تيسء  مجتمعاتنا  عىل  دخيلة 

والتعليمية“.
ووجه الدليمي بـ“تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة تتوىل مهمة 
الذكر  آنفة  اللجنة  تقدم  أن  عىل  التحقيق،  مجريات  إنجاز 

نتائج التحقيق خالل يومني (فقط) من تشكيلها ”.
وأكد أنه ”سيبقى املدافع األول عن املدرسة وحرمها املقدس 
تربوية سماوية تحافظ عىل  املؤسسة من رسالة  لهذه  لِما 

بناء األجيال وتطور األوطان“.

بغداد/الزوراء:
والتحقيقات  االستخبارات  وكالة  أعلنت 
عىل  القبض  الثالثاء،  امس  االتحادية، 
حبة  ألف   44 وضبط  مخدرات  تجار   9

مخدرة.
”الزوراء“  تلقته  للوكالة،  بيان  وقال 
والتحقيقات  االستخبارات  ”وكالة  إن 
من  تمكنت  الداخلية  وزارة  يف  االتحادية 
للمخدرات  تجار   9 عىل  القبض  إلقاء 
خالل عمليات نوعية منفصلة يف عدد من 
املحافظات“، مبيناً أن ”ذلك جاء من خالل 
رشعت  حيث  االستخباري،  الجهد  تكثيف 
قواطع الوكالة العاملة يف محافظة النجف 
إلقاء  عن  أسفرت  نوعية  بعملية  األرشف 
بالجرم  للمخدرات  تجار   5 عىل  القبض 
املواد  من  كميات  وبحوزتهم  املشهود 

املخدرة وأدوات التعاطي“.
وأضاف البيان أن ”قواطع الوكالة العاملة 
يف محافظتي واسط ونينوى تمكنت ايضاً 
تجار  من  اثنني  عىل  القبض  إلقاء  من 

املواد  2 كيلوغرام من  املخدرات بحوزتهما 
املخدرة“.

االستخبارات  وكالة  ”قواطع  أن  وتابع 
نوعية  بعملية  تمكنت  األنبار  يف  العاملة 
املخدرات  تجار  أحد  القبض عىل  إلقاء  من 
وبحوزته (38) ألف حبة مخدرة بعد نصب 

”القبض  اىل  الفتاً  واستدراجه“،  له  كمني 
حبة   (6000) بحوزته  آخر  تاجر  عىل 

مخدرة يف املحافظة“.
املضبوطات  إحالة  ”تمت  أنه  اىل  وأشار 
التخاذ  االختصاص  جهة  اىل  واملتهمني 

اإلجراءات القانونية بحقهم“.

كركوك/الزوراء:

كشـفت مديرية بلدية كركوك 

، امـس الثالثـاء، عـن أعـداد 

ضمـن  املسـتلمة  املعاملـة 

مبادرة (داري) السـكنية التي 

أطلقها رئيس الوزراء السـابق 

والتـي  الكاظمـي  مصطفـى 

تجاوزت الخمسة آالف معاملة 

، فيما أكـدت أن العدد املتوقع 

يتجاوز ١٥ ألف مستفيد. وقال 

بلديـة كركـوك فريدون  مدير 

عـادل، يف ترصيـح صحفي إن 

اىل  تسـلمت  كركـوك  «بلديـة 

اآلن ما يقـارب ٥ آالف معاملة 

ضمن مبادرة (داري) للسـكن 

يف مركز املحافظـة»، مبيناً أن 

التعليمات  بانتظـار  «الدائـرة 

التي تصدر من وزارة اإلسكان 

واإلعمار والبلديات واالشـغال 

العامة بهذا الصـدد». وأضاف 

عـادل أن «الوضع يف محافظة 

كركوك يختلف عن املحافظات 

 ١٤٠ املـادة  بسـبب  األخـرى 

التـي  امللكيـة  ونزاعـات 

استقطعت الكثري من األرايض 

أن  إىل  مشـرياً  املحافظـة»،  يف 

«التجاوزات التي أصبحت عبئاً 

آخر يضاف إىل املشاكل األخرى 

التـي تعانـي منهـا البلدية يف 

االرايض  قطـع  تخصيـص 

للمسـتحقني، باالضافة اىل أن 

هنالـك متنفذين يسـتحوذون 

كاملـة  سـكنية  أحيـاء  عـىل 

فضال عن تجـاوزات النازحني 

التي  واملهجريـن مـن القـرى 

احتلـت مـن عصابـات داعش 

اإلرهابيـة». وتابـع أن «هناك 

خططاً وإجراءات يمكن امليض 

بتنفيذها والتي تتلخص برفع 

التجـاوزات إلحصاء عدد قطع 

االرايض التي يمكن تخصيصها 

للمواطنني بعـد إجراء التدقيق 

الكامل ملعرفة عدد املستحقني 

ممن لم يتسـلموا سابقا قطع 

أن  مؤكـداً  سـكنية»،  أراض 

«الدائـرة تبـذل جهـوداً كبرية 

من أجل حل جميع اإلشكاالت 

بالطـرق القانونيـة». وأوضح 

أن «الدائـرة تعانـي من نقص 

كبـري بعـدد اآلليـات يف مركز 

املحافظة والتـي التتجاوز ٥٠ 

الية وهي غـري كافية لتغطية 

يف  السـكنية  األحيـاء  جميـع 

الرقعة الجغرافية  ظل اتسـاع 

للسـكن»، الفتاً اىل أن «البلدية 

بآليـات  بتزويدهـا  طالبـت 

ومعـدات حديثـة إال أن ذلك لم 

يتحقق». وأشار اىل «دعم ادارة 

محافظة كركوك لجهود البلدية 

وتخصيص األمـوال الالزمة يف 

مـا يخـص خدمـات البلدية»، 

موضحـاً أن «معـدل النفايات 

التي ترفع من مركز املحافظة 

يوميـا  طـن  االلـف  يتجـاوز 

وتنقل عرب املحطات الوسطية 

وأماكن الطمر الصحي». وبني 

أن «جميع املساعي الرامية إىل 

الحصول عىل فرص استثمارية 

النفايـات وتحويلهـا  لتدويـر 

إىل طاقـة كهربائيـة لـم تحظ 

املختصة  الـرشكات  باهتمـام 

بالشـأن بحجة عـدم جدوتها 

االقتصاديـة». ولفـت إىل «قلة 

التخصيصات املالية للمشاريع 

والتـي  السـكنية  األحيـاء  يف 

يسـتقطع منها الجـزء األكرب 

إلدامـة الحدائـق واملسـاحات 

الخرضاء»، مبينـًا أن «البلدية 

جميـع  اكسـاء  اسـتطاعت 

الشـوارع يف األحياء السـكنية 

وتعمل حاليا عىل تأهيل األحياء 

التي لـم تصل إليهـا الخدمات 

يف السـابق والتـي تأتي ضمن 

خطـة ومشـاريع املحافظة».

ونفـى مديـر بلديـة كركـوك 

«االتهامـات التـي وجهـت إىل 

دائرته بشأن هدر املال العام يف 

مرشوع الطريق الحويل لشارع 

املطـار»، مؤكـداً أن «املرشوع 

االخرض تنفـذه نفس الرشكة 

مـن ضمـن العقـد املـربم مع 

بتطوير  والخـاص  املحافظـة 

الطريـق مـن غلطـة تكريـت 

وصوال إىل مطار كركوك الدويل 

والذي يتضمن االكساء واإلنارة 

وتشجري الجزرة الوسطية».

بغداد/الزوراء:
أكد وزارة النقـل، امس الثالثاء، 
أنها تـدرس خيارات اسـتكمال 
السـككي مع  الربـط  مـرشوع 
تركيـا، وفيما أشـارت اىل اتخاذ 
إجـراءات جديـدة تخـص نقـل 
الطالب بأسـعار زهيدة، أحصت 
عـدد سـيارات النقـل الخـاص 

العاملة يف البالد.
وقال وزير النقل نارص حسـني 
الشـبيل يف ترصيـح صحفي إن 
«الرشكة اإليطالية اكملت إنجاز 
دراسـة مرشوع الربط السككي 

بـني الفـاو وتركيـا وأن الوزارة 
تـدرس اآلن أي الخطوط الثالثة 

التي سوف تستخدمها».
وبـني أن «املـرشوع يحتـاج اىل 
إقـرار املوازنـة أو اإلعـالن عـن  

طريق التشغيل املشرتك».
وأكد الشـبيل أن «الوزارة عملت 
عـىل توزيـع سـيارات بجميـع 
املحافظـات بهـدف نقل الطالب 
بـدء  مـع  مناسـبة  بأسـعار 
العـام الـدرايس»، مشـرياً اىل أن 
«مطالبـات أصحاب السـيارات 
األشـخاص  لنقـل  القديمـة 

(النفـرات) بتجديدهـا صعب يف 
الظـرف الحـايل وهـو ليس من 

اختصاصنا».
وتابـع أن «هذه السـيارات ملك 
خـاص وال يمكـن إجبـار أحـد 
عىل استحداث سـيارة جديدة»، 
ألـف   ٧٠ «هنـاك  أن  موضحـاً 
سـيارة تعمل يف البالد بالنسـبة 

للنقل الخاص».
وذكر الشـبيل أن «النقل الخاص 
املرائـب  عـن  املسـؤول  هـو 
املوجودة يف العراق»، الفتاً اىل أنه 
«تم تطوير عدة مرائب سـواء يف 

بغـداد أو املوصـل أو البرصة أو 
السماوة ويف النارصية وننتظر 
إنجازهـا». وبـني أن «تطويـر 
املرائـب األخـرى التـي توقفت 
بسـبب جائحة كورونا، وتمت 
مطالبـة مديـر النقـل الخاص 
بإعادة تطويرها باالعتماد عىل 
التشـغيلية». وأوضح  املوازنـة 
تمكنـت  «الـوزارة  أن  الشـبيل 
مـن إعـادة العمـل بالطائرات 
املتوقفـة»، مشـرياً اىل أنـه «تم 
تخفيض أسعار التذاكر كثرياً».

«اإليـرادات  أن  الشـبيل  وأكـد 
املتحققة خالل هذا الشـهر من 
الناقل الوطنـي بلغت ٥١ مليار 
دينار»، الفتاً اىل أن «سعر حجز 
التذاكر ثابت يف جميع املكاتب».
وأشار اىل أن «الخطوط الجوية 
تخطـو  اآلن  بـدأت  العراقيـة 
أن  خطـوات متقدمـة»، مبينـاً 
«وجبات املقدمة بالناقل الوطني 
تحسـنت كثرياً وهي باملسـتوى 
أن  الشـبيل  ولفـت  املطلـوب». 
وجهـة  تغيـري  عـن  «الحديـث 
الطائـرة مـن قبل الطيـار فهذا 
كالم غري صحيح، وال يمكن ألي 
طيار أن يغري وجهته أو الهبوط 

يف مطار غري مخصص له».
أن «هنـاك مـن يحـاول  وبـني 
التشـويش عىل عمـل الخطوط 

الجوية العراقية».

ميسان/الزوراء:
أعلنـْت مديرية صحـة محافظة ميسـان، 
حديثـة  أجهـزة  إدخـال  الثالثـاء،  امـس 
ومتطورة يف مستشـفى األورام الرسطانية 

يف امليمونة. 
وقال مدير عام صحة ميسـان عيل محمود 
العالق يف ترصيح صحفي  إن «مستشـفى 
إدخـال  امليمونـة شـهد  األورام يف قضـاء 
ثالثـة أجهـزة طبية متطـورة»، مبينـاً أن 
«هذه األجهزة سـتضيف نقلة نوعية ملركز 
امليمونة لعالج األورام باإلشـعاع وستدخل 
الخدمـة ضمـن الخطـط التوسـعية التي 
تجريهـا الدائـرة يف  منشـآتها الصحيـة».
وأضـاف أن «هذه األجهـزة تتضمن جهاز 
(تومـو ثريابـي) و(براكيثرابي) و(سـايرب 
نايـف) والتـي تعد مـن األجهـزة املتطورة 

لعالج األورام الرسطانية».

دياىل/الزوراء:
أعلـن عضو نقابـة االطبـاء احمد 
الشمري، امس الثالثاء، عن مرصع 
طفـل بصعقـة كهربائيـة شـمال 

محافظة دياىل.
وقـال الشـمري يف ترصيح صحفي 

إن «طفـال عمـره ٥ سـنوات مـن 
(٢٠كـم  الخالـص  قضـاء  اهـايل 
شـمال بعقوبـة) لقـي مرصعه يف 
ساعة متأخرة من مساء يوم امس 
أن  مؤكـدا  كهربائيـة»،  بصعقـة 
«الضحية هو ١٩ عىل مستوى دياىل 

خالل ٢٠٢٢ «. 
واضـاف،ان» اهمـال االرس وعـدم 
خطـورة  مـع  البعـض  تعاطـي 
الكهربـاء تـؤدي اىل ماسـاة فقدان 
حيـاة الكثريين خاصـة لألطفال»، 
مؤكـدا ان «اكثـر مـن ١٠ حـاالت 

تـم انقاذهـا خـالل ٢٠٢٢ من قبل 
ردهات الطوارى».

وتسـجل محافظة دياىل مرصع من 
١٥-٢٥ حالة سنويا بسبب حوادث 
الصعقة الكهربائيـة والتي من بني 

ضحاياها اطفال وصبية.

بغداد/الزوراء:

 حـّددت وزارة التخطيـط، امس الثالثاء، سـبب 

تأخـري إطالق مخصصات قانـون الدعم الطارئ 

لعدد من املحافظات. 

وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي 

يف ترصيـح صحفي إنـه «ال يوجد تلكؤ يف رصف 

االستحقاقات املالية ضمن قانون الدعم الطارئ 

اىل املحافظـات، وإنمـا التأخري يف ارسـال بعض 

يقـف  القانـون  لتنفيـذ  خططهـا  املحافظـات 

وراء التأخـري»، الفتـًا اىل أن «بعـض املحافظات 

أرسـلت خططها بشـكل رسيع وبعضها تأخرت 

ألسـباب فنية». وأضـاف أن «التأخـري يف إطالق 

املخصصـات املالية هو نتيجـة تأخر املحافظات 

يف ارسـال خططهـا اىل الـوزارة»، مبينـاً أنه «ال 

يمكـن للوزارة أن تطلق األموال دون وجود خطة 

بمسـارات واضحة». وأشار اىل أن «عملية إطالق 

التخصيصـات اىل املحافظـات مسـتمرة ضمـن 

دفوعات، فكلما تنتهي الوزارة من خطة محافظة 

تطلق التخصيصات للمحافظة األخرى».

يذكـر أن اللجنـة املالية النيابيـة اعلنت، يف وقت 

سـابق، عن تشـكيل لجان فرعيـة ملتابعة تنفيذ 

لألمـن  الطـارئ  الدعـم  قانـون  أمـوال  رصف 

الغذائي.



 بغداد/ الزوراء:
للشـؤون  الـوزراء  رئيـس  مستشـار  رجـح 
االقتصادية، مظهـر محمد صالح، امس الثالثاء، 
الجنونـي ألسـعار  االرتفـاع  انخفـاض موجـة 

العقارات يف بغداد.
وقال صالح يف ترصيح صحفي: «اتوقع انخفاض 
موجة االرتفاع الجنوني ألسعار العقارات يف حال 
تم تنفيذ سياسـة إسـكان وطنيـة محكمة عىل 
نطاق واسـع تستهدف تشييد السـكن، والسيما 
السكن الواطئ الكلفة عايل الكفاءة لالرس الفقرية 

واملتوسـطة ذات الدخل كحق لـكل ارسة عراقية 
كريمة وبقروض ميرسة وتسهيالت عالية».

واضاف «عىل ان تكون يف نطاق تخطيط حرضي 
وعمراني محكم طويل االجل وللسنوات العرشين 

القادمة وبسياسة اسكان تبتدئ فوراً».
واوضح صالـح «إذ مازالت ٣٥-٤٠٪ من االرس يف 
العراق تعيش عىل السـكن املؤجر عدا مشـكالت 
العشـوائيات ونموها الخطري واملتزايد، عىل ان ال 
تغفل السياسة االسكانية الوطنية تطوير السكن 

الريفي الالئق».

بغداد/ الزوراء:
أعلن مـرصف الرافديـن، امس 
الحسـابات  عـدد  ان  الثالثـاء، 
للمواطنـني وفئـات  املفتوحـة 
ببغـداد  فروعـه  يف  اخـرى 
واملحافظات خالل شـهر ايلول 
املـايض بلغـت ٥٢٤٧ حسـاب 
توفري وجـاٍر بالدينـار والدوالر 

وحسابات الودائع.
وقال املكتب االعالمي للمرصف 

يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 
منه: ان «عدد الحسابات الجارية 
للمواطنـني  فتحهـا  تـم  التـي 
وفئـات اخرى يف ايلـول املايض 
وصلت اىل ٢٧٠٤ حسـابا جاريا 
بالدينار والـدوالر يف حني بلغت 
املفتوحـة  التوفـري  حسـابات 
حسـابا   ٢٢٥٦ للمواطنـني 
بالدينـار والـدوالر باإلضافة اىل 
عـدد حسـابات الودائـع التـي 

بلغت ٢٨٧ وديعة».
البيـان أن «املـرصف  وأضـاف 
مستمر يف تقديم خدماته وذلك 
بفتـح الحسـابات للمواطنـني 
الراغبـني يف ايـداع اموالهـم يف 
الفوائد  املرصف والحصول عىل 
وفـق رشوط وضوابط وضعت، 
وبإمكان زبائـن املرصف زيارة 
فروعـه يف بغـداد واملحافظـات 

لالطالع عليها».

بغداد/ الزوراء:
أصـدرت منظمـة األغذيـة والزراعة 
وبرنامـج األغذية العاملـي يف العراق، 
امس الثالثاء، بیاناً مشرتكاً بمناسبة 
يـوم األغذيـة العاملـي، فيمـا دعـت 
العراق إىل اعتماد أنظمة غذائية ذكية 

مناخياً.
وذكر بیان مشرتك من منظمة األغذية 
والزراعـة وبرنامج األغذية العاملي يف 
العراق، تلقته ”الـزوراء“: أن ”العالم 
يواجـه خطـراً عاماً آخر مـن الجوع 
القيايس حيث اسـتمرت أزمة الغذاء 
العامليـة يف دفـع املزيد مـن الناس إىل 
مستويات متدهورة من انعدام األمن 
الغذائي الحاد، وهو أمر حذر منه كل 
من منظمـة األغذيـة والزراعة لألمم 
املتحـدة (الفـاو) وبرنامـج األغذية 
العاملي لألمم املتحدة (برنامج األغذية 
العاملـي  األغذيـة  يـوم  يف  العاملـي)، 
(املصـادف 16 ترشين األول)“، داعياً 
إىل ”اتخـاذ إجـراءات عاجلة ملعالجة 

األسـباب الجذرية ألزمة اليوم، حيث 
يواصـل العالم مواجهـة تحديات بال 

حدود، بما يف ذلك العراق“.
وأضـاف البيان أن ”العـراق املعروف 
باسـم ”بالد الرافدين“ شـهد موجة 
العامـني  خـالل  متزايـدة  جفـاف 
املاضيـني، بسـبب ارتفـاع درجـات 
الحرارة، وانخفـاض هطول األمطار 
وهو األدنى منـذ 40 عاما، باإلضافة 
إىل انخفـاض تدفـق امليـاه يف دجلـة 
والفرات واألنهار“، مبيناً أن ”ذلك أدى 
إىل تدهور األرايض الصالحة للزراعة، 
وزيادة ملوحة املياه والرتبة، ما أسهم 
يف خسارة كبرية لسبل العيش وزيادة 
الضغط عىل امليزانية الوطنية للدولة، 
التي تسـتورد الحبوب لضمان توافر 

الغذاء الكايف للسكان“.
وقال ممثل برنامج األغذية العاملي يف 
العراق، عيل رضا قرييش: إن ”العراق 
ال يـزال مـن أكثـر البلـدان تأثرا عىل 
مسـتوى العالم باآلثار الضارة لتغري 

املنـاخ، مـا لم يتـم تنفيـذ التخفيف 
والتكيـف، وقـد ال يكـون املسـتقبل 
واعـداً للمزارعني أصحـاب الحيازات 
الصغرية والفئات الهشة يف العراق“. 

مضيفـاً: ”نحـن يف برنامـج األغذية 

العاملـي نعتقد أن الغـذاء هو الطريق 
نحـو السـالم، وبالتـايل يجـب اتخاذ 
إجـراءات جـادة عىل الفـور من قبل 
الـدويل  واملجتمـع  العـراق  حكومـة 
العتماد انظمـة غذائية ذكية مناخيا 

وبناء القدرة عـىل الصمود عىل املدى 
الطويـل من أجـل ضمـان أن العراق 
وأفراده قادرون عـىل التكيف يف هذه 

األوقات العسرية ”.
وأكد ممثـل منظمة األغذية والزراعة 

يف العراق، صالح الحاج حسـن: أن ” 
لـكل منا دور يلعبـه يف تحويل النظم 
الغذائيـة لصالح النـاس والكوكب“، 
موضحاً أن ”منظمة األغذية والزراعة 
تلتزم بتمكني الفئات األكثر ضعفا يف 
العراق، بما يف ذلك النسـاء والشباب، 
مـن خالل التحـول إىل أنظمـة اغذية 
وشـمولية،  كفـاءة  أكثـر  زراعيـة 

واستدامة، ومرونة“.
يف  وضـع  ”العـراق  أن  وأوضـح 
عـام 2021 خطـة لزيـادة الكفـاءة 
والشـمولية  واملرونـة  والشـمولية 
ألنظمتـه الغذائيـة الزراعيـة كجـزء 
من قمة النظم الغذائية“. مشـرياً اىل 
أنه ”تم القيـام بذلك لضمان حصول 
الجميـع يف كل مـكان عـىل ما يكفي 
من الغذاء امليسـور التكلفة ليعيشوا 

حياة نشطة وصحية“.
ولفت اىل أن ”%20 من القوى العاملة 
يف العـراق تعمل يف القطـاع الزراعي، 
وهـو ثانـي أكـرب مسـاهم يف الناتج 

املحـيل اإلجمـايل للبـالد بعـد قطـاع 
النفط، ويمثل 5% من إجمايل الناتج 
املحيل، وبالتايل فإن التنمية الزراعية 
أمـر بالـغ األهميـة للسـماح للعراق 
بتحقيق رؤيته االقتصاد أكثر تنوعا، 
باإلضافـة إىل توفـري فـرص العمـل 
وتعزيز مشـاركة القطاع الخاص، يف 
هذا الصدد“.مؤكداً أنه ”يجب القيام 
بعمل عاجل عىل مستويات االستثمار 
يف البحـث والتطوير يف محاولة لجعل 
الزراعـة أكثـر تقدمـا مـن الناحيـة 
التكنولوجية وقادرة عىل التعامل مع 
الظـروف املناخية املعاكسـة وقابلة 
لالسـتمرار مالياً يف البـالد، باإلضافة 
إىل األعمـال الزراعية وسلسـلة قيمة 
الربـح  هوامـش  لزيـادة  التنميـة 
وتشـجيع املزارعني عـىل عدم التخيل 
عن أراضيهم، األمر الذي ال يرض فقط 
بدخولهم، ولكنه يؤدي أيضا إىل زيادة 
تكاليف الغذاء املحلية ونقص الغذاء، 

ما يؤثر عىل مجتمعات بأكملها“.

˝j‘nèfl@ÜÏ‡ó€a@Û‹«@Òäá‘€a@ıb‰iÎ@�bÓÇb‰fl@ÚÓ◊à@ÚÓˆaâÀ@Ú‡ƒ„c@Üb‡n«a@∂g@÷aã»€a@Ï«ám@\Îbœ^
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السعراملادة
3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

 3500  دينارزيت الطعام زير ( 1 لرت )

  10.500 دينار رز محمود ( 4.5 كغم )

 9,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2500 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 13,000 – 15,000 دينارلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 13,000 – 15,000 دينارلحم عجل عراقي (1 كغم )

8000-8500 دينارلحم عجل مستورد (1 كغم )

6000 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
 6000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4500 دينارفخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4500 دينارفخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

5,500 – 6,000 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

بغداد/ الزوراء:
أكدت الرشكة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة 
أن العراق بحاجة اىل استرياد ٥ ماليني طن من الحنطة خالل 
عام ٢٠٢٣، فيما طمأنت بعدم اسـتنفاذ الخزين املتوفر من 

الحنطة حتى اآلن.
وقـال معـاون مديـر عـام الرشكة، حيـدر نوري جـرب: إن 
«الخزين من الحنطة لم يستنفذ حتى اآلن، وهنالك استمرار 
يف عملية التجهيز للمواطنني»، الفتا إىل أنه «خالل السـنوات 
الـ ٣ السابقة تسلم من محصول الحنطة أكثر من ٥ ماليني 

طن مما حقق اكتفاًء ذاتياً يف البالد».
وأضاف أنه «خالل العام الحايل تسلمنا فقط مليونني و٢٠٠ 
ألـف طن وهـذه الكمية غـري كافيـة لتغطية العـام املقبل 
وصوال اىل موسـم التسـويق»، مبينا أن «العام املقبل بسبب 
شـح املياه قد نتسلم خالله من الحنطة أقل من ١٫٥ مليون 

او اقل من ذلك».
وأردف أن «التجـارة قد تتسـلم خالل العـام املقبل ١٠ آالف 
طن من الشلب فقط بسبب قلة املساحة املسموح بزراعتها 

بحسب الخطة الزراعية».

وتابـع أن «الرشكة العامة لتجـارة الحبوب تحتاج اىل مبالغ 
كبرية السـترياد مليوني طن عىل االقـل من الحنطة لتغطية 
األشهر األربعة من العام املقبل وصوال اىل موسم التسويق»، 
مبينـا أن «العـراق بحاجـة اىل اسـترياد ٥ ماليـني طـن من 

الحنطة خالل عام ٢٠٢٣».
وأشـار إىل أن «األموال يجب أن تطلق بشكل رسيع السترياد 

الحنطة كون املنقصة تحتاج اىل ٧٥ يوما إلتمامها».
من جانب متصـل، أعلنت الرشكة العامـة لتصنيع الحبوب 

- احـدى تشـكيالت وزارة التجارة، امس الثالثـاء، توزيع ٣ 
ماليـني كيس طحني، داعيـة املواطنني اىل تسـلم حصصهم 

واالبالغ عن املخالفات يف حال مالحظتها.
وقـال مديـر عام الرشكة، أثـري داود سـلمان، يف بيان تلقته 
«الزوراء»: إنه « تجهيـز الوكالء بكمية تزيد عن (٣) ماليني 
كيس من مادة الطحني ضمن مفـردات البطاقة التموينية، 
وان التوزيع مسـتمر دون انقطاع حسـب التسلسل الزمني 

لكل مركز».
واضـاف أنه «تم تصاعـد وترية االنتـاج والتجهيز بالتعاون 
والتنسيق مع رشكة تجارة الحبوب لتوفري الكميات الالزمة 
مـن خلطات الحنطة بمـا يؤمن حاجـة املحافظات إلكمال 

عملية إنتاج وتوزيع الحصة املقررة».
وأوضح سلمان أن «متابعة لجان الفروع الرقابية والنوعية 
لعمليـة التوزيع يف املحافظات واإلرشاف املبارش عىل تجهيز 
الوكالء واملواطنـني لضمان ايصال نوعية جيدة من الطحني 
واملطابقـة للمواصفـات القياسـية املعتمدة، فيمـا تواصل 
الفـرق النوعيـة عمليـة سـحب النمـاذج لغـرض الفحص 

املختربي واختبار الخبازة».

 بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، مرتاجعا 

بنسبة (٠٫١٢٪).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولة (١٫٢٢٣٫٢٨٥٫٢٤٦) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (١٫١٠٦٫٣٤٩٫٣٥٧) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠  يف جلسـة امس عـىل (٥٩٣٫٨٢) نقطة 
مرتاجعا بنسبة (٠٫١٢٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٩٤٫٥١) 
نقطة.وتـم تداول اسـهم (٥٣) رشكة من اصـل (١٠٣) رشكة مدرجة يف 
السـوق، واصبح عدد الـرشكات املوقوفة بقرار من هيئـة االوراق املالية 

لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل رشكتني.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (١٢٦) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (١٦٦) مليـون دينار من خـالل تنفيذ (٦٩) 

صفقة عىل اسهم ٨ رشكات.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٥٧) مليون سـهم بقيمة بلغت (٨٠) مليون دينار من خالل تنفيذ (٣٥) 

صفقة عىل اسهم ٧ رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

@’‹ÃÌ@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé
bõ–É‰fl
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بغداد/ الزوراء:
كشـفت رشكـة bp الربيطانيـة للطاقـة عن 
انخفاض اسـتهالك العراق من الغاز الطبيعي 
بأكثـر مـن ٧٪ خـالل عـام ٢٠٢١، مبينـة ان 
السـعودية تصدرت قائمة أكثر الدول العربية 
اسـتهالكا للغـاز الطبيعـي. من جانـب اخر، 
أعلنت رشكة الحفـر العراقية يف وزارة النفط، 
امس، إنجاز حفر البرئ النفطية (نارصية ٥١) 

يف محافظة ذي قار.
وبحسـب بيانات لرشكـة النفـط الربيطانية 
اطلعـت عليه «الزوراء» فإن «العراق اسـتهلك 
مـن الغاز الطبيعـي خالل عـام ٢٠٢١ مقدار 
١٧٫١ مليـار مـرت مكعـب منخفضـا عن عام 
اسـتهالكه  كان  الـذي   ٪٧٫٣ بنسـبة   ٢٠٢٠
بمقـدار ١٨٫٥ مليـار مرت مكعـب ومنخفضا 
ايضا بنسـبة ١١٪ عن عـام ٢٠١٩ عندما كان 
اسـتهالكه من الغاز بمقـدار ١٩٫٢ مليار مرت 
مكعـب «.واضافـت ان «اسـتهالك العراق من 
الغاز ارتفع بنسبة ١٠٫٥٪ ما بني عامي ٢٠١١ 
و٢٠٢١»، الفتـا اىل ان «اسـتهالك العـراق من 
الغاز الطبيعـي يف عام ٢٠١١ كان بمقدار ٦٫٣ 

مليار مرت مكعب».

واشـارت اىل ان «السـعودية تصـدرت قائمـة 
أكثر الدول العربية اسـتهالكا للغاز الطبيعي، 
خالل العام املـايض، بمقدار ١١٧٫٣ مليار مرت 
مكعب سـنويا، تليها االمارات بمقدار ٦٩٫٤١ 
مليار مرت مكعب سنويا، ومن ثم جاءت مرص 
بمقدار ٦١٫٨٨ مليار مرت مكعب سـنويا، فيما 
كانـت اقل الدول العربية اسـتهالكا للغاز هي 
٨٠٠ مليون مرت مكعب سنويا».ويأتي العراق 

باملرتبـة ١٢ بأكـرب احتياطي للغـاز يف العالم 
وبواقـع ١٣٠٫٥ تريليـون قدم مكعـب باليوم 
حسـب بيانات رشكة bp النفطية الربيطانية 
لعـام ٢٠١٦، ويسـتهلك العـراق معظم غازه 
عـىل تغذية محطـات الكهرباء فيما يسـتورد 

حاجته املتبقية من ايران.
من جانب اخر، أعلنـت رشكة الحفر العراقية 
يف وزارة النفط، امس الثالثاء، إنجاز حفر البرئ 

النفطيـة (نارصيـة ٥١) يف محافظة ذي قار، 
مؤكـدًة حفر واسـتصالح ١٣١ برئاً يف الحقول 

النفطية العراقية خالل العام الحايل. 
وقال مدير عام رشكة الحفر العراقية، باسـم 
عبـد الكريـم نـارص، يف ترصيـح صحفي: إن 
«املالكات الفنية والهندسية يف الرشكة أنجزت 
حفـر البرئ ٥١ وبعمـق ٢١٠٩ مـرتات، ضمن 
العقـد املـربم مع رشكـة نفط ذي قـار لحفر 
٢٠ بـرئاً نفطيـة يف حقـل النارصيـة النفطي 
بالتعـاون مـع رشكـة (وذر فـورد) لتقديـم 

الخدمات النفطية».
وأشار إىل أن «عمليات الحفر جرت باستخدام 
جهاز الحفر  (٤٦ IDC) ذي القدرة الحصانية 
١٠٠٠ حصـان»، مبيناً أنه «البـرئ الرابع الذي 

تنجزه الرشكة ضمن املرشوع».
وأكد نـارص أن «رشكة الحفر العراقية أنجزت 
خالل العام الجاري حفر واستصالح ١٣١ برئاً 
نفطية، يف الحقول النفطيـة العراقية»، مبيناً 
أن «الرشكة تمتلك ٤٣ جهاز حفر واستصالحاً 
من ضمنها ٣٠ جهازاً حديثاً ترتاوح قدرته بني 
٥٠٠ - ٣٠٠٠ حصـان، ويمتد عملها عىل طول 

الرقعة الجغرافية ملساحة البالد».

Ô�–‰€a@ÚÌãñb‰€a@›‘y@¿@51@ã˜j€a@ã–y@åb≠g

bË‡‹èn€@µ‰†aÏæa@o«ÜÎ@µz†@êÓ◊@µÌ˝fl@3@Âfl@ãr◊c@…ÌåÏm@o‰‹«c

 %@7@Âfl@ãr◊di@Ô»Ój�€a@åbÃ€a@Âfl@÷aã»€a@⁄˝Ënéa@üb–Øa@ZÚÓ„b�Ìãi@Ú◊ãí

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc

@Ô„Ï‰ßa@ b–mä¸a@ÚuÏfl@üb–Øbi@pbzÓuãm
paäb‘»€a@äb»é˛

fiaÏfl˛a@ aáÌ�@ÚyÏn–æa@pbibè®a@Ú‹Óóy@—ìÿÌ@ÂÌáœaã€a

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

2000 دينارتمر برحي750-1000 دينارالطماطة

3000 دينارتني4000 دينارالباميا

1500 دينارالربتقال2000 ديناراللوبيا

1500 دينارالو1000دينارالبطاطا

2000-2500 دينارخوخ750-1000 دينارالخيار

2500 دينارمشمش1250دينارخيار قثاء

1500 دينارعنب1000 دينارفلفل بارد 

2000 دينارتفاح مستورد 1500دينارفلفل حار 

1000 دينارتفاح عراقي  500-750 دينارالباذنجان  

1750-2000 دينارالليمون   750 دينارالبصل

2500 ديناراللنكي   1000 دينارالجزر

1500 ديناراملوز  2000دينارفاصوليا 

1500 دينارعلبة فراولة 750 دينارلهانة

1250-2000 ديناررمان 1500 دينار قرنابيط 

750ديناررقي 1000 دينارشجر 

750ديناربطيخ 1000 دينارخس

1500 ديناركريب فوت 3000 ديناربروكيل

1500-2000 دينارعرموط 1000 دينارشلغم

1500 دينارالسندي 1000 دينارشونذر

1500-2000 ديناركيوي
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بغداد/ ليث العتابي
هنأ وزيـُر الَشـباب والرياضـة، رئيس 
االتحـاد العراقـّي لُكـرِة القـدم عدنان 
درجال نيابة عـن ارسة االتحاد منتخَب 
الشـباب عقب بلوغهـم نهائيات كأس 
ُمعتـرباً   ،2023 أوزبكسـتان  يف  آسـيا 
ما تحقـَق من تفـوٍق لشـبابنا يف دولِة 
الكويـت يف اختتاِم تصفيـاِت املَجموعِة 
الثامنـة بأنه أفـرَح الجمهـوَر الكروّي 
التواق لنتائج ايجابيٍة، وتأكيٌد بأن كرتنا 

تمتلُك نوعيًة من الالعبني الجيدين.
وأبدَى رئيُس االتحاد العراقّي لكرِة القدم 
رضاه التام بتأهِل منتخِب الشباب رغم 
الخسـارِة أمام نظريه األسـرتايل بهدٍف 
مـن دون مقابـل، وإن الالعبني أظهروا 
تماسـكاً عالياً وخاضوا ثـالَث مبارياٍت 
يف خمسـِة أياٍم، وخطفـوا فوزين أمام 
املنتخبـني الهنـدي والكويتـي وجمعوا 

سَت نقاٍط مهمة.
وقّدَم عدنان درجال ُشـكرُه إىل املالكاِت 
اإلدارّيـة والتدريبّية والالعبني لحرصهم 
التصفيـاِت  أيـام  طيلـة  وتفانيهـم 
والتزامهم خارج امللعِب وأثناء املباريات، 
وقّدمـوا صورًة طيبًة عن سـمعِة الكرة 
إىل  ونتطلـُع  التصفيـاِت،  يف  العراقّيـة 
توفرِي جميع مستلزماِت نجاح املُنتخِب 
يف نهائيـاِت آسـيا ليكـون واحـداً مـن 
املنتخبـاِت القادرِة عـىل تحقيِق أفضل 

االنتصارات.
وتأهـل منتخبنـا الشـبابي اىل نهائيات 
كأس اسـيا العـام املقبل رغم خسـارته   
أمام نظريه األسـرتايل بنتيجة (1-0)، يف 
املباراة التي أقيمت مسـاء امس الثالثاء 
يف ملعب نـادي النـرص بالكويت، ضمن 
الجولـة الثالثة مـن التصفيـات املؤهلة 
لـكأس آسـيا للشـباب يف اوزبكسـتان 

.2023
وبهذه الخسارة بقي العراق ثانياً برصيد 
6 نقاط ، ليتاهل برفقة اسرتاليا املتصدرة 

بـ 9 نقاط إىل النهائيات اآلسيوية.
سـاد الحذر عىل طريقة لعـب املنتخبني 
يف بداية الشوط األول، وانحرص اللعب يف 

وسط امليدان دون فعالية هجومية.
وليسـتمر الحـال حتـى لحظـة التهديد 
األول للمنتخـب العراقـي عـرب مهاجمه 
محمد جميل الذي سدد كرته إىل أحضان 

الحارس األسرتايل.
ورد الكنغـارو عرب توغـل داخل منطقة 
الجزاء، ليتسبب الليربو كاظم رعد بركلة 
جزاء ، لم ينجح املهاجم األسرتايل ادريان 
دوجـويل  يف ترجمتهـا إىل هدف السـبق 
بعد تألق حارس أسـود الرافدين حسني 

حسن يف التصدي لها برباعة.

وسـنحت ملهاجـم العـراق عبـود ربـاح 
فرصـة سـهلة لكنـه لعبهـا بطريقـة 
مترسعة ، كما حاول عبد الرزاق قاسـم 
بتصويبة زاحفة تمكن حارس أسـرتاليا 

وارشاويسكي يف إبعاد الخطر.
وأخطـر  املهاجم االسـرتايل جول املرمى 
العراقـي بفرصة داخـل منطقة الجزاء، 
لكـن حسـني حسـن أنقـذ شـباكه من 

االهتزاز.
ولينتهي الشـوط األول عىل وقع التعادل 

السلبي من دون أهداف.

أوىل محـاوالت العراق يف الشـوط الثاني، 
حـرضت عن طريـق حيدر عبـد الكريم 
الـذي توغل من عمق دفاعات أسـرتاليا، 
لكنه تباطأ بالتسديد ليضيع عىل فريقه 

فرصة التقدم.
وتغـاىض حكم اللقاء الكـوري الجنوبي 
كيم عن إحتساب ركلة جزاء العراق بعد 
ملس الكرة باليد من قبل املدافع االسرتايل 

اثر تصويبة عبد الرزاق قاسم.
وتمكـن بوبافيتيش من وضع أسـرتاليا 
يف املقدمة بعد تسـجيله الهدف األول اثر 

متابعته لتمريرة بينية.
 وكاد عبـد الـرزاق قاسـم إدراك التعادل 
للعـراق لوال غـريت كرته مـن اتجاهها 

ولتمر من القائم االيرس ملرمى أسرتاليا.
وتراجع اداء املنتخب العراقي يف الدقائق 
 3 وخـوض  االرهـاق  بسـبب  األخـرية 
مباريات متتالية بفـرتة زمنية قصرية ، 
لينتهي اللقاء بفوز أسرتاليا بهدف وحيد 
ومنحه صـدارة املجموعة الثامنة ، فيما 
بلـغ اسـود الرافدين النهائيـات من بني 

أفضل خمسة ثواني.

بغداد/رافد البدري
وذلك  دمشق  السورية  العاصمة  اىل  بالشطرنج  العراقي  املنتخب  وفد  وصل 
 (6-8-10-12-14-16-18-20) العمرية  للفئات  العرب  ببطولة  للمشاركة 
الشهر  27 من  لغاية  اليوم وتستمر  للذكور واالناث والتي ستنطلق منافساتها 

الجاري. 
اللعبة عبد الهادي مفتول قائالً تعترب بطولة العرب  وتحدث نائب رئيس اتحاد 
نظراً  للعبة،  العربي  االتحاد  يقيمها  التي  البطوالت  اقوى  من  العمرية  للفئات 
ملشاركة اعداد كبرية من الالعبني والتي تشمل 8 فئات عمرية، مضيفاً ان الوفد 
يتألف من رئيس االتحاد ظافر عبد األمري رئيساً وعضو اتحاد اللعبة عمر إبراهيم 
حسني ادارياً ومحمد حمزة وحيدر عبد الغني وعصام نعمة لفته وصالح نوري 
احمد   احمد شيخ  الدوليني ضمري جبار موىس وبشتوان  والحكام  قنرب مدربني 
وايمان اكرب محمد وعيل شوجة حسني و 26 العبا والعبة يمثلون جميع الفئات 

العمرية. 
2021 والتي جرت منافسات يف  مفتول اكد ان العراق احرز بطولة العرب لعام 
العاصمة بغداد الحبيبة وألول مرة يف تاريخه، حيث تمكن من تحقيق 5 اوسمة 
ذهبية و3 فضية ووسامني برونزيني، لذلك فان طموحنا كبري بالعبينا الصغار 
املوهوبني يف تحقيق نتائج إيجابية واحراز اوسمة التفوق، وتعزيز النتائج التي 

تحققت يف البطولة املاضية.

بغداد/ حسام عبد الرضا
تنطلُق يومي الجمعة والسبت املقبلني 
الدوري   من  األوىل  الجولة  منافسات 
الجديد  للموسم  اليد  لكرة  املمتاز 
بنظام  تلعب  فريقا   15 وبمشاركة 

الذهاب واإلياب. 
فريق  السابق  للموسم  الدوري  بطل 
هذا  يف  االنتظار  عىل  حصل  الرشطة 
النشاط  قاعة  ستشهد  بينما  الدور، 
أوىل  األوىل  الكرخ  لرتبية  الريايض 
بني  الجمعة  يوم  ستقام  املباريات 
الدوري  ثالث  الشعبي  الحشد  فريقي 
للموسم السابق والضيف الجديد نفط 
ميسان يف تحدي جديد لكال الطرفني. 

دياىل  يف  سالم  عيل  املرحوم  قاعة 
الفتوة  وفريق  الدار  أهل  تستضيف 

ممثل محافظة املوصل، ختام مباريات 
يوم الجمعة ستكون بني بلدية البرصة 
العراقي  الدوري  أضواء   إىل  والعائد 
فريق الكرخ املباراة ستكون عىل قاعة 
بطل  وصيف  البرصة،  يف  الفني  املعهد 
فريق  يالقي  الجيش  املايض  املوسم 
النارصية العائد بعد غياب طويل عىل 
قاعة  وستكون  الجيش  نادي  قاعة 
الدار  أهل  بني  مرسحا  الكوفة  نادي 
الفيحاء  البرصة  من  القادم  وضيفهم 

الخليج العربي. 
فريقي  بني  األول  الدور  مباريات  اخر 
بسبب  إلغائها  (تم  والتعاون  املسيب 
التعاون  نادي  ضد  املرفوعة  الدعوة 
عقود  مبالغ  تسديد  عدم  بسبب 

الالعبني واملدرب للموسم السابق).
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بغداد/ متابعة الزوراء
أعلَن نادي الطلبة الريايض غياب محرتفه الربازييل جايلسون دي ليما عن املالعب ملدة ثالثة أسابيع، بداعي 
اإلصابة. وقال الطلبة يف بيان رسمي «بعد التأكد من الفحوصات الطبية، الربازييل جايلسون دي ليما يغيب 
عن املالعب ثالثة أسـابيع». وتعرض دي ليما لإلصابـة يف الدقائق األوىل من فوز الطلبة أمام ضيفه كربالء 
(١-٠). ومن املقرر أن يغيب دي ليما عن الجوالت من الثالثة وحتى نهاية السادسـة، إذ سـيتوقف الدوري 
املمتاز اعتبارا من الخامس  من شـهر ترشين الثاني املقبل، الرتباط أسود الرافدين بمباريات دولية ودية.
ويحتل الطلبة وصافة الرتتيب برصيد ٦ نقاط، بفارق األهداف عن القوة الجوية املتصدر، وتنتظره مباراة 

مهمة أمام الكهرباء بملعب الزوراء يوم غد الخميس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري املمتاز.

ãºcÎ@ã–ñc

äÎá‹€@Úr€br€a@Ú€Ïßa@pbËuaÏfl@åãic@¿@‚ÏÓ€a@ÏÇaå@ÈuaÏÌ@ıaäÎç€a

ãófl@¿@lã»€a@Ú€Ï�j€@a7õ•@⁄ÏÁÜ@¿@ãÿè»Ì@Ú«äbóæa@kÉn‰fl

الدوحة/ الزوراء
أكد اتحـاد كأس الخليج العربي 
لكـرة القدم عـىل موعـد إقامة 
واملقـرر   ،25 خليجـي  قرعـة 
لها يـوم الثالثاء املقبـل املوافق 
الخامـس والعرشين من شـهر 
ترشيـن االول الجـاري بفنـدق 
”جراند ميلينيوم“ البرصة، عىل 
أن يسـبق القرعـة عقـد ثالثـة 
باللجـان،  خاصـة  اجتماعـات 
وهي لجنـة املسـابقات ولجنة 

الحكام  واللجنة اإلعالمية .
وضمـن التحضـريات الخاصـة 
بحفل القرعـة ُوجهت الدعوات 
لبعض الالعبني من نجوم الكرة 
مراسـم  لحضـور  الخليجيـة 
القرعة التي ُتعـّد الخطوة األوىل 
إقامة  الرسـمي عـن  واإلعـالن 

البطولة .
ويف هـذا الصـدد رصح جاسـم 
الرميحـي األمـني العـام التحاد 
كأس الخليج العربي لكرة القدم 

بقوله : ” تسري جميع الرتتيبات 
والتجهيـزات النهائيـة الخاصة 
بحفل مراسم قرعة خليجي 25 
وفق ما تـم اإلعداد له مسـبقاً، 
مـع األشـقاء يف العـراق، كمـا 
سـُتعقد اجتماعـات تنسـيقية 
يف األيـام القليلـة املقبلة بشـأن 
آخر التطورات الخاصة بالحفل 
من النواحـي كافة، ومع جميع 

األطراف ذات الصلة“.
وأضاف الرميحي :“االستعدادات 
قـدم  عـىل  تجـري  العـراق  يف 
البطولـة،  السـتضافة  وسـاق 
كرنفـاالً  سـتكون  والتـي 
خليجياً ، حيـث أن االجتماعات 
سـواًء  مسـتمرة  التنسـيقية 
فيمـا يتعلـق برتتيبـات القرعة 
أو التـي تخص البطولة بشـكل 
عـام ، أو االجتماعـات املتعلقة 
الفرتة  باللجـان، كما ستشـهد 
املقبلـة اإلعـالن عـن املزيد من 

التفاصيل“.

@ıbq˝r€a@Âõn•@ıbzÓ–€a@Òãój€a
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بغداد/ متابعة الزوراء
تنطلـق اليوم االربعاء مباريات الجولة الثالثة 
من الدوري املمتاز ، بإقامة 5 مباريات أبرزها 

مواجهة الزوراء مع ضيفه زاخو .
ويتصـدر القـوة الجويـة الرتتيـب برصيد 6 
نقـاط يليـه بفارق األهـداف كل مـن الطلبة 

الوصيف والحدود باملركز الثالث .
وتفتتـح املواجهـات بلقـاء الحـدود ونفـط 
الوسـط ويسـتضيفه ملعـب الشـعب الدويل 
بالعاصمة بغداد، اذ يطمح أهل الدار ملواصلة 
العـروض القويـة وكسـب االنتصـار الثالث 
تواليـاً، فيما يبحث الضيـوف عن الفوز األول 

بعد تعادلني بمستهل املشوار.  
ويقام يف ملعب الراحـل أحمد رايض مواجهة 
الكـرخ وضيفـه النجـف ، ويحـاول تالميـذ 
املـدرب أحمد عبد الجبـار االقرتاب من مراكز 
املقدمة بتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يتطلع 
أحمد خلف لتعويض النتائج السلبية والعودة 

إىل سكة االنتصارات. 

وتربز قمـة الزوراء وزاخو يف صدارة مشـهد 
مباريـات الجولـة، اذ يرفع أهل الدار شـعار 
الفـوز وتعويـض الهزيمـة أمـام الرشطـة 
بالجولة املاضية والعودة ملراكز املقدمة، فيما 
يحاول زاخو بقيـادة حمزة هادي ، بالوقوف 
نـداً قويـاً أمـام الكتيبـة البيضـاء والعـودة 

بالنقاط الثالث.
ويلتقـي دهوك مـع النفـط بملعـب صقور 
الجبال يف مبـاراة تبدو فيها أرجحية أصحاب 
األرض هـي األكثـر لنيـل العالمـة الكاملة ، 
فيمـا الزال الضيـوف دون املسـتوى املطلوب 
بعـد البداية املتواضعة والخسـارة أمام نفط 

ميسان والحدود.
وتختتـم مباريـات اليـوم األول بلقـاء القوة 
الجويـة وكربـالء بملعب الشـعب الـدويل، اذ 
يرفع الصقور شـعار نيل الفوز الثالث توالياً 
والحفـاظ عىل الصدارة، فيمـا يحاول كربالء 
تعويـض خسـارتهم أمـام الطلبـة بتقديـم 

صورة مميزة ومباغتة أهل الدار .  

وتسـتكمل املباريات يوم غٍد الخميس، عندما 
يسـتضيف نفـط البـرصة منافسـه القائـم 
بملعب الفيحاء باملدينـة الرياضية بالبرصة، 
فيما تقام مواجهة نفط ميسـان مع أربيل يف 
ملعب ميسان األوملبي، اذ يعاني الضيوف من 
غياب املدير الفني بعد استقالة نزار محروس، 
ويستقبل الصناعة ضيفه نوروز  يف مواجهة 
متكافئة فنيـاً ، ويخوض الكهربـاء امتحان 
صعب أمام الطلبـة بملعب الزوراء، اذ يتطلع 
لؤي صالح ملواصلة العروض القوية للربتقايل، 
فيما يسـعى ثائر أحمد لتحقيق الفوز الثالث 

توالياً والبقاء يف مراكز الصدارة.
مـع  الرشطـة  بلقـاء  املواجهـات  وتختتـم 
الديوانيـة بملعب الشـعب، اذ يمتلـك األول 4 
نقاط وقـادم من انتصار ثمني عـىل الزوراء، 
ويحـاول العـودة لصـدارة الرتتيـب بتجاوز 
عقبـة ضيفه ، الذي يعاني من ضعف النتائج 
ومشاكل إدارية تتمثل بعدم تسجيل قسم من 

العبيه يف سجالت لجنة املسابقات.

بغداد/  رحيم عودة 
دخل املنتخـب الوطنـي باملصارعة 
الحرة والرومانية معسـكرا تدريبيا 
يف زاخـو يسـتمر اسـبوعني، أعلـن 
ذلـك رئيس االتحاد العراقي املركزي 
للمصارعة شعالن عبد الكاظم وقال 
أن املعسـكر التدريبـي  سـيتضمن 
إجراء العديد من الوحدات التدريبية 
واملسـائية  الصباحيـة  اليوميـة 
بـإرشاف املدربني نضـري محمد عيل 
وعـيل محمـد جاسـم وعـيل نجاح 
وسعيد شريزاد ومصطفى ناريمان 

مـن أجـل الوقـوف عـىل جاهزيـة 
املصارعـني لخوض نـزاالت بطولة 
العـرب التي من املؤمـل لها أن تقام 
يف مرص مطلع الشـهر املقبل فضال 
عـن املشـاركة يف بطولـة إبراهيـم 
مصطفـى الدوليـة التي سـتقام يف 
مـرص أيضـا بالتزامـن مـع إقامة 
البطولـة العربيـة مشـيدا بااللتزام 
العايل من قبل املصارعني بالوحدات 
التدريبيـة يف األيـام املاضيـة التـي 
تضمنت الدخول يف معسكر تدريبي 
أيضا وبالتايل سيكون له األثر الكبري 

يف تطوير مسـتوياتهم نحو األفضل 
العربيـة  البطولتـني  وأن  خاصـة 
وإبراهيم مصطفى سـوف تشهدان 
مشـاركة أفضـل منتخبـات العرب 

فضال عن الدول الصديقة اآلخرى.
 واضاف أن االتحاد العراقي املركزي 
املعسـكر  يكـون  ان  اىل  يسـعى 
التدريبـي مثاليا من جميع النواحي 
بعد أن توفرت له جميع مستلزمات 
اإلعداد الصحيح مـن خالل التغذية 
الخـربة  ذوي  قبـل  مـن  الصحيـة 
واالختصاص  إضافـة إىل الكفاءات 

التدريبيـة“ وأكـد األسـتاذ شـعالن 
عبـد الكاظـم عـىل توقيـع  االتحاد 
عقـدا تدريبيا مـع املـدرب اإليراني 
مصطفـى امري موسـوي مـن أجل 
املنتخـب  تدريـب  عـىل  اإلرشاف 
الوطنـي خصوصـا وأن إيـران تعد 
مـن الدول التي تحتـل الصدارة عىل 
املسـتويني القـاري والعاملي متمنيا 
أن يلقي ذلك بظاللـه اإليجابية عىل 
واقـع رياضـة املصارعـة العراقية 
صاحبة اإلنجازات املرشفة واملكانة 

املميزة عىل الصعيد الخارجي.

“áËi@bÓ€a6éc@‚bflc@ÈmäbèÇ@·Àä@ÊbnèÿiåÎc@¿@bÓéa@pbÓˆbË‰€@›ÁdnÌ@lbjì€a@kÉn‰fl
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بغداد/ متابعة الزوراء
أعلَن االتحاد العراقي لكرة السـلة، خسـارة فريـق القوة الجوية أمام 
منافسه دجلة الجامعة، لعدم تطبيق لوائح الدوري املمتاز لكرة السلة. 
وقـال االتحاد يف بيان رسـمي، انه حسـب لوائح االتحـاد ، واملصادق 
عليهـا من قبل الهيئة العامة تقرر الغاء مباراة دجلة الجامعة والقوة 
الجويـة“. وأضاف البيان ” تـم اعتبار فريق القـوة الجوية خارساً يف 
هذه املباراة، بسبب عدم حضور فريقه لفئة الناشئني لخوض مباراته 
امام دجلة الجامعة“. ويعد هذا القرار، سـابقة غري مألوفة يف اعتماد 

نتائـج مباريات الدوري العراقي لكرة السـلة، ليتـرضر الفريق األول 
بعـد أخطاء فرق الفئات العمرية، التي تلعب مبارياتها قبل مواجهات 
املتقدمني. وكان من املفرتض أن يخوض دجلة الجامعة، امس الثالثاء 
، مباراتـه األوىل بالبطولة يف صالة الشـعب املغلقـة ببغداد بعد تأجيل 
مبارياتـه إلرتباطـه بالبطولـة العربية التـي غادرها من الـدور ربع 
النهائـي أمام الكويت الكويتي، فيما سـبق للقوة الجوية الذي يعاني 
مـن أزمات مالية وإداريـة من خوض اربع مباريـات انتهت جميعها 

بالخسارة أمام نفط الشمال وغاز الشمال وزاخو والنفط.
ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g

عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميل حميـد املظهور حل ضيفا يف 
برنامـج (بانوراما) الذي يبث من عىل شاشـة 
قنـاة (العراقيـة العامة) الفضائيـة، إذ ناقش 
الربنامج مشاركة منتخب الشباب يف التصفيات 
القاريـة التـي اقيمـت يف دولـة الكويـت واملؤهلة 

لنهائيات اسيا التي ستقام العام املقبل يف اوزبكستان.
 ********************

مراسـل النـرشة الرياضيـة يف القنـاة العراقيـة 
االخباريـة الزميـل عبـد الصمـد كاظـم ، اكـد 
اكتسابه الشفاء التام من االزمة الصحية التي 
تعـرض لهـا قبل عدة ايـام ، خالـص االمنيات 

لزميلنـا بالشـفاء التـام وان يلبسـه رب العـزة 
واالجالل ثوب الصحة والعافية.



يوكوهاما / متابعة الزوراء
ناكامورا  شونسوكي  السابق  الياباني  الدويل  يودّع 
مالعب  يف  عاًما   ٢٦ دامت  مسرية  بعد  األخرض  املستطيل 
ناديه  أعلن  ما  وفق  الحايل،  املوسم  نهاية  مع  القدم  كرة 
البالغ ٤٤  الهجومي  الوسط  يوكوهاما أف يس.برز العب 
عاًما بشكل خاص مع سلتيك الذي تّوج معه ثالث مرات 
بلقب الدوري االسكتلندي، وخاض نسختني من نهائيات 
كأس العالم.نقل ناديه عنه يف بيان: «يف مسريتي الطويلة 
يف كرة القدم، عانيت من انتكاسات عّدة، ولكن كان هناك 

دائماً أشخاصاً دعموني ودفعوني إىل األمام».
كنت  ألني  قدم  كرة  كالعب  القتال  من  «تمكنت  وتابع: 

محاًطا بدعم كبري».
لم يعط ناكامورا تفاصيل محددة العتزاله، لكن الصحافة 

املحلية تحدثت عن إصابات يف كاحله األيمن.
أن  قبل   ١٩٩٧ يف  مارينوس  يوكوهاما  مع  مسريته  بدأ 
سلتيك  بينها  عّدة  أندية  مع  ويلعب  أوروبا  إىل  ينتقل 
 ،(٢٠٠٩-٢٠١٠) اإلسباني  وإسبانيول   (٢٠٠٥-٢٠٠٩)
قبل أن يعود إىل بالده من بوابة ناديه األول حتى ٢٠١٧ ثم 

جوبيلو إيواتا وبعدها إىل يوكوهاما أف يس منذ ٢٠١٩.
ولعب مع اليابان ٩٨ مباراة بني ٢٠٠٠ و٢٠١٠ وتوج مع 
«الساموراي» بطالً آلسيا يف ٢٠٠٠ و٢٠٠٤، وسّجل له ٢٤ 

هدًفا.

مدريد / متابعة الزوراء
املنتخب  وسط  والعب  مدريد  أتليتيكو  قائد  يعاني 
اإلسباني لكرة القدم، كوكي، من إصابة عىل مستوى 
العالم  كأس  نهائيات  انطالق  عىل  شهر  قبل  الفخذ 
FIFA قطر ٢٠٢٢™، وفق ما أعلن ناديه.جاء يف بيان 
الفخذ  يف  إصابة  من  كوكي  «يعاني  العاصمة:  لنادي 
بحسب الفحوصات الطبية التي خضع لها (...) سيبدأ 
التأهيل»  إعادة  العالج والتدريب عىل  يف تلقي جلسات 
الصحافة  غيابه.وأشارت  فرتة  يحدد  أن  دون  من 

حتى  سيغيب  عاًما  الثالثني  ابن  أن  إىل  اإلسبانية 
الثاني/ ترشين   ٢٠) العالم  كأس  نهائيات  انطالق 
نوفمرب حتى ١٨ كانون األول/ديسمرب)، ولكن قد 
يعود يف الوقت املناسب للمشاركة يف مونديال قطر.
خرج كوكي يف الدقيقة ٨١ من املباراة التي فاز بها 
أتليتيكو مدريد ١-صفر عىل مضيفه أتليتيك بلباو 

يف الدوري املحيل.تفتتح إسبانيا بطلة ٢٠١٠ مشوارها 
يف ٢٣ ترشين الثاني/نوفمرب أمام كوستا ريكا ضمن 

منافسات املجموعة الخة إىل جانب أملانيا واليابان.

ميامي / متابعة الزوراء
الدويل  املهاجم  أسدل 
غونزالو  السابق،  األرجنتيني 
هيغواين، الستارة عن مسريته 
الكروية بعد أن خاض مباراته 
ميامي  إنرت  مع  األخرية 
ملشوار  حًدا  ليضع  األمريكي، 
فوزه  عىل  شهد  املالعب  يف 
وإيطاليا  إسبانيا  يف  باأللقاب 
كأس  نهائي  وبلوغ  وإنكلرتا 

العالم مع منتخب بالده.
البن  األخرية  املباراة  وكانت 
أمام  خسارة  عاًما  الـ٣٤ 
سيتي  نيويورك  اللقب  حامل 
«بالي  اإلقصائية  األدوار  يف 

أوف» من الدوري األمريكي.
قال خالل املؤتمر الصحايف بعد 
اآلن  انتهى،  «الحلم  املباراة: 

تبدأ حياة أخرى».
سبق لهيغواين أن أعلن يف وقت 
سابق من الشهر أنه سيعتزل 
الحايل، لكن  املوسم  مع نهاية 
املشوار انتهى أبكر من املتوقع 

بعد خسارة فريقه ٣-صفر.
ألغي له هدف يف الشوط األول 
الخصم  ولكن  التسلل  بداعي 

كان الطرف األفضل يف املباراة 
ليودّع هيغواين املالعب بعد أن  
جلس صامًتا عىل أرض امللعب 

لعدة دقائق مع نهايتها.
قال العب ريال مدريد اإلسباني 
ما  كل  كأن  «شعرت  السابق 
أحببته قد انتهى. كانت (كرة 
مسرية  حياتي،  نصف  القدم) 
ورشيط  عاًما   ١٧ دامت 
الذكريات مّر يف ذاكرتي. أغادر 
سعيًدا جًدا ألني قدمت كل ما 
األمر  وهذا  اليوم  حتى  لدي 

األهم».
عام  أوروبا  يف  هيغواين  وحل 
٢٠٠٦ حني انضم لريال مدريد 
يف  باليت،  ريفر  من  قادًما 
طريقه إلحراز لقب دوري «ال 
ليغا» ثالث مرات والكأس مرة 
املحلية  السوبر  وكأس  واحدة 

مرتني.
انتقل يف ٢٠١٣ إىل إيطاليا من 
بوابة نابويل الذي حطم بألوانه 
أهداف  لعدد  القيايس  الرقم 
 ٣٦) واحد  موسم  يف  الدوري 
-٢٠١٥ موسم  مباراة   ٣٥ يف 

الحًقا  يعادله  أن  قبل   (٢٠١٦

هداف التسيو تشريو إيموبييل 
وفاز   (٢٠١٩-٢٠٢٠ (موسم 
وكأس  إيطاليا  بكأس  معه 

السوبر املحلية.
يف  يوفنتوس  إىل  بعدها  انتقل 
٢٠١٦ مقابل ٩٠ مليون يورو، 
لكن بعد موسمني متواضعني 
ميالن  إىل  انضم  الفريق،  مع 
صيف  يف  اإلعارة  سبيل  عىل 
معاًرا  ينتقل  أن  قبل   ٢٠١٨

يف  اإلنكليزي  تشليس  إىل  أيًضا 
الذي حقق معه  مطلع ٢٠١٩ 
لقب الدوري األوروبي «يوروبا 
ليغ»، ومن ثم يعود إىل تورينو 

يف صيف ٢٠١٩.
وغادر هيغواين عمالق تورينو 
بلقب  فوزه  يف  ساهم  بعدما 
مرات،  ثالث  أ»  «سريي  الـ 
إيطاليا  كأس  إىل  باإلضافة 
دوري  نهائي  وبلغ  مرتني 

أبطال أوروبا ٢٠١٧.
الذي  ميامي  إنرت  إىل  انضم 
اإلنكليزي  النجم  يملكه 
السابق ديفيد بيكهام يف صيف 

.٢٠٢٠
كأس  يف  نهائيات  ثالث  خاض 
يف  هدًفا   ٣١ وسجل  العالم 
نهائي  وبلغ  دولية  مباراة   ٧٥
مونديال ٢٠١٤ يف الربازيل قبل 

الخسارة أمام أملانيا.

أبوظبي / متابعة الزوراء
وصلت بعثة املنتخب السعودي لكرة القدم إىل العاصمة 
اإلماراتية، أبو ظبي إلقامة معسكر هناك يستمر حتى 
١٠ ترشين الثاني/نوفمرب املقبل، وذلك ضمن املرحلة 

الثالثة من الربنامج اإلعدادي لكأس العالم.
وسيخوض األخرض خالل معسكره ٥ مباريات ودية، 
األول/ ترشين   ٢٢ يوم  مقدونيا  بمواجهة  يستهلها 
ثم  الرياضية،  زايد  مدينة  ملعب  عىل  الجاري  أكتوبر 
ألبانيا وهندوراس تواليا يومي ٢٦ و٣٠ من الشهر ذاته 
عىل ملعب آل نهيان، ثم يالقي أيسلندا يوم ٦ ترشين 
ويختتم  زايد،  بن  محمد  ملعب  عىل  الثاني/نوفمرب 
عىل  الشهر  نفس  من   ١٠ يوم  بنما  بمواجهة  ودياته 

ملعب مدينة زايد الرياضية.
لكرة  السعودي  االتحاد  رئيس  املسحل  يارس  وقال 
مغادرة  قبل  اإلعالم  لوسائل  ترصيحات  يف  القدم 
البعثة: «الهدف الرئييس بالنسبة لنا يف نهائيات كأس 

الكبري  التطور  يعكس  بشكل  الظهور   ،٢٠٢٢ العالم 
«كرة  السعودية».وأضاف:  القدم  كرة  تعيشه  الذي 
القدم ال يمكن التنبؤ بنتائجها وظروفها مهما حصل، 
العاملي»، مشريا  للحدث  لكنهم يستعدون بشكل جيد 
لالنضمام  الالعبني  أمام  مفتوًحا  يزال  ال  الباب  أن  إىل 
ترشين   ١٤ يف  النهائي  املوعد  قبل  املنتخب  قائمة  إىل 

الثاني/نوفمرب.
مدرب  رونار  هريفيه  الفرنيس  كشف  جانبه  من 
األخرض يف ترصيحات إعالمية: «تم استدعاء عدد كبري 
من الالعبني حتى تكون هناك وفرة يف العنارص خاصة 
يف حال تعرض أحد األسماء لإلصابة أو عدم جاهزيته، 
لفرتة  التدريبات  عن  ستتوقف  األندية  وأن  خصوصاً 
لتأقلمه  أمرا صعبا  استدعاء عنرص جديد  يجعل  مما 
رسيعاً».وأضاف رونار قائال: «بالتأكيد إصابة سلطان 
الغنام وعدم جاهزيته مؤخراً هو خرب سيئ لنا، وكذلك 
التي  اإلصابة  وقبلهما  الدورسي،  نارص  عدم جاهزية 
تعرض لها أحمد رشاحييل، وهذه كلها عوامل عكسية 
جيد  بشكل  نستعد  أن  علينا  يجب  لذلك  الفريق،  ضد 

وُنجهز بدائلنا رسيعاً».
منتخبات  «سنواجه  بالقول:  حديثه  رونار  واختتم 
يف  نكون  أن  يجب  لذلك  العالم،  كأس  يف  للغاية  قوية 

كامل جاهزيتنا من الناحية الفنية والبدنية».

                         

مونبلييه/ متابعة الزوراء
مدربه  إقالة  اإلثنني،  الفرنيس،  مونبلييه  نادي  أعلن 
لفريقه  جديدة  خسارة  إثر  منصبه  من  دالوليو  أوليفييه 
أمام لنس صفر1-، كما أعلن رئيس النادي خالل مؤتمر 
رومان  مساعده  مؤقت  بشكل  منه  بدالً  صحايف.وسيحل 
بيتو الذي ”سيبقى يف هذا املنصب أقله حتى فرتة التوقف 
نيكوالن.ويملك  لوران  قال  كما  قطر“  مونديال  خالل 
يف  فاز  حيث  مباراة   11 من  جمعها  نقطة   12 مونبلييه 
يف  الثاني عرش  املركز  ويحتل   7 مباريات فقط وخرس   4

الدوري املحيل.

ليفربول / متابعة الزوراء
قدم الحارس الربازييل أليسون تمريرة حاسمة للنجم محمد 
صالح ليقود ليفربول إىل فوز مؤزر عىل مانشسرت سيتي 1-0.
بالتدريبات، حني وقف  اللعبة  ُمتفقان عىل  الالعبني  أن  وبدا 
صالح يف حائط الصد أمام ركلة حرة مبارشة لسيتي، ثم حني 
وصلت الكرة ألليسون لعبها بقدمه رسيعًة للفرعون املرصي 

الذي واجه إيدرسون باقتدار، وسجل هدف االنتصار.
وهذه ليست التمريرة الحاسمة األوىل التي يقدمها أليسون 
بل سبقها اثنتني وملحمد صالح تحديداً وهما عىل الشكل 
التايل:يف مباراة ليفربول × مانشسرت يونايتد يف الدقيقة 
للفرعون  طويلة  تمريرة  بقدمه  أليسون  قدم   90+3
19-1- 0-2، بتاريخ  املرصي جاء منها الهدف الثاني 

2020.يف مباراة ليفربول × نوريتش سيتي وحني كانت 
النتيجة تشري إىل التعادل 1-1 قام أليسون بركلة قوية 
بقدمه اليمنى إىل صالح الذي مارس هوايته بنجاح، 
بتاريخ 2022-2-19.دون أن ننىس أن أليسون سجل 
16-5- بتاريخ  بروميتش  وست  ضد  غالياً  هدفاً 

وال  برأسية   90+4 بالدقيقة  قاتل  وقت  ويف   2021
أجمل من ركنية نفذها تريند ألكسندر آرنولد.

باريس / متابعة الزوراء
الكرة  بجائزة  بنزيمة  كريم  تتويج  عقب 
التهاني لنجم  الذهبية لعام ٢٠٢٢ توالت 
الرئيس  تهنئة  رأسها  وعىل  مدريد  ريال 

الفرنيس إمانويل ماكرون.
تويرت:  يف  حسابه  عىل  ماكرون  وغرّد 
«حرفان ورقم واحد سيخلّدون يف تاريخ 
من  عاماً  وعرشين  أربع  بعد  القدم.  كرة 
الكرة  يعيد  بنزيمة  هو  ها  زيدان  فوز 

الذهبية لفرنسا، تهانينا له».
«امللك  مدريد:  ريال  نادي  كتب  بدوره 
املتوّجني  الالعبني  نادي  إىل  ينضّم  كريم 

بالكرة الذهبية».
فيما كتب نادي ليون عىل حسابه: «نحنا 
نادينا يتّوج  أبناء  سعداء جًدا برؤية أحد 

بجائزة الكرة الذهبية».
فرحتها  عن  الليغا  رابطة  عّربت  فيما 
إشارة  يف  حقيقة  أصبح  «الحلم  معلّقة: 
الالعبني  نادي  إىل  كريم  انضمام  إىل  منها 
الدوري اإلسباني واملتوّجني  الناشطني يف 

بالجائزة».
فيما لّخص حساب منتخب فرنسا الحدث 

كاتًبا: «موسم من ذهب للسّيد كريم».
وبات بنزيمة خ العب فرنيس يتوج بهذه 
الجائزة بعد ريمون كوبا (١٩٥٨)، ميشال 
جان   ،(١٩٨٥  ،١٩٨٤  ،١٩٨٣) بالتيني 

بيار بابان (١٩٩١) وزيدان (١٩٩٨).
بنزيمة بعد تسلمه جائزته: «رؤية  وقال 
بالنسبة  كبري  فخر  هو  الجائزة،  هذه 
إيل. أعود بالذاكرة عندما كنت طفالً وكل 
الجهود التي بذلتها حتى أصل إىل هنا، لم 

استسلم أبداً».
كربت  لقد  يتحقق  حلم  «أنه  وأضاف: 

وكان هذا هديف».
عىل  كورتوا  تيبو  البلجيكي  وحصل 
جائزة ياشني ألفضل حارس مرمى وذلك 
قدمه  الذي  االستثنائي  املستوى  بعد 
عىل  مدريد  ريال  مع  املايض  موسمه  يف 
وجه الخصوص حيث ساهمت تصدياته 
بلقب  امللكي  الفريق  فوز  يف  الحاسمة 

دوري أبطال أوروبا.
سعادته  عن  جانبه  من  كورتوا  وعرب 
موجهاً  التاريخية  بالجائزة  بالتتويج 
يشء  بكل  معه  توج  الذي  لناديه  شكره 

سواء بالدوري اإلسباني أو دوري األبطال، 
كما وجه شكراً خاصاً لعائلته.

ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  وتوج 
وذلك  مهاجم  ألفضل  مولر  غريد  بجائزة 
بايرن  السابق  فريقه  مع  تألقه  بعد 
 ٥٧ وتسجيله  املايض،  املوسم  يف  ميونيخ 
هدفاً يف كل املسابقات ( ٥٠ مع بايرن و٧ 

مع منتخب بالده).
بفوزه  سعيد  أنه  ليفاندوفسكي  وأكد 
أملانيا  مهاجم  اسم  تحمل  بجائزة 
مثل  لطاملا  أنه  موضحاً  مولر  التاريخي 
مصدر إلهام له، كما عرب مهاجم منتخب 
يف  السابقني  لزمالءه  امتنانه  عن  بولندا 
شكر  حديثه  ختام  ويف  ميونيخ،  بايرن 
شخصاً  تجعله  ما  دائماً  التي  عائلته 

«مميزاً جداً».
وفازت اإلسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة 
الكرة الذهبية ألفضل العبة للمرة الثانية 

توالياً.
وقالت بوتياس إنها أرصت عىل أن تحافظ 
عىل مستواها وأن تتطور منذ أول لحظة 

أحرزت فيها الجائزة يف العام املايض.
وشكرت أليكسيا ناديها برشلونة ورئيسه 
وصلت  الذي  املستوى  عىل  البورتا  خوان 

إليه.
وفاز فريق مانشسرت سيتي بجائزة أفضل 
نادي لعام ٢٠٢٢ وشهدت لحظات تسلم 

كبرية  إشادة  للجائزة  النادي  مسؤويل 
اإلسباني  اإلنكليزي،  الفريق  بمدرب 
بيب غوارديوال والذي قاده للكثري من 
األلقاب آخرها لقب الدوري اإلنكليزي 

يف املوسم املايض.
ياشني  جائزة  عن  باإلعالن  وقام 
مهاجم   ٢٠٢٢ عام  حارس  ألفضل 
اإليفواري  دورتموند،  بوروسيا 
يخضع  والذي  هالر  سيباستيان 
مرض  من  حالياً  للعالج  بشجاعة 

الرسطان.
كل  من  رائع  تشجيع  ووسط 
بخري  إنه  هالر  قال  الحارضين 
«بشكل  معه  تسري  واألمور 
عىل  أرص  أنه  موضحاً  ممتاز» 

يلهم  حضوره  ألن  الحضور 
الكثريين.

وتوج ساديو ماني بجائزة سقراطيس 
نجم  وقال  الخريية،  باألعمال  للملتزمني 
إنه  ذلك  عىل  تعليقاً  السنغايل  املنتخب 
يف  الكثريين  حياة  لجعل  جاهداً  يسعى 

املكان الذي نشأ فيه أفضل.
اإلسباني  حصل  الحفل  فقرات  أول  ويف 
نجوم  وأحد  الصاعد  برشلونة  العب  غايف 
املنتخب اإلسباني حالياً عىل جائزة أفضل 

العب شاب.
إنه يشكر  ذلك  عىل  تعليقاً  غايف  وقال 
إليه  عائلته وزمالءه عىل ما وصل 
من مستوى.وأكد غايف أنه يحرتم 
والعبيه  برشلونة  نجوم  كل 
مقدمتهم  ويف  السابقني 
يف  ولكنه  وإنييستا  تشايف 
وكل  أنه  يؤكد  ذاته  الوقت 
زمالءه يف الفريق من الجيل 
شخصيتهم  لهم  الحايل 

الخاصة.
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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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لندن/متابعة الزوراء:
يأتـي موعـد احتفال هيئـة اإلذاعة 
الربيطانيـة (بـي بـي يس) بمـرور 
مائـة عام عـىل تأسيسـها، يف وقت 
تواجه تحديات عـدة تلقي بظاللها 
وتثـري  الهيئـة،  مسـتقبل  عـىل 
مخـاوف وتسـاؤالت حـول قدرتها 
عـىل االسـتمرار. ولعـّل التحّدَيـني 
األساسـَيني همـا املنافسـة الحاّدة 

والتخفيضات الكبرية يف امليزانية.
أعـوام  نتحـّدث عـن  أن  يسـتحيل 
«بي بـي يس» مـن دون التطّرق إىل 
تأثريها يف املجتمع والسياسة داخل 
بريطانيـا وخارجها. نشـأت الهيئة 
عىل ركام الحرب العاملية األوىل، وقد 
أّسسـتها مجموعـة مـن الرشكات 
املصنعة الرائدة ألجهزة االسـتقبال 
الالسـلكية، التـي رفضـت الدعاية 
الطاحنـة للحـرب. لكن مـا هي إال 
تأرجحـت  حتـى  سـنوات،  بضـع 
مصداقيتها بني االسـتجابة لضغط 
الحكومـة وااللتـزام باملبـادئ التي 

آمنت بها. 
عـام ١٩٢٦، أي بعـد أربع سـنوات 
فقط مـن تأسيسـها دخلـت البالد 
ونسـتون  ورأى  عـام،  إرضاب  يف 
مسشـتاراً  كان  الـذي  ترششـل 
للحكومة يف ذلـك الوقت، أن الراديو 
واألرسع  األفضـل  الوسـيلة  هـو 
للقضاء عىل الفـوىض. فضغط عىل 
رئيـس الـوزراء سـتانيل بالدويـن، 
لشـّن حملة للسيطرة عىل اإلرضاب 
من خالل هيئـة اإلذاعة الربيطانية. 
 The أوردت  مـا  بحسـب  وذلـك 
Conversation. لكـن املديـر العـام 
رفـض  ريـث،  جـون  للمؤسسـة 
انصياع BBC لخط الحكومة مرصاً 

عىل استقالليتها.

اإلذاعـة  هيئـة  أكـدت  وبالفعـل 
يف  االسـتقاللية  هـذه  الربيطانيـة 
مناسـبات عدة، بينما كان لها دور 
بـارز يف مناسـبات أخـرى يف تعزيز 
الخـارج.  يف  الربيطانيـة  املصالـح 
فتبنّي األحـداث التاريخية، أّن هذه 
املؤّسسـة كانـت طرفـاً هامـاً، يف 
مراحل حاسمة يف سياسة بريطانيا 
وأوروبا أحياناً. وشـهدت مع اندالع 
الثانيـة، تغيريات  العامليـة  الحـرب 
جوهرية يف صنع الربامج والتقارير 
الحيـة مـن مواقع املعـارك، وكانت 

مصدًرا أساسًيا ألخبار الدعاية.
صميـم  يف  يس»  بـي  «بـي  أّثـرت 
املجتمع الربيطاني، حيث سـاهمت 
بعـد عرش سـنوات من تأسيسـها، 
يف عـام ١٩٣٢، يف إتاحـة الفرصـة 
للملـك جورج الخامـس، بمخاطبة 

ليكون  الربيطانيـة،  اإلمرباطوريـة 
بذلك أول ملك بريطاني يبث خطابه 
مبارشة عىل الراديو. وسمع املاليني 
مـن الناس صوت امللـك ألول مرة يف 

نفس الوقت.
ولم تبدأ خدمة تلفزيون بي بي يس، 
الثانـي  سـوى يف نوفمرب/ترشيـن 
١٩٣٦، لتكـون أّول إذاعـة يف العالم 
تقدم خدمة تلفزيونية عادية عالية 
الوضـوح. وكانت برامجهـا مميزة 
ومتنوّعـة بـني الدرامـا والرياضـة 
والرسوم املتحركة. كما كانت اللغة 
العربيـة أول لغة أجنبيـة بثّتها «بي 
الثانـي  بـي يس» يف يناير/كانـون 
١٩٣٨. وكان املذيـع أحمـد كمـال 
أّول  رسور، مـن اإلذاعـة املرصيـة 
صـوت عربي يسـمعه النـاس عرب 
موجات أثريها. وُيقال إّن تعيينه زاد 

من شعبيتها بني ليلة وضحاها، ألّنه 
كان أحـد أكثر املقّدمني املحبوبني يف 

العالم العربي.
ومع انـدالع الحرب العامليـة الثانية 
عام ١٩٣٩، توقفـت جميع الربامج 
بشـكل مفاجـئ، وحّولـت «بي بي 
يس» اهتمامها خالل فرتة الرصاع إىل 
السياسة، وأصبحت املصدر األسايس 
لالخبـار، ليـس فقـط للربيطانيني. 
ففي ٣ سـبتمرب/أيلول ١٩٣٩، أعلن 
رئيـس الـوزراء الربيطانـي، نيفيل 

تشامربلني، بدء الحرب أثريها.
ويف ١٨ يونيو/حزيران ١٩٤٠، أطلق 
شـارل  املنفـي  الفرنـيس  الجنـرال 
ديغول دعوته ملقاومة الغزو األملاني 
النازي عـىل موجات بث بي بي يس. 
كذلـك، يف أوائـل يونيـو ١٩٤٤، بّثت 
رسـالة مشـفرة تدعـو إىل تخريـب 

منشـآت السـكك الحديديـة قبـل 
معركة النورماندي، التي استمرت 
أغسـطس  إىل   ١٩٤٤ يونيـو  مـن 
١٩٤٤، ونتـج منها تحرير الحلفاء 
ألوروبا الغربية من سـيطرة أملانيا 

النازية.
بعـد انتهـاء الحـرب، كان برنامج 
«سـاعة املـرأة» أول عـرض إذاعي 
جـريء مخّصـص للنسـاء، تناول 
جوانب كانت تعّد حّساسـة يف ذلك 
الزمـن. ويف عـام ١٩٤٨، عرضـت 
BBC أول ألعـاب أوملبيـة متلفـزة، 
أرسة  ألـف   ١٠٠ نحـو  شـاهدتها 
بريطانية  امتلكت أجهزة تلفزيون. 
يومها، كان هذا هو البث الخارجي 
األكثـر تقدًما مـن الناحية التقنية 

الذي تعرضه الهيئة.
مـن  الخمسـينيات  عقـد  وتمّيـز 
التلفزيون،  املايض بموضـة  القرن 
حيـث كان البـث التلفزيوني لحفل 
الثانيـة،  إليزابيـث  امللكـة  تتويـج 
القـوة الدافعة وراء الزيـادة الهائلة 
يف مبيعات هـذه األجهزة. وغرّي هذا 
الحـدث تاريـخ التلفزيـون، حيـث 
شاهده أكثر من ٢٠ مليون شخص 

يف جميع أنحاء أوروبا.
ولم تقترص خدمة «بي بي يس» عىل 
الربامـج واألخبـار والتغطيات،  بث 
بل تمّيزت بدورها الفعال يف تسهيل 
إمكانيـة الوصـول إىل التعليم العايل. 
ففـي ينايـر ١٩٧٠، بـدأت الجامعة 
املفتوحـة عىل الهواء، بعد أن وّحدت 
بـي بـي يس والجامعـة املفتوحـة 
قواهما إلنشاء رشاكة طويلة األمد. 
ومـع دخول BBC عالـم اإلنرتنت يف 
التسـعينيات، اكتسبت أكرب عدد من 
املشـاهدين عىل اإلطـالق من خالل 
مقابلـة بانورامـا مع األمـرية ديانا 

عـام ١٩٩٥. وشـاهدها ١٥ مليـون 
شخص حيث تحدثت ديانا برصاحة 
عـن زواجها من األمري تشـارلز. ويف 
وقت الحق من هذا العقد، شاهد ١٩ 
مليون شـخص جنازة األمرية، التي 
كانت يف ذلك الوقت أكرب بث خارجي 
عىل اإلطـالق تعرضه هيئـة اإلذاعة 

الربيطانية.
عـام ٢٠٢٢، ورغـم النجـاح الباهر 
الـذي حّققته هـذه املؤسسـة عرب 
تاريخهـا الطويل، حتـى وصفت بـ 
عمـالق اإلعـالم العاملـي، وبينمـا ال 
تـزال تسـتقطب جماهـري ضخمة، 
امللكـة  لوفـاة  تغطيتهـا  أحدثهـا 
إليزابيـث الثانيـة، تواجـه الشـبكة 
ضغوًطـا متزايدة مـن خدمات البث 
االجتماعـي  التواصـل  ورشكات 
أّنه  والسياسـيني الذيـن يعتقـدون 
ينبغـي إلغـاء رسـوم الرتخيص، إىل 
جانـب هجر الفئـة الشـابة ملتابعة 
الهيئة واستبدالها بمنصات التواصل 

االجتماعي. 
أرغمـت كل هذه الضغـوط، بي بي 
يس، يف الشـهر املـايض، عىل اإلعالن 
عن إلغائها ٤٠٠ وظيفة من قسمها 
اإلذاعي باللغات األجنبية يف محاولة 
لتوفـري ٢٨ مليون جنيه إسـرتليني. 
كما اسـتغنت عن الخدمات اإلذاعية 
باللغات العربية والفارسية والهندية 
والصينية، فضـًال عن تقليص إنتاج 
الربامـج للخدمـة اإلذاعيـة باللغـة 
الخطـوة  هـذه  وأّدت  اإلنكليزيـة. 
بالتـايل إىل التقليل مـن تأثري بي بي 

يس يف الخارج.  
ويـرى خـرباء أّن تقليـص الربامـج 
غري اإلخباريـة للخدمـة العاملية قد 
ال يكـون سـبًبا رئيسـًيا للقلـق، يف 
عرص خدمات البث العاملية ووسائل 

التواصـل االجتماعـي، ألّنـه يمكـن 
للجماهري تلقـي برامج من مقدمي 
خدمـات من جميـع أنحـاء العالم. 
وُيعتقـد أّنـه يف حـال الرتكيـز عىل 
توفري األخبـار عـرب اإلنرتنت، تضع 
الخدمـة العاملية مواردهـا يف أفضل 
مـكان يمكنهـا فيـه تعزيـز القوة 
الربيطانية الناعمـة والتأثري الدويل، 
وبالتايل تحسـني احتماالت استمرار 

وجودها. 
 Fools and » تـم اختيـار مسلسـل
Horses» باعتبـاره أكثـر مسلسـل 
تلفزيونـي محبـوب عـىل «بـي بي 
يس»، يف تصويت شامل قررته لجنة 

من خرباء الصناعة وعامة الناس.
وتـم إجـراء االسـتطالع مـن قبـل 
The One Show (مجلـة تلفزيونية 
بريطانية وبرنامج محادثة) يف بداية 
عـام ٢٠٢٢ والتحضـري الحتفـاالت  
«بـي بي يس» بعامها املائة. وجاء يف 
املركـز الثاني دراما الخيـال العلمي 
طويلـة األمـد «Doctor Who» الذي 
كان جـزًءا كبـرًيا من ثقافـة البوب 
الربيطانيـة منذ بثه ألول مرة يف عام 
١٩٦٣. أّمـا املركز الثالـث فكان من 
 «Strictly Come Dancing» نصيب
جماهـري  جـذب  يف  يسـتمر  الـذي 
املركـز  واحتـل  عـام.  كل  ضخمـة 
 Line» الرابـع املسلسـل التلفزيوني
حـول  يتمحـور  الـذي   «Of Duty
الجريمة واإلثارة. وترّبعت يف املرتبة 
 Call» الخامسـة، الدرامـا الطويلـة
The Midwife» التـي تعرض الجزء 

الحادي عرش منها حالياً.
وكانـت قد تمـت دعوة املشـاهدين 
للتصويت عـىل قائمة مخترصة من 
٥٠ عرضـاً تشـمل أنواًعـا وعقـوًدا 

وبرامج متعددة.
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مسقط/متابعة الزوراء:
ذات  اإللكرتونيـة مرحلـة  املنّصـات   تشـّكل 
أهمية بالغة لإلعالم يف سلطنة عمان ملا توفره 
مـن تعّددية يف املحتوى واملصادر سـواء كانت 
مرئيـة أو سـمعية، حيث أدركت السـلطنة أن 
هذه املنظومة  تتسارع يوًما بعد يوم فوضعت 
لها أسًسـا وأهداًفا متوافقـة مع ”رؤية ُعمان 
2040“.ويؤكـد االهتمـام املتزايـد باملنصـات 
اإللكرتونيـة أن سـلطنة عمـان تعيـد تقييـم 
إعالمهـا، وتبـدأ مـن املنصـات اإللكرتونيـة، 
ولكن يبقى التحدي هو محتوى هذه املنصات 

ومستواه.
وأطلقت عمان يف العـام املايض منصة ”عني“ 
كأول نافذة رقمية من نوعها يف سلطنة ُعمان 
لتقديـم محتـوى ُعماني رصني. واسـتثمرت 
املنصـة يف مرشوعـات واهتمامـات الشـباب 
الُعمانـي مـن خـالل دعـم ُصّنـاع املحتـوى 
الُعمانيني، عرب استضافة محتواهم اإللكرتوني 
لتعميق الروابط بـني وزارة اإلعالم والجمهور 

من خالل الوصول إىل فئات عمرية مختلفة.
وقد بلـغ عدد مـرات االسـتماع واملشـاهدات 
يف املنصـة منـذ تدشـينها أكثـر مـن 9 ماليني 
مشـاهدة، وبلغ عدد مرات تنزيـل التطبيق يف 
مختلف األجهزة الذكية أكثر من 90 ألًفا، بينما 
بلغ عدد املـواد املرفوعة أكثر من 40 ألف مادة 

سمعية ومرئية.
وتبـدو املنصـة الفتة برصيـا إذ تحتـوي عىل 
عنـارص جذابـة للمتلقي، لكن املحتـوى الذي 
تبثه يعتمد بشكل أسايس عىل نتاجات وسائل 
اإلعالم العمانية الرسـمية بمختلـف قنواتها، 
إضافـة إىل مدونـة مرئيـة تقنيـة متخصصة 
وُتقـّدم  التكنولوجيـا،  جديـد  تسـتعرض 
رشوحـات لبعـض املواقـع اإللكرتونيـة، وما 
يتعلق بالهواتف الذكية، وزاوية إعالمية نفذت 
بتقنيـة الواقـع االفـرتايض للرتويـج للمواقع 

املتنوعة يف السلطنة والطبخ.
ولـم تقدم اختالفا جوهريـا عما تنرشه املنابر 
اإلعالميـة الرسـمية يف السـلطنة إذ غلب عىل 
مفهومها للتحول الرقمـي االهتمام بالصورة 

دون املحتوى، والبقاء يف املساحة اآلمنة.
ويـرى املهنـدس ماجـد بـن عبداللـه الصلتي 
رئيـس اللجنـة الُعمانية لأللعـاب والرياضات 

اإللكرتونيـة أن هنـاك الكثـري مـن التحديات 
التـي تواجهها هذه املنصـات منها الضعف يف 
التسـويق والرتويج لهـا وقلة املـوارد والدعم 
وعـدم وجـود رعايـات أو خطـط منهجية أو 
إسـرتاتيجيات لهـا عىل املنظـور البعيد. فنجد 
بعـض املنصـات تفتقـر إىل خطة للتوسـع أو 
أهـداف تسـعى إىل تحقيقهـا والخـروج عـن 
اإلطـار الفئوي أو املحـيل، وأن بعض املنصات 
تعاني من عـدم التنوع يف الخدمات أو العرض 
أو الطـرح أو االجتهاد يف فعاليات ومناسـبات 
معينة.ويتطلـب التحـول الرقمـي تطويـرا يف 
الـرسد القصيص واألفـكار واملحتـوى املقدم، 
وليـس فقـط إعـادة إنتـاج املحتـوى بمظهر 
جذاب وتقنية حديثة. وتعددت تجارب وسائل 
اإلعـالم التقليديـة ملسـايرة تطـورات اإلعالم 
الرقمي يف السـنوات املاضيـة، ووظفت مواقع 
إلكرتونية ومؤسسـات صحافيـة اإلمكانيات 
التقنيـة التي تمتلكها إلنتاج مواد متنوعة عرب 
منصـات مختلفة، غري أنهـا اصطدمت بأزمة 
ضعـف املحتـوى وعـدم قدرته عىل مسـايرة 
الحرية املتاحة يف الفضـاء اإللكرتوني، وظلت 
أسرية لتوجهات فوقية مهيمنة عىل سياستها 

التحريرية.
ونقلـت وكالـة األنبـاء العمانيـة عـن فاضل 
محسـن أستاذ اإلعالم واالتصال يف كلية البيان 
قولـه إن ”املنصـات اإلعالميـة أصبحـت ذات 
تأثري كبري عـىل املجتمعات، وبالتايل فإن الدور 
الذي يقع عليها من خالل الرسـائل االتصالية 

التـي يتم بثهـا للجمهور له تأثـري عىل األفراد 
واملجتمعات“.

ويتطلـع العمانيـون إىل واقـع إعالمـي أكثـر 
جرأة ومساحة للتعبري عن املجتمع وقضاياه، 
التواصـل  مواقـع  عـىل  الدعـوات  وانتـرشت 
االجتماعـي للجهات املسـؤولة عـن اإلعالم يف 
السـلطنة إىل األخذ بآراء املواطنـني وتطبيقها 

عىل أرض الواقع.
مـن جهتها قالت روان جيويس مديرة حاضنة 
مـدرج لإلعـالم الرقمـي بـاألردن إن املنصات 
تعد أداة لقيـاس اهتمامات الجمهور وتفاعله 
مع املحتـوى باإلضافة إىل كونهـا تمثل تغذية 
راجعـة للكثري من القضايا، مشـرية إىل أهمية 
توسيع املساحات يف احتواء القضايا املجتمعية 
وتعزيز دور الشـباب يف هذه املنصات ملا له من 

أثر إيجابي عىل الفرد واملجتمع بشكل عام.
ورغـم ذلك ال تزال النظـرة إىل اإلعالم التقليدي 
تنعكس عـىل اإلعالم الرقمي مـا يجعل الكثري 
من املضامني متشابهة، وهو ما جعل املنصات 
اإللكرتونيـة  تواجـه صعوبـات عىل مسـتوى 
وصولها إىل الجمهور الذي تسـتهدفه، بالرغم 
من أنها قد تكون أنتجـت بالفعل مواد تقرتب 
من خصائص رواد منصات التواصل والشبكات 

اإللكرتونية عموما.
سـلبا  العمانـي  الجمهـور  عالقـة  وتأثـرت 
بصحافة بالده مع غياب املعلومات التي يبحث 
عنهـا ويحتاجها، لذلك لـم تعد املصدر األول يف 
اسـتقاء املعلومـات، ولجـأ إىل االعتمـاد عـىل 

مواقع التواصل االجتماعي األمر الذي يعرضه 
إىل كـّم هائل مـن املعلومات الخاطئـة، ومنها 
ما هـو موجـه إىل أغـراض محددة. ولـم يعد 
اسـتخدام وسـائل التواصل االجتماعي خافيا 

لتشكيل الرأي العام والتأثري فيه.
اإلعـالم  ألداء  املنتقـدة  األصـوات  وتعالـت 
العمانـي، إىل درجة أن البعض اعترب أن اإلعالم 
يتحمـل جـزءا مـن غضـب واحتقـان الناس 
يف بعـض القضايـا التي تشـغل الـرأي العام، 
حيث ينتظرون اإلجابة عن استفسـاراتهم أو 
إثارتها أمام املسؤولني، فيما يتجاهلها اإلعالم 

ويصمت عنها.
ويقـول معلقـون إن التعتيـم عـىل األخبار لم 
يعـد مجديـا يف العرص الحايل، بـل عىل العكس 
يفتح الباب واسعا لألخبار املضللة والشائعات 
وتكريس الفوىض يف غياب املعلومة املوثوقة يف 

اإلعالم املحيل الغائب عن الشارع العماني.
ويف السـياق نفسـه أشـار صالح بـن عبدالله 
البلـويش رئيـس تحريـر صحيفـة ”شـؤون 
ُعمانيـة“ إىل التحديـات يف هـذا املجـال ومنها 
الجانـب املـادي والتمويـيل، نظـرًا إىل وجـود 
يحـرتم  ال  محتـوى  تقـدم  أخـرى  منصـات 
املكونات الثقافية وتتمتع بتمويل كبري وضخم 
يجعلهـا قـادرة عـىل االنطالق برسعـة أكرب.. 
داعًيـا الجميع إىل دعـم املنصـات اإللكرتونية 
ذات الرسـالة الهادفـة حتى ال ينجـرف أفراد 
املجتمع خلف املنصات األخرى وتتغري ثقافات 

املجتمعات املحافظة.
الكويتـي  املذيـع  أشـار  آخـر،  سـياق  ويف 
عبدالرحمـن الدين رشيك مؤسـس ملؤسسـة 
”كويـت فيلـم“ إىل التحديـات الرئيسـية التي 
تواجه املنصات اإللكرتونيـة ويتمثل أبرزها يف 
عدم انتشـار ثقافة ”االشـرتاك املدفوع“ لدى 
املشـاهد العربي بشـكل عـام، خصوصا وأنه 
اعتاد طوال سـنوات عـىل ”الوجبات اإلعالمية 
املجانية“ يف هيئة قرصنـة للمحتوى اإلعالمي 
مما يـرض بحقوق امللكيـة الفكريـة لألعمال 
ويكبـد هذه املنصات خسـائر ماديـة فادحة، 
إضافة إىل املنافسـة مع املنصات العاملية التي 
اقتحمـت بيوتنـا بمحتوياتها املغريـة ولكنها 
تتسـم باالختالف الفكري البعيد كل البعد عن 

ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا.

باريس/ا.ف.ب:
فرّت الصحفية، مارينا أوفسـيانيكوفا، التي كانت قيد اإلقامة الجربية، والتي اشـتهرت بعد 
انتقادها الهجوم الرويس عىل أوكرانيا، من روسيا مع ابنتها، بحسب ما قاله محاميها لوكالة 
”فرانـس برس“.وقال املحامـي دميرتي زخفاتـوف، لـ“فرانس برس“: إّن ”أوفسـيانيكوفا 
غادرت روسيا مع ابنتها قبل بضع ساعات بعدما تركت الشقة التي كانت يف اإلقامة الجربية 
فيها“.ولفـت إىل أّن األم وطفلتهـا يف أوروبا، وأّنهما ”بخري وتنتظـران إمكانية التحّدث علناً، 
لكـن ذلـك غري مؤكد يف الوقت الحايل“.وجاء هذا اإلعالن بعد أسـبوعني عىل إصدار السـلطات 
الروسـية مذكـرة بحث عـن الصحفية البالغة مـن العمر 44 عامـاً، يف إشـارة إىل أّنها كانت 
هاربة.واُتهمت أوفسيانيكوفا يف أغسطس/ آب املايض بـ“نرش معلومات كاذبة“ عن الجيش 
الـرويس، وهي جريمة ُيعاقب عليها بالسـجن ملدة 10 سـنوات، ووضعتها محكمة موسـكو 
قيد اإلقامة الجربية، وُحظرت من اسـتخدام أي وسـيلة اتصال.واشـتهرت أوفسيانيكوفا يف 
منتصـف مارس/ آذار املايض، بعد ظهورها خالل نرشة إخباريـة عىل قناة تلفزيونية مؤّيدة 
للكرملني، رافعًة الفتًة تنّدد بالهجوم عىل أوكرانيا وبـ“الدعاية“ التي تمارسها وسائل اإلعالم 
التي تسـيطر عليها السلطة.وتّم توقيفها لفرتة وجيزة وفرضت عليها غرامة، بعدها غادرت 
البـالد للعمـل مع صحيفـة ”دي فيلت“ األملانيـة.يف يوليو/ تّموز املايض، عادت إىل روسـيا يف 
محاولة لالحتفاظ بحضانة طفليها القارصين، اللذين كان زوجها السـابق يحاول انتزاعهما 
منها.ورغم املخاطر، اسـتمرت من موسـكو يف انتقاد الكرملني والغزو ألوكرانيا، قبل أن يتم 

القبض عليها مرة أخرى وتّم اتهامها بـ“نرش معلومات كاذبة“ عن الجيش.

اوتاوا/أ. ف. ب:
 أعلنـت كندا أّنها فرضت عقوبات عىل 
وسـائل إعـالم وصحفيـني وممّثلـني 
روس بسـبب ”تواطئهـم يف التضليـل 
اإلعالمي“ املّتهمة موسكو بممارسته 

يف حربها يف أوكرانيا.
الكنديـة  الخارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
ميالني جويل إّن ”حرب النظام الرويس 

تقوم عىل األكاذيب والخداع“.
وأضافت ”يف الوقت الـذي يواصل فيه 
عدد انتهـاكات حقوق اإلنسـان التي 
ترتكبهـا روسـيا االرتفاع، فـإّن كندا 
تّتخذ إجراءات ملواجهـة الدعاية التي 

تحاول تربير هذه االنتهاكات“.
وبحسـب وزارة الخارجيـة الكندية فإّن العقوبات اسـتهدفت قناة ”زفيـزدا“ التلفزيونية 
اململوكة من وزارة الدفاع الروسية واملذيع التلفزيوني ديمرتي فيكتوروفيتش غوبرنييف.

كمـا اسـتهدفت العقوبـات فالديمري ماشـكوف، أحد نجوم التمثيل يف روسـيا وأحد أشـّد 
املؤّيدين للرئيس فالديمري بوتني والحرب يف أوكرانيا.

ومنـذ بدأ الغزو الرويس ألوكرانيا يف 24 شـباط/فرباير، فرضت كندا عقوبات عىل أكثر من 
1400 فرد وكيان موجودين يف روسيا أو بيالروس أو أوكرانيا أو ينحدرون من هذه الدول.

بغداد / نينا:
 اكـد مديـر تحريـر وكالـة انبـاء 
الرشق األوسـط الخبري يف الشؤون 
االقليميـة محمـود الشـناوي : أن 
اتحاد الصحفيني العرب جدار قوي 

يحمي الصحافة والصحفيني.
وقـال للوكالـة الوطنيـة العراقية 
لالنباء / نينا / : ان املؤتمر الدوري 
التحاد الصحفيني العرب الذي يعقد 
بالقاهـرة ويسـتمر يومـني تحت 
الرئيس عبدالفتاح السييس  رعاية 
يأتـي يف مرحلة مفصليـة تمر بها 
املنطقة والعالم، سـواء عىل صعيد 
مهنة الصحافـة أو عىل كل الصعد 
السياسـية واالقتصادية واالمنية، 
األمر الذي يعـزز من قيمة االتحاد 
كحائـط صـد وجدار قوي تسـتند 
إليـه مهنة الصحافة العريقة ومن 

يمتهنها من قادة الرأي يف املجتمع 
العربي .

مؤتمـر  ان   : الشـناوي  وأضـاف 
اتحـاد الصحفيـني العـرب الـذي 

يلتئـم بالقاهـرة يحظـى بأهمية 
اسـتثنائية، حيث تتصدى جلسات 
املؤتمر ملناقشـة قضايـا محورية 
وعـىل  اسـرتاتيجية  أهميـة  ذات 

اآلثـار  مواجهـة  كيفيـة  رأسـها 
شـديدة السـلبية عـىل الصحافـة 
العربيـة والعامليـة التـي سـببتها 
أزمة كورونـا، التي لـم تنته حتى 
فاجأتنا الحرب الروسية األوكرانية 
بما تمثلـه من مخـاوف ومخاطر 
تأثـري ممتـد عـىل  ذات  جسـيمة 

املنطقة والعالم .
وأشـار إىل : ان اتحـاد الصحفيـني 
العـرب الذي تأسـس منذ منتصف 
سـتينيات القرن املايض تعبريًا عن 
رغبة الصحفيـني العرب يف توحيد 
كلمتهم داخل كيان قوي يستطيع 
الدفـاع عـن قضاياهـم وقضايـا 
الوطـن العربـي، اخذ عـىل عاتقه 
مهمة القيام بدور فاعل دفاعا عن 
حرية الـراي وقضايـا الصحفيني 
ان جلسـات  مبينـا:  والصحافـة. 

املؤتمـر سـتناقش سـبل مواجهة 
األكاذيـب والشـائعات التي تحيط 
بالوطن العربي، ورضورة التصدي 
التي  الذهنية،  لتشـوهات الصورة 
يتم فرضها يف بعض وسائل اإلعالم 
العاملية استنادا ملعلومات مغلوطة 
وتقاريـر غري حياديـة. مؤكدا: أن 
مهمة الصحفيني العرب لتصحيح 
الصـورة الذهنيـة املغلوطـة هـي 

مهمة مقدسة .
واعـرب الشـناوي عـن املـه بأن 
مـن  بالكثـري  املؤتمـر  يخـرج 
التوصيات املهمة فيما يخص دور 
الصحافة والصحفيني خالل الفرتة 
القادمـة، يف ظـل ما يشـهد العالم 
مـن توتـرات وازمات، األمـر الذي 
يمكـن أن ينعكس بصورة إيجابية 

عىل الواقع الصحفي العربي .

@¿@lãz‹€@Úöäb»fl@ÚÓ–zñ
bÓéÎä@Âfl@lãËm@bÓ„aã◊Îc

@›ˆbéÎ@Û‹«@pbiÏ‘«@üã–m@aá‰◊
ëÎä@µ‹røÎ@µÓ–zñÎ@‚˝«g

_äÏË‡ßa@Ú‘ri@Ûƒzn€@Ú‰fl�a@Úybèæa@ÚÓ„b‡»€a@ÚÓ„Î6ÿ€�a@pbó‰æa@äÜbÃm@›Á

µÓ–zó€aÎ@Úœbzó€a@Ô‡±@Ï”@äaáu@lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a@ZÎb‰ì€a@ÜÏ‡´
No: 7818   Wed    19     Oct    2022العدد:   7818    األربعاء   19    تشرين االول    2022

ÏÿéÏfl@|€bó€@\Ôfl˝«�a@›Ó‹õn€a@Ôœ@·Ë˜†aÏm^@kjèi

ÚÌá‰ÿ€a@ÚÓuäb©a@ÒãÌåÎ



@“äb«@—Ó�€@Û–�ófl@ÜPc@@
Ô”aã«@ôb”Î@á”b„

 العنوان هو العتبة املقدسـة نصيا ، فبه 
يتكثف املتن ومنه يأخذ هذا املتن شحنته 
التي تبقيه صالحا- وباستمرار- للقراءة 
والفاحصـة  املواجهـة  أشـكالها  بـكل 
واملنتجـة انه النص وعـن طريق ضبطه 
نتمكـن مـن إيصـال طـرود االنطبـاع 
والتأويل بسـالمة تلق فاعل ، عىل اعتبار 
أن العنـوان هـو املوجـه األسـاس الذي 
تسرتشـد به القـراءة عن أخبـار النص 
األدبـي والغايـة التي يريدهـا ، فهو أداة 
توجيـه مهمة جدا بـني االداوات األخرى 
انه تسـمية النص ، وجنسـه وانتماؤه ، 
يعد العنـوان أول املعايـري التي يقاس يف 
ضوئها - نصيا- مدى االهتمام بالقارئ 
، ومدى االشـتغال عىل إغوائه عن طريق 
هذه العارضة االشـهارية - العنوان- أي 
االهتمـام بالقارئ املقصود ، املخصوص 
بالخطاب ، الذي - كما يرى وولف- يمثل 
فكـرة النص املركزيـة التي تشـكلت يف 
ذهن الكاتب، فاالهتمـام بالقارئ يعني 
االهتمام بالنص نفسـه ، الن القارئ هو 
املتكفـل بإعـادة أنتاج النص وتشـكيله 
عىل الدوام ، فقد أصبح القارئ مشـاركا 
ومتابعـا ومفـرسا لـكل شـفرات النص 
ودالالتـه وفـك شـفراته انه مبـدع ثاٍن 

للنص.
ان نظام العنـوان يعمل وفق قوننة غاية 
يف الحساسـية ، إذ يتبلور النص بموجبه 
، فـإذا كان العنـوان طويـال سـاعد عىل 
توقـع املضمون الذي يتلـوه. أما إذا كان 
قصريا فعندها البد من قرائن تساعد عىل 
التنبؤ باملضمـون، ومن املمكن أن يكون 
داال صوتيا كان تسـمى القصة القصرية  
بالنهايـة الحتميـة ، أو أن يكـون عالمة 
محـددة  بنوعها مروية مثـال ، أو عالمة 
اسـتفهام ، أو عىل شكل نقاط وعند ذلك 
يبدأ العنوان عمله بوصفه حسب امربتو 
ايكو – مفتاحا تأويليا  ، أو مفتاحا ملدخل 
املجموعـة القصصية، عـىل رأي الدكتور 
حمد محمود الدوخي، فهو يخترص الكل، 
ويعطي اللمحة الدالة عىل النص املغلق ، 
فيصبح نصا مفتوحـا عىل كل التأويالت 

.. وهنـا يف املجموعـة القصصية (للخبز 
طعم آخر) ، سنتطرق للعنوان عن طريق 
اشـتغلت  لقـد  إىل مفردتـني،  تقسـيمه 
املبدعة القاصـة (ذكرى لعيبي)  العنونة 
الرئيسـة الخارجية برتتيب متسلسل، إذ 
انطلقـت من العنـوان  املفـردة (للخبز)  
العنونـة  إىل  النقـي لتصـل  الخالـص / 
الخربيـة ( طعـم آخر) التي تسـاعد عىل 
توقع املضامـني القصصية التي تنضوي 
تحـت هـذا الرشيـط العنوانـي، فضـال 
عـن ذلك فقد مثلـت الهندسـة العنوانية 
عنـد األديبـة (ذكرى لعيبـي)  جملة من 
الوظائـف التـي تعـد وظائـف ترويجية 
ملحتـوى املجموعـة، فوق رابيـة عنقاء ، 
جلست تمد ذراعيها، لتعانق اآلمال اآلتية 
مـن اختناق البـرش ، ماتـت األرض التي 
كانت تنجب البسـاتني ، يبابا رغم األنف 
تزحف األيام خلسة نحو الرساب ، تخرج 
من الكهـوف أالف الخنافس ، وتنسـنج 
العناكـب بيوتهـا لكـن كوكـب الكربياء 
يخرج عـن املسـار ، وإذا كانـت القصة 
ال تقـوم إال عـىل أحداث فـإن األحداث ال 
تجري دون شخصيات، والشخصية هي 
اإلنسـان الذي يسـتخدم رمزا لشخصية 
إنسـانية، لغاية من الغايات،وشـخصية 
كل إنسـان تتألـف من عنارص أساسـية 
ومظهـره  ومولـده،  بيئتـه،  هـي: 
وحبه،  العام،وسلوكه،وطعامه،ومنامه، 
وكرهه، وما شابهها، ومن منا لم يعجب، 
وهـو يقـرأ قصـة ( للخبـز طعـم اخر ) 

عـىل قدر من الجـودة، كيف اسـتطاعت 
القاصـة ذكرى لعيبـي  أن تبث الروح يف 
شخصياتها، وتمنحها خصائصها املميزة 
عىل غفلة من قرائها، بحيث ال يسـتطيع 
املرء أن يحدد بسهولة أين، ومتى منحت 
الشخصية صفاتها املحددة، ورسختها يف 
الذهن،  قالوا يل : إن اسمي ذكرى ال أتذكر 
اسمي ، لكنهم اآلن ينادونني به ، وان أمي 
زهرة النيلوفـر معمرة ، جذورها عميقة 
يف قلـب أبي .. وقلوا : أن أبي كان شـيخا 
حكيمـا ، غدر بـه ابن أخيـه برصاصات 
حاقـدة ، وما زالـت األرض تعبق برائحة 
دمه املعتقة بقرنفل الوجع ، هي بمنزلة 
محور تتجسـد املعاني فيه واألفكار التي 
تحيا باألشخاص أو تحيا بها األشخاص 
وسـط مجموعة القيـم اإلنسـانية التي 
يظهـر فيها الوعي الفـردي متفاعال مع 
الوعي العام يف مظهر من مظاهر التفاعل 
بحسب ما تهدف إليه القاصة يف نظرتها 
اإلنسانية،والشـخصيات  للقيم،واملعايري 
أيضا تجسد القيم عىل اختالف أنواعها يف 
املجتمع،وتدل عليها، وتعمل عىل تفهمنا 
لها يف إطـار اإلبداع الفنـي، وحديثنا عن 
الشـخصية يف العمل القصيص يجرنا إىل 
الحديث عـن ثالثة نشـاطات يف التحليل 
األدبي، النشـاط األول هـو أن نحاول أن 
نفهـم طبيعـة، ونفسـيتها، وخفاياهـا 
عنـد  القصـيص  العمـل  يف  الشـخصية 
ذكرى، والنشـاط الثانـي أن نحاول فهم 
األسـاليب الفنية التـي تتبعهـا القاصة 

ذكرى يف مجموعتها القصصية، والطرق 
التي تسلكها لعرض الشخصية النسوية 
وخلقها، وتصويرهـا يف العمل القصيص 
إلقناع القارئ بحقيقتها، والنشاط الثالث 
هو أننـا بوصفنا قـراء مهتمـون بمدى 
صدق هـذه الشـخصية وبمـدى أيماننا 
بـأن القاصة ذكـرى قدمت شـخصيتها 
ويمكن أن نقتنع بها،ونصدق بوجودها، 
والنشـاط األخري يعني بالرضورة الحكم 
عـىل الشـخصية القصصيـة مـن خالل 
العمـل وحـدة متكاملة، وكيفيـة نجاح  
القاصة أو إخفاقها يف تصوير شخوصها 
ضمن إطار العمـل القصيص.. إن عالقة 
الحـوار بعنـارص الـرسد املختلفة عالقة 
بنيوية ووظيفيـة، ال يمكن الفصل بينه 
وبني تلك العنارص الرسدية املكونة لبنية 
القصة ، وهو مفتاح نجاح عنارص الرسد 
يف القصة ، أفاد الحوار الداخيل من قدرتي 
الذاكـرة /واملخيلـة يف تعزيـز أنماطـه، 
وتنويعها، فاسـتطاعت ذكـرى  تطويع 
التقنيات الرسدية لتستخدمها يف معالجة 
النـص القصـيص ، كمـا يف االسـرتجاع، 
والحـوار الداخيل الفني اللذين يسـهمان 
يف التعبري عن العالم الداخيل للشـخصية 
، فنراها ترسد لنـا الحوار اآلتي:- األم ما 
زالت موشحة بظالل ذلك الشموخ الفارع 
الذي يوازي أشـجار النخيل والصفصاف 
– أمي ، طالك القهر يا حشاشـة القلب- 
نعـم طالنا يـا شـهرزاد ، أللـم يطلنا يا 
أمـي، سـأرحل إىل البالد السـعيدة ابحث 

عنهـم سـتتعبني يا أمـرية الـدالل ربي 
معي يا امي ، وتميمة جدي معي، كوني 
بخري.. ان الحوار يف املجموعة القصصية  
(للخبـز طعـم اخـر)  يتجه صعـودا أو 
هبوطـا نحو خطـاب اآلخـر يف إطار ما 
تطرحه مجموعة الخطابات من عالقات 
ئـص  وخصا ، ية و يا ؤ ر و ، عية جتما ا
أسـلوبية متنوعـة، ومـن هنـا تصبـح 
لغـة الـرسد يف الحـوار تتسـم بحركـة 
التشـكيالت  داخـل  آن  يف  األنا،واآلخـر 
الحوارية للمجموعة.. إن الحوار ال يرقى 
بنفسـه، وال يضع مؤرشا بنفسه، وإنما 
من خالل اصطراعه مع صوت اآلخر قربا 
أو بعدا، واملجموعة التي  كتبتها القاصة 
(ذكـرى لعيبـي)  فيهـا  ثمة حـوارات، 
والحوار فيها عنرص مهم من عنارصها، 
تلك هي رسالة القاصة يف اغلب نصوصه 
القصصيـة، إذ تتضمـن حوارات تشـيع 
ثقافـة املحبة، والحـزن، والضياع ماعدا  
بعضها إذ كانت األحـداث يرسدها راوي 
القصة، القصاب يتابعهـا بنظراته أينما 
حلـت: - جميلـة! - (هـال خويـه)  - ال 
أقـول أنت فعال جميلـة ، تخجل وتلفلف 
نفسـها بالعبـاءة ، دمعة سـاخنة ربما 
حارقة وحزينة وعاتبة تتدحرج لتسقط 
عىل آخر رغيف خبز لم يبع !تلف الرغيف 
بقصاصـة مـن صحيفـة متهالكـة منذ 
خرب تفجري قريـب، تضعه تحت عباءتها 
وتنهض جميلـة ، تصمت ولم ترد بكلمة 
، أنت تحتاجني هذه الدنانري وأنا احتاجك 
لليلة!.. تتعثر بخطواتها وتسـقط لكنها 
تسمو برشفها ، جميلة نهضت من كبوة 
الزمن ليجثو الفقـر راكعا أمام عفتها  ، 
مـا أروعها مـن قصة واقعيـة وحقيقية 
ذكـرى  املبدعـة  القاصـة  اسـتطاعت 
تصوير املعاناة التي مرت وتمر بها املرأة 
العربية الرشيفة نتيجة الظروف القاهرة 
املحيطة بها ، ولعـل أهم ما يميز األديبة 
( ذكرى لعيبي ) قدرتها الفنية يف التعبري 
الـرسدي، وشـعرية الكتابـة، وواقعيـة 
والتصويـر  الحـوار  وسالسـة  الحـدث، 
الفوتوغـرايف للمجتمـع.. انها تجمع بني 
الخيـال والواقـع ، وتميز أسـلوبها بدقة 

اختيار املفردات لتنسجم مع املعاني . 

fiÏéä@·ÓÁaãig
يف وقـِت االقـرتاب الحضـاري، ويف التالقـح الثقـايف 
واملعـريف، الذي يريـد أن تتقارَب األجنـاس البرشية 
فيمـا بينها تقارًبا مادًيـا ومعنوًيا، ويف هذا االقرتاُب 
تتجّىل الصعوبات والرتدد، فاملسألُة أن هذه األجناس 
مختلفـٌة فيمـا بينهـا ال متباينـٌة فحسـب. قـراءة 
املجموعـة الشـعرية املعنونة ( تباض عىل السـكة) 
للشـاعرة العراقية نهى حسني الغزي، الصادرة عن 
دار الورشـة الثقافية بطبعتها األوىل يف سنة 2022. 
اشـتغلت الشـاعرة عـىل االهتمـام بصـورِة األنثى 
الشـابة، العاشـقة، الحاملـة، الوطنيـة، الطموحة، 
العنيدة، القوية، هذه أبرز الثيمات التي هيمنت عىل 
الخطـاب الشـعري العـام يف املجموعة، وسـنتناول 
صـور األنثى يف أمثلٍة تطبيقيـٍة، ونعتمُد عىل الصور 

الشعرية التي عالجت فيها هذه الثيمات املركزية.
الصـورُة التـي نعنـي بهـا يف العنـوان، هـي الهيئة 
يف  الشـاعرة  الفنانـة  رسـمتها  التـي  التخييليـة 
شـاعريتها وقريحتهـا الشـعرية، وهـذه الصور لم 
ُتبارش النص مبارشًة، بـل هي تعتمد عىل اإليحاء يف 
رسـم هذه الهيئة يف مخيلة املتلقي، فأنت تتخيل أن 
مشـهًدا يقُف أمامـك إال أّنه مشـهٌد تخييٌيل ال يمُس 
عالم الواقعية املبارشة يف صلٍة ما. إن األنثى الشاعرة 
هـي ذاتها األنثى التي وردت صورها عرب ثيمات، أي 
أّن الشـاعرة قد تقنعت الشـخوص تلك، فلو تأملت 
يف أّول نصٍّ لها حيـث الذي عنونته ( أترقب أفعالك) 

حيث تقول فيه:
أترقب أفعالك

ألدون مواقفك يف قاموس
مذكراتي

وأقعدها عىل منصة األمراء
يف قلبي

تلك املنصة تصارع عليها
الكثريون

فما نفعت مصارعاتهم
أمريي وقائد مركبي

إني أنتظرك
لتبـوح يل عمـا أعلنـت وعمـا أخفيت، وعمـا ألجله 

بكيت
وما قال قلبك لك

أأصبحت أنا حبيبتك؟
تبـدو صورة األنثى العاشـقة يف هذا النّص واضحة، 
ولكن طريقة البوح كانـت تميُل إىل النزعة الرسدية 
يف الخطـاب، كأنَّهـا ُتسـاءُل الحبيـب وتحـاول أن 
تسـتنطقُه عرب حـواٍر تخييـٍيل، وهذا الحوار سـلك 

طريقـة الـرسد وليـس الشـعر. فاألنثى العاشـقة 
تحـاول أن تعيـَش العالم األفالطونـي يف خيالها مع 
حبيـٍب ترسـمها عرب طيفهـا، فهي ترتصـُد أفعاله 
وتتفاعل مع هذه األفعال يف داخلها. يف بدايِة النّص، 
كان الرجـُل عاشـًقا، إال أن يف منتصـِف النص، بدت 
أّن األنثى هي العاشـقة، وهنا قـد يكون تداخًال بني 
خطاب الرسد وخطاب الشـعر، فأسـلوُب الحوارية 

هو الذي نّحى بالشاعرة ملثِل هذا النحو واالتجاه.
والصـورُة الثانية من صور األنثى، هي صورة األنثى 
الوطنية، التـي تحمُل قضية الوطـن نصب عينيها، 
وتأخذها الحماسة والنزعة الثورية لتنهض وتطالب 
بحقوقها كإنسـانة لها حٌق عـىل الدولة، ولكن هذه 
الشـاعرة تطالـب بالوطـِن أّوًال، فهي تريده سـاملًا، 
قوًيا، آمًنا، يستطيع أن ينام الجميع فيه بأمٍن، هي 
ترتقُب اللحظات الحماسية لتشارك جموع الثوار يف 
ثورتهم، عىل الرغِم من أّنها أّنثى ويصعب عىل األنثى 
التي تخرج للثورة، إال أن األنثى كانت عىل درجٍة من 

اإليمان بالقضية الوطنية وأّنها جزٌء من الوطن.
تحتشـُد املُخّيلُة عند الشاعرة بصورٍة تكاد أن تكون 
موسـوعية، فهـذه تتمثُل صور لألنثى بشـخصياٍت 
متعددٍة، إال أن الجامع لهذه الشخصيات، هو صوت 
األنثى الشـابة، الحاملـة، التي تعيُش عاملًـا تخييلًيا، 
وهذه األنثى تريُد أن تضع لها بصمة يف الحياة، كثرة 
الشخصيات الناطقة عىل لسان الشاعرة، هي املرآة 
التي تحاول الشـاعرة عكسـها وإعـادة صوغها يف 
ُحلٍّة متميزٍة، هي منشـغلٌة باآلخر، هذا اآلخر، َتَمَثَل 

يف ِصوٍر ثالث، فهو األب، الحبيب، الوطن.
فصـورُة األنثـى، تشـكلت وفـق ثقافة شـخصية، 

والشـاعرة مـرآة ُمعـربة عـن أنمـاط متعـددة من 
تلك الشـخصيات. تتنزُل الشـاعرُة إىل شـخصياتها، 
وتحـاول أن تتكلم بلسـانهم عرب لغتهم البسـيطة، 
ولكنها تنىس أنها شاعرة! فمثًال تجدها، تتحدث عن 
والدها امليت، كأنها طفلة، فللغُة لغة الطفولة األوىل 
وبراءتهـا، هي متأثرٌة باآلخر حد أنسـاها نفسـها، 
نحـن نقـرأ نصوصهـا عىل أّنهـا نصـوص مكتوبة 
لآلخر، وهـذا اآلخر غري معنيٍّ بهـذه الكلمات، ألنها 
تمثل الرباءة والبسـاطة يف صورِة أّنثى ُمحبة. تقوُل 

ا عنونته ( أنني يحترض): يف صورٍة أخرى نصًّ
رحلوا

وما زلت أراهم
ما زالوا بالقرب

لست أدري أهو طيف يرتحل
أم روح تتصل؟

أم أن قلبي يختلق كل هذا!
فلنقف يا قلبي....

، يكشـفُ عـن صورٍة أخـرى لألنثى، هنا  هذا النصُّ
تبـدو األنثـى حائرة، نفسـها مضطربـة، الحريُة يف 
تصديـق أولئك الذين رحلوا، رحلوا بأجسـادهم لكن 
أرواحهم تحوم حول روح الشـاعرة املبدعة، فغياب 
الجسـد املادي ال يعنـي أن تغيب الـروح عمن ُتحب 
وتألـف، هـذا ما يعني، أنهـا غربٌة نفسـية، أي أنها 

تعيش اغرتاًبا روحيًّا.
صوُت األنثى يف شـعر نهى حسني الغزي، هو صوٌت 
ُيطارد الذكر بنزعٍة أنثويٍة بريئٍة، هي تتخيل املشهد 
أمامها يف صورٍة من الصور ثم تعمد إىل صوغها وما 
يتالءم النزوع الشعري فيها، فهي تبدو كأنها تتوسُل 
هـذه الذكر يف أقـواٍل كثـرية، فهي ال تتوسـل الذكر 
بصورٍة واحدة، بل يف صوٍر متعددة، فمثالً نسـمعها 
تقـول: ( دلني ما السـبيل إليـك، أكالهـواء أنت؟ أم 
كالطعام أنت..) ال تلمـح كربياًء يف نصوصها، وهذا 
يعنـي، أّنها محتاجـٌة للرشيك أو للسـند، نصوصها 
ال تحمـل سـمة الفردانية بل هي مّيالـٌة إىل الرشيك 
الـذي يقـرتب مـن روحهـا ونفسـها، أي جوهرها 
املـادي واملعنوي. إن تجربة الشـاعرة نهى حسـني 
الغزي الشعرية، تستحق أن ُتصقَل بالقراءِة املكثفة 
والخوض يف تجارب الشـعر الحديث ومن ثم اعتماد 
طرق جديدة يف النزوع الشعري، فهي تكتب ما ُتمليه 
مخيلتها مبارشًة ، أي أنها تكتب يف لحظة الكتب عىل 
الرغِم من الحاجة املاسـة لألدوات التي ترتكز عليها 
يف تجربتها الشـعرية، فهذه املجموعـة ُتعد الخطوة 
األوىل يف املشـوار الذي سيطول ويتسع حتى يصل إىل 

غاياٍت بعيدة إن ُصقَل بعنايٍة مشددة ومكثفة.

صورُة األنثى عند الشاعرة يف مشوراها األول يختلُف 
عن صورتهـا يف مسـتقبلها الشـعري، ألن التجربة 
عندما تقطع أشواًطا يف اإلبداع ال بدَّ أن ُتطعم يف رؤى 
فلسـفية واجتماعية ونفسية، فالشـعريُة ستكون 
بخطـاٍب يتـكأ عـىل موضوعة فلسـفية ونفسـية 
واجتماعيـة وهذا االمتزاج بني هذه الرؤى، سـيؤثر 

بصورٍة مبارشٍة عىل خطابها الشعري العام.

ã‡ì€a@áËfl@á€bÇ
تتجه إىل خزانتها، تغمرها فرحة 
وسعادة كبرية وهي تجهز ثوبها 
الجديد الذي يف كل مرة لم ترتديه 

.... ليبقى جديدا.
 كان مساًء جميال حينما فاجأها 
والدهـا املسـكني بعـد ان حصل 
عىل زيادة يف أجـوره من صاحب 
العمـل. كانـت يف حلـم جعلهـا  
فرحة وهي ترتديـه أمام حلمها 
األول وحبهـا الذي تنتظـر، لذلك 
قررت لـن يلمس جسـدها حتى 
يطرق بابها...تنتظر، تمر الصور 

وتتعدد األسماء.
وفضلـت  النـاس  عـن  ابتعـدت 
العزلـة، تخفـي كل املرايـا مـن 
البيـت. تضاريس العمـر تظهر، 
تغوص يف أعماق نفسها بني صور 
معلقة عىل حائط موحش، وتلك 
البسـاتني التـي ال تثمـر، أرضها 

تحولـت جـرداء تنتظـر مصباح 
عالء الديـن الذي يحول األشـياء 
بإشـارة مـن عصـاه أو دعكـه  
ملصباحه، حتى بابهـا القديم لم 
يعد ُيطرق .. البنايات الشـاهقة 
ال تمنع نظرها عن البعيد، وجدار 
البيـت لـم يعـد أصمـا ومعتمـا 
بل شـفافا تـرى مـن خالله كل 
األشـياء عىل حقيقتها، الشجرة 
قرب الباب سقطت أوراقها تردد 

يف داخلها لعلها شاخت هجرتها 
الحمامـات لم تعد تضع بيضها 
ولم تسمع منذ زمن صوت أفراخ 
جديـدة تفقس. الظـالم يحيط 
بها منـذ القـدم، وحتـى ثوبها 
لم يعـد ابيضا، خرجـت تتجول 
يف فنـاء الـدار تـرضب برجلها 
بقايـا شـجرة قديمـة فتعثرت 
وكادت ان تسقط لوال ان امسك 
بها والدها الـذي عاد مبكرا من 
العمل. صوتـه، خوفـه، حنانه 
بجميعها يبتسـم لهـا، نظرت اىل 
الشـجرة قرب فنـاء الـدار وتلك 
أفراخها.  التي فقسـت  الحمامة 
كل يشء تغـري، عـادت اىل الداخل 
ارتـدت ثوبها  . فتحـت نوافذها. 
عاد الضوء ينري حجرتها، كشفت 
عن جمال تلك الصور املعلقة عىل 
الجـدار لتسـتمع إىل عزف صوت 

البالبل وترقص معها.
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كابرُت يا أمي كثريا
وقلَّ صربي 

ففي كلِّ ليٍل بعَد رحيلِك
ال بدَّ من البكاء!

ال بّد من العزلِة واالنطواء !
كابرُت كثريا

وال أحٌد يفهُم حزني
أو يقرأ عيوني

أو يرتجم قصائدي املعطلة
املركونة عىل رف االنتظار

أو يفهم لغة الصمت
ومن دون كلمة

يفهم لغة الحوار !
أو يعرُف بأنني

كنُت طفال بوجودِك
فكيف بي من بعدِك ...؟

كابرُت....
وغرّهم عنفواني

وشيُب رأيس
وها أنا أهزُم أماَم الشوق...

الذي يخنُق أنفايس
وذاك العطُر املالئكي 

الذي يالحقني يف كلِّ دروبي
وذاك الحجاُب األسوُد

الذي  أبرصته عليِك
لطوال خمسنَي عاما مضت

ولحني رحليِك ! 
وذلك الوجه النوراني املجعد

وهو يغطي مساحاِت األرض ..
كابرُت يا أمي 

وضاقت بي األرُض 
ولم يبَق إال هذا الحرُف النازُف

أما املدينُة البائسُة تخنقني
وذاك املسمى عراُق

تسيُل دماؤه
لتمتزج مع مياه الفراتني ! 

آه من أين يل بأٍم ؟
كانت ترتجُم صمتي 

من أين يل بصدٍر ؟
أرضعني خمسني عاما واحتواني

حينما تعصف بي الخطوب !
يا أمي .... 

ماعدُت ذلك 
الطري الذي تعرفني 

فأنا الطرُي املكسوُر الجناح 
من بعدك ...

وأنا الحزُن السماوي ...
حينما يهطُل غروبا عىل الّدروب.

وأنا الوجُع الذي ال يشيخ
وأنا الدمعُة الخرساُء 

الناطقة بليل الوحشة !
وأنا أل .. ال أنا ....

كما عرفتيني قبل الرحيل ...
وداعا أمي 

لكي ال تعريف من أنا 
وما حّل بي من دونِك ....
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قد تشعر الفتاة أن الرجل الذي اختارته 

ليكـون رشيـك حياتهـا، لديـه صفات 

سلبية أو مزعجة بالنسبة لها، ولكنها 

تطمح يف تغيري هذه الصفات أو العادات 

بعد الزواج.

بالفعـل يقـدم الطرفـني تنـازالت بعد 

الـزواج، وكل طـرف يحـدث تغيـريات 

ليصبـح مناسـب أكثر لرشيـك حياته، 

ولكن هناك بعض األشياء التي يستحيل 

تغيريهـا، وال يكون عـىل الطرف اآلخر 

سـوى تقّبلهـا، أو رفـض العالقـة من 

البدايـة حتـى ال يهـدر وقتـاً ويسـبب 

اإلزعاج لرشيك حياته دون جدوى.

تابعـي القـراءة لتتعـريف عىل األشـياء 

التـي ال تتغـري يف الرجـل بعد الـزواج، 

والتـي عليـِك تقّبلهـا إذا كنـِت ترغبني 

بنجـاح  العالقـة  بهـذه  االسـتمرار  يف 

واستقرار.

1. طبيعة الشخصية

طبيعـة الشـخصية ال يمكـن أن تتغري 

بنـاء عـىل رغبـة رشيـك الحيـاة، عىل 

سـبيل املثال إذا كنِت مرتبطة بشخص 

تتغـري  أن  يف  تأمـيل  فـال  انطوائـي، 

شـخصيته بعد الزواج ليصبح شخص 

اجتماعـي، فاالنطوائيـة هـي طبيعة 

شخصيته التي ال يمكن تغيريها.

2. العادات املالية

العـادات املالية تشـمل وضـع الخطط 

املاليـة قصـرية وطويلة املـدى، عادات 

اإلنفاق، القدرة عـىل ترتيب األولويات، 

أولويات الشـخص نفسها، القدرة عىل 

االلتـزام بامليزانية املتفق عليها، مهارة 

االدخار.

كل هـذه العـادات ال يمكـن تغيريهـا 

بسـهولة، وغالباً ال يمكن تغيريها أبداً، 

فيجب االتفاق مـع الرشيك قبل الزواج 

عـىل جميـع هـذه البنـود، والتأكد من 

عاداتـه املالية قبـل التـورط يف الزواج 

من شـخص مختلف عنـِك يف هذا األمر 

املهم.

3. العائلة

إذا لـم تكونـي عـىل وفـاق مـع عائلة 

رشيـكك قبل الـزواج، فكل مـا يمكنِك 

فعله هو عدم االسـتمرار يف العالقة، أو 

البحـث عن طرق للتعامـل معهم بأقل 

قدر من املشاكل، أما أن تنتظري تغيري 

عائلته بعد الزواج، فهذا هو املستحيل!

4. املايض

إذا كان لزوجـك مـايض مزعـج، يجب 

ان تدركـي أن املـايض ال يمكن تغيريه. 

يمكنـِك االتفـاق معـه عـىل تفاصيـل 

املسـتقبل، أما املايض فعليِك تقبله كما 

هو، فهو جـزء من ذكرياتـه، وتكوين 

خرباته وشخصيته الحالية.

5. مساره الوظيفي

كما ترغبني يف االستقالل بشأن قراراتك 

الوظيفية، زوجك أيضاً شخص مستقل 

مـن حقـه وضـع خطـط ملسـتقبله 

الوظيفـي، وتحديـد مسـاره الوظيفي 

حسب إمكانياته وطموحاته.

إذا كان لزوجك مسـار وظيفي اختاره 

يف  ويرغـب  ويحبـه،  برغبتـه،  هـو 

االستمرار به، فال تتوقعي تغيري مساره 

الوظيفي بعد الزواج.

يعاني الكثري مـن الرجال من التعب 
الـذي  املجهـود  نتيجـة  واإلرهـاق، 
يبذلونه يف العمل، ما يعني أن طبيعة 
مـا يتناولونه من غذاء يؤثر بشـكل 

كبري عىل صحتهم.
لذلـك، نسـتعرض بعـض األطعمـة 
املفيـدة للرجـال، والتـي تزيـد مـن 

نشاطهم وتحّسن مزاجهم.
١- االسماك ملقاومة الشيخوخة

ُتعترب أسـماك السلمون والتونا غنية 
باألوميغا ٣، فهي تساهم يف تحسني 
مزاج الرجـل وتقوية ذاكرته وقدرته 
الجسـدية. وكذلك ثمار البحر، فهي 

غنية بمعدن الزنك وتسـاهم بشـكل 
كبـري يف تحسـني مظهـر الرجل ألن 
نقصه يف الجسـم يـؤدي إىل إصابته 

بالصلع وتساقط الشعر.
٢- البيض لبناء العضالت

ُيعترب البيض مفيدا جداً للرجال الذين 
يعانـون من فقدان الشـعر ومصدرا 
ممتازا للربوتني الذي يسـاهم بشكل 
أسـايس يف نمـو الشـعر، باالضافـة 
اىل كونـه غنياً بالفيتامني، ويسـاعد 

بشكل كبري يف بناء العضالت.
وُينصح الرجل بتناول بيضتني يومياً 
الرياضيـة وسـوف  التماريـن  بعـد 

يالحظ الفرق، كما أن صفار البيض 
مصدر جيد للحديد.

وللطماطـم أثـر كبـري يف الحـد من 
بمـرض  الرجـال  إصابـة  مخاطـر 
الرشيـان التاجـي، وكذلـك اإلصابة 
برسطانات املثانة والرئة والربوستات 
واملعـدة وحتى رسطـان الجلد، ألنها 
تحتوي عىل بعض العنارص الغذائية 
التـي تعمل عـىل وقايـة الجلـد من 

التأثريات الضارة ألشعة الشمس.
٣- الجوز يرفع هرمون السعادة

ُتعّد املكرسات وأهمها الجوز مصدًرا 
غنًيا «بالسـريوتنني» واملحفز إلنتاج 

هرمـون السـعادة من الدمـاغ، كما 
أنـه غني باألوميغـا ٣ نباتية املصدر 
واملاغنيسـيوم الـذي يحمـي القلب، 
وغنـي بالربوتني املفيد لبناء عضالت 

الرجل، ويجعله أكثر قوة وحيوية.
٤- املوز لتهدئة األعصاب 

مـن املعـروف عـن املـوز، أن لديـه 
القدرة عـىل تهدئة األعصـاب ومنح 
الجسم شعوراً باالسرتخاء والحاجة 
إىل النـوم. كما أن حصول الرجل عىل 
كميـة كافية مـن النـوم، يضمن له 
اسـتيقاظه بمزاج معتـدل، ومزاوله 

أعماله بنشاط وحيوية.

يعتـرب تنظيـف الجسـم من السـموم 
والتخلص من الشـوائب أمر رضوري 
لكـن، مـا هـو تنظيـف الشـعر مـن 
السموم؟! فوائده، وكيفية تطبيقه؟.

يسـاعد تنظيف الشـعر من السـموم 
عىل إزالة الرواسـب العالقة يف الرأس، 
العنايـة  منتجـات  اسـتخدام  جـراء 
بالشعر الجاهزة كالشامبو أو البلسم 
والكريمـات، وكثرة االستشـوار، هذا 

فضـًال عن إعـادة توازن فـروة رأس، 
والتخفيف من الزهم الزائد الذي يسبب 
يف ظهور القرشة وغريها من املشكالت 
التي تسـلب الشـعر صحتـه ورونقه.
تنظيف فروة الرأسـقد يسـاعد تدليك 
فروة الـرأس بالزيوت الطبيعية كزيت 
جوز الهند، أو زيت اللوز، زيت الزيتون 
يف تنظيـف فـروة الـرأس والتخلـص 
من رواسـب منتجات الشـعر.طريقة 

االسـتخدام: اختاري أحد أنواع الزيوت 
الطبيعيـة التـي تفضلينهـا، وضعـي 
بعض قطرات يف راحـة يديك لتدفئتها 
ثم، دلّكي بها فروة رأسك ملدة ٥ دقائق 
وغطي شعرك بمنشفة ساخنة، وذلك 
للمسـاعدة عىل امتصـاص خصائص 
الزيوت الطبيعيـة انتظري ٣٠ دقيقة، 
ثم اشطفي شعرك باملاء الفاتر فقط.
نصائـح للحفـاظ عـىل شـعر نظيف 

املناسـب  الشـامبو  وصحي:اختيـار 
لنـوع شـعرك، والـذي يحتـوي عـىل 
كلمـة «األلـوة»aloe أو التخلـص من 
السموم toxin rid أو detox هذا النوع 
من الشـامبو لديـه القدرة عـىل إزالة 
الرتاكم من معـادن املاء العرس وبقايا 
أمشـاط  اسـتخدمي  و  التصفيـف، 
عريضة وواسـعة األسـنان لتمشـيط 

الشعر.

و أثناء االستحمام، دلكي فروة الرأس 
بحركة دائرية للتخلص من الرواسـب 
العالقة مع الحرص عىل شطف شعرك 
جيداً باملاء، و التخفيف من اسـتعمال 
املجفف الكهربائي عىل حرارة مرتفعة، 
و تجنب صبغ الشـعر املتكرر، تفادياً 
لعـدم إتـالف خيـوط الشـعر، و عدم 
استخدام منتجات الشعر التي تحتوي 

عىل كربيتات الصوديوم.
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هـل يشـعر طفلـك بالجـوع دائمـاً، وال يكف عـن طلـب الطعام 

باسـتمرار؟ بعض األمهات يفرحـن عندما يطلـب الطفل الطعام 

باسـتمرار، ولكن هذا أمر مقلق، فشعور الطفل الدائم بالجوع، قد 

يكون وراءه ما يستدعي العالج. تابعي القراءة وتعريف عىل أسباب 

الشعور بالجوع الدائم لدى الطفل، واحصيل أيضاً عىل الحلول.

1. الرشه العاطفي

إذا الحظـِت أن طفلك يطلب تناول الطعام عندما يشـعر باإلزعاج، 

حتـى لو كان قـد تناول وجبته للتو، فغالبـاً طفلك مصاب بالرشه 

العاطفي، أي أنه يستخدم الطعام كطريقة لتهدئته.

يف هذه الحالة يجب عدم تقديم الطعام للطفل إال يف مواعيد وجباته، 

ومن األفضل أن تستشـريي طبيب يساعد طفلك عىل التخلص من 

الرشه العاطفي.

2. الشعور بالحرمان

ترغـب كل أم يف وضـع روتـني لطعام طفلهـا، من حيـث مواعيد 

الوجبات، وكميات الطعـام، ونوعية الطعام، بحيث يتناول الطفل 

الطعـام الصحي بكميات معتدلة يف مواعيد محددة، ولكن ال تنيس 

أن صغـريك مجرد طفل، وأن املبالغة يف الرصامة قد تؤدي إىل نتائج 

عكسـية. فاملبالغة يف الرصامة بالنسـبة للروتـني الغذائي لطفلك، 

يمكن أن تسـبب شـعوره بالحرمـان، مما يشـعره بالجوع طوال 

الوقت، ويدفعه لتناول الطعام كلما سنحت الفرصة.

بالتأكيد لن ننصحك بإفساد الروتني الغذائي لطفلك، أو التخيل عنه 

بالكامل، ولكن ال بأس ببعض االسـتثناءات التي تشـعر طفلك أن 

لديه حرية تناول الطعام يف أوقات غري مواعد الوجبات املحددة، أو 

بكميات أكثر قليالً، مع السـماح بنسبة قليلة من األطعمة اللذيذة 

غري الصحية، فقط حتى ال يشعر الطفل بالحرمان.

3. عدم احتواء وجبة الطفل عىل أصناف طعام تشعره بالشبع

هنـاك أصنـاف طعام تـؤدي إىل الشـعور بالشـبع، مثـل األلياف 

والدهون، وخلو وجبة طفلك من العنارص املشبعة، بالتأكيد سوف 

تجعله يشعر بالجوع رسيعاً، ويطلب املزيد من الطعام.

احريص عىل أن يكون النظام الغذائي لطفلك متوازن ويحتوي عىل 

جميع العنارص الغذائية التي تمده بالطاقة وتشعره بالشبع.

4. عدم تقديم أصناف طعام مفضلة للطفل

إذا كنـِت ال تهتمـني بإعداد أصنـاف الطعام التـي يفضلها طفلك، 

فغالبـاً لن يسـتمتع بوجبته، وبالتـايل لن يأكل جيـداً، مما يجعله 

جائعاً باستمرار.

اهتمي برغبات طفلك، وأعدي له أصناف الطعام التي يحبها، طاملا 

أن تلك األصناف تندرج تحت قائمة األطعمة الصحية.

5. مرور الطفل بطفرة نمو

طفرات النمو تعصف بجسد طفلك الصغري، وتغرّي عاداته الغذائية 

وعـادات نومه، لذا قد يشـعر طفلك بالجوع الدائم بسـبب مروره 

بطفرة نمو.

نظمـي وجبات طفلك، وقدمي له أصناف طعام مغذية ومشـبعة، 

واستمتعي بمشاهدة نموه.

عملـت جائحـة (كورونـا) عىل 
تغيـري حياتنا بشـكل كبري، بما 
يف ذلك الوقـت الذي نقضيه أمام 
شاشـات األجهـزة اإللكرتونية، 
ما أثر بالسلب عىل صحة عيوننا 

وسالمتها.
واآلن ندرك جميًعا اآلثار السلبية 
التي يمكـن أن تحدثها التحديق 
يف الشاشـة عىل العينني، خاصة 
عنـد األطفال الصغـار، إذ يمكن 
أن يؤدي استخدام الشاشات عىل 
املدى الطويل يف كثري من األحيان 
واالحمـرار  العـني  إجهـاد  إىل 
والجفـاف وحكة العني والصداع 

وضعف الرؤية.
وقبل عقدين من الزمن كان وقت 
الشاشة ضئيًال، خاصة لألطفال، 
لكـن عىل مـدار العرشيـن عاًما 
املاضية احتاج املزيد من األطفال 
إىل النظارات وكان لديهم ضعف 

يف الرؤية.
نصائح لحماية عيون األطفال

مـن  بـارزة  دراسـة  أثبتـت 
معـدل  ارتفـاع  أن  سـنغافورة 
الخطأ االنكسـاري لدى األطفال 
يرجـع إىل الوقـت املفـرط أمام 
التماريـن  وقلـة  الشاشـات 
الرياضية وقلة التعرض ألشـعة 
الغذائيـة  والعـادات  الشـمس 
السـيئة، وكلهـا جزء مـن نمط 
حياتنـا، خاصة بعد الوبـاء، لذا 
ألجل حمايـة عيون األطفال من 
التعرض للشاشة والترضر إليكم 

٨ طرق مهمة، وتشمل:
١- جرب تحديد وقت الشاشة

وقـت الشاشـة جزء مـن ثقافة 
اليـوم رغـم أن اسـتخدامها لـه 
السـلبية  النتائـج  مـن  العديـد 
املحتملة عىل األطفـال، بدًءا من 

األطفـال حديثي الـوالدة وحتى 
وحتـى  املتأخريـن  املراهقـني 
الشـباب، وقـد يعانـي األطفال 
الذيـن يقضون الكثري من الوقت 
أمام الشاشـة أيًضا من مشاكل 
إضافيـة مثل النوم غري الكايف أو 

زيادة الوزن.
عندمـا يتعلـق األمر باسـتخدام 
الشاشـة، فـإن األطفـال لديهم 
قيـود أقل كثـرًيا اليـوم، ويجب 
عىل من هم يف سـن املدرسـة أن 
يقـرصوا وقتهـم اليومـي أمام 
الشاشـات عـىل مـا ال يزيد عن 
سـاعة أو سـاعتني، باسـتثناء 

الواجبات املنزلية.
٢- أخـذ فـرتات راحـة متكررة 

(اتبع قاعدة ٢٠:٢٠)
القـراءة أو الكتابـة أو التحديق 
يف الشاشـة يزيد من الطلب عىل 
نظام الرتكيـز املجهري للعينني، 
حيث تحتاج العيون إىل اسرتاحة 
إلعـادة ضبـط أنظمـة الرتكيـز 

الخاصة بها.
للشاشـة كل ٢٠  النظـر  كـرس 

دقيقـة ملدة ٢٠ ثانيـة والتحديق 
عىل بعـد ٢٠ قدًمـا دون الرتكيز 
عىل أي يشء هـي طريقة جيدة 
لراحـة العني، فمن خـالل هذه 
العملية يمكن للعينني االسرتخاء 
والعـودة إىل وضعهـا الطبيعـي 
و  األسـاس،  خـط  وإعـدادات 
ضع يف اعتبارك اسـتخدام جهاز 
توقيـت لتشـجيع األطفـال عىل 
أخذ فـرتات راحة، خاصًة عندما 
يكونـون منغمسـني يف لعبـة أو 

فيلم.
٣- تشـجيع الرياضـة يف الهواء 

الطلق
همـا كان مـا يسـتمتعون به يف 
الخارج، سيسـتفيد أطفالك من 
اللعـب يف الهـواء الطلق من أجل 

صحتهم الجسدية والعاطفية.
إضافة إىل ذلك سـتقلل من اآلثار 
السـلبية لوقت الشاشة املفرط، 
لذا قم بإيقاف تشـغيل األجهزة 
اإللكرتونيـة الخاصة بك ، وضع 
بعض واقـي الشـمس ، واذهب 

للخارج.

٤- فحوصات العني املنتظمة
األطفـال  يخضـع  أن  يجـب 
للعيـون  منتظمـة  لفحوصـات 
من سـن عامني ويجب فحصهم 
للفحوصـات  ويمكـن  سـنوًيا، 
املنتظمـة اكتشـاف العديـد من 
مشـاكل عيون األطفـال يف وقت 
مبكر، وبهـذه الطريقـة يمكن 
تحديد حل املشـكلة وتطبيقه يف 

أرسع وقت ممكن.
تعـد فحوصات العـني املنتظمة 
واحدة من أفضل الطرق لضمان 
التأكيد عىل رعاية عيون األطفال 
املجـاالت  مـع  جنـب  إىل  جنًبـا 

األخرى لصحتهم.
٥- املوقف الصحيح

مـن الـرضوري الحفـاظ عـىل 
ذراع  وطـول  مسـتقيم  الظهـر 
وزاوية هبـوط من وجه الطفل، 
مـع التأكـد مـن أن عينيـك عىل 
نفس مستوى الجزء العلوي من 
الشاشـة وأن الشاشـة عىل بعد 

٢٠ إىل ٣٠ بوصة من وجهك.
أن تضعـه يف  أهـم يشء يجـب 

االعتبـار هـو أنـه يجـب عليـك 
التحديق يف شاشة عملك، ويجب 
أن يكون مركز الشاشـة بني ١٥ 
و ٢٠ درجة تحت مستوى العني 

األفقي للمستخدم.
٦- اإلضاءة املناسبة

يف  الشاشـة  اسـتخدام  تجنـب 
ذات  املناطـق  يف  أو  الخـارج 
اإلضـاءة السـاطعة، ويجـب أال 
يكـون سـطوع الشاشـة أفتح 
أو أغمـق مـن إضـاءة الغرفـة 
املحيطـة، ألن العيـون سـتكون 
تحـت الضغط يف كلتـا الحالتني، 
ويجب ضبط سـطوع الشاشـة 

لتتناسب مع اإلضاءة املحيطة.
٧- اتبـاع نظـام غذائـي سـليم 

وممارسة الرياضة بانتظام
يمكن تحسني صحة عني طفلك 
من خـالل العديد مـن األطعمة، 
فكـر يف تنـاول األطعمـة التـي 
تحتـوي عىل نسـبة عاليـة من 
 ٣ أوميجـا  وأحمـاض  الزنـك 
الدهنيـة والفيتامينات A و C و 

.E
إىل جانـب اتبـاع نظـام غذائـي 
صحـي يجب أن يمـارس طفلك 
الرياضة بشـكل متكـرر، حيث 
تحافـظ التمارين الرياضية عىل 
تدفق الدم واألكسجني يف الجسم 
بشـكل صحيح، وهو أمـر بالغ 

األهمية لصحة العني.
٨- ال وقت للشاشـة حتى سـن 

الثانية
الطفولة املبكرة هي فرتة التطور 
الرسيـع ويمكن تحسـينها عن 
طريق تغيري عادات نمط الحياة 
األرسيـة، لـذا يجـب أال يتعرض 
الثانيـة  سـن  دون  األطفـال 

للشاشات عىل اإلطالق.
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يبحث عنك اآلخرون يف كل مكان ليسألوك عن 
أمـور خاصة بالعمـل. تسـتطيع أن تجيب عىل 
كل األسـئلة واالستفسارات التي تطرح أمامك. ثق 
يف نفسـك أكثـر من ذلك. لديك أفـكار جديدة إن لم 

تستغلها اليوم، لن تتذكرها فيما بعد.

األنشطة الجماعية التي تشارك فيها اليوم قد تكون 
سببا يف التقائك بشخص ما لم تره منذ فرتة طويلة. 
لن يكون لديك وقت كاف للرد عىل املكاملات الهاتفية التي 
تصلـك اليوم. ركز عـىل املهام التي توليتهـا اليوم. تناول 

كمية كافية من املياه حتى تحافظ عىل صحتك.

أنت اآلن يف رصاع من أجل تحقيق السالم واألمان. يف الوقت 
الذي تحارب فيه من أجل تحقيق السالم، تجد من حولك ال 
يؤيدونك. عليك أن تبـذل كل جهدك من أجل تحقيق أهدافك. 
كلمات الرشيك ومشـاعره قد تخفف آالمـك. ال تتجاهل من 

يساعدك أو من يهتم بك.

كـن إيجابيـا وال تترصف بطريقة متهورة أو عشـوائية. 
تواصـل مع اآلخرين وشـاركهم يف إنجاز بعض املرشوعات 
الصغرية. أنت شـخص موهوب جدا ولكنك ال تسـتثمر هذه 
املواهـب جيدا. عىل الرغـم من أنك أحيانا تفضـل العزلة، إال 
أنك اليوم سـتكون أكثر سـعادة إذا قضيت معظم الوقت مع 

أصحابك.

اليوم لديك مقابلة عمل مهمة قد تنقلك إىل مسـتوى 
جديـد. حاول أن تبحث عن أشـياء مشـرتكة تجمعك 
بمن تحب.. حاول اليوم أن ال تقوم بأي استثمارات مادية 
فالحظ لن يسـاعدك. عليك أن تعتاد عىل طباع الرشيك من 

اآلن.

يبدو وكأنك تقف أمام مشـكالت ال يمكن التغلب عليها، 
فـال تيـأس! فقط عليك تغيـري منظورك لألشـياء وعندئذ 
سـوف تبـدو الحلول واضحـة. ال تخف من طلـب النصيحة! 
حياتك الخاصة متقلبة بشـدة يف الوقـت الحايل. يجب أن تتعامل 

مع التقلبات غري املتوقعة بهدوء.

قـد تكون مخاوفك غري مـربرة أو مبالغ فيها، لذلك 
اصـرب واترك لنفسـك مجاال للتحـرك. الحظ يحالفك 
الفرتة املقبلة فكن صبورا. ال تكن سـلبيا واسـتفد من 
تجارب اآلخرين. قد تسـمع خربا سـارا يف األيام املقبلة 

فهل أنت مستعد الستقبال هذه األخبار؟

قد تمر بتجربة قاسـية تجعلك مندهشـا وتجعلك 
تظن أيضا أنك تعيش وحدك. تبدو متوترا ال تحسـن 
االختيار. ال تدخـل يف نقاش غري مجد مع الرشيك، ألنك 
إذا حاولـت معرفـة األسباب،سـتضطر إىل تقديم االعتذار 

علنا.

يبـدو يف الوقـت الحـايل أنـك تواجـه عـددا متزايـدا من 
التعقيدات غري املتوقعـة. ال تلق باللوم عىل من حولك – يف 
بعض األحيان قد تكون أنـت املخطئ. حاول أن تظل هادئا 
وأن تـرى العقبات املوجودة يف طريقك كوسـيلة الكتشـاف 

مداخل جديدة.

تتذّمـر بسـبب شـعورك باالرتبـاك وتعيـش بعـض 
الهواجـس واملخـاوف لكن التخلص من هذه املشـاعر 
غري مسـتحيل. فـال تترسع بإلقـاء اللوم عـيل أحد أو 
الترصف بطريقة عدائية. تجد الحلول املناسبة يف األيام 

األكثر حظا، فاصرب وتكيف مع األجواء.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

سـتالحظ اليـوم أن كل مـن حولك يتناقشـون يف أمور 
غريبة وغري متوقعة . من املعروف عنك أنك تنظر للمشكلة 
مـن جميع الزوايا ولكن اليوم قد يكون األمر مختلفا، فعليك 
توخي الحذر. قد يحول أحد األشخاص موقفا بسيطا إىل مشكلة 

كبرية، فمن األفضل أن ال تتدخل.

١٧٨١ - الربيطانيـون ينهزمون أمـام االمريكيني بقيادة جورج واشـنطن يف 
معركة يوركتاون.

١٨١٢ - تراجع نابليون بونابرت عن موسكو بعدما تعذر عليه احتاللها.
١٩١٧ - الربيطانيون بقيادة الجنرال إدموند ألنبي يحتلون القدس.

١٩٣٥ - عصبـة االمـم تفـرض عقوبـات اقتصادية عىل إيطاليا وذلك بسـبب 
قيامها بغزو إثيوبيا.

١٩٥٤ - جمال عبد النارص يوقع عىل اتفاقية الجالء الربيطاني عن مرص خالل 
٢٠ شهر.

٢٠٠٤ - مجلس االمن يحث سـوريا عىل سـحب قواتهـا واملقدرة بأربعة عرش 
ألف جندي من لبنان.

٢٠٠٥ - بدء محاكمة رئيس العراق االسبق صدام حسني يف قضية الدجيل.

٢٠٠٨ - وزير الخارجية االمريكي االسـبق الجمهوري كولن باول يعلن دعمه 
لباراك أوباما مرشح الحزب الديمقراطي يف انتخابات الرئاسة االمريكية.

٢٠١٤ - اختتام دورة ٢٠١٤ من معرض باريس للسيارات.
٢٠١٥ - حزب االحرار الكندي بقيادة جاسـتن تـرودو يفوز بغالبَّية املقاعد يف 

الربملان بعد أن حصل عىل نسبة ٥٫٦٨ ٪من االصوات يف االنتخابات الفدرالَّية.
- ٢٠١٨وفاة ما ال يقل عن ٦٠ شًخصا دًهسا يف حادث قطار بمدينة أمريتسار 

يف إقليم البنجاب بالهند.
السـعودية تعلن مقتل الصحفي جمال خاشقجي يف قنصليتها برتكيا، بعد أن 

اختفى بعيد دخولها قبل بضعة أَّيام، وتحدًيدا يوم ٢ أكتوبر.
٢٠٢٠ - انتخاب لويس آريس رئًيسـا لبوليفيـا يف االنتخابات العامة البوليفية 
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التـي  الشـخصيات  كثـرية 
سـاهمت لبناء العراق الحديث 
كفـاءة  بـكل  أدوارهـا  وأدت 

واقتدار.
 ففي املجـال الصحي مثالً يربز 
لنا الدكتـور حنا خيـاط ، كان 
طبيبا ووزيرا وباحثا وصحفيا 

وكاتبا ومؤلفا.
ولألهميـة نتعـرف بـأدواره يف 
املجـال الطبي واملهني وسـعيه 
لنرشه الثقافة الصحية والوعي 

الصحي يف العراق .
ولـد حنـا بهنـام يوسـف عبد 
األحـد خياط املوصيل يف املوصل 

.١٨٨٤
 درس عىل يد اآلباء الدومنيكان 
وأكمـل االبتدائيـة واملتوسـطة 
يف املوصـل وبعد تلقيـه العلوم 
املدرسـية تطلع نحـو تحصيل 
العلوم يف الخارج وأكمل الثانوية 
العامة يف بريوت، ثم حصل عىل 
درجـة البكالوريـوس يف العلوم 
واآلداب من الجامعة الفرنسية 
ثـم   ، بـريوت سـنة  ١٩٠٣  يف 
حصل عىل شهادة التخصص يف 

الطب العـديل يف جامعة باريس 
واسطنبول ١٩٠٨.

عاد اىل الوطن عام ١٩١٠ ملدينة 
املوصل وعمـل طبيبا يف املدينة، 
وانتخـب اثناء الحـرب العاملية 
االوىل نائب رئيس جمعية الهالل 

االحمر يف املدينة.
الدكتـور الخيـاط مـن قدامى 
ثقافـة  وذي  العـراق  اطبـاء 
فرنسية، وقد عمل زهاء عرشين 
سنة يف الحكومة العثمانية قبل 
التحاقه بركب االمري فيصل بن 
الحسـني يف حكومته املؤقتة يف 
دمشق وكان لكليهما لحية كثة 
تغطي خديهما فقصا شـعرها 
يف سـاعة واحـدة لـدى حـالق 
واحد قبل ان يخرج الفرنسيون 
سـوريا  مـن  بالقـوة  فيصـال 
وصحب الدكتور الخياط االمري 
فيصال اىل العراق حني استدعي 

ليتوج ملكا عليه.
تويف يف يوم ٣٠ نيسـان ١٩٥٩م 
يف بغـداد وكتـب مذكـرات عن 
حياتـه بكتـاب اسـمه (األيـام 

تتكلم).

يحكـى انـه يف يوم من االيـام كان هناك ملـك أراد أن يكافئ أحد 

مواطنيـه، فأرسـل اليه رسـوال وقال لـه اخربه ان امللك سـوف 

يمنحك كل االرايض التي تسـتطيع ان تقطعها سـرياً عىل قدميك 

مجانا، وسـتكون هذه االرايض ملكك إىل االبد .. فرح الرجل كثراً 

بما سـمعه من الرسول وبدأ يجري باتجاه غرب اململكة يف حالة 

جنون.. قطع مسافة طويلة فتعب لكنه واصل السري حتى يمتلك 

املزيـد واملزيـد مـن االرايض، وبعد أن قطع مسـافات أطول جدا، 

احس بالتعب الشـديد، فّكـر يف العودة ليكافئه امللك باملسـاحات 

التي قطعها سـريا عىل االقدام، ولكنه عىل الفـور غرّي رأيه وقرر 

مواصلة السـري حتى يحصل عىل الكثري من االرايض، سار الرجل 

مسـافات أطول وأطول.. احس بالتعب من جديد اخذ قسطا من 

الراحـة، فكر مجددا يف العودة ليكافئه امللك بما وصل إليه، ولكنه 

تردد هذه املرة ايضاً وتابع السري .

ما زال الرجل يسـري ويجري ملدة خمسـة ايام ولـم يعد أبداً ، لقد 

ضـل طريقه وضـاع يف الخالء، ويقال أنـه يف النهاية وقع رصيعاً 

مـن شـدة التعب و اإلنهاك الشـديد، ولم يمتلك شـيئا ولم يحس 

بالسـعادة يوماً بل شـعر بالحزن فقط، ألنه لـم يكن يعرف حد 

الكــفاية او باالحرى القناعة. 
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1. يرى صديقه وعدوه بعني واحدة - من أشهر العبي الكرة 
االنجليز.

2. عقل - فاكهة مفضلة عند قدماء الرومان.
3. يحمل الرسائل - وكالة فضاء.

4. رقصة بدوية يف جنوب فلسطني تشبه الدبكة.
5. تعب وسعى - وجبة ما قبل الصوم - ياسني.

6. قالهـا أرخميـدس عندما توصل لقانـون اإلزاحة - حالة 
انسانية قاتلها الله.

7. العدد عرشة فما فوق - حرامي - موسيقى (معكوسة).
8. حرف عطف للرتتيب والرتاخي - أضف وأكثر - مصباح.

9. من أسـماء السـيف ومن يفصل بني الحق والباطل - ثلثا 
أنف.

10. سيدة الشاشة العربية.

1. أول من بدع مبدأ الطاولة املستديرة.
2. قطع من مكان إىل آخر - عملة عربية.

3. قاتل - نصف حويط.
4. موسيقى أمريكية (مبعثرة) - َقفل - من البرتول.

5. هزم الصليبيني يف حطني.
6. للتأكيد واملخالفة يف الرأي - للتمني - صحيح.

7. نبالغ يف االنفاق أو الترصف - سالم.
8. أهال (مبعثرة) - تابع األرض.

9. كوميدي مرصي.
10. أماكن الدراسة - تعلق لإلنارة.

يحب الكثري من االشخاص االجابة 
عـىل اسـئلة تحليل الشـخصية يف 
علم النفس من اجل كشـف الكثري 
من خفاياها بطريقة سـهلة. ومن 
املمكن مثـًال يف هذه الحالة معرفة 
درجـة الثقـة بالـذات وبالقدرات. 
فهذا يساعد عىل تحديد نقاط القوة 
ونقـاط الضعـف وعـىل تصحيـح 
االخطاء وتحسني االداء يف مجاالت 
الحيـاة املختلفـة. ولهـذا من املهم 
االجابـة بصدق عىل اسـئلة تحليل 

شخصية محددة يف علم النفس. 
من املهم االجابة عىل اسئلة تحليل 
الشـخصية يف علـم النفـس التـي 
يطرحهـا هذا االختبار والتي يمكن 
ان تشري اىل  درجة الثقة بالنفس. 

رفض طلب شخص آخر هو امر 
١ ال يحتمل 

٢ صعب 
٣ سهل جداً 

التحدث امام مجموعة  هو 
١ مهمة صعبة جداً ومحرجة

٢ متعة تفتح ابواب الحوار 
٣ امر دقيق وغري سهل 

الهواية املفضلة هي 
١ حضور فيلم 

٢ ممارسة الرياضة او املراسلة 
٣ الرسـم او الغنـاء او الكتابـة  او 

القراءة 
النظرة اىل االشخاص الخجولني 

١ االنزعاج 
٢ التفهم 

٣ رؤية الذات يف مرآة 
السفر للمرة االوىل تم

١ من دون مرافقة 
٢ مع بعض املرافقني 

٣ اىل منطقة اخرى يف البلد نفسه 
التـرصف امـام تـردد صديقـة يف 

اختيار الطعام يف املطعم 
١ االختيار بالنيابة عنها 
٢ الشعور بالحرية ايضاً 

 ٣ تقديم النصائح 
عند الذهاب إىل سهرة كل مدعويها 

غرباء 

١ التعرف اىل اآلخرين 
٢ الشعور باالرتباك 

٣ البقـاء يف زاويـة مـا مـن دون 
التحدث اىل احد 

يف حـال التعـرف إىل اصدقـاء جدد 
يتم 

١ الشعور بالخجل 
٢ التحدث اليهم بطالقة 

التعامـل  اثنـاء  الحـذر  توخـي   ٣
معهم 

طريقة التعامل مع االنتقادات 
١ الشعور باالحباط 

٢ التعلم من االخطاء وتصحيحها 
٣ عدم االهتمام 

التجارب الصعبة يف الحياة 
١ مفيدة 

٢ تسبب الشعور بالشلل 
٣ يمكن تخطيها 

النتيجة 
بعـد االجابـة عـىل اسـئلة تحليـل 
الشخصية يف علم النفس من خالل 
هـذا االختبـار يجب االطـالع اخرياً 

عىل النتائج. 
١ يف حال تم يف اكثر االحيان اختيار 
االجابة الرقم ١ فهذا يدل عىل التمتع 
بثقـة كبـرية بالنفس. كما يشـري 
اىل التحـيل باملرونـة وبالقدرة عىل 
الحوار والتفاوض. ويشري اىل البعد 
كل البعد عن االحباط واالستسالم. 
فهذا الخيار يعني قوة الشـخصية 
والقـدرة عـىل تخطـي الكثـري من 
العقبـات والتصميـم عـىل تحقيق 

االهداف اياً بلغت صعوبتها. 
٢ اذا تـم اختيـار االجابـة الرقم ٢ 
يف معظـم االحيان، فهـذا يدل عىل 
نقـاط  بعـض  تصحيـح  رضورة 
الضعف التي يمكن ان تسـبب قلة 
الثقـة بالذات. ومن ذلك االسـتماع 
الدائـم اىل وجهـات نظـر اآلخرين 
واالعتمـاد عليهـا احيانـاً من اجل 
اخذ بعض القرارات. كذلك يكشـف 
الخيـار رقـم ٢ االنجـرار يف بعض 
املواقـف خلف الصيحات السـائدة 
واالعتقـادات  الشـائعة  واالفـكار 
الخاطئـة. فمـن الـرضوري يف كل 
الحاالت االطالع عـىل الحقيقة من 
خـالل سـؤال الخرباء قبـل اخذ اي 

قرار. 
٣  اذا تمت االجابـة غالباً بالرقم ٣ 
عىل اسئلة تحليل الشخصية يف علم 
النفـس ضمن هذا االختبـار، فهذا 
يشـري اىل ضعف الثقـة النفس واىل 
امليـل اىل عدم اخذ اي قرار وان كان 
بسيطاً وسـهالً ومضمون النتائج. 
كمـا يعنـي هـذا التحـول احيانـاً 
اىل ألعوبـة بأيـدي اصحـاب النوايا 
السـيئة الذيـن يسـتغلون ضعـف 
اآلخريـن من اجـل تحقيـق مآرب 
خاصـة. ولهـذا ال بد مـن الحرص 
عىل تعزيز الثقة بالنفس من خالل 
الرتكيـز عـىل الطاقـات والقدرات 

الجيدة والنواحي االيجابية. 

سـرتاقب عقـارب السـاعة اليـوم. من الصعـب اليوم 
الرتكيـز يف أي مهمة يف الوقت الـذي تفكر فيه يف الراحة 
واالسـرتخاء. هناك بعض األطعمة التي ال تفضلها، ولكن 

ستضطر لتناولها اليوم من أجل الحفاظ عىل صحتك.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

ـــــــــــك! مالك يازمن وياي مالـَ
ني اسرقت مالك قسيت اوياي جَ
ـــك َنه ابدنياي بس احلزن مالـِ ا
وانتَ اترادف البلوه عليــــــــه

-----------
مر لو شال ردنـه قطعه امن الكَ
وما نفترك ساعه ابيوم ردنـــه
َنـهَ اويــاه ردنــــه يربي ازغار ا
حتى ابال حرج نكعد سويــــه



تصور املمثلة السورية جومانا مراد مشاهدها يف فيلم ع الزيرو املقرر عرضه 

يف الصيف املقبل بعد غياب طويل عن الشاشة حيث آخر مشاركاتها كانت يف 

فيلم الحفلة عام ٢٠١٣.

الفيلم يجمعها بالفنان املرصي محمد رمضان واملمثلة نيليل كريم وهو من 

تأليف مدحت العدل وتدور احداثه يف اطار إجتماعي كوميدي.

وتظهر جومانا مراد ضيفة رشف يف فيلم «القرص امللعون» مع دينا الرشبيني 

وأحمد داوود ومحمود عبد املغني، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

نشاط مراد ال يقترص عىل الشاشة الكبرية بل هي تشارك يف مسلسل «مهب 

الريح» اىل جانب املمثلة التونسية هند صربي واملمثل إياد نصار.
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النجوم  النهائية لحفالت  بدأت التحضريات 
فعالياته  اوىل  سيبدأ  الذي  الرياض  بموسم 
الحايل  تحت شعار « موسم  أكتوبر  يف ٢١ 
فوق الخيال «.يف ليلة غنائية خاصة برأس 
السنة تجمع نجوم ونجمات الغناء بالوطن 
شعار  تحت  الرياض  موسم  ضمن  العربي 
«فوق الخيال «ستحيي كل من أصالة وأنغام 
تريو  بإحتفالية  الغنائية  حفالتهّن  وأحالم 

من  عدد  بها  وشارك  سبق  والتي  الرياض 
قائمة  وتضم  املايض  املوسم  خالل  النجوم 
الرتشيحات أيضاً كل من داليا مبارك ونوال 
الكويتية وأسماء ملنور ونبيل شعيل ورابح 
صقر وماجد املهندس.وقد قدم نجوم الغناء 
تحت  ضخمة  غنائية  ليلة  العربي  بالوطن 
املايض  باملوسم   » الرياض  «تريو  شعار 
والتي جمعت بني أصالة وأنغام وأحالم عىل 

خشبة مرسح واحد.عىل صعيد آخر، ُرشح 
الغنائي  حفلها  لتحيي  عجرم  نانيس  إسم 
العربية  اململكة  يف  أيضاً  السنة  رأس  بليلة 
مستمرة  املفاوضات  زالت  وما  السعودية، 
بينهما لحني اإلتفاق عىل املوعد النهائي بما 
يناسب جدول حفالت نانيس عجرم؛ خاصة 
خارج  غنائية  جولة  من  أكثر  لديها  أن 

الوطن العربي خالل الفرتة املقبلة.

ظافر   / الزوراء   / دبي 
جلود:

حصل فيلم «آية» للمخرجة 
فاطمة،  زينوفار  الهندية 
دار  إدارة  مجلس  رئيسة 
السينمائي  لإلنتاج  «زن» 
مقرا  دبي  من  تتخذ  والتي 
ولنشاطاتها،  إلقامتها 
وتصويره  إنتاجه  تم  والذي 
يف مدينة دبي عىل ١٢ جائزة 
شهادة  مع  تكريماً  و١٥ 
مختلف  يف  الدويل  االعرتاف 
يف  السينمائية  املسابقات 
ضمنها  من  العالم  أنحاء 
مهرجان  يف  رشفية  جائزة 
ومقرها  لألفالم  «فيث» 
كاليفورنيا. كما حصد الفيلم 
بالتعاون  أنتج  الذي   » أية   »
مع استديو فردوس، و» أي 
أر رحمن». وتشارك الفنانة 
اخراج  يف  فرحان  أفراح 
صانع  اىل  باإلضافة  الفيلم، 
وذلك  تايل»،  ”دارك  االفالم 
بعد نجاح افالمها املوسيقية 

واالجتماعية  والحماسية 
عن  القصرية  واألفالم 
مراتب  كوفيد-١٩.  فريوس 
مسابقات  مختلف  يف  أوىل 
تم  حيث  العاملية،  األفالم 
الهند  يف  مرة  ألول  عرضه 
واإلمارات،  املتحدة  واململكة 
وتم عرض الفيلم يف أسرتاليا 
يف مهرجان األفالم اإلسالمية 
«إم.إس. إف»، ضمن سلسلة 
املهرجانات العاملية، وُعرض 
اإلسالمي  «املتحف  يف 
أول  ملبورن،  يف  األسرتايل» 
متحف إسالمي، ومن املقرر 
سيدني  يف  «آية»  عرض 
املقبلة.  الفرتة  خالل  وبريث 
من  قصري  فيلم   » اية   »
املخرجة  وتصوير  إخراج 
زينوفار فاطمة، تم تنفيذه 
األعمال  رائدة  رعاية  تحت 
بنت  الشيخة هند  اإلماراتية 
بالتعاون  القاسمي  فيصل 
مع استديو فردوس أي. أر. 
وإخراج  تأليف  من  رحمن، 

واملوسيقى  فرحانة،  عفراء 
التصويرية من تأليف امللحنة 
هريال  العاملية  واملغنية 
قصري  حوار  ويف  فرياديا. 
للزوراء « ثقافة» بعد عرض 
الفيلم يف احدى دور العرض 
حول  قالت  مول،  دبي  يف 
ومرشوعها  الجديد  فيلمها 
القصري  السينمائي 
احاول  دائما  «آية»:«كنت 
تضمني الرسائل االجتماعية 
مشاريعي  جميع  يف 
”آية»  وفيلم  السينمائية 
هذا  يف  غريه  عن  يختلف  ال 
لسرب  اسعى  لكني  الصدد، 
االبعاد  استكشاف  اىل  رحلة 
املسائل  من  بدال  الروحانية 
النموذجية  االجتماعية 
املايض. يف  فعلت  ما  مثل 
هذه  تتوافق  واضافت: 
التي  اإلبداعية  االسرتاتيجية 
بشكل  «آية»  يف  اعتمدتها 
الفيلم  موضوع  مع  جيد 
ألن اإليمان والروحانية هما 

يمكننا  ال  التي  املفاهيم  من 
يف  وضعها  أو  عنها  التعبري 
كلمات. إنها هدايا لإلنسانية 
بها. نشعر  أن  املفرتض  من 
«إن  قائلة:  زينوفر  وتتابع 
للفيلم  األساسية  الرسالة 
من  عرضها  يتم  والتي 
القصص  من  سلسلة  خالل 
عىل  تركز  التي  والخيالية 
الروحانية  االنسان  عالقة 
وترضعه  وجل  عز  بالله 
لديه  االنسان  ان  اليه وكيف 
كل  والتطور  للتغيري  فرصة 
اوضاعه  كانت  مهما  يوم 
االجتماعية واملادية او مهما 
ان  قادر  الله  عمره،  كان 
ال  حيث  ومن  حياته  يبدل 

يتوقع.
 وأعربت زينوفر فاطمة عن 
فخرها بإنتاج وإخراج أكثر 
عىل  قصرياً  فيلماً   ١٥ من 
مدى السنوات الـ ٤ املاضية، 
الدولية  اإلشادة  أن  معتربة 
بها  حظي  التي  االيجابية 

بلغة  استطاع  كونه  «آية» 
بسيطة  وسينمائية  برصية 
حوار،  دون  من  وعميقة، 
الحواجز  كل  يتجاوز  أن 
مشاعر  اىل  والوصول 
مستوى  عىل  املشاهدين 

العالم. 
كانت  «لقد  وأشارت: 
أول  من  الحركة  أفالم 
عليها  عملت  التي  املشاريع 
صناعة  يف  دخلت  عندما 

فكرة  كانت  ألنها  األفالم، 
تجاربي  من  استخلصتها 
تقاسمها  وأردت  الشخصية 
تعلمت  لقد  اآلخرين،  مع 
أفالم  عرض  منذ  الكثري 
الحركة، لذا فإنني متحمسة 
به  القيام  لرؤية ما يمكنني 
من  مجموعة  باستخدام 
باإلضافة  الجديدة  املهارات 
كصانع  محسن  منظور  إىل 

أفالم».

أعلنت رشكة (غوغل) أنها ستسمح 
«تروث  االجتماعي  التواصل  ملنصة 
بالرئيس  الخاصة  سوشال» 
ترامب  دونالد  السابق  األمريكي 
بعرض تطبيقها عىل متجرها «بالي 

ستور».
بعرض  سمحت  (غوغل)  إن  وذكر 
بعد  متجرها،  عىل  سوشال»  «تروث 
بسياسات  التزامها  املنصة  إعالن 
املحتويات  بإزالة  املتعلقة  غوغل 
عىل  «التحريض  مثل  املالئمة  غري 

العنف».
من جانبها، قالت رشكة غوغل إنها 
 ١٩ يوم  سوشال»  «تروث  أخطرت 
ينتهك  تطبيقها  بأن  آب  أغسطس/ 
الذي  األمر  «بالي»  متجر  سياسات 
عىل  لإلرشاف  فعالة  أنظمة  يحتاج 

املحتوى الذي ينرشه املستخدمون.
سوشال»  «تروث  تطبيق  أن  يذكر 
متاجر  عىل  للتنزيل  متاحا  أصبح 
وقت  يف  االلكرتونية  التطبيقات 
فرباير/   ٢١ يوم  مساء  من  متأخر 
تنزيل  أيًضا  تم  املايض، حيث  شباط 
أجهزة  ملستخدمي  تلقائًيا  التطبيق 
مسبًقا  التطبيق  طلبوا  الذين  «أبل» 

قبل اإلطالق املتوقع.
ترامب  حضور  التطبيق  هذا  وأعاد 
عىل وسائل التواصل االجتماعي بعد 
قبل  من  حظره  من  عام  من  أكثر 
أعقاب  يف  تويرت وفيسبوك ويوتيوب 
هجوم أنصاره عىل مبنى الكونغرس 
يناير/ من  السادس  يف  األمريكي، 

اتهامه  بعد   ٢٠٢١ الثاني  كانون 
بنرش رسائل تحرض عىل العنف.

كشفت رشكة (أبل) األمريكية عن قيامها بالتخطيط لتزويد نظارتها 
يسمح  ما  العني،  قزحية  مسح  بتقنية  املعزز  االفرتايض  للواقع 

للمستخدمني بالدخول إىل حساباتهم املالية ودفع املال منها.
أنه من  إىل  الجديدة،  للنظارة  وأشار تقرير من مطورين 

املقرر إعالن آبل عن نظارتها الجديدة مطلع ٢٠٢٣، 
رشكة  نظارات  عن  التقنية  بميزاتها  املتفوقة 

«ميتا» األمريكية املالكة لعالم «ميتافريس» 
االفرتايض، التي أعلنت حديثا عن نظارة 

«كويست برو».
أعلنت  التي  الجديدة  امليزة  وتتشابه 

أخرى  أدوات  مع  «أبل»  عنها 
تسجيل  مثل  سابقا،  أطلقتها 

الدخول بهوية الوجه وبصمة 
اإلصبع، ومن املقرر أيضا أن 
إىل  متجهة  كامريات  تضيف 
اللتقاط  النظارة  يف  األسفل 

حركة األرجل.
يف  «آبل»  خطوة  وتأتي 
تقنيات  تطوير  سياق 

ممارسة  عىل  تساعد  جديدة 
يف  اليومي  الحياة  روتني 

خالل  من  االفرتايض،  العالم 
وتمثيل  التواصل  أدوات  تحسني 

«أفاتار»  شكل  عىل  املستخدمني 
يعرب عنهم، ويمكن للميزة الجديدة أن 

والبيع  التجارية  األعمال  ممارسة  تتيح 
عن  فضال  االفرتايض،  العالم  يف  والرشاء 

إمكانية االستثمار يف موارد الواقع االفرتايض.
بدرجة  إجراء  يشكل  العني  بصمة  مسح  أن  يذكر 
من  للتأكد  الرسية،  عىل  الحفاظ  مع  عالية  أمان 
السابقة،  األعوام  مدى  وعىل  املستخدم،  هوية 
سعت «أبل» إىل تطوير نظارتها، قبل إطالقها العام 
آالف   ٣ إىل  سعرها  يصل  أن  املتوقع  ومن  املقبل، 
نظارة  ثمن  ضعف  يعادل  ما  أي  أمريكي،  دوالر 

«كويست برو».
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األسبوع  لكن  اإلطالق.  األنرتنت عىل  الكتب عىل  قراء  لست من  شخصياً 
حني  مرة  مرتني.  ذهبية  أعدها  كنت  التي  القاعدة  هذه  خرقت  املايض 
والثانية هي رواية عمنا  العام,  لهذا  نوبل  إرنو بجائزة  آني  فازت عمتنا 
الناقد الكبري باسم عبد الحميد حمودي «الباشا وفيصل والزعيم». إرنو 
فألن رواياتها قصرية عموماً، وألن صديقي الدكتور طه جزاع الذي أدركته 
حرفة القراءة اإللكرتونية أرسل يل مجموعة من رواياتها. قرأت إثنني هما 
«االحتالل» و»املكان» ولم يعجباني. أما الصديق الكبري أبو شهرزاد فألنه 
تكرم بإرسال عدة نسخ لبعض أصدقائه «العتگ» ومنهم أنا, وحيث أن 
الدكتور طه تكرم  لم تصل بعد ألسباب لوجستية فإن  الورقية  النسخة 
مرة أخرى فأرسل يل نسخة إلكرتونية للرواية وهي قصرية عىل أية حال 
من  تأخذ  لن  فسوف  اإللكرتونية  بالقراءة  تدكش  بدأت  «طاملا  يل  قائالً  

وقتك كثرياً «. 
نعم هي لم تأخذ من زمني كثرياً سوى ربما ساعتني ونصف لكنها أخذت 
من وقتي الكثري. فهذه «الرواية» وأضع مفردة رواية بني قوسني ألني من 
اآلن فالسطور القادمة وبعد هذا التقديم الناعم سوف أقعد لها وملؤلفها 
رواية  عدوه  فيما  مختلفة  آراء  الكتاب  من  لعدد  قرأت  ونص».  «ركبة 
لصاحبها باسم عبد الحميد حمودي. لست معنياً بتجنيسهم لها كرواية 
ألن لدي وجهة نظر مختلفة إن كان يف كيفية التعامل مع من يتوىل كتابة 
التاريخ روائياً أو صلة مايتصل بأحداث التاريخ ووقائعه بالخيال وحدود 
هذا الخيال وأحقية الراوي بالترصف بالتاريخ شخوصاً وأحداثاً ووقائع 
ومرويات. قرأنا الكثري من الروايات التي تصنف عىل أنها روايات تاريخية. 
بالرواية  لها  العالقة  ألنها  مثالً  زيدان  جرجي  روايات  هنا  أقصد  لست 
الحروب  تاريخ  كل  معه  أعيد  معلوف  أمني  أقرأ  حني  لكن  أدبي.  كجنس 
الصليبية بكل وقائعها وشخصياتها وأحداثها لكن عرب رسد روائي يقف 
فيه املؤلف عىل مساحة من الوقائع واألحداث بوصفه راوياً وصائغاً لها 
سوى  هناك  الحقبة.  تلك  أبطال  هم  شخوص  وعرب  نظره  وجهة  وفق 
وحتى  منيف  الرحمن  وعبد  محفوظ  نجيب  فيهم  بمن  كثريون  معلوف 
فؤاد التكريل وعيل بدر وعاملياً الروائي الرتكي صاحب نوبل أيضاً أورهان 

باموق وسواهم. 
لم  رواية  بأنه  هو  يراه  الذي  الحميد  عبد  باسم  األستاذ  عمل  يقف  أين 
تصنيف  أما  رواية.  بأنها  عنها  كتب  من  كل  وصنفه  سواه  أحد  يكتبها 
األستاذ باسم فأنا أتفق معه من حيث ماكتبه أمر مختلف تماماً من حيث 
إستحضار الشخصيات املعنية بجو الرواية بدءاً من الباشا نوري السعيد 
يقف عىل  قاسم وغريهم ممن  الكريم  عبد  والزعيم  الثاني  فيصل  وامللك 
يمينهم ويسارهم ويف املنتصف أو بني بني. فمن حيث كون العمل أو النص 
املفتوح أو الجنس االدبي الذي قد نختلف عىل تسميته أوربما أنا وحدى 
املعارص  تاريخنا  مراحل  من  مهمة  مرحلة  يحاكم  اإلختالف  بهذا  أنفرد 
فهذا أمر ال جديد فيه. فلقد صدرت عرشات إن لم أقل مئات الكتب ممن 
ممن  الحقبة  تلك  شخصيات  من  الكثري  أصدر  كما  الحقبة.  تلك  تناولت 
دم  من  الذئب  براءة  براءتهم  تمثل  التي  مذكراتهم  الحياة  قيد  عىل  بقي 
لسواهم  التهم  كيل  أو   ١٩٥٨ عام  تموز   ١٤ يوم  صبيحة  املالكة  العائلة 
تخطينا  وإذا  العراق.  عىل  مرت  التي  املآيس  كل  عن  مسؤولني  بوصفهم 
الكتب والدوريات وأنتقلنا اليوم اىل عالم األنرتنت والسوشيال ميديا فإن 
الكثريين ومنهم زمالء وأصدقاء لنا فتحوا قنوات عىل اليوتيوب تحكي ليل 
نهار عىل طريقة «حجى الزعيم وقال الباشا, ومن قتل امللك وملاذا حرض 
الكبري  والباحث  الكاتب  به  أتى  الذي  الجديد  ما  إذن  فلتان».  فالن وغاب 
باسم عبد الحميد ممن لم يستطع أن يأتي بمثله األوائل ممن تناول تلك 
الحقبة بحثاً وجلداً وتقييماً؟ الجديد هو أن املؤلف شكل محكمة تاريخية 
وزع  ثم  املحكمة  تلك  قاعة  يف  الجميع  ووضع  لها  رئيساً  نفسه  ونصب 
التهم عىل من هو متهم وأحرض الشهود ملن يتوجب أن تؤخذ شهادتهم. 
وألغراض العدالة فقد وضع كالً من عبد الكريم قاسم وعبد السالم عارف 
جرت  التي  املحكمة  مقاعد  عىل  اآلخرون  توزع  بينما  اإلتهام  قفص  يف 
وقائعها بني شارع الرشيد وفندق بابل. كل هذا صحيح وممكن التعامل 
معه سواء عىل مستوى التجنيس األدبي أو عىل مستوى الواقعة التاريخية. 
لكن ما يحتاج اىل تربير لكي نضع هذا العمل يف سياق الرواية أو العمل 
التاريخي هو مابدا إنه وضع للجميع ما أسماه الحرس السماوي. ماهي 
مهمة الحرس السماوي. إذا كانت املحاكمة تاريخية فإن بأمكان الكاتب 
إذا  أما  معينة.  لحيثيات  طبقاً  نظره  وجهة  من  الوقائع  صياغة  إعادة 
كانت أحداثاً متخيلة عىل شاكلة «رسالة الغفران» للمعري أو «الكوميديا 
األستاذ  فإن  براون  لدان  وشياطني»  «مالئكة  حتى  بل  لدانتي  اإللهية» 
باسم خلط بني املخيلة يف التعامل مع شخصيات جلبهم من اآلخرة لكي 
يحاكمهم دون أن نعرف هل جلبهم من الجنة أم من النار أم من الربزخ 
وبني الوقائع التاريخية التي يمكن أن تدين قاسم أو عبد السالم وقد تربئ 
ساحة آخرين ربما كانوا ضحايا. الخالصة أن ما كتبه األستاذ باسم عمل 

جرئ ولكونه كذلك سيبقى مثرياً للجدل وربما الحرية
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اطالق  عىل  ونصف  سنة  من  أكثر  مرور  بعد 

املرسح  بملكة  الخاص  الوثائقي  الفيلم 

منّصة  عىل  «الرحلة»  فارس  مرييام 

لوائح  تصّدره  وبعد  العاملية،  «نيتفلكس» 

وجميع  لبنان  يف  واملسلسالت  األفالم 

البلدان العربية لفرتات طويلة ويف آن معاً، 

األفالم  قائمة  يف  اليوم يدخل مجدداً  ها هو 

لبنان  يف  والرتانديغ  بحثاً  األكثر  واملسلسالت 

الوثائقّي  يتناول  العربية..  البلدان  ومختلف 

وعائلتها  مرييام  حياة  عن  حّية  مشاهد 

أثناء حملها ووالدتها يف الحجر املنزيل جراء 

فريوس كورونا. تجدر اإلشارة اىل اّن ملكة 

املرسح  تغوص يف التحضريات لكأس العالم 

يف ظل تكّتم تام.
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كثرية هي املفاجآت التي تخبئها رشكة Eagle Films/ للمنتج جمال سنان يف 
املوسم املنتظر من مسلسل «للموت ٣» الذي انطلقت التحضريات 

حصان  ليكون  جداً،  قريباً  تصويره  عملية  لبدء  الجدية 
الرشكة الرابح يف موسم رمضان ٢٠٢٣ املقبل، وأوىل 

ورد  العربية»  اللبنانية  النجمة  انضمام  املفاجآت 
الخال» لبطولة العمل بدور جريء وجديد شكالً 
ستكون  ورد  تلعبها  التي  ومضموناً.الشخصية 
بشكل مختلف  درامياً  خاصة جداً، وستقّدمها 

للشخصية  التحضري  األخرية  بدأت  وقد  كلياً، 
املركبة التي تطّل بها يف املوسم الرمضاني، حيث 

تنضم للحكاية لتغرّي يف مجراها بشكل يقلب األمور 
رأساً عىل عقب. 

املوسم الثالث من «للموت» سيكون واعداً بأحداث شّيقة تنقل 
والتغيريات  املفاجأة  عنرص  عىل  قائمة  التتمة  لتكون  آخر،  عالم  اىل  العمل 

الجذرية. وينضّم للعمل الذي حققه يف موسميه نجاحاً عربياً ساحقاً، عدد كبري من النجوم اللبنانيني 
والعرب الذين سيتم اإلعالن عنهم تباعاً.

مسلسلها  تفاصيل  مهدي  رشا  الفنانة  كشفت 
الجديد «جروب العيلة» املكون من ١٥ حلقة والذي 
انطلق تصويره األسبوع املايض، 
تدور  العمل  أن  موضحة 
أحداثه يف اطار اجتماعي 
واملواقف  العائلة  حول 
أفراد  تواجه  التي 
أنها  إىل  الفتة  األرسة، 
األحداث  خالل  تجسد 

شخصية زوجة أحمد سعيد عبد الغني وحماتها هي 
الفنانة سميحة أيوب.

بكواليس  مستمتعة  أنها  إىل  مهدي  رشا  وأشارت 
تحبها  التي  الصيفى  منال  املخرجة  مع  التصوير 
وتتعاون معها للمرة الثانية، وكذلك العمل مع فنانة 
املسلسل،  فريق  وباقي  أيوب  كبرية بحجم سميحة 
 ١٥ من  درامية  أعمال  تقديم  اتجاه  أن  موضحة 
التنوع  يتيح  ألنه  الدراما  لسوق  صحيا  يعد  حلقة 
يف  والعاملني  الفنانني  لكل  أكرب  عمل  فرص  وتوجد 

الصناعة.
مسلسل «جروب العيلة» بطولة سميحة أيوب، رشا 
مهدي، أحمد سعيد عبد الغني، إسالم جمال، جيهان 
وعدد  سليمان  حنان  جالل،  صفاء  الشمارشجي، 
إنتاج  الجديدة،  والوجوه  الشباب  الفنانني  من  آخر 
عىل  وإرشاف  درامية  ومعالجة  سينرجى،  رشكة 
منة  وحوار  وسيناريو  الوهاب،  عبد  دعاء  الكتابة 
فوزى وهند عبد الله، ومقرر عرض العمل قريباً عىل 

إحدى قنوات املتحدة للخدمات اإلعالمية.

@çÓø@›‡»i@b‡‰Óè€a@∂g@ÜÏ»m@Üaãfl@b„bflÏu


