
بغداد/ الزوراء:
أكـد وزير النفط، حيان عبد الغني، امس 
االثنـني، الحـرص عـىل اإلرساع يف تنفيذ 
مفردات الربنامج الحكومي.وقالت وزارة 
النفط يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”وزير 
النفط حيان عبد الغني استقبل يف مكتبه 
رئيـس لجنـة النفط والطاقـة والثروات 
الطبيعية يف مجلـس النواب يحيى احمد 
العيثـاوي والنائـب بهـاء النوري“.واكد 
وزير النفط ”حرص الوزارة عىل االرساع 
يف تنفيذ مفردات الربنامج الحكومي بما 
يخص قطـاع النفط والطاقـة، وأهمية 
تعزيز العالقـة والتعـاون والرشاكة مع 

رئيـس واعضاء لجنـة الطاقة يف مجلس 
النواب املؤقر“، مشريا اىل ”أهمية تعاون 
يف  والتنفيذيـة  الترشيعيـة  السـلطتني 
النهوض بالقطاع النفطي وتطويره من 
خالل ترشيع القوانني الالزمة التي تحقق 
االهـداف والخطـط التنمويـة الداعمـة 
لالقتصـاد الوطني وصوالً اىل االسـتثمار 
جانبـه،  الوطنية“.مـن  للثـروة  االمثـل 
اكـد العيثاوي عىل ”دعـم اللجنة لجهود 
الـوزارة يف تنفيذ مشـاريع زيادة الطاقة 
االنتاجية والتصديرية، واسـتثمار الغاز، 
وتطوير قطـاع التصفية والبني التحتية 

والعمل عىل ترشيع القوانني الالزمة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة املاليـة، امس االثنني، البدء 
فعلياً بإعداد قانون املوازنة لعام 2023.

وقال املستشار املايل يف وزارة املالية، عبد 
الحسـن جمال، يف ترصيـح صحفي: إن 
الوزارة بدأت فعليا بإعداد موازنة 2023 
وقريبا ستقدم اىل مجلس الوزراء“، مبينا 
أن ”تعديل سـعر الـرصف الدوالر ضمن 
سياسـات الحكومـة ومجلس الـوزراء 

هو من يتخـذ القرار لكـن يف املوازنة لم 
يطرح لغاية االن“.وأضاف أنه ”ال يوجد 
سـقف زمني إلرسـال قانون املوازنة اىل 
مجلـس النواب لكننا نعمل إلرسـالها يف 
اقرب وقت“.وكانت وزيرة املالية، طيف 
سـامي، أكدت، يف وقت سـابق: أن ”من 
اهم اولويات الحكومة الجديدة والوزارة 
تقديم مرشوع املوازنة االتحادية العامة 

لسنة ٢٠٢٣ وإقرارها.“

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مجلـس القضاء األعـىل، امس 
جرائـم  عـىل  السـيطرة  االثنـني، 
حـّدد  فيمـا  االلكرتونـي،  االبتـزاز 
قـايض  مركتبيها.وقالـت  عقوبـة 
تحقيق الكرخ الثالثة، سـيماء نعيم، 
”قانـون  إنَّ  صحفـي:  ترصيـح  يف 
العقوبـات العراقية رقم 111 لسـنة 
1969 عالج كافة الجرائم“، مشـريًة 
االلكرتونـي  االبتـزاز  أن ”جرائـم  إىل 
تعترب من جرائم العرص، ومعالجاتها 
تتـم مـن خـالل اإلجـراءات الجزائية 
عرب التوصـل اىل رقم املبتـز ويف أغلب 
األحيـان يتـم التوصـل إليـه بالجرم 
املشهود بالتنسيق مع الجهات األمنية 
التحقيـق املختص  وقـرارات قـايض 
والقبض عليـه ”.وأوضحت أن ”هذه 
الجرائم تمسُّ أمَن املجتمع وشـاعت 

يف املجتمـع بالفرتة األخرية بعد تطور 
مواقـع التواصـل وخدمـة االتصاالت 
واالنرتنيت، إال انها تحت السـيطرة“، 
مشـددة عـىل رضورة ”إقـرار قانون 
الجريمـة االلكرتونيـة كونـه دعمـاً 
لألجهـزة األمنيـة والقضائية للقبض 
عـىل املتهمني“.وأضافت أن ”الناحية 
الجزائية واألحكام املفروضة عىل تلك 
الجرائم تتضمن الشـدة يف محاسـبة 
ما أنها تمسُّ األخالق  مرتكبيها السـيَّ
االجتماعية وخرق للقانون“، منوهة 
بأنَّ ”القضاء شـارك يف إعـداد قانون 
الجرائم االلكرتونية وعالج الكثري من 
الفقرات املفقودة يف قانون العقوبات، 
كـون أن مواقع التواصـل االجتماعي 
عائـق  وهـي  مسـتخدميها  تحمـي 

للقبض عىل مرتكبي الجرائم“.

هنأ االمني العام لكتائب سـيد الشـهداء القيادي يف االطار 
التنسـيقي، أبـو آالء الوالئي، نقيـب الصحفيني العراقيني 
مؤيـد الالمـي بمناسـبة إعـادة انتخابـه رئيسـا التحاد 

الصحفيني العرب للمرة الثانية.
وزار الوالئـي نقابـة الصحفيني العراقيني وقـدم التهنئة 
وباقـة ورد اىل نقيـب الصحفيـني مؤيد الالمي بمناسـبة 

تجديد الثقة به رئيسا التحاد الصحفيني العرب .
يذكـر ان نقيـب الصحفيـني العراقيني، مؤيـد الالمي، قد 
فاز، االربعـاء (19/10/2022)، برئاسـة االتحـاد العام 
للصحفيـني العرب للمرة الثانية عـىل التوايل خالل املؤتمر 

العلمي لالتحاد الذي عقد يف العاصمة املرصية القاهرة.

الصحفيـني  نقيـب  تلقـى 

العراقيني، مؤيـد الالمي، باقة 

ورد وتهنئـة من رئيس ائتالف 

الوطنية الدكتـور إياد عالوي، 

بمناسبة تجديد الثقة به رئيسا 

التحاد الصحفيني العرب .

الصحفيـني  نقيـب  ان  يذكـر 

العراقيني، مؤيد الالمي، قد فاز، 

 ،(19/10/2022) االربعـاء 

العـام  االتحـاد  برئاسـة 

للصحفيني العرب للمرة الثانية 

عىل التوايل خالل املؤتمر العلمي 

لالتحـاد الذي عقد يف العاصمة 

املرصية القاهرة.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكـدْت وزارة الزراعـة ان التمـور من 
املحاصيـل االسـرتاتيجية املهمة جدا 
والتي سيكون لها دور كبري يف االنتاج 
القومـي للبلـد، ويف حـني اشـارت اىل 
دعمها للمصدرين من القطاع الخاص، 
دعت اىل ثـورة زراعية يف العراق.وقال 
الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة، 
حميد النايـف، يف حديث لـ»الزوراء»: 

ان «مسـألة فتح التصدير ساهمت يف 
زيـادة انتاج التمـور واالهتمام بها»، 
مؤكدا «نحن اآلن بدأنا عملية التصدير 
مـن خـالل القطـاع الخـاص ونقدم 
الدعم الوجسـتي واعطاء االجازات».
واضاف «اليوم حقيقـة نرفع القبعة 
للمصدريـن النهم يصدرون ويجلبون 
العملـة الصعبـة»، مؤكدا ان «نسـبة 
ومفتوحـة  محـددة  غـري  التصديـر 

وأي تاجـر يسـتطيع التصديـر وألي 
دولة».ولفـت اىل ان «البعـض يقـول 
ملاذا نصـدر التمر ولدينـا ازمة، نحن 
ليـس لدينـا ازمـة النه املصـدر فقط 
من صنـف الزهدي وهذا الصنف يبلغ 
انتاجـه بالعراق اكثر مـن ٦٥٪ باملئة 
ويتـم انتقاله عرب الحـدود دون تلف، 
أما االصنـاف الباقية فهـي موجودة 
وعـن  طبيعـي».  بشـكل  باالسـواق 

التسـهيالت املقدمة للمصدرين، نوه 
«التبخـري والتعفـري للمـادة واعطاء 
اجازة، الننـا ال نعطي اجـازة مصدر 
تمور إذا لم يكـن املحصول مضبوطا 
حتـى يسـتطيع عبـور الحـدود دون 
ارجـاع كميـات التمـور املرسـلة وال 
نسـمح بـأي تمـور رديئـة ان تذهب 
اىل العالـم»، معلال ذلك «النها تشـوه 
املنتـج املحـيل، اضافـة اىل ان هنـاك 

اتفاقـات دولية بـأن أي واحد يعطى 
اجـازة للتمـور ويصـدر اىل بلـد اخر 
ويتم ضبطه تتحمل الدولة الخسـارة 
والتبعـات القانونية، ونحن ملتزمون 
بهـذه اآلليـات بحيث ال تخـرج تمرة 
مـن  العـراق من غري شـهادة صحية 
مضبوطـة ومبخـر ومصـدر بعبوات 

مناسبة للتصدير». 

الجزائر/ متابعة الزوراء:
تسـتضيف الجزائر، اليوم الثالثاء، رابـع قمة عربية 
يف تاريخهـا عىل مسـتوى القـادة يف دورتهـا العادية 
رقـم ٣١، فيما تعـد القمة الحالية رقـم ٤٩ يف تاريخ 
القمـم العربية العادية والطارئـة واالقتصادية خالل 
نحو ٨ عقود.وتأتي القمة بعد توقف نحو ٣ سـنوات 
حيـث كان مقررا عقدها يف مـارس ٢٠٢٠، إال أنه تم 

تأجيلهـا نظـرا لجائحـة كورونا، حيث عقـدت آخر 
قمـة عربيـة اعتياديـة يف تونـس عـام ٢٠١٩ وهـي 
القمـة العربية الدوريـة الثالثون.ووضعـت الجزائر 
هـذه القمة الحادية والثالثني للمنظمة العربية تحت 
شـعار «لـم الشـمل». وتأتي القمـة الحالية وسـط 
تحديـات وظروف معقدة تشـهدها املنطقة العربية، 
إضافة لوضـع عاملي مضطرب جراء حـرب أوكرانيا 

وتداعياتها من أزمة طاقـة وغذاء.واجتمعت جامعة 
الـدول العربيـة التي تضـم ٢٢ دولة، يف آخـر قمة يف 
مـارس ٢٠١٩ يف تونس، قبـل تفيش وباء كوفيد-١٩.
وإذا كان الـرصاع اإلرسائييل الفلسـطيني واألوضاع 
يف سـوريا وليبيا واليمـن مدرجة عىل جـدول أعمال 
القمة، فسيتعني عىل القادة العرب والوفود املشاركة 
إيجاد مخارج دبلوماسية معقدة يف صياغة القرارات 

النهائية - التي يتم تبنيها باإلجماع.ووضعت الجزائر 
هـذه القمة الحادية والثالثني للمنظمة العربية تحت 
شـعار «لم الشـمل»، وأكد عدد مـن وزراء الخارجية 
العرب، السـبت، بالجزائر العاصمة، أنهم يتوسـمون 
خـريا يف تمكن الجزائر من تحقيق لم الشـمل العربي 
خـالل القمة العربية القادمة التي تحتضنها يومي ١ 

و٢ نوفمرب، للتصدي للتغريات الدولية.

نيودلهي/ متابعةالزوراء:
قتل ١٣٢ شـخصاً عىل األقـل يف الهند يف 
انهيـار جـرس للمشـاة، يعـود إىل حقبة 
االستعمار الربيطاني، يف والية غوجارات 
يف غـرب البـالد، كمـا أعلنـت الرشطـة 
املحليـة امـس اإلثنـني. وقالـت إّن نحو 
٥٠٠ شـخص، بينهـم نسـاء وأطفـال، 

كانـوا يـؤّدون طقوسـاً ملهرجـان ديني 
رئييس عـىل الجرس الذي يعرب نهراً، حني 
انقطعت األسالك التي تدعمه ما أّدى إىل 
انهيار الهيكل بكامله يف النهر، بعد حلول 
املسـاء بوقـت قصري.وبلغـت حصيلـة 
الحادث ١٣٢ قتيـًال عىل األقل، كما أعلن 
املفتش العـام ملنطقة راجكوت، أشـوك 

كومـار ياداف. وقـال: «حتـى اآلن، قتل 
١٣٢ شخصاً يف انهيار الجرس. ولم نتسلم 
بعـد قائمة بالقتىل». وأكدت مصادر من 
السـلطات املحلية أن معظـم القتىل من 
النسـاء واألطفال. وقال السيايس املحيل 
كاليانجي كونداريا إنه فقد ١٢ من أفراد 
عائلته يف الكارثة بينهم خمسـة أطفال.

وعّينت سلطات الوالية فريقاً من خمسة 
محّققني لتحديد أسـباب انهيار الجرس، 
وفق ياداف. وُقّدمت شكوى ضد مجهول 
بشـأن إهمال غري متعّمد. ويقع الجرس 
يف منطقـة موربـي عـىل مسـافة ٢٠٠ 
كيلومرت غرب مدينة أحمد أباد الرئيسية 
يف واليـة غوجارات.ويبلـغ طول الجرس 

٢٣٣ مـرتاً، ويعود إىل حقبة االسـتعمار 
الربيطانـي، وُشـّيد عـام ١٨٨٠ بمـواد 
مسـتوردة مـن بريطانيـا وفق وسـائل 
إعـالم محلية. وأعيد فتـح الجرس املعلّق 
أمام الجمهور هذا األسـبوع بعد أشغال 

استمرت ألشهر. 
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الزوراء/ حسني فالح:
أكد حزب االتحاد الوطني الكردستاني 
أن اجـراء االنتخابـات املبكـرة يحتاج 
اىل وقـت طويل، وفيما اسـتبعد تعديل 
قانـون انتخابات مجلـس النواب، رأى 
محلـل سـيايس ان اجـراء االنتخابات 
القـوى  بـني  االتفـاق  عـىل  يتوقـف 

السياسية.
االتحـاد  حـزب  عـن  النائبـة  وقالـت 
الوطنـي الكردسـتاني، رسوة محمـد 
رشيد، يف حديث لـ“الزوراء“: ان تعديل 
قانون انتخابات مجلس النواب واجراء 
انتخابـات مبكرة يحتاج اىل مدة كافية 
وطويلة الن التعديل سيأخذ وقتا كونه 
سيأتي من الحكومة ومن ثم يرسل اىل 
مجلس النواب ورئاسة املجلس تحيله اىل 
اللجان املختصة والتي بدورها تناقشه 
وترشعـه ومن ثم التصويـت عليه من 
قبـل املجلـس وهـذا يحتـاج اىل وقـت 
طويل، كما ان التعديل يحتاج اىل اتفاق 
الكتل السياسية، مؤكدة: انه حتى اآلن 
الكتل السياسية غري متفقة عىل تعديل 
قانون االنتخابات.وأضافت: انه يف حال 
حصل اتفاق بني القوى السياسية عىل 
تعديـل قانون انتخابات مجلس النواب 
الحكومـة بتشـكيل لجنـة  فسـتقوم 
لتعديـل القانـون وتخصيـص االموال 
املناسـبة  االرضيـة  وتوفـري  الكافيـة 
إلجـراء االنتخابات وهـذه كلها تحتاج 
اىل جهـد ووقـت كبري.مـن جانبه، قال 

املحلـل السـيايس، عصـام الفيـيل، يف 
حديث لـ“الـزوراء“: ان منهاج رئيس 
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني 
تضمن بنـدا كان مفاجئا وغري متوقع 
للمراقبني وهو اجراء انتخابات مبكرة. 
اجـراء  طـرح  السـوداني  ان  مبينـا: 
االنتخابـات املبكرة خالل عام لكن هذا 

يتوقف عـىل توافق القوى السياسـية 
عـىل اجرائها، الن ترشيـع القانون من 
قبل السـلطة الترشيعية وتوفري الدعم 
اللوجستي واالموال من خالل الحكومة 
ان  اىل:  وقت.واشـار  اىل  يحتـاج  كلـه 
هنالـك قوى سياسـية ما زالـت تؤمن 
بأن تكمل الحكومة الحالية مشـوارها 

عىل املدى مـا يقارب 3 سـنوات، وهذا 
املوضوع سـيكون واحدا من التحديات 
التـي سـتواجه الطبقة السياسـية يف 
هـذه املرحلـة.اىل ذلك، كشـف العضو 
يف لجنـة األقاليـم واملحافظـات غـري 
محمـد  النيابيـة،  بإقليـم  املنتظمـة 
الشمري، عن استعداد الحكومة لكتابة 

قانون جديد النتخابات مجلس النواب 
خـالل املرحلـة املقبلة.وذكر الشـمري 
”الحكومـة  إن  صحفـي:  ترصيـح  يف 
سـتعد هذا القانون التزاماً بتوجيهات 
املحكمة االتحادية يف كانون الثاني من 
هـذا العام“.وأضاف أن ”هـذا القانون 
سريسـل بعد إكماله إىل مجلس النواب 
وتحديداً إىل اللجنة القانونية ملناقشـته 
وتثبيت املالحظات عليـه ثم التصويت 
عليه“.من جانبه، أكد القايض والخبري 
الدسـتوري، رحيـم العكييل يف ترصيح 
صحفي: ”عدم وجود نص قانوني يحدد 
القيمة اإللزاميـة للربنامج الحكومي، 
باعتبـار تعهدهـا بإجـراء انتخابـات 
مبكـرة وبرنامجهـا يف الغالب وعود أو 
طموحات سياسـية تعـد الحكومة أو 
تسـعى لتحقيقهـا، وقد تتحقـق أو ال 
تتحقق، لذلك ال تعـد نصوصه قانونية 
إلزامية بأي حال من األحوال“.وأضاف 
:“يف حـدود االنتخابـات املبكـرة، فإن 
اإلشـارة إليها إنما هي إشارة إىل التزام 
الالزمـة  الـرشوط  الحكومـة بتوفـري 
إلجـراء االنتخابات فقط، وليس معناه 
وعـداً ملزماً بإجرائها؛ ألن األمر منعقد 
بحـل مجلـس النـواب، وليس بـإرادة 
الحكومة أو برنامجها الحكومي، فإذا 
لـم يحل مجلس النواب نفسـه لم يكن 
ممكنـاً إجـراء انتخابات مبكـرة، ولو 
الحكومـة رشوط ومتطلبـات  هيـأت 

إجرائها“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
وضع  االثنني،  امس  االتصاالت،  وزارة  أعلنت 
خطة عمل جديدة ملعالجة ضعف خدمة االنرتنت.

وقالت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان « وزيرة 
يف  امس،  استقبلت،  اليارسي،  هيام  االتصاالت، 
ايرثلنك  التنفيذي لرشكة  الرئيس  الرسمي  مكتبها 
األخرى»،  التجهيز  رشكات  ومدراء  جاسم  عالء 
خدمة  عن  الحديث  اللقاء  خالل  «جرى  انه  مبينا 
تقف  التي  واملعوقات  املشاكل  ومعالجة  االنرتنت 
عمل  خطة  وضع  «عىل  اليارسي  خلفها».وشددت 
والرشكات  ايرثلنك  ورشكة  الوزارة  بني  جديدة 

األخرى، قابلًة لتطوير الخدمة املقدمة».

@›‡«@Ú�Ç@…õm@p¸bóm¸a
o„6„¸a@ÚfláÇ@—»ö@Úßb»æ

@ aãé�a@Û‹«@ôã®a@á◊˚Ì@¡–‰€a@ãÌåÎ
ÔflÏÿ®a@wflb„5€a@paÜã–fl@âÓ–‰m@¿

@ÊÏ„b”@Üaá«hi@�bÓ‹»œ@ıáj€a@ZÚÓ€bæa
2023@‚b»€@Ú„åaÏæa

@åaçni¸a@·ˆaãu@Û‹«@Òã�Óè€a@Â‹»Ì@ıbõ‘€a
bËÓjÿmãfl@ÚiÏ‘«@Üá±Î@Ô„Î6ÿ€¸a

bË‰«@Ú§b‰€a@paäaã‘€a@åãicÎ@ÚÓiã»€a@·‡‘€a@ÑÌäaÏm@Â«@b»éÏfl@aãÌã‘m@ãì‰m@CıaäÎç€aD
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@ Îãìfl@fibéähi@ÈuÏÌ@Ô„aÜÏè€a
Ú‰ÿ‡æa@Ú«ãè€bi@Ú„åaÏæa@ÊÏ„b”

@ÚÌá‘‰€a@p˝flb»n€a@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@≈œb´@…fl@s¢

بغداد/ مصطفى العتابي:
وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شـياع 
السوداني، بإرسال مرشوع قانون املوازنة 
بالرسعـة املمكنة، فيما بحث مع محافظ 
البنك املركـزي، مصطفى غالـب مخيف، 
التعامالت النقديـة والواقع املرصيف.وذكر 
بيان لالمانة العامة ملجلس الوزراء، تلقته 
«الـزوراء»: أن «رئيـس مجلس الـوزراء، 
محمد شـياع السـوداني، أصدر عدداً من 
التوجيهات خـالل الجلسـة األوىل ملجلس 
الوزراء».وأضـاف البيـان أن «السـوداني 
الـوزراء  مجلـس  أعضـاء  بمـلء  ـه  وجَّ
استمارة كشف الذمة املاليَّة خالل أسبوع 
حداً أقىص، بدءاً من تأريخ إصدار التوجيه، 

اضافة إىل عدم إجراء تغيريات وظيفية أو 
تعديـالت يف هيكلية الـوزارات حالياً، مع 
تقويـم أداء املوظفني».وتابـع «كما وجه 
السـوداني أن يكون اختيـار مدير مكتب 
الوزير مـن املوظفني العاملـني يف الوزارة 
نفسها حرصاً، من ذوي الكفاءة والنزاهة 
وليـس مـن خـارج الـوزارة، واالهتمـام 
باملكتب اإلعالمي يف الوزارة، عىل أن يتابع 
من الوزير مبارشة، مع االستماع إىل النقد 
البنَّـاء، وأن يكـون التعامل مـع البعثات 
الدبلوماسـية واللقاء مع السفراء العرب 
واألجانـب يف ضمن السـياقات الرسـمية 

بحضور ممثل عن وزارة الخارجية.

@Üb•a@Úébˆãi@ÍåÏœ@Újéb‰∑@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@Ôˆ¸Ï€a
lã»€a@µÓ–zó€a

@ÒÜb«g@Újéb‰∑@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@Î˝«
lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•¸@bèÓˆä@ÈibÉn„a

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@ÈmäbÌå@fi˝Ç

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس االثنني، إطالق االستمارة اإللكرتونية 

لتسجيل خيارات التقديم إىل الجامعات والكليات األهلية للعام الدرايس ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: إنه «التزاما بضوابط وسياقات التقديم املعتمدة 
فإن عملية ملء االستمارة اإللكرتونية تقترص عىل أربعة خيارات للقناة العامة وخيارين 
 (www.pe-gate.org) لكل قناة خاصة وتكون عرب بوابة دائرة التعليم الجامعي األهيل
الذين  للطلبة  «يمكن  أنه  اإلطالق».وأضافت  تاريخ  اسبوعني من  ملدة  حرصا وتستمر 
أتموا تثبيت بياناتهم ومصادقتها املبارشة بعملية تثبيت خياراتهم من األقسام التي 
يرغبون بالتقديم إليها، ويتاح للطلبة الذين لم يكملوا ملء بياناتهم إتمامها ثم البدء 

بالتقديم اىل الجامعات والكليات األهلية خالل املدة املشار إليها».

@·Ìá‘n€a@paäbÓÇ@Òäb‡néa@’‹�m@·Ó‹»n€a
ÚÓ‹Á˛a@pbÓ‹ÿ€aÎ@pb»flbßa@∂g

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

µiÏ‹�flÎ@paäá¨@äb§@Â«@�br¢@ÜaáÃi@¿@pb‡Áaáfl@Ú‹º@Âìm@ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘€a
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@ÊÏ„b”@ Îãìfl@fibéähi@ÈuÏÌ@Ô„aÜÏè€a
Ú‰ÿ‡æa@Ú«ãè€bi@Ú„åaÏæa

@åaçni¸a@·ˆaãu@Û‹«@Òã�Óè€a@Â‹»Ì@ıbõ‘€a
bËÓjÿmãfl@ÚiÏ‘«@Üá±Î@Ô„Î6ÿ€¸a

ÚÓiã»€a@Ú‡‘€a@¿@⁄äbìÌ@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä

@Ú‡◊Ï®a@ Îãìfl@›Ó»–ni@ÔñÏm@ÚÁaç‰€a
ÚÌá‹j€a@ãˆaÎá€a@¿@ÚÓ„Î6ÿ€�a

p˝flb»æa@åb≠g@paıaãug@›ÓËèn€

الزوراء/مصطفى فليح:
اكدْت وزارة الزراعة ان التمور من املحاصيل 
االسرتاتيجية املهمة جدا والتي سيكون لها 
دور كبري يف االنتاج القومي للبلد، ويف حني 
القطاع  من  للمصدرين  دعمها  اىل  اشارت 

الخاص، دعت اىل ثورة زراعية يف العراق.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة، 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  النايف،  حميد 
زيادة  يف  ساهمت  التصدير  فتح  ”مسألة 
انتاج التمور واالهتمام بها“، مؤكدا ”نحن 
اآلن بدأنا عملية التصدير من خالل القطاع 
واعطاء  الوجستي  الدعم  ونقدم  الخاص 

االجازات“.
القبعة  نرفع  حقيقة  ”اليوم  واضاف 
ويجلبون  يصدرون  النهم  للمصدرين 
العملة الصعبة“، مؤكدا ان ”نسبة التصدير 
غري محددة ومفتوحة وأي تاجر يستطيع 

التصدير والي دولة“.
نصدر  ملاذا  يقول  ”البعض  ان  اىل  ولفت 
ازمة  لدينا  ليس  نحن  ازمة،  ولدينا  التمر 
الزهدي وهذا  النه املصدر فقط من صنف 
من  اكثر  بالعراق  انتاجه  يبلغ  الصنف 
%65 باملئة ويتم انتقاله عرب الحدود دون 
موجودة  فهي  الباقية  االصناف  أما  تلف، 

باالسواق بشكل طبيعي“. 
نوه  للمصدرين،  املقدمة  التسهيالت  وعن 
اجازة  واعطاء  للمادة  والتعفري  ”التبخري 
لم  إذا  تمور  مصدر  اجازة  نعطي  ال  الننا 
يستطيع  حتى  مضبوطا  املحصول  يكن 
التمور  كميات  ارجاع  دون  الحدود  عبور 
ان  رديئة  تمور  بأي  نسمح  وال  املرسلة 
تذهب اىل العالم“، معلال ذلك ”النها تشوه 
اتفاقات  هناك  ان  اىل  اضافة  املحيل  املنتج 
للتمور  اجازة  يعطى  واحد  اي  بأن  دولية 

تتحمل  ضبطه  ويتم  اخر  بلد  اىل  ويصدر 
الدولة الخسارة والتبعات القانونية ونحن 
تخرج  ال  بحيث  االليات  بهذه  ملتزمون 
صحية  شهادة  غري  من  العراق  من   تمرة 
مضبوطة ومبخر ومصدر بعبوات مناسبة 

للتصدير“. 
بالعالم  ان ”اكثر من عرش دول  اىل  واشار 
ما  وحسب  العراقي  التمر  تستسيغ  اليوم 
يرتئيه القطاع الخاص، ولدينا قطاع خاص 
لديهم أسواق يف مرص ويقوم بجمع التمر 
يف مرص ومنها يصدر اىل دول اخرى كالهند 
واملغرب العربي وهولندا وايطاليا وتركيا“.

حتى  معروف  غري  العام  ”هذا  ان  واوضح 
اآلن حجم االنتاج الننا اآلن بدأنا وسيتضح 
ذلك مع نهاية املوسم“، مشريا اىل انه ” يف 

الف طن ويف   650 االنتاج  2019 كان  عام 
عام  ويف  طن  الف   725 كان   2020 عام 

2021 كان 750 الف طن“. 
والنخيل  والبساتني  االشجار  ان ”كل  واكد 
وتتمتع  الزراعية  الخطة  من  مستثناة 

بحصة مائية كاملة“. 
يدخل  املهرب  التمر  انه  الرغم  ولفت ”عىل 
بتصدر  بالقيام  عكيس  برد  بدأنا  لكننا 
التمور حتى نجعل املنتج الزراعي يف مجال 
يتأثر من   اكثر ويستمر وال  التمور يزدهر 

دخول املهرب“. 
بالنسبة  معوقات  توجد  ”ال  انه  وبني 
للتصدير وكل اجراءات التصدير مسهلة“، 
يواجه  الزراعي  ”القطاع  ان  مستدركا 
اىل  ونحتاج  جدا  كبرية  معوقات  حقيقة 

تحول  ان  املفرتض  ومن  زراعية  ثورة 
الحكومة العراقية وزارة الزراعة اىل وزارة 
سيادية ألنها تمثل 60 % من الشعب وتدعم 
قطاع  هناك  يكون  حتى  الزراعي  القطاع 
للمواطنني  الغذائي  األمن  ويحقق  ناهض 
االمني  الخط  ان  والسيما  العراقيني، 
ال  متوازيان  خطان  هما  الغذائي  والخط 

يتقاطعان“. 
واكد ان ”التمور من املحاصيل االسرتاتيجية 
املهمة جدا والتي سيكون لها دور كبري يف 

االنتاج القومي للبلد“.
اآلفات  بمكافحة  االستمرار   ” اىل  واشار   
الزراعية الدوباس والحمرية وغبار النخيل 
النتائج  وامامنا  بالتمور  يتعلق  ما  وكل 

اليوم بدعم عمليات االنتاج بشكل جيد“.

بغداد/ الزوراء:
الجمهورية،  رئاسة  أعلنت 
رئيس  مغادرة  االثنني،  امس 
جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية 
متوجهاً  بغداد  العاصمة  رشيد، 

إىل الجزائر.
بيان  يف  الرئاسة  وقالت 

”رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته 
جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية 
إىل  متوجهاً  بغداد  غادر  رشيد 
اجتماعات  يف  للمشاركة  الجزائر 
القمة العربية يف دورتها الحادية 
يف  ستنعقد  والتي  والثالثني 

العاصمة الجزائرية الجزائر“.

واضافت ان ”وفداً رفيع املستوى 
الجمهورية“،  رئيس  يرافق 
مشرية اىل ان ”الرئيس سيلقي يف 
عالقات  مجمل  عن  كلمة  القمة 
اإلقليمي  محيطه  يف  العراق 
املستقبلية  والخطط  والدويل 

للحكومة الجديدة“. بغداد/ مصطفى العتابي:
السوداني،  الوزراء، محمد شياع  رئيس مجلس  وجه 
املمكنة،  بالرسعة  املوازنة  قانون  مرشوع  بإرسال 
فيما بحث مع محافظ البنك املركزي، مصطفى غالب 

مخيف، التعامالت النقدية والواقع املرصيف.
تلقته  الوزراء،  ملجلس  العامة  لالمانة  بيان  وذكر 
شياع  محمد  الوزراء،  مجلس  ”رئيس  أن  ”الزوراء“: 
الجلسة  التوجيهات خالل  السوداني، أصدر عدداً من 

األوىل ملجلس الوزراء“.
ه بملء أعضاء مجلس  وأضاف البيان أن ”السوداني وجَّ
الوزراء استمارة كشف الذمة املاليَّة خالل أسبوع حداً 
أقىص، بدءاً من تأريخ إصدار التوجيه، اضافة إىل عدم 
إجراء تغيريات وظيفية أو تعديالت يف هيكلية الوزارات 

حالياً، مع تقويم أداء املوظفني“.
مدير  اختيار  يكون  أن  السوداني  وجه  ”كما  وتابع 
مكتب الوزير من املوظفني العاملني يف الوزارة نفسها 
خارج  من  وليس  والنزاهة  الكفاءة  ذوي  من  حرصاً، 
الوزارة، واالهتمام باملكتب اإلعالمي يف الوزارة، عىل أن 
يتابع من الوزير مبارشة، مع االستماع إىل النقد البنَّاء، 
واللقاء  الدبلوماسية  البعثات  مع  التعامل  يكون  وأن 
السياقات  ضمن  يف  واألجانب  العرب  السفراء  مع 
وعىل  الخارجية،  وزارة  عن  ممثل  بحضور  الرسمية 
يف  العراق  مصالح  مراعاة  الرسمية  الوفود  ممثيل 

املحافل الدولية“.
وأكد السوداني خالل الجلسة ”أهمية حضور أعضاء 

مجلس الوزراء باملوعد املحدد لجلسة اجتماع مجلس 
الوزراء  مجلس  شؤون  دائرة  من  املُبلغ  الوزراء، 

واللجان يف األمانة العامة ملجلس الوزراء“.
وتابع البيان: كما وجه خالل اجتماع مجلس الوزراء 
الجمعة  عقدت  التي  األوىل،  االعتيادية  جلسته  يف 
املاضية، وزارة املالية بإرسال مرشوع قانون املوازنة 
املالية/  للسنة  العراق،  لجمهورية  االتحادية  العامة 
2023 إىل املجلس الوزاري لالقتصاد بالرسعة املمكنة 
لدراسته“، مبينا انه ”بعد ذلك ترسل املوازنة إىل األمانة 
العامة ملجلس الوزراء؛ إلدراجه يف جدول أعمال مجلس 

الوزراء، من أجل اإلرساع يف ترشيعه، ألهميته“.
محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس  بحث  ذلك،  غضون  يف 
البنك املركزي العراقي،  شياع السوداني، مع محافظ 
النقدية  التعامالت  سري  مخيف،  غالب  مصطفى 

والواقع املرصيف يف العراق.
الوزراء،  لرئيس مجلس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
محمد  الوزراء،  مجلس  ”رئيس  إن  ”الزوراء“:  تلقته 
املركزي  البنك  بمحافظ  أجتمع  السوداني،  شياع 

العراقي مصطفى غالب مخيف“.
سري  عن  إيجاز  اىل  استمع  ”السوداني  أن  وتابع 
الواقع  جوانب  وباقي  واملرصفية،  النقدية  التعامالت 

املرصيف يف العراق قدمه محافظ البنك املركزي“.
وأشار إىل أن ”االجتماع شهد استعراض سائر جوانب 
تواجه  التي  التحديات  وأهم  املركزي،  البنك  عمل 

اإلقتصاد الوطني“.

بغداد/ الزوراء:
امس  األعىل،  القضاء  مجلس  أعلن 
االبتزاز  جرائم  عىل  السيطرة  االثنني، 
عقوبة  حّدد  فيما  االلكرتوني، 
مركتبيها.وقالت قايض تحقيق الكرخ 
ترصيح  يف  نعيم،  سيماء  الثالثة، 
صحفي: إنَّ ”قانون العقوبات العراقية 
كافة  عالج   1969 لسنة   111 رقم 
الجرائم“، مشريًة إىل أن ”جرائم االبتزاز 
العرص،  جرائم  من  تعترب  االلكرتوني 
اإلجراءات  خالل  من  تتم  ومعالجاتها 
الجزائية عرب التوصل اىل رقم املبتز ويف 
أغلب األحيان يتم التوصل إليه بالجرم 
املشهود بالتنسيق مع الجهات األمنية 
املختص  التحقيق  قايض  وقرارات 

والقبض عليه ”.
وأوضحت أن ”هذه الجرائم تمسُّ أمَن 
بالفرتة  املجتمع  يف  وشاعت  املجتمع 

التواصل  مواقع  تطور  بعد  األخرية 
وخدمة االتصاالت واالنرتنيت، إال انها 
تحت السيطرة“، مشددة عىل رضورة 
االلكرتونية  الجريمة  قانون  ”إقرار 
كونه دعماً لألجهزة األمنية والقضائية 

للقبض عىل املتهمني“.
الجزائية  ”الناحية  أن  وأضافت 
الجرائم  تلك  عىل  املفروضة  واألحكام 
مرتكبيها  محاسبة  يف  الشدة  تتضمن 
السيَّما أنها تمسُّ األخالق االجتماعية 
وخرق للقانون“، منوهة بأنَّ ”القضاء 
الجرائم  قانون  إعداد  يف  شارك 
االلكرتونية وعالج الكثري من الفقرات 
كون  العقوبات،  قانون  يف  املفقودة 
تحمي  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن 
عىل  للقبض  عائق  وهي  مستخدميها 

مرتكبي الجرائم“.
الجهات  خالل  ”من  أنه  وتابعت 

االستخبارية واألمنية وقرارات قايض، 
فضالً عن إقرار القانون ونزع الحماية 
عن مرتكبي الجرائم بمواقع التواصل 
تلك  مرتكبي  اىل  الوصول  بإمكان 

الجرائم ومحاسبتهم“.
يعتمد  العقوبة  ”تحديد  أن  إىل  ولفتت 
وتحسب  الجريمة  رشوط  توفري  عىل 
عقوبة الجريمة االلكرتونية وفق املادة 
واليمكن  الجنائية  الجرائم  من   430
البسيطة“،  الجنح  من  احتسابها 
مرتكبي  عىل  ”اإلجراءات  أنَّ  مؤكدة 
الجرائم االلكرتونية مشددة ومساوية 
للفعل الجنائي التي تصل مدة العقوبة 

فيه من 10 - 15 سنة سجن“.
والعقوبات  ”القوانني  اّن  نعيم  واكدت 
العقوبات  قانون  ضمن  موجودة 
أي  عن  القانون  يغفل  ولم  العراقية 

جريمة“.

بغداد/ الزوراء:
أوصت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس 
الحوكمة  مرشوع  بتفعيل  االثنني، 
البلديَّة؛  الدوائر  جميع  يف  اإللكرتونيَّة 
املعامالت،  إنجاز  إجراءات  لتسهيل 
اإلجازات  عمل  تفعيل  عن  فضالً 
بإنجازها،  لإلرساع  اإللكرتونيَّة؛ 
خالل  من  الروتينيَّة  الحلقات  وتقليل 
بشكٍل  الضوابط  يف  النظر  إعادة 

 . دوريٍّ
يف  بالهيئة  الوقاية  دائرة  وقالت 
”فريقها  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان 
يف  البلديَّة  دوائر  إىل  زيارات  اجرى 
والكرادة  والكرخ  (الرصافة  مركز 
عىل  كثٍب  عن  لالطالع  واملنصور)؛ 
واقع حال الدوائر التابعة ألمانة بغداد 
عىل  األمانة  استحصال  رضورة  عىل 
أسطوٍل  لرشاء  الرسميَّـة  املُوافقات 
لتنفيذ  واملعدَّات)؛  (اآلليات  من 
النفايات،  أعمال إكساء الطرق ورفع 
واالستغناء عن إيجار تلك اآلليات التي 
مواردها  من  كبـريًة  نسبًة  تستنزف 
التي يمكن االستفادة منها يف ديمومة 
عمل دوائر األمانة“.وأوضحت الدائرة 
وزارتي  مع  التنسيق  ”باإلمكان  أنَّه 
دوائر  لتجهيز  والتجارة؛  الصناعة 
اآلليَّات  من  مالئمٍة  بأعداٍد  البلديَّة 
طويل  التقسيط  وبأسلوب  الحديثة 
بالجهد  االستعانة  إىل  إضافًة  األجل، 
الدفاع  لوزارات  واآليلِّ  الهنديسِّ 
املائيَّة،  واملوارد  واإلسكان  واإلعمار 
العاصمة  إلظهار  حمالٍت  تنفيذ  يف 
باملظهر الالئق“، مشددة عىل ”أهميَّة 
الزخم  لتخفيف  جذريٍَّة؛  حلوٍل  إيجاد 
الرئيسة،  الشوارع  ضمن  املروريِّ 
إلنشاء  والدراسات  الخطط  ووضع 
اٍت، واستحداث شوارع  أنفاٍق وُمجرسَّ
عدم  رصد  ”تم  انه  رئيسٍة“.وتابعت 
ودوائر  األمانة  بني  تنسيٍق  وجود 
الطرق  بصيانة  يتعلق  فيما  املرور 
ساحات  تفعيل  وعدم  ات،  واملُجرسَّ
الوزن  ومحطات  التجاري،  التبادل 
اختناٍق  حاالت  وحصول  املحوريَّة، 
القواطع  شوارع  أغلب  يف  ُمروريٍّ 
ضمن مهام عمل دوائر البلديَّـة؛ مما 
العمل“،  انسيابيَّـة  عىل  بدوره  أثَّـر 
األمنيَّة  األجهزة  ”تعاون  اىل  داعية 
املاسكة لألرض والجهات ذات العالقة 
إلزالة  بغداد؛  أمانة  مالكات  مع 
أمالكها من  الحاصلة عىل  التجاوزات 
إرشاك  رغم  ذٍة،  ُمتنفِّ جماعاٍت  قبل 
الحاصلة  التجاوزات  إزالة  يف  األمانة 
األمر  األخرى،  الوزارات  أمالك  عـىل 

ـل عبـئاً عىل مالكاتها“. الذي شكَّ

اسفلت  معمل  بـ“تخصيص  وطالبت 
والرصافة،  الكرخ  من  كلٍّ  يف  لألمانة 
وتحويل  أعمالها،  انسيابيَّة  لضمان 
أعمال إكساء وترقيع الطرق إىل الليل؛ 
ارتفاع  وتاليف   ، املروريِّ الزخم  لقلَّة 
الصيف“،  فصل  يف  الحرارة  درجات 
تناسب  عدم  رصد  ”تم  انه  موضحة 
املُقدَّمة،  الخدمات  مع  الجباية  مبالغ 
تقديم  عن  الدوائر  أغلب  وتقاعس 
باالستفادة  قيامها  وعدم  خدماتها، 
من تلك املبالغ يف صيانة ورشاء اآلليات 
مبالغ  حجم  بلغ  حيث  الخدميَّة، 
جباية رسوم املهنة والنظافة واإلعالن 
30- ولغاية   1-1-2022) من  للُمدَّة 
الرصافة  بلديَّات (مركز  2022-9) يف 
والرشيد)  والكرادة  واملنصور  والكرخ 
أكثر من (26,175,000,000) ديناٍر، 
املُكلَّفني  أغلب  امتناع  إىل  اإلشارة  مع 
لألعوام  الجباية  مبالغ  تسديد  عن 

.“(2021 2019-)
معالجة  ”اهمية  عىل  وشددت 
االستيعابيَّـة  الطاقة  كفاية  عدم 
األمطار من خالل  ملياه  والترصيفيَّـة 
الرصف  عن  األمطار  شبكات  فصل 
معالجة  محطات  ونصب  الصحي، 
مؤكدة  الحاليَّة“،  الشبكات  وتوسيع 
القدرة  ملُراعاة  التطرق  ”أهميَّة 
االستيعابيَّـة ملشاريع الرصف الصحيِّ 
اإلجازات  منح  عند  املياه  وشبكات 
السكنيَّـة  عات  للُمجمَّ االستثماريَّـة 
الخدمات  عىل  تؤثُِّر  التي  والتجاريَّـة 

املُقدَّمة للمواطنني“.
الرتاثيَّة،  والدور  األبنية  يخصُّ  وفيما 
األبنية  تلك  ”تحديد  الهيئة  اقرتحت 
لدوائر  الجغرافيَّة  الرقعة  ضمن 
وزارة  قبل  من  واستمالكها  البلديَّة 
من  للحدِّ  بغداد؛  وأمانة  الثقافة 
التجاوزات الحاصلة عليها، ولتسهيل 
اآليل  ترميم  يف  األمانة  مالكات  عمل 

للسقوط منها“.
الهيئة ايضا ”تخصيص  كما اقرتحت 
أراٍض خارج حدود العاصمة؛ لتشييد 
وساحاٍت  نموذجيٍَّة،  صناعيٍَّة  مدٍن 
محارق  ونصب  التجاري،  للتبادل 
حرق  لغرض  للبيئة)؛  (صديقة 
النفايات القابلة للُمعالجة بشكٍل آمٍن 
، مع دراسة إمكانيَّة استخدام  وصحيٍّ
الرماد املُتخلِّف عنها لصناعة اإلسمنت 
الطاقة  إنتاج  أو  ”البوزالني“، 
الحرق،  عمليَّة  نواتج  من  الكهربائيَّة 
وتدوير  فرز  معامل  نصب  عن  فضالً 
بشكٍل  االستثمار  بأسلوب  النفايات 
الحكومة،  عن  املاليَّـة  األعباء  يرفع 

والسعي الستحصال وارداٍت بديلٍة“.
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تعلن رشكة مصايف الشمال (ش.ع) إحدى تشكيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االستريادية املرقمة (٣٤٢٢١١٦٢) املدرجة تفاصليها أدناه فعىل الراغبني باالشرتاك 
ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية مراجعة موقع الرشكة الكائن يف محافظة صالح الدين /قضاء بيجي/االستعالمات الخارجية/لجنة فتح العطاءات الستالم نسخة 
من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة مقابل مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) فقط خمسمائة الف دينار عراقي غري قابل للرد إال يف حالة إلغائها أو تغيري أسلوب تنفيذها، ويتم 
تسليم العطاءات قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢٢/١٢/١٣ ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام 

رسمي ييل تاريخ العطلة أو الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة أجور النرش واالعالن والرسوم القانونية.

- يمكن االطالع عىل كافة (الوثائق املطلوب ارفاقها مع العطاء والرشوط التعاقدية) من خالل الرجوع اىل التعليمات الخاصة بمقدمي العطاءات لعقود تجهيز السلع 
 https://nrc.oil.gov.iq : الخاصة وضمن مرفقات املناقصة اعاله عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنت

و. قاسم عبد الرحمن حسني 
املدير العام

رئيس مجلس االدارة 
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تلقى نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد 
الالمي، املزيد من التهاني وباقات الورد 
بمناسـبة اعادة انتخابه رئيسـا التحاد 

الصحفيني العرب.
وتلقـى الالمـي تهنئـة وباقـة ورد من 

وكالة فرانس برس، الفرنسية، بمناسبة 
اعادة انتخابه رئيسا التحاد الصحفيني 

العرب.
كمـا تلقى نقيب الصحفيـني العراقيني 
مديـر  مـن  ورد  وباقـة  تهنئـة  ايضـا 

مكتـب قنـاة الجزيـرة يف العـراق وليد 
ابراهيم بمناسبة انتخابه رئيسا التحاد 

الصحفيني العرب لدورة ثانية .
كذلك تلقى الالمي تهنئة وباقة ورد من 
قناة العهد قدمها مديـر عالقات القناة 

محمد الكناني بمناسـبة فوزه برئاسة 
اتحاد الصحفيني العرب.

وايضا تلقى نقيب الصحفيني العراقيني 
تهنئـة وباقـة ورد مـن رئيـس تحرير 
شـبكة انبـاء العـراق االخباريـة جمال 

الطالقاني بمناسبة فوزه برئاسة اتحاد 
الصحفيني العرب لدورة جديدة.

يذكـر ان نقيـب الصحفيـني العراقيني، 
االربعـاء  فـاز،  قـد  الالمـي،  مؤيـد 
(19/10/2022)، برئاسة االتحاد العام 

للصحفيـني العـرب للمـرة الثانية عىل 
التوايل خالل املؤتمر العلمي لالتحاد الذي 

عقد يف العاصمة املرصية القاهرة.
نقيـب  النجـف  صحفيـو  هنـأ  كمـا 
الالمـي  مؤيـد  العراقيـني  الصحفيـني 

ملناسـبة اعـادة انتخابه رئيسـا التحاد 
الصحفيني العرب لدورة ثانية .

وتلقى الالمي باقة ورد وتهنئة من فرع 
النقابة يف النجف االرشف بمناسبة فوزه 

برئاسة اتحاد الصحفيني العرب.

تلقى نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي 
تهنئـة وباقة ورد من عيل رضـا عبد الحمود 
مدير عـام دائرة الشـؤون االداريـة يف وزارة 
الثقافـة بمناسـبة انتخابـه رئيسـا التحـاد 

الصحفيني العرب لدورة ثانية .

يذكر ان نقيـب الصحفيـني العراقيني، مؤيد 
الالمـي، قد فـاز، االربعـاء املايض، برئاسـة 
االتحاد العام للصحفيني العرب للمرة الثانية 
عىل التوايل خالل املؤتمر العلمي لالتحاد الذي 

عقد يف العاصمة املرصية القاهرة.

نيودلهي/ متابعةالزوراء:
قتل 132 شـخصاً عـىل األقـل يف الهند يف 
انهيـار جـرس للمشـاة، يعـود إىل حقبـة 
االسـتعمار الربيطاني، يف والية غوجارات 
يف غرب البالد، كما أعلنت الرشطة املحلية 

امس اإلثنني. 
وقالت إّن نحو 500 شخص، بينهم نساء 
وأطفـال، كانوا يؤّدون طقوسـاً ملهرجان 
ديني رئييس عىل الجـرس الذي يعرب نهراً، 
حني انقطعت األسالك التي تدعمه ما أّدى 
إىل انهيـار الهيـكل بكاملـه يف النهر، بعد 

حلول املساء بوقت قصري.
وبلغـت حصيلـة الحـادث 132 قتيالً عىل 
األقـل، كمـا أعلـن املفتش العـام ملنطقة 
راجكـوت، أشـوك كومـار يـاداف. وقال: 
”حتـى اآلن، قتـل 132 شـخصاً يف انهيار 

الجرس. ولم نتسلم بعد قائمة بالقتىل“. 
وأكـدت مصادر من السـلطات املحلية أن 
معظم القتىل من النسـاء واألطفال. وقال 
السـيايس املحيل كاليانجـي كونداريا إنه 
فقد 12 من أفراد عائلته يف الكارثة بينهم 

خمسة أطفال.
وعّينت سـلطات الوالية فريقاً من خمسة 
محّققـني لتحديد أسـباب انهيار الجرس، 
وفق ياداف. وُقّدمت شـكوى ضد مجهول 
بشأن إهمال غري متعّمد. ويقع الجرس يف 
منطقة موربي عىل مسافة 200 كيلومرت 
غـرب مدينة أحمد أباد الرئيسـية يف والية 

غوجارات.
ويبلـغ طول الجرس 233 مـرتاً، ويعود إىل 
حقبة االسـتعمار الربيطاني، وُشـّيد عام 
1880 بمواد مستوردة من بريطانيا وفق 
وسـائل إعالم محلية. وأعيـد فتح الجرس 
املعلّـق أمـام الجمهور هذا األسـبوع بعد 
أشغال استمرت ألشهر. وأكد رئيس بلدية 
موربي، سانديبسني جاال، أن الجرس أعيد 
فتحـه األربعاء املايض عىل الرغم من عدم 

صدور شهادة سالمة.
وأفـادت تقاريـر صحفية بـأن مجموعة 
”أوريفا“ للمقاوالت ومقرها موربي تولت 
صيانـة الجرس، ولم تدل بعـد بأي تعليق. 

وتصف إدارة السـياحة يف والية غوجارات 
(الجرس املعلق العظيم) بـ ”معجزة فنية 
وتكنولوجية“. وأظهرت لقطات فيديو أّن 
الجرس تأرجح قبل أن ينهار فجأة لَيسُقط 

عرشات األشخاص يف النهر.
وقال شاهد لم يكشـف عن هويته ساعد 
طـوال الليـل يف عمليـات اإلنقـاذ: ”انهار 
الجـرس أمـام عينـي“. أضـاف لوسـائل 
إعالم محلية: ”أرتنـي امرأة صورة ابنتها 
وسـألتني إذا أنقذتها، الوضع مفجع. لم 

أتمكن من إخبارها بأن ابنتها توفيت“.
وأوضـح سـوبران الذي يسـكن إىل جوار 
النهـر: ”كان الجـرس مكتظـاً بالناس“. 
أضاف: ”انقطعت األسالك وانهار الجرس 
يف ثانيـة واحـدة. سـقط النـاس فـوق 
بعضهم البعض أوالً ثم سقطوا يف النهر“. 
وقـال شـاهد آخـر يدعـى رانجانبهـاي 
باتيـل: ”سـاعدنا النـاس الذيـن تمكنوا 
من السـباحة إىل ضفـة النهـر، لكننا لم 
نتمكن من إنقاذ معظم الذين سـقطوا يف 
النهر“. وأكد أن معظم الهنود ال يجيدون 

السباحة.
ويشـارك غواصـون وقـوارب وعـرشات 
الجنود يف عملية اإلنقاذ. وتعتزم السلطات 
وقف إمـداد النهـر باملياه من سـّد قريب 
واسـتخدام مضّخات لسـحب امليـاه من 

النهر لترسيع عملّية البحث.
وأعـرب رئيس الـوزراء الهنـدي ناريندرا 
مودي الذي كان يجول يف والية غوجارات، 
مسـقط رأسـه، ”عن حزنه العميق جراء 
املأسـاة“. وأعلن تقديـم تعويضات لذوي 
القتـىل وللجرحى. وقـّدم الرئيس الرويس 
فالديمري بوتني تعازيه لعائالت الضحايا، يف 
بيان صدر عن الكرملني. وُتعترب الحوادث 
املرتبطة بالبنـى التحتّيـة القديمة والتي 
ُتعاني سوء صيانة، شائعة يف الهند. وعام 
2016، أّدى انهيار جرس يف شارع مزدحم 
يف مدينة كولكاتـا يف رشق البالد إىل مقتل 
26 شـخصاً عـىل األقل. وانتشـل عنارص 
اإلنقـاذ نحـو 100 شـخص مصابني من 

تحت ألواح إسمنتية ومعدنية ضخمة.

بغداد/ الزوراء:
تعـّد الجامعـة العربية أقدم منظمـة إقليمية يف 
العالم تنشأ بعد الحرب العاملية الثانية، وتم عقد 
عـرشات الدوارات يف عدة دول عربية منذ 1945، 
أفرزت عن مئات القرارات بقي بعضها حربا عىل 

ورق.
وفيما يـيل ملحة عن تواريخ القمم العربية وأبرز 

القرارات الناتجة عنها:
- قمـة مايو 1946 يف انشـا باالسـكندرية: دعا 
إليها امللك فاروق. دعت القمة إىل ”وقف الهجرة 
فلسـطني،  اسـتقالل  و“تحقيـق  اليهوديـة“ 
وتشـكيل حكومة تضمن حقوق جميع سكانها 

الرشعيني، بدون تفريق بني عنرص ومذهب.
- قمـة نوفمرب 1956 يف بريوت بلبنان: دعا إليها 
الرئيس اللبناني كميل شـمعون. أكدت يف بيانها 
الختامي عـىل دعم مرص يف مواجهـة ”العدوان 
الثالثـي“. وعربت عـن ”دعمها لنضال الشـعب 

الجزائري ضد االحتالل الفرنيس“.
- قمة ينايـر 1964 يف القاهرة بمرص: أول قمة 
عربيـة عادية تعقد بدعوة مـن الرئيس املرصي 
جمال عبـد النارص للبحث يف مـرشوع إرسائيل 

تحويل مياه نهر األردن.
- قمـة سـبتمرب 1964 يف اإلسـكندرية بمرص: 
رحبت بإنشـاء منظمـة التحرير الفلسـطينية 
واعتمدتها ”ممثلة للشعب الفلسطيني يف تحمل 

مسؤولية العمل لقضية فلسطني“.
- قمة سـبتمرب 1965 يف الدار البيضاء باملغرب: 
وافق القـادة العرب عىل طلـب منظمة التحرير 
الفلسـطينية إنشـاء مجلس وطني فلسـطيني 

ووقعوا ميثاق التضامن العربي.
- قمة أغسـطس- سـبتمرب 1967 يف الخرطوم 
بالسـودان: وتسـمى قمـة ”الـالءات الثـالث“. 
عقدت بعد ”نكسـة“ يونيو 1967 وتبنت شعار: 

ال صلح، وال مفاوضات، وال اعرتاف بإرسائيل.
- قمة ديسـمرب 1969 يف الربـاط باملغرب: قمة 
لـم تكتمل ولم تصدر بيانا ختاميا، وكان هدفها 

وضع اسرتاتيجية موحدة ملواجهة إرسائيل.
بمـرص:  القاهـرة  يف   1970 سـبتمرب  قمـة   -
قمـة اسـتثنائية يف أوج املواجهـات بـني األردن 
والفلسـطينيني. قـرر االجتمـاع الـذي قاطعته 
سوريا والعراق والجزائر واملغرب، تشكيل لجنة 
رباعية لحـل الخالف وأفضـت إىل مصالحة بني 
عاهل األردن امللك حسـني والزعيم الفلسـطيني 

يارس عرفات.
وتـويف الرئيـس املرصي جمـال عبـد النارص يف 

اليوم التايل.
- قمـة نوفمـرب 1973 يف الجزائر: أكـدت القمة 
التـي عقـدت بطلـب مـن سـوريا ومـرص بعد 
حـرب أكتوبـر، عـىل رضورة التحريـر الكامـل 
لـكل األرايض التـي احتلتها إرسائيـل يف 1967. 
وقررت ”االستمرار يف استخدام النفط سالحا يف 

املعركة“.
- قمـة أكتوبر 1974 يف الربـاط باملغرب: اعتمد 
القـادة العـرب منظمـة التحرير الفلسـطينية 

ممثال رشعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.
- قمة أكتوبر 1976 يف الرياض بالسعودية: قمة 
سداسية للبحث يف الحرب األهلية يف لبنان. دعت 
إىل وقف إلطـالق النار وتطبيق ”اتفاق القاهرة“ 
وقـررت تعزيز قوات األمـن العربية لتصبح قوة 
ردع قوامها ثالثون ألف جندي، شكل السوريون 

غالبيتهم.
- قمة أكتوبـر 1976 يف القاهـرة: صادقت عىل 
قرارات قمة الرياض وإعادة أعمار لبنان وإنشاء 

صندوق لتمويل قوات األمن العربية يف لبنان.
- قمـة نوفمرب 1978 يف بغـداد بالعراق: رفضت 
القمـة التي عقدت بغياب مرص اتفاقيتي كامب 
ديفيد، معتربة أنهما ”تمسـان حقوق الشـعب 
الفلسـطيني واألمـة العربية“. وأكدت التمسـك 

بتطبيـق قـرارات املقاطعـة العربيـة إلرسائيل، 
وقررت نقل مقر الجامعـة العربية من القاهرة 

إىل تونس.
- قمـة نوفمـرب 1979 يف تونس: قـررت تطبيق 
أحـكام املقاطعة عـىل إرسائيل ودعـم املقاومة 

الفلسطينية.
- قمـة نوفمـرب 1980 يف عمان بـاألردن: قررت 
القمة التي قاطعتها سـوريا والجزائر ومنظمة 
التحرير الفلسـطينية ولبنان، مساندة العراق يف 

حربه مع إيران.
- قمـة نوفمـرب 1981 يف فاس باملغـرب: أقرت 
مبادرة سالم تنص ضمنا عىل اعرتاف بإرسائيل، 
تقدم بها ويل العهد السعودي األمري فهد بن عبد 

العزيز.
البيضـاء  الـدار  يف   1985 أغسـطس  قمـة   -
باملغرب: قمة اسـتثنائية تكتفـي ببيان ختامي 
مثقـل بالقضايا من الحرب األهليـة يف لبنان إىل 
الحرب العراقية اإليرانية ورضورة تنقية األجواء 
العربية. دانت للمرة األوىل ”اإلرهاب بكل أشكاله 

ويف مقدمته اإلرهاب اإلرسائييل“.
- قمـة نوفمـرب 1987 يف عمـان بـاألردن: قمة 
اسـتثنائية ملناقشـة الحرب بني العراق وإيران. 
قررت ”التضامـن الكامل مع العـراق والوقوف 
معـه يف دفاعه املـرشوع عن أراضيـه“ و“إدانة 
اسـتمرار احتـالل إيـران لـألرايض العربيـة يف 
العراق“. كما دانت ”أعمال الشـغب“ التي يقوم 
بها اإليرانيون من خالل التظاهر يف مكة املكرمة 

يف أثناء مراسم الحج.
- قمـة يونيو 1988 يف الجزائر: قمة اسـتثنائية 
أكدت دعم االنتفاضة الفلسـطينية التي اندلعت 
يف ديسـمرب 1987 وطالبـت بعقـد مؤتمـر دويل 
حول الرشق األوسط بمشاركة منظمة التحرير 

الفلسطينية.
1989 يف الـدار البيضـاء: قمـة  - قمـة مايـو 
اسـتثنائية شـهدت عـودة مـرص إىل الجامعـة 
العربيـة. عربت عن دعمها للدولة الفلسـطينية 
التـي أعلنهـا يـارس عرفـات يف ختـام املجلـس 
الوطني الفلسطيني يف الجزائر يف 1988 والعمل 

عىل توسيع االعرتاف بها.
- قمة مايو 1990 يف بغداد: قمة استثنائية دانت 
تكثيـف الهجرة اليهودية إىل إرسائيل وعربت عن 
تضامنها مع العراق يف وجه التهديدات والحمالت 

اإلعالمية املوجهة ضده.
قمـة  القاهـرة:  يف   1990 أغسـطس  قمـة   -
استثنائية بعد أسبوع من الغزو العراقي للكويت 
يف الثاني من أغسطس. دانت ”العدوان“ العراقي 
عىل الكويت وطالبت بانسحاب القوات العراقية 

وأكدت ”عدم االعرتاف بضم العراق للكويت“.
- قمة يونيو 1996 يف القاهرة: قمة اسـتثنائية 
بعـد وصول اليمني بقيـادة بنيامني نتانياهو إىل 

السلطة يف إرسائيل ومصري عملية السالم.
- قمة أكتوبر 2000 يف القاهرة: قمة اسـتثنائية 
سـميت ”مؤتمر األقىص“ بعد شـهر من اندالع 
االنتفاضـة الفلسـطينية الثانية. قررت إنشـاء 

صندوق لدعم االنتفاضة يحمل اسـم ”صندوق 
انتفاضة القدس“، وآخر لحماية املسجد األقىص 

(صندوق األقىص).
- قمـة مارس 2001 يف عمـان: قمة عادية هي 
األوىل منذ عرش سنوات والـ13 منذ 1964. قررت 
العمـل عىل تفعيـل املقاطعة العربيـة إلرسائيل 

والحد من التغلغل اإلرسائييل يف العالم العربي.
- قمـة مـارس 2002 يف بـريوت: أقـرت مبادرة 
السـعودي  العهـد  اقرتحهـا ويل  التـي  السـالم 
حينـذاك األمري عبد الله بـن العزيز، التي تعرض 
عـىل إرسائيل انسـحابا كامال مـن األرايض التي 
احتلتها يف 1967 مقابل سـالم شامل وتطبيع يف 

العالقات مع الدول األعضاء يف الجامعة.
- قمة مارس 2003 يف رشم الشيخ: اتفق القادة 
العـرب عـىل ”الرفض املطلـق“ لـرضب العراق 
ورضورة حل األزمة العراقية بالطرق السـلمية 
و“تجنب الحرب“ واسـتكمال تنفيد العراق قرار 

األمم ملتحدة رقم 1441 (2002).
- قمـة مايو 2004 يف تونس: أقـر القادة العرب 
تعهـدا ”تاريخيـا“ بإطـالق إصالحـات. أكـدوا 
أهميـة املبـادرة العربية وخارطـة الطريق التي 
وضعتها اللجنة الرباعية حول الرشق األوسـط، 
ودانـت الجدار الفاصل يف الضفة الغربية وأكدت 

رفض توطني الفلسطينيني.
- قمـة مارس 2005 يف الجزائر: أصدرت ”إعالن 
الجزائـر“ الذي شـدد فيـه العرب عـىل رضورة 
تفعيـل مبـادرة السـالم العربية التـي رفضتها 

إرسائيل يف اليوم نفسه.
- قمـة مـارس 2006 يف الخرطـوم: تبنت بيانا 
لجعل الرشق األوسط منطقة خالية من أسلحة 
الدمـار الشـامل ورفضـت خطة رئيـس وزراء 
إرسائيل ايهود اوملرت رسـم الحدود مع األرايض 
الفلسـطينية من جانب واحد. عربت عن دعمها 
للسـودان يف قضية دارفور وقدمـت دعما ماليا 

لقوات االتحاد اإلفريقي يف دارفور.
- قمـة مارس 2007 يف الريـاض: قررت القمة 
مجـددا تفعيـل مبـادرة السـالم العربيـة بعد 
خمس سـنوات مـن إطالقها، ودعـت إرسائيل 
إىل القبـول بها، وأكدت دعمها لحكومة الوحدة 
الفلسـطينية التي شـكلت قبل أيام بمشـاركة 

فتح وحماس.
- قمة مارس 2008 يف دمشـق: انقسـام عربي 
عميـق. غـاب عن القمـة نصف القـادة العرب، 
وال سـيما القريبون من الواليـات املتحدة الذين 
اتهموا دمشق بعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية 
يف لبنـان. دعـت إىل انتخـاب رئيـس توافقي يف 
لبنان، وأكدت تمسـكها بمبادرة السالم العربية 
ورفضهـا لتقسـيم العـراق، داعيـة الحكومـة 

اللبنانية إىل حل امليليشيات وبناء الجيش.
-قمـة مـارس 2009 - الدوحة: أكـد إعالن قمة 
الدوحـة رفض الـدول األعضـاء قـرار املحكمة 
الجنائيـة التـي أصـدرت مذكـرة توقيـف بحق 
الرئيس السـوداني عمر البشري. وشهدت القمة 
مصالحـة بني العاهل السـعودي امللـك عبد الله 

والزعيـم الليبـي معمـر القـذايف اللذين تسـود 
بينهما خصومة منذ عدة سنوات، خصوصا منذ 

قمة رشم الشيخ عام 2003.
- قمـة الدوحـة يف 16 ينايـر 2009: ”قمة غزة 
”املمانعـة“  دول  حرضتهـا  التـي  الطارئـة“ 

ورفضت ”دول االعتدال“ املشاركة فيها.
- قمـة أكتوبـر 2010 يف رست بليبيـا: أقـرت 
سلسـلة توصيـات عامة بشـأن تفعيـل العمل 
العربـي املشـرتك، وأكـدت عـىل دعم السـودان 
والصومال، وأجلت عددا مـن القضايا الخالفية 

إىل القمة العربية التالية يف بغداد.
- قمة مارس 2012 يف بغداد: دعت إىل حوار بني 
الحكومة السـورية واملعارضة، التـي طالبوها 
بتوحيـد صفوفهـا، وطالبت الحكومـة وكافة 
أطياف املعارضة بالتعامل اإليجابي مع املبعوث 
األممي والعربي املشـرتك إىل سـوريا كويف عنان 
لبدء حوار وطني جاد يقوم عىل خطة الحل التي 
طرحتها الجامعة وقـرار الجمعية العامة لألمم 

املتحدة.
- قمة مارس 2013 يف الدوحة: اعرتفت باالئتالف 
الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية ممثال 
رشعيا للشعب السوري، ومنحته مقعد سوريا، 

وقد ُرفع علم االئتالف يف القمة.
- قمـة مـارس 2014 يف الكويـت: رفعت القمة 
العلم السوري يف قاعة املؤتمر، إضافة إىل اقتصار 
مشاركة االئتالف الوطني عىل إلقاء أحمد الجربا 
رئيس االئتـالف كلمة باسـم املعارضة، دون أن 
يجلـس عـىل مقعد بالده الشـاغر، وأكـد البيان 
الختامـي أن القضية الفلسـطينية هي القضية 

املركزية للشعوب العربية.
- قمـة مـارس 2015 يف رشم الشـيخ: هيمـن 
عليهـا الوضـع يف اليمـن و“عاصفـة الحـزم“ 
لدعـم رشعية الرئيس اليمني عبـد ربه منصور 
هادي ضـد الحوثيني. تبنت القمة التي لم توجه 
الدعوة لالئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة 

السورية، تشكيل قوات عربية مشرتكة.
- قمـة يوليـو 2016 يف نواكشـوط بموريتانيا: 
استضافتها العاصمة املوريتانية نواكشوط ألول 
مرة يف تاريخها تحت شعار ”قمة األمل“ وبحثت 
النزاعـات يف اليمـن وسـوريا والعـراق وليبيـا، 

باإلضافة إىل القضايا ذات االهتمام املشرتك.
- قمـة مـارس 2017 يف األردن: اختتمت القمة 
العربيـة الـ28 يف األردن ببيان أبـدى فيه القادة 
العرب اسـتعدادهم لتحقيـق مصالحة تاريخية 
مع إرسائيل مقابل انسـحابها من األرايض التي 
احتلتها يف حرب عام 1967، وطالبوا دول العالم 
عدم نقل سـفاراتها إىل القـدس أو االعرتاف بها 

عاصمة إلرسائيل.
كمـا عـرب الزعمـاء العـرب عـن دعمهـم للحل 
الحل السـيايس يف سـوريا، وللحكومة الرشعية 
يف اليمـن، ولتحقيـق مصالحة وطنيـة يف ليبيا، 
إضافـة إىل دعمهم للجهـود الراميـة إىل هزيمة 

اإلرهاب يف كل مكان.
- قمـة أبريـل 2018 يف  الظهـران بالسـعودية: 
سميت قمة القدس وأعلن بيانها الختامي رفض 
كل الخطـوات اإلرسائيلية األحادية الجانب التي 
تغـري الحقائـق وتقوض حل الدولتـني، وبطالن 
وعـدم رشعيـة االعـرتاف األمريكـي بالقـدس 

عاصمة إلرسائيل.
- قمـة مـارس 2019 يف تونـس: أعلـن بيانهـا 
الختامي عن رفض القرار األمريكي األخري حول 
سـيادة إرسائيل عىل الجـوالن، مطالبني بإنهاء 
مبدأ األرض مقابل السالم. كما رفضت التدخالت 

اإليرانية يف الشؤون العربية.
وستعقد القمة العربية عدد 31 لعام 2022 عىل 
مستوى الزعماء خالل الشهر الجاري بالجزائر، 
إذ أُرجئت بسـبب وباء ”كوفيد19-“ يف نسختي 

2020 و2021.
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إعالن 
اىل الرشيـك (حسـن عبيد محمـد) اقتىض 
حضورك اىل مديرية بلدية ناحية العباسية 
لغرض اصدار اجازة البناء للرشيك (هديل 
مهـدي رحيـم عيـىس) للقطعـة املرقمـة 
(١٦/٣٧٩) ناحية العباسية (٣٢) مقاطعة   
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات 

دون حضورك .

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية الصادرة من 
اعدادية (صناعة ١٧ تموز سابقا) (الكوثر 
حاليـا) معنونة اىل اللجنة االوملبية بإسـم 
(حامـد عبد الكاظـم جياد) تحمـل الرقم 
(٦٣٨) بتاريخ ١٩٩٣/٩/٢٦ رقم الوثيقة 
(٢٠٧٥) فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

إعالن
اىل الرشيـك (حسـن عبيـد محمـد) اقتـىض حضـورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجف وذلـك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (هديل مهدي رحيم 
عيـىس) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمة 
ناحيـة  (املنتظـر)  حـي   (٣٢) املقاطعـة   (١٦/٣٧٩)
العباسـية بلديـة العباسـية، ولغـرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما داخل 
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

فقدان
فقـدت الهويـة الصـادرة مـن 
رشكـة نقـل كهربـاء النجـف 
بإسـم (عيل رشيد هادي عناد) 
فعىل من يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار.

إعالن 
اىل الرشيك (عقيل ابراهيم حسني/ وسليمه 
موىس حسني) اقتىض حضورك اىل مديرية 
بلدية النجـف االرشف لغرض اصدار اجازة 
البناء للرشيك (غسان عيل حسني) للقطعة 
املرقمـة (٣٨٦٨) يف النجـف حـي الغديـر 
مقاطعة     خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجـراءات دون حضـورك .

فقدان
فقـدت الوثيقـة املدرسـية الصـادرة من 
اعدادية (صناعة ١٧ تموز سابقا) (الكوثر 
حاليـا) معنونة اىل مديريـة تربية النجف 
بإسـم (حامد عبد الكاظـم جياد) تحمل 
 ١٩٩٤/١٢/١٧ بتاريـخ   (١٣٤٢) الرقـم 
رقم الوثيقة (٤٠٧٠) فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق    
مجلس القضاء األعىل                لعدد: ١٣٢٥/ش/٢٠٢٢ 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  التاريخ:٢٠٢٢/١٠/٢٧ 
محكمة األحوال الشخصية يف املناذرة

اىل املدعى عليه (أحمد حاتم حسني) مجهول محل االقامة
م/ إعالن

اقامت املدعية (افراح عيل عبـاس) الدعوى املرقمة ١٣٢٥/ش/٢٠٢٢ 
وموضوعهـا (تفريـق) وان موعد املرافعـة فيها يـوم ٢٠٢٢/١١/١٠ 
السـاعة الثامنـة صباحـا، وملجهوليـة محـل اقامتـك تقـرر تبليغـك 
بصحيفتـني محليتني رسـميتني يوميتني، ويف حالة عـدم حضورك او 
حضور من ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا 

لألصول.
القايض
باسم يوسف عبد

إعالن 

اىل الرشيك (رسور جبـار مجهول) اقتىض 

حضورك اىل مديريـة بلدية النجف االرشف 

لغرض اصـدار اجازة البنـاء للرشيك (أالم 

سـعد عبود) للقطعة املرقمة (٣/١٩٠٥٤) 

يف النجـف حـي النـرص مقاطعـة ٤ خالل 

عرشة ايام وبخالفه سـتتم االجراءات دون 

حضورك .

فقدان

فقدت الوثيقة املدرسية الصادرة من اعدادية 

(صناعـة ١٧ تمـوز سـابقا) (الكوثر حاليا) 

معنونة اىل الرشكة العامة للسمنت الجنوبية 

بإسم (حامد عبد الكاظم جياد) تحمل الرقم 

(١٢٩) بتاريـخ ١٩٩٨/٩/١٢ رقـم الوثيقـة 

(٣٢٤٨١) فعىل من يعثر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار.
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بغداد/الزوراء:
أفادت هيئة النزاهة االتحاديَّة، 
االثنـني، بصـدور قراري  امس 
حكٍم بإدانة نائـب األمني العام 
الدفاع سـابقاً؛ إلحداثه  لوزارة 
عمـداً رضراً بأمـوال ومصالح 

الجهة التي كان يعمُل فيها.
الهيئـة  يف  التحقيقـات  دائـرة 
لــ  ورد  بيـان  يف  أشـارت 
«محكمـة  أنَّ  إىل  «الـزوراء»، 
جنايـات الكرخ - الهيئة الثالثة 
حضوريَّـني  حكمـني  أصـدرت 
بالحبـس بحـقِّ نائـب األمـني 
العـام لوزارة الدفاع سـابقاً، يف 
قضيَّتـي توقيع عقـوٍد لتجهيز 
وزارة الدفـاع بالعتـاد»، ُمبيِّنًة 
أنَّ «املُدان ارتكـب ُمخالفاٍت يف 
العقـد األول الخـاص بتجهيـز 
ملـم   (٤٥\٥) بعتـاد  الـوزارة 
خالفـًا للسـياقات القانونيَّة يف 

التعاقد».
ولفتت إىل أن «سـعر اإلطالقات 
الناريَّة املُثبت يف العقد بلغ (٢٦) 
سنتاً لإلطالقة الواحدة، يف حني 
إنَّ السعر الحقيقيَّ لها يرتاوح 

بني (٣-٥) سنتاٍت».
«املُـدان  إنَّ  الدائـرة  وأضافـت 
ارتكـب ُمخالفـاٍت أخـرى عند 
توقيع العقد تمثَّلت بعدم وجود 
شـهادة فحٍص وقبـوٍل للعتاد، 
وعدم وجود مستندات استالٍم؛ 
ا أدَّى إىل إحداث الرضر عمداً  ممَّ

بمصلحة الوزارة».
وأوضحت أنَّ «نائب األمني العام 
لـوزارة الدفـاع سـابقاً ارتكب 
ُمخالفاٍت يف عقـٍد آخر لتجهيز 
الوزارة بأسـلحٍة خفيفٍة وعتاٍد 
بمبلـغ (١٥,٥٤٢,٩٣٠) مليون 
، ُمنوِّهـًة بعـدم  دوالٍر أمريكـيٍّ
تجهيـز املـواد املُتعاقـد عليها؛ 

بالرغم من رصف املبلغ املذكور، 
كمـا أنَّ إبرام العقـد هو خارج 

صالحيَّة املدان».
«محكمـة  أنَّ  الهيئـة  ـدت  وأكَّ
جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة، 
بعـد اطالعها عىل أقـوال املُمثل 

القانونـيِّ لـوزارة الدفـاع الذي 
املُـدان  ضـدَّ  الشـكوى  طلـب 
وتقريـر ديـوان الرقابـة املاليَّة 
ل  وكتاب وزارة التجارة - ُمسجِّ
الشـهود،  وأقـوال  الـرشكات، 
وجدتها كافيًة وُمقنعًة لإلدانة؛ 

بالحبـس  قرارهـا  فأصـدرت 
الحضـوريِّ وفق أحـكام املادَّة 
(٣٤٠) مـن قانـون العقوبات، 
للجهـة  الحـقِّ  إعطـاء  مـع 
رة باملطالبة بالتعويض  املُتـرضِّ

أمام املحاكم املدنيَّـة».
النزاهـة  كمـا كشـفت هيئـة 
االتحاديَّـة، امـس االثنـني، عن 
إفصاح وزراء الدفاع والتخطيط 
رين  واالتصاالت والهجرة واملُهجَّ
عن ذممهم املاليَّة بعد تسنمهم 

املسؤوليَّة.
وأشـارت دائـرة وقايـة الهيئة 
يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»، إىل 
يها اسـتمارة كشف الذمة  «تلقِّ
ـة بوزيـر الدفاع  املاليَّـة الخاصَّ
(ثابـت محمد سـعيد)، وكذلك 
ـة بـوزراء  االسـتمارات الخاصَّ
التخطيـط (محمد عـيل تميم) 
واالتصاالت (هيام عبود كاظم) 

ريـن (إيفـان  والهجـرة واملُهجَّ
فائق يعكوب )».

وكانـت الهيئة قـد أعلنت أمس 
رئيـس  إفصـاح  عـن  األحـد 
مجلـس الوزراء (محمد شـياع 
ته املاليَّة بعد  السوداني) عن ذمَّ
تسـنُّمه املنصب ونيـل كابينته 
دوامهـم  أيـام  أول  يف  الثقـة 

الرسمي.
وُيشـاُر إىل أنَّ املادَّة (١٦/ أوالً/ 
ج) من قانون الهيئة النافذ رقم 
ت  (٣٠ لعام ٢٠١١) املُعدَّل، نصَّ
عىل إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
ومـن بدرجتهـم)، فضـًال عـن 
ـن يشـغل إحـدى  غيـرهـم ممَّ
الرسميَّة،  واملناصب  الوظائـف 
نته املـادة يف فقراتها  كما تضمَّ
عـن  إقـرار  بتقديـم  األخـرى، 

ذممهم املاليَّة، وفق البيان.
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بغداد/الزوراء:
أكـد وزير العمل والشؤون االجتماعية 
أحمد جاسـم األسـدي، امـس االثنني، 
رضورة دعم رشيحة الشباب العاطلني 
مـن العمـل واتاحـة الفرصـة أمامهم 

للدخول يف سوق العمل.
وذكر املكتب اإلعالمي لألسـدي يف بيان 
ورد لـ «الـزوراء»، أن «الوزير اسـتمع 
خالل لقائـه املدير العام لدائـرة العمل 
والتدريـب املهنـي رائـد جبـار باهض 
اىل رشح عـن مهـام الدائـرة وكيفيـة 
اسـتقطاب الكثري من العمالة الوطنية 
وفـق رؤية الدائـرة، فضال عـن اهمية 
تطبيـق قانـون العمـل رقم ٣٧ لسـنة 

االسـتثمارية  الـرشكات  عـىل   ٢٠١٥
وخاصة االجنبية والنفطية منها».

اىل  البيـان،  بحسـب  االسـدي  واشـار 
«اهمية هذه الدائرة لكونها عىل تماس 
مبارش مع الشـباب وتقديم الدعم لهم 
من خالل منحهم قروضاً او ادخالهم يف 
دورات تطويرية عىل مهن تالئم سـوق 

العمل».
ووجـه وزير العمـل بـ «التنسـيق مع 
الجهات املعنية للحد من العمالة االجنبية 
واتاحة الفرصة امـام العمالة العراقية 
االسـتثمارية  املشـاريع  يف  لتشـغيلهم 
وغريها من املشاريع التابعة للقطاعات 

االقتصادية املختلفة».

بغداد/الزوراء:

تظاهر العرشات من موظفي التجهيزات الزراعية ببغداد، امس االثنني، 

للمطالبة بأرباحهم املالية املتأخرة منذ عام ٢٠١٦.

العرشات من موظفي التجهيزات الزراعية، تظاهروا يف العاصمة بغداد، 

للمطالبـة برصف ارباحهم املاليـة املتأخرة منذ عـام ٢٠١٦، فضال عن 

املطالبة بتوزيع قطع أراض لهم اسوة بباقي موظفي وزارة الزراعة».

املتظاهـرون طالبـوا باحتسـاب خدمـة االجـر اليومـي، مـع توحيـد 

املخصصات املهنية وجعلها ٣٠٪ اسوة بموظفي الرشكة.

بغداد/الزوراء:
تقرير عن  اول  االثنني، عن مضمون  امس  دياىل،  دائرة صحة  كشفت 

هجرة االطباء خالل العام الحايل 2022.
إن  صحفي،  ترصيح  يف  العزاوي  فارس  دياىل  صحة  اعالم  مدير  وقال 
”دياىل لم تسجل اي هجرة ألي طبيب خالل 2022 وفق الرصد املعتمد 
لدينا منذ سنوات طويلة“، الفتا اىل انه ”العام الخامس عىل التوايل الذي 

يكون فيه سجالت الهجرة والنزوح خاليا“.
2006 و2014 بسبب  واضاف، ان“ دياىل عانت من هجرة االطباء بعد 
مؤكدا  األمني“،  االستقرار  بعد  اغلبهم  عاد  لكن  األمنية  االضطرابات 
االخرية وهي  السنوات  يف  برزت  للقلق  اخرى مثرية  أن ”هناك ظاهرة 
اعتداء   20 قرابة  تسجيل  وتم  الطبية  والطواقم  الكوادر  عىل  االعتداء 
خالل العام الجاري“. وأشار العزاوي اىل ان ”دائرة صحة دياىل حريصة 
اتخاذ  وتم  عليها  االعتداء  وعدم  الطبية  والطواقم  االطباء  حماية  عىل 

االجراءات القانونية بحق العديد من املعتدين يف االشهر املاضية“. 

بغداد/الزوراء:

االثنني،  امس  بغداد،  عمليات  قيادة  أصدرت 

املحملة  العجالت  يخص  أمنيا  توجيها 

السكنية،  املناطق  داخل  النفطية  باملشتقات 

الساحات  وغلق  بتفتيش  أوعزت  فيما 

والكراجات غري الرسمية.

وذكرت القيادة يف بيان ورد لـ ”الزوراء“، انه 

”حرصاً منه عىل أرواح املواطنني والحفاظ عىل 

املمتلكات العامة والخاصة أكد الفريق الركن 

قائد العمليات عىل توجيهات القيادة السابقة 

للساحات  الدوري  التفتيش  يخص  فيما 

والكراجات من قبل اللجان املشكلة لذلك وغلق 

غري املجاز منها والتأكد من اإلجراءات (األمنية 

-رشوط السالمة) ومنع وقوف العجالت التي 

لالنفجار  القابلة  واملواد  والغاز  الوقود  تحمل 

السكنية“. ودعت،  الكراجات واملناطق  داخل 

”مراجعة  اىل  املجازة  غري  الساحات  اصحاب 

أمانة بغداد (دائرة التصاريح األمنية) إلكمال 

معامالتهم للحصول عىل املوافقات الرسمية 

ملزاولة العمل وفق الضوابط املعدة من قبلهم 

لتجنب تعرضهم للمسائلة القانونية“.

بغداد/الزوراء:

األمني،  اإلعالم  خلية  كشفت 

انفجار  أسباب  االثنني،  امس 

الصهريج يف بغداد.

اإلعالم  خلية  رئيس  وقال 

سعد  الدكتور  اللواء  األمني 

معن يف بيان تلقته ”الزوراء“ان 

يف  الصهريج  انفجار  ”حادث 

منطقة البنوك رشقي العاصمة 

بغداد يعود ألسباب فنية“.

سببه  ”االنفجار  ان  وأضاف 

داخل  الغاز  كبسولة  تمدد 

 ” ان  اىل  مشريا  الصهريج“، 

اإلهمال  الحادث عريض بسبب 

وفقدان إجراءات السالمة“.

مؤرشات  وجود  ”عدم  وأكد 

حادث  يف  إرهابية  أو  جنائية 

اىل  الفتا  الصهريج“،  انفجار 

إجراءات  اتخاذ  ”سيتم  انه 

املحملة  العجالت  دخول  بشأن 

باملشتقات إىل العاصمة بغداد“.

بغداد  عمليات  قيادة  ان  يذكر 

أعلنت، يف وقت سابق من امس 

العجالت  وقوف  منع  االثنني، 

النفطية  باملشتقات  املحملة 

داخل املناطق السكنية. 

بغداد/الزوراء:
امس  الرتبية،  وزارة  أكدت 
ترسيخ  زيادة  عىل  االثنني، 
يف  الرتبوي“  ”الدمج  مفاهيم 
املناهج الوطنية عرب سلسلة من 

اإلجراءات الطموحة.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الرتبية  ”وزارة  ”الزوراء“أن 
(الرابعة)  العمل  ورشة  عقدت 
للدمج الرتبوي الشامل، بالتعاون 

الربيطاني،  الثقايف  املجلس  مع 
الرئيسني  األعضاء  وبحضور  
للمناهج  العامة  املديرية  يف 

واألعضاء اإلضافيني“.
تناولت  ”الورشة  أن  وأضافت، 

الرتبوي  بالدمج  التعريف 
به،  املتعلقة  واملفاهيم 
الدمج  حال  واقع  واستعرضت 
الدراسية  املناهج  يف  الرتبوي 
وأدلتها، واملبادئ الرئيسة إلنشاء 
الدراسية  للمواد  املعلم  أدلة 
الفصول  وبناء  الداعمة، 
املقدمة  الشاملة  الدراسية 
اىل  الفتة  املرجعي“،  الدليل  يف 
التغيريات  مناقشة  ت  ”تمَّ أنه 
املناهج  عىل  إجراؤها  املطلوب 

الدراسية“.
الثقايف  املجلس  مستشار  وأكد 
أن  شكر،  محمد  الربيطاني، 
”الورشة ستناقش كيفية الدمج 
الوطنية  املناهج  يف  الرتبوي 
مع  مكيَّفة  املناهج  تلك  وجعل 
الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
تكّيف   سبل  مناقشة  عن  فضالً 

املكفوف مع املكفوف اآلخر“.

صالح الدين/الزوراء:
الدين،  صالح  كهرباء  توزيع  مديرية  أعلنت 
امس االثنني، عن اتخاذها 9 إجراءات تخصُّ 

واقع الطاقة الكهربائية يف املحافظة.
الدين  صالح  كهرباء  توزيع   مدير  وذكر 
مروان شهاب حواس، يف ترصيح صحفي،أنه 
املحطات  من  عدد  وتأهيل  تنصيب  ”تمَّ 
الدين، ومنها  الكهربائية يف محافظة صالح 
تنصيب محطة الزوية يف قضاء بيجي واآلن 
عىل  حالياً  مستمر  والعمل  العمل،  دخلت 
تأهيل محطة مكحول“، مبيناً أنه ”تمَّ إنجاز 

الذي فكَّ االختناقات عن محطة  الـ11  خط 
الزيتون يف بيجي“.

أعيد  الرياح  ”محطة  أن  حواس،  وأضاف 
بناؤها بعدما كانت مدمرة بالكامل ووصلت 
باإلضافة  متقدمة،  إعمار  ملراحل  حالياً 
بني  الرابط  الـ33  بخط  العمل  استمرار  اىل 
عىل  االختناق  لفكِّ  وشمالها  تكريت  جنوب 

أطراف مدينة تكريت“. 
(دبل  الـ33  خط  مدَّ  ”تمَّ  أنه  اىل  وأشار 
سريكت) من رشق تكريت اىل منطقة الناعمة 
الحمل  لرفع  الناعمة  محطة  إدخال  لغرض 

عن الناعمة وفّك االختناق عن حمرين، حيث 
وصلت مراحل اإلعمار فيه اىل 90 %“، الفتاً 
اىل أنَّ ”هناك خطَّ الـ33 يف قضاء الَعلَم لفّك 
وصلت  حيث  العلم،  محطات  عن  االختناق 
نسبة العمل فيه إىل 50 % باإلضافة إىل خطِّ 
فكِّ  لغرض  املعيدي  محطة  يف   11KV الـ 

االختناق عن خطوط   املحطة“.
القدس  محطة  بإنشاء  ”العمل  أن  وأوضح 
متقدمة،  مراحل  اىل  وصل  بلد  قضاء  يف 
مدينة  شمال  خطوط  إنجاز  اىل  باالضافة 

سامراء الـ11KV والتي أُدِخلَت للعمل“.

بغداد/الزوراء:
قضية  مناقشة  الثالثاء،  اليوم  املقررة  جلسته  يف  الوزراء  مجلس  يعتزم 
العقود وتحويل االجراء اىل قرار 315.  وقال النائب عدي عواد يف بيان اطلعت 
عدة  لجدولها  اضافة  تم  الوزراء  ملجلس  اليوم  ”جلسة  إن  ”الزوراء“  عليه 
2 /10 وتثبيت العقود وتحويل االجراء اىل قرار  فقرات منها عقود ما بعد 
املواضيع  ”الكثري من  أيضا  الجلسة ستتضمن  أن  (315)“. وأضاف عواد، 
التظاهرات يف عدة محافظات  املئات من  املهمة للفئات الشبابية“. وخرج 
واملحارضين  اليوميني  االجراء  بحقوق  للمطالبة  كاملني  عامني  مدار  عىل 

املجانيني وفئات اخرى. 



بغداد/ الزوراء:
أكدت عضو لجنة الكهرباء والطاقة الربملانية، سـهيلة السلطاني، امس 
االثنني، وجود 3 ملفات عاجلة عىل طاولة وزير الكهرباء الجديد زياد عيل 
فاضـل، مشـرية اىل ان ملف الكهرباء يحتاج إىل حلول جذرية السـتعادة 

ثقة الشعب العراقي.  
وقالـت السـلطاني يف حديث صحفي: إن ”جميـع وزراء وزارة الكهرباء 
املتعاقبني فشـلوا عىل مدار الفرتات املاضية يف الحصول عىل ثقة الشعب 

العراقي“. 
واضافـت ان ”هنـاك 3 ملفات عاجلـة عىل طاولة وزيـر الكهرباء اولها 
إيجـاد حلول رسيعـة ألزمـات الكهرباء التـي يعاني منهـا املواطنني“، 
مبينـة أن ”ثاني امللفـات العاجلة عىل طاولة وزيـر الكهرباء هي تهالك 
شبكات الكهرباء ومعاناتها من عجز كبري يف القدرات عىل مدار السنوات 

املاضية“. 
وتابعـت السـلطاني أن ”امللـف الثالث هـو البحث عن حلـول من بينها 

مرشوعات تطوير الكهرباء مع دول متقدمة مثل الصني وأملانيا“.
واشـارت اىل أن ”الجميـع غـري راٍض عـن عمـل وزراء وزارة الكهربـاء 
السـابقني“، مبينة أن ”حل مشـكلة الكهرباء يجب التعاون مع رشكات 

أملانية ملد يد العون لنا“. 
وبارش وزير الكهرباء الجديد، زياد عيل فاضل، األحد، مهام عمله رسميا 
يف مقـر الـوزارة بحضـور وكالء الوزارة واملـدراء العامني بعـد مبارشة 

رسميا.

بغداد/ الزوراء:
بلغـت عائـدات النفط العراقي من النفط الخام الـذي تم تصديره خالل 9 

أشهر من العام الحايل 2022، أكثر من 90 مليار دوالر أمريكي.
ووفقا إلحصائية صادرة عن رشكة“ سـومو“، واطلعت عليها ”الزوراء“، 
فإن ”ايرادات النفط العراقي املصدر خالل التسـعة اشـهر االوىل من العام 
الحايل 2022 بلغت 90 ملياراً و 388 مليوناً و786 ألفاً و336 دوالراً، بمعدل 

شهري بلغ 10 مليارات و43 مليوناً و 198 مليوناً و481 دوالرا“.
واضافت ان ”هذه اإليرادات ارتفعت عن العام املايض 2021 بنسـبة 70.6 
باملئة، حيث بلغت فيها العائدات املالية 52 ملياراً و 981 مليوناً و515 ألفاً 
و 830 دوالراً وبمعدل 5 مليارات و 886 مليوناً و515 ألفاً و830 دوالرا“. 
واشـارت اىل ان ”شـهر أيار من العام الحايل 2022 شـهد فيها أعىل إيراد 
مـايل مـن املبيعات النفطية حيث بلغ 11 مليـاراً و 477 مليوناً و514 ألفاً 
و4 دوالرات، فيما كان شهر كانون الثاني اقل األشهر من حيث اإليرادات، 

حيث بلغت 8 مليارات و322 مليوناً 679 ألفاً و526 دوالراً“.
ويعتمد العراق بنسـبة 96 باملئة عىل اإليرادات النفطية يف موازنته العامة، 
وتعرضـت الحكومـات السـابقة اىل ضغوطات كبرية مع عـدم قدرتها يف 
دفع رواتب املوظفني والنفقات التشغيلية األخرى نتيجة انخفاض اسعار 
النفط اىل ما دون 30 دوالرا للربميل يف بداية عام 2020 مع انتشـار مرض 

كوفيد 19 قبل أن تعاود األسعار لالرتفاع مرة أخرى.

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

االثنني، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصدر: إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا 
صبـاح امس، سـعر رصف بلـغ 146100 دينار مقابـل 100 دوالر، فيما 

كانت االسعار يوم االحد 146450 دينار.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيـع 146500 دينار لـكل 100 دوالر 

امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 145500 دينار.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا 
أيضاً، حيث بلغ سـعر البيـع 146100 دينار لكل 100 دوالر، وبلغ سـعر 

الرشاء 146000 دينار.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب العراقي واالجنبي يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد، امـس االثنـني، فيمـا اسـتقرت يف اسـواق اربيـل عاصمـة اقليم 

كردستان.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوروبي بلغ 332 الف دينار، وسـعر الرشاء 328 الف 

دينار، فيما كانت االسعار ليوم امس االحد 334 الف دينار للمثقال.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند 302 الفي دينار، وبلغ سعر الرشاء 298 ألف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يـرتاوح بني 335 الف دينـار و345 ألـف دينار، فيما 

تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 305 االف و315 الف دينار.
أمـا اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 390 ألف دينار، وسـجل عيار 21 بيع 350 الف 
دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 295 الف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد 

من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
أكد محافظ البنك املركزي، مصطفى 
غالب، امس االثنني، أنَّ هناك جهوداً 
لقيـادة نظام مرصيف ومـايل وطني 
قادر عىل تلبيـة متطلبات الجمهور 

يف مختلف الجوانب.
املركـزي،  البنـك  محافـظ  وقـال 
مصطفـى غالب، يف كلمـة له خالل 
مؤتمر برنامج االقراض الذي اطلقته 
رابطة املصـارف بالتعاون مع البنك 
املركزي والوكالة األمريكية للتنمية: 
إنَّ ”اآلليـات العمـل املصاحبة ملهام 
منـح القـروض يف العـراق ال تخلو 
من الصعاب، حيـث ترتبط بطبيعة 
النظر لألمـوال ووظائفها وتوقعات 

الجمهور يف التعامل معها“.
األشـخاص  ”بعـض  أنَّ  مبينـاً 
يعتقـدون أنَّ كلَّ عمليـات االقراض 
هي نـوع من انواع املنـح ال يتطلب 
اسرتدادها؛ ما يتطلب من املصارف 
مضاعفـة اجـراءات الضمـان التي 
تكفل اسـرتداد تلك القروض، وهذه 
مشـكلة تتبعهـا ترتيبـات روتينية 
يرى البعض انها غري رضورية بينما 

يرى املـرصف انها الزمة السـرتداد 
األموال“.

وأضـاف: ”حاولنـا يف مبادرتنا التي 
اطلقناهـا ووصـل اجمـايل اموالها 
نحـو 18 تريليـون دينـار، اىل وضع 
متطلبـات تضمـن سـالمة عمليـة 
االقـراض ابتـداًء ثم تضمـن عملية 
أنَّ  إىل  مشـرياً  األمـوال“،  اسـرتداد 
”تسـهيل األصول اىل األموال وتدعم 
املايل وتعاون  الشـمول  اسرتاتيجية 
االقـراض  عمليـة  اطـراف  كافـة 

واالقـرتاض، تمثـل ركائز اساسـية 
بزواياهـا متعلقة  التنميـة  لتبقـى 
باألموال وسهولة الحصول عليها“.

وبـنيَّ أنَّ ”البنـك املركـزي يحـاول 
جاهداً مع رابطة املصارف العراقية 
الخاصة واملؤسسات الدولية الداعمة 
ومنهـا الوكالـة األمريكيـة للتنمية 
واملؤسسـات الوطنيـة االخـرى، ان 
يقودوا نظاماً مرصفياً ومالياً وطنياً 
قادراً عـىل تلبية متطلبات الجمهور 

يف مختلف الجوانب“.

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعات البنك املركزي من الـدوالر، امس االثنني، 

أكثر من 200 مليون دوالر.
وذكـر مصدر: أن ”البنك املركـزي باع امس خالل مزاده 
لبيع ورشاء الـدوالر االمريكي، 201 مليـون و990 الفا 
و300 دوالر أمريكي، غطاها بسـعر رصف اسـاس بلغ 
1460 ديناراً لكل دوالر.وأضاف: ان معظم هذه املبيعات 

ذهبـت لتعزيـز االرصـدة يف الخارج عىل شـكل حواالت 
واعتمـادات حيث بلغت 183 مليونـاً، و490 الفا و300 
دوالر، فيما ذهبت البقية عىل شكل مبيعات نقدية التي 

بلغت 18 مليونا و500 الف دوالر.
وأشـار املصـدر إىل: ان 27 مرصفـا قام بتلبيـة طلبات 
تعزيز االرصـدة يف الخارج، و12 مرصفا لتلبية الطلبات 

النقدية، إضافة اىل 82 رشكة توسط.
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 بغداد/ الزوراء:
أصـدر وزيـر الزراعة، عبـاس جرب 
العليـاوي، امـس االثنـني، قـرارات 

طارئة لدعم الفالحني.
وذكر بيان للوزارة تلقته ”الزوراء“: 
الزراعـة، عبـاس جـرب  ”وزيـر  أن 
مقـر  يف  اسـم  تـرأس،  العليـاوي، 
الوزارة، الجلسة الثالثة عرشة لهيئة 
الـرأي والذي يعد االجتماع األول بعد 
تسـنمه مهـام منصبـه“، مبيناً أنه 
”تمت مناقشـة املواضيع املدرجة يف 
جدول أعمـال االجتمـاع واملواضيع 
املتعلقة بالخطة الزراعية للموسـم 
الشـتوي الحـايل واتخـاذ القـرارات 
الـوكالء  بحضـور  لهـا،  املناسـبة 

واملستشارين وأعضاء الهيئة“. 
البيـان أن ”هيئـة الـرأي  وأضـاف 
ناقشـت عددا من املواضيع املدرجة 
يف جـدول أعمـال االجتمـاع واتخاذ 
وبحـث  لهـا  املناسـبة  القـرارات 
اسـتناداً  الزراعيـة  املسـتلزمات 
الطـارئ لألمـن  الدعـم  إىل قانـون 
الغذائـي املتضمـن تمويـل الـوزارة 
ودعم املزارعني ومنها سـماد الداب 
الذي يتطلـب توفـريه وتوزيعه عىل 

الفالحني واملزارعني“.

وأوضـح أن ”الهيئـة صوتـت عـىل 
توفري سـماد الداب ورشائه بطريقة 
التفاوض املبارش مـن املصادر التي 
توفـره بمدة زمنيـة رسيعة وضمن 
التوقيتات الزمنية املحددة ورضورة 
زيادة نسبة الدعم للمزارعني لتكون 
وعـرض   %  35 مـن  بـدالً   %  50
املوضـوع عىل مجلس الوزراء املوقر 

الستحصال موافقته بذلك“.
وأشار اىل أن ”الهيئة بحثت عمليات 
اسـتالم محصـول الـذرة الصفـراء 
العروة الخريفيـة من قبل رشكة ما 
بني النهرين العامة للبذور والرشكة 
البـذور ورشكات  العراقيـة إلنتـاج 
القطـاع الخاص وحسـب الطاقات 
الخزينة لها واعتباراً من األول لشهر 
ترشين الثانـي 2022“، الفتاً اىل أنه 
”تم بحـث موضوع توقف الطائرات 
الزراعيـة عن العمل وتشـكيل لجنة 
املقرتحـات  لدراسـة  الـوزارة  مـن 
املقدمة وعرضها عىل مجلس الوزراء 
املوقر السـتحصال املوافقة بشأنها 
حـول التصليح واملـيض بالعقد مع 

رشكة إيرباص الفرنسية“. 
عـىل  وافقـت  ”الهيئـة  أن  وتابـع 
دعم ترشـيح اليابـان ملنصب املمثل 

اللجنـة  يف  آسـيا  لقـارة  اإلقليمـي 
الدائمـة (SC) يف املجـال الفنـي، إذ 
سـيتم تحديـد املمثـل اإلقليمـي يف 
 (CITES COP 19) مؤتمر األطراف
والذي سـيعقد يف بنما للمدة من 14 

إىل 25 ترشين الثاني 2022“.
وأكـد العليـاوي، وفقاً للبيـان، عىل 
املناسـبة  الحلـول  ”أهميـة وضـع 
ملواجهـة التحديات التي تقف عائقا 
امام تنمية النشـاط الزراعي والتي 

الزراعيـة“،  الغلـة  بزيـادة  تسـهم 
مشرياً اىل ”أهمية توفري املستلزمات 
الرضوريـة للعمليـة الزراعية بغية 
تأمني األمن الغذائي املستدام ودعماً 

لالقتصاد الوطني“.

بغداد/ الزوراء:
ينتظـر النـواب بفارغ الصرب إرسـال 
الحكومـة ملـرشوع قانـون املوازنـة 
للعـام املقبـل، يف وقـت يؤكـد نـواب 
ومختصـون رضورة أن تصاغ فقرات 
هذا القانون بشـكل مختلف عما كان 
عليه يف السابق مسـتفيداً من فائض 

يقدر بـ 20 مليار دوالر.
وقـال النائب املسـتقل رائـد املالكي: 
إن «ترشيـع قانـون املوازنـة هو أحد 
امللفـات امللحـة يف املرحلـة الحاليـة 
ويمثـل عمـًال مشـرتكاً بـني الربملان 

ومجلس النّواب».
وتابع املالكي أن «هذا القانون أصبح 
محط اهتمام جميع الكتل السياسية 
سـواء أكانـت مؤيـدة للحكومـة أم 

معارضة لها».
وأشـار إىل ان «الربملان مهتم بترشيع 
قانـون املوازنة خاصة أنـه يأتي بعد 
ميض معظم هذه السـنة من دون أن 
يكـون هـذا القانون قد أخـذ موضع 

التنفيذ».
وبـنّي املالكي أن «األوسـاط الربملانية 
تسـتعجل  بـأن  الحكومـة  طالبـت 
وتسـارع يف إرسـال مـرشوع قانون 
املوازنة، بما يفـق مع طبيعة املرحلة 

الحالية».
ويرى أن «حجم الرتاكمات واملطالبات 

نمـوذج  إعـداد  يسـتدعي  الشـعبية 
مختلف لقانون املوازنة»، مشدداً عىل 
أن «قانون اإلدارة املالية االتحادية رقم 
6 لسـنة 2019 يعالـج موضوع عدم 
وجـود املوازنـة واسـتطعنا إىل حد ما 

تجاوز هذه السنة رغم املعرقالت».
وبني املالكي أن «املرشوع الذي نطالب 
به الحكومة اليوم، هو قانون موازنة 
العـام املقبـل، فضالً عن الحسـابات 
الختامية للسـنوات املاضيـة التي لم 

يتـم التصويـت عليهـا لغايـة الوقت 
الحـارض»، مؤكداً أن «قانـون اإلدارة 
املاليـة االتحادية يلـزم الحكومة بأن 
ترسـل مرشوع املوازنة للعـام املقبل 

منذ منتصف الشهر الحايل».
وأكد أن «التأخري الذي حصل يف إرسال 
املرشوع جاء نتيجة االنسداد السيايس 

وعدم تشكيل الحكومة».
يف  املاليـة  «اللجنـة  أن  إىل  ولفـت 
مجلس النـّواب هي املعنيـة بمتابعة 

ملف املوازنـة بالتنسـيق مع مجلس 
الوزراء».

ومىض املالكي إىل أن «مقرتحاً تقدمت 
بـه يف قت سـابق وضع خطـة مالية 
متوسطة ملدة ثالث سنوات تمكن من 
تبني سياسـة ثابتة وتنجز العديد من 
املشـاريع، ونتطلع ألن يتم األخذ بهذا 
املقرتح كونه يلبـي متطلبات املرحلة 

الحالية».
الحـزب  عضـو  ذكـر  جانبـه،  مـن 

وفـاء  الكردسـتاني،  الديمقراطـي 
محمد: ان «الحكومة السـابقة تركت 
فائضـاً مالياً كبـرياً ينبغـي توظيفه 

بالنحو الصحيح».
وتابـع محمد أن «أول مهام الحكومة 
الجديدة هـي التهيئة لتقديم مرشوع 
قانـون املوازنـة للعـام املقبل بأرسع 

وقت ممكن».
وأشـار إىل أن «التوقعات تشـري إىل أن 
املوازنـة املقبلـة سـتكون مـن حيث 
النفقات واملبالـغ هي األكرب يف تاريخ 

العراق».
وأوضـح محمـد ان «أغلـب فقـرات 
هذه املوازنة سـتخصص للمشـاريع 
الخدمية واسـتقدام رشكات خارجية 
مـن أجل تنفيذ ما تضمنه املنهاج من 

فقرات تتعلق بالبنى التحتية».
وتحـدث عن «نسـب عاليـة يف الفقر 
والبطالـة برغم وجود األمـوال، وهذا 
يعني أن املنهـاج املايل املمثل باملوازنة 
سـيعمل عـىل اسـتخدام تلـك الوفرة 
الناجمة عن ارتفاع أسـعار النفط يف 

معالجة تلك املشكالت االجتماعية».
وانتهى محمد إىل أن «الكتل يف مجلس 
النـواب سـوف تسـاعد الحكومة من 
أجـل تمريـر قانون املوازنـة من أجل 
املسـاعدة يف إعادة الثقة بني املواطن 

والعملية السياسية».
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بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسـعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، منخفضا 

بنسبة (0.37%).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسهم املتداولة (704.181.410) أسهم، بينما بلغت قيمة االسهم 

(829.931.479) دينارا. 
واغلق مؤرش االسعار ISX 60 يف جلسة امس عىل (598.2) نقطة منخفضا 

بنسبة (%0.37) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (600.43) نقطة.
وتـم تداول أسـهم (41) رشكة مـن أصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبـح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل 3 رشكات.
وبلغ عدد االسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (27) 
مليون سـهم بقيمة بلغت (43) مليـون دينار من خالل تنفيذ (35) صفقة 

عىل اسهم ثالث رشكات.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (5) 
ماليني سـهم بقيمة بلغت (21) مليون دينـار من خالل تنفيذ (24) صفقة 
عىل اسـهم اربع رشكات.يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد اسـتخدم 
انظمـة التـداول االلكرتونـي وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009، ويسـعى 
إلطـالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات 
تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة 
عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصـاالت والصناعة والزراعة والتـأمني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
حـذر مرصف ”الرافديـن“ الحكومي، امس االثنني، مـن التعامل مع مواقع 
وروابـط ”وهميـة“ عىل صفحـات التواصل االجتماعي تدعي منح السـلف 

والقروض والخدمات املرصفية االخرى.
واوضـح املكتـب االعالمي للمـرصف يف بيان ورد اىل ”الـزوراء“: أن املرصف 
غري مسـؤول عن الروابط والصفحات الوهمية التي تنرش أخبارا ومواضيع 
تتعلق بعمل املرصف وعىل زبائن املرصف عدم التجاوب معها ومقاطعتها . 
ودعـا البيان املواطنـني اىل االبتعاد عن املصادر غري املوثوقـة واالعتماد عىل 
االخبار الحقيقية ومعرفة الحقائق يف نقل املعلومة من خالل مواقع املرصف 

الرسمية حرصا وعدم تداول وترويج مواضيع تفتقر للمصداقية.

@÷aã»€a@÷Ïé@p¸Îaám@…uaãm
ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€

@Âfl@ÈnÓ€Î˚èfl@Ô‹≤@ÂÌáœaã€a
@\ÚÓ‡ÁÎ^@…”aÏfl

@=‹Ì@?†Î@Ô€bfl@‚bƒ„@ÒÜbÓ‘€@ÜÏËu@Zç◊ãæa@Ÿ‰j€a
äÏË‡ßa@pbj‹�nfl
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بغداد/ عيل محسن
اكـد مدرب فريـق املينـاء بكرة 
القدم، باسم قاسم، انه يتوجب 
علينـا ان نعيـد فريـق امليناء اىل 
وضعـه الطبيعـي وان يتواجـد 
ضمـن الدوري املمتاز للموسـم 

القادم. 
وقـال: ان رايض شنيشـل هـو 
االنسب لقيادة املنتخب الوطني 
خـالل بطولـة الخليـج العربي 
ونتمنـى ان يوفـق يف مهمتـه، 

الوديـة  املباريـات  ان  وارى 
يف  سـتصب  املسـتوى  العاليـة 
صالح منتخبنـا الوطني كأفراد 
تضيـف  وهـي  وكمجموعـة 
خربة كبـرية اىل العبينـا وكذلك 
ستسـاهم يف تطويـر مسـتوى 
الوطني.  للمنتخـب  العام  االداء 
موضحا: لم نستفد من التجارب 
السـابقة ومـا زال االرصار عىل 
الخطأ مستمرا يف تأخري تسمية 

املدرب االول ملنتخب الوطن .

بغداد/ الزوراء
يسـتهُل فريق الُرشطة مشـواره يف دوري الصـاالِت اليوم الثالثاء 
بمواجهِة نظريه فريق آليات الرشطِة يف قاعِة الشباب عند الساعِة 

الرابعة عًرصا.
وقـاَل املديُر الفنّي لكرة الرشطة، أثري جمـال:  أكملنا تحضرياتنا 
ملبـاراِة االفتتاح أمام فريق اآلليـات، وبدأنا العد التنازيل يف الجانِب 
البدني، ونتطلع اىل تحقيِق العالمة الكاملة يف مسـتهِل ِمشـوارنا 

بالدوري.
وأضـاَف: نعم، البداياُت دائماً ما تكون صعبًة، لكننا عازمون عىل 

تحقيِق نتيجٍة ايجابيٍة يف باكورِة لقائنا األول بالدوري.
وأكَد جمال: نسـعى إىل العودِة ملنصاِت التتويج، وثقتي بالالعبني 

كبرية بأن يقدموا مستوى متميزاً هذا املوسم.
وبنّيَ: معسـكر أربيل واملباريات التـي خضناها بعده أوضحت لنا 
الصـورَة الكاملة عن الفريق، وسـيطبُق الالعبـون كل الواجبات 
التي أنيطت لهم أثناء الوحـداِت التدريبّيِة واللعب بطرق مختلفٍة 

بغية الحصول عىل النتائج اإليجابّية.
يشاُر إىل إن فريق الرشطة قد أحرَز املركَز الثاني يف املوسم املنرصم 

بعد أن توَج فريق نفط الوسط بلقب الدوري.
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@·Àä@‚ÏÓ€a@ÈmbibÉn„a@·Ó‘Ì@Ú‡◊˝æa@Üb•a
ıbõ‘€a@Ú»„bø

بغداد/ متابعة الزوراء
رأت محكمة عراقية إمكانية عدم إجراء االنتخابات الخاصة بإتحاد املالكمة مؤقتاً، واملقررة اليوم الثالثاء، الختيار 
مجلس ادارة جديدة لحني حسم قرار الدعوى، يف حني أكد االتحاد مضيه بإجرائها كون القرار مفاتحة وليس ملزما.
وبحسب قرار من محكمة بداءة الكرادة يف بغداد، فإنها فاتحت االتحاد بعدم اجراء انتخابات اتحاد املالكمة بشكل 
مؤقت لحني حسـم الدعوى وذلك بعد شـكوى أبناء اللعبة املعارضني عىل سياسـة االتحـاد بداعي وجود خروقات 
بالعمل االداري.من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد املالكمة عيل عبد الزهرة: إن االتحاد أنهى كل إجراءات االنتخابات 
املقررة اليوم الثالثاء. مؤكدا:  أن كتاب املحكمة معنون لالتحاد العراقي املركزي للمالكمة وليس لجهة أخرى ونحن 

نحرتم قراراته. مبيناً: أن الكتاب كان عبارة عن مفاتحة لالتحاد بإمكانية عدم إجراء االنتخابات .

ãºcÎ@ã–ñc

µiäáæaÎ@ÚÌÏè‰€a@ÚöbÌã€aÎ@ÚÌã‡»€a@pb˜–€bi@·nË‰é@ZübÌä@áºc

@‚ÏÓ€a@ÈmbjÌäám@ãíbjÌ@?†Ï€a
äÎÜaÏ◊¸aÎ@ŸÓèÿæa@>ËuaÏæ@a7õ•

÷aã»€a@ëd◊@Ú€Ï�i@pbèœb‰fl@›Ënèfl@¿@‚ÏÓ€a@Òaäbjfl@29@Úflb”g

%b»€a@Ú€Ï�i@¿@ÊbnèÇaåb◊Î@bÓmaÎã◊Î@ÊaãÌg@ÈuaÏm@÷aã»€a@Òãˆb†

@ÒÜb«g@›uc@Âfl@áËnv‰é@Z·éb”@·ébi
Ô»Ój�€a@È»öÎ@∂g@ıb‰Óæa@’Ìãœ

@ıb‘‹i@ÍäaÏìfl@›ËnèÌ@Ú†ãì€a
p¸bó€a@äÎÜ@¿@‚ÏÓ€a@pbÓ€�a

بغداد/ حسني عمار
عدسة/ يارس جمال

كشـف رئيس االتحاد العراقـي املركزي 
لكـرة اليـد، أحمـد ريـاض، عـن خطته 
املسـتقبلية لتطوير عمـل االتحاد خالل 

الفرتة املقبلة.
وقال رياض إن ”الخطة املسـتقبلية هي 
كيفيـة تطوير مدربـي والعبـي االندية 
وتوسـيع قاعـدة اللعبـة باالضافـة اىل 
االهتمـام بالفئـات العمريـة والرياضة 
النسـوية“، الفتاً إىل أن“ العمل سـيرتكز 
ايضا عـىل ادراج الكرة الشـاطئية وكرة 

الكرايس“.
واضـاف ريـاض أن ”االتحاد سيشـكل 
لجاناً فنية متخصصـة تدرس آلية عمل 

املنتخب الوطني والبطوالت التي تنتظره 
ويف ضوئها نحدد أن يكـون املالك الفني 

الذي سيقوده محليَّاً أو أجنبيَّاً“.
وفاز الدكتور أحمد رياض رئيساً لالتحاد 
العراقي لكرة اليد لدورة إنتخابية أمدها 

أربع سنوات مقبلة.
وجاء فوز ريـاض يف املؤتمـر االنتخابي 
الـذي أقامتـه الجمعية العامـة لالتحاد 
العراقـي لكرة اليد صبـاح امس يف فندق 

املنصور يف العاصمة بغداد.
ونـال ثقـة الجمعيـة العامـة لعضويـة 
االتحـاد كل مـن ئـاال ديدوان خورشـيد 
وكامران حسـن احمد وهيثم عبدالستار 
حميد وحيدر سـكر عودة وكاظم كامل 

فريوز ورعد عبد رمضان.

بغداد/ محمد عماد

يبـاُرش، اليوم الثالثـاء، املنتخُب الوطنّي يف 

السـاعِة الثالثة عرصا إجـراَء أوىل وحداته 

التدريبّيـة ضمن معسـكره الداخـيل الذي 

يسـتمر لغايـة السـابع من شـهر ترشين 

الثاني الحايل ، وسـيحتضُن ملعب الشعب 

الـدويلّ تدريباَت املنتخب تحضـرياً ملباراتي 

املكسـيك واالكـوادور اللتني سـتقامان يف 

إىل  إضافـًة   ،(11  /  12 و   9) يف  إسـبانيا 

خوضـه مباراتـني أخـر مـع كوسـتاريكا 

وفنزويال يف (17 و 21 /11 ).

وستكون تدريباُت املنتخب الوطنّي مغلقًة 

جماهرييـًا، ويسـمح بالتواجد لـوسـائل 

اإلعالِم املُختلفة ملدة نصف سـاعة مقسمة 

عـىل نصفـني،  سـتكون (١٥) دقيقًة من 

بدايِة التمرين مخصصـًة إلجراِء املقابالت 

املُوحـدة، و(١٥) دقيقًة األخرى مخصصًة 

ألخذ املقاطـع واملُقتطفـات املتعلقة بأول 

الوحـدة  زمـِن  مـن  األوىل  دقيقـًة   (15)

التدريبّية الفعلّية.

بغداد/ ليث العتابي
تنطلق، اليوم الثالثاء، مباريات الدور األول 
من بطولة كأس العراق بإقامة 29 مباراة 

يف مالعب العاصمة بغداد واملحافظات.
وسـتكون أنديـة الـدوري املمتـاز خارج 
حسـابات هذا الدور، عىل أن تلتحق بفرق 
الدرجتـني األوىل والثانيـة بالـدور 32 من 
البطولة.وتشـهد مباريـات اليـوم، التـي 
تـم تقسـيمها بنظـام املناطقيـة، إجراء 

املباريـات يف مالعب مرخصة وفق اللوائح 
اآلسـيوية، إذ تـربز مواجهـة أمانة بغداد 
والصليـخ يف تجمـع العاصمة، وسـتقام 
املبـاراة يف ملعب الــ 5 آالف.كمـا يلتقي 
الصناعات الكهربائيـة االتصاالت بملعب 
التاجي، فيما سـتكون مواجهة سـامراء 
وضيفـه بلـدروز هـي األبـرز باملجموعة 
الغربية، ويسـتضيف السـماوة يف ملعبه 
فريق االرسة يف أقـوى مباريات مجموعة 

الفرات األوسـط، ويلعـب املوصل مع غاز 
الشمال يف ملعب املنتدى.

 ويحل بيشمركة السليمانية ضيفاً ثقيالً 
عـىل نفـط الشـمال يف أقـوى مواجهات 
املجموعـة  الشمالية.وتشـهد  املنطقـة 
الجنوبيـة الظهـور األول للمينـاء عندما 
بملعـب  البـرصي  الشـباب  يسـتضيف 
البحـري، فيمـا يخوض ميسـان امتحانا 

صعبا أمام مستضيفه البحري.

بغداد/ متابعة الزوراء
كشـف االتحـاد العراقي لكـرة الطائرة 
جلـوس عن مواعيـد مباريـات املنتخب 
الباراملبي يف بطولة العالم التي سـتنطلق 

اليوم الثالثاء يف البوسنة.
 وقال يعقوب عبود ، األمني العام لإلتحاد 
ستشـارك  منتخبـاً   16 ان  العراقـي: 
بالبطولة هي  العراق والبوسـنة وايران 
وبولنـدا  واملانيـا  وامريـكا  والربازيـل 
وهولنـدا ومـرص وكازاخسـتان وكنـدا 
وراونـدا واوكرانيـا وكرواتيـا ورصبيـا 

واليابان. 
وأضاف: سـيلعب العـراق أوىل مبارياته 
يف امام ايران يف الرابع من شـهر ترشين 
الثاني الحـايل، ويخوض املبـاراة الثانية 
امـام كرواتيـا يف الخامـس من الشـهر 
نفسـه، ثـم يلتقـي كازاخسـتان  يـوم 

السادس من الشهر الحايل.
 وأوضـح عبود: وفـد املنتخـب العراقي 

وصل اليوم الثالثاء إىل البوسنة للمشاركة 
ببطولة العالم التي تقام هناك. 

وأتـم ”الوفـد العراقـي يتألـف مـن 18 
شـخصاً بينهم رئيس الوفـد و12 العباً، 

اضافة إىل املدرب ومساعديه“.

يذكر أن املنتخـب العراقي لكرة الطائرة 
الباراملبي أقام مؤخراً معسـكراً تدريباً يف 
إيران، خـاض من خالله عـدة مباريات 
ضمـن  اإليرانيـة،  الفـرق  مـع  وديـة 

تحضرياته األخرية للمحفل العاملي.

@b˜œbÿnfl@ÔËn‰Ì@fib‡ì€a@ÔiãÌÜÎ@È”bì«@‚áóÌ@’Ó„˛aÎ@Ú»iä˛bi@ÊaåÏ–Ì@Êb∫ãÃ€a
@åbn‡æa@Òãÿ€a@äÎá€@êflb©a@äÎá€a@òÉ‹fl

بغداد/ صالح عبد املهدي

عدسة / عمار الشمري

بأربعـة تعـادالت  وسـت حـاالت 

فـوز  وصدارة جوية باسـتحقاق  

مـع وفرة تهديفية غري مسـبوقة  

انتهـت مباريات الـدور الخامس 

ان  قبـل  املمتـاز  الكـرة  لـدوري 

تتوقف املنافسـة لعيون منتخبنا 

الوطنـي  الـذي يسـتعد لخـوض 

عـدد من املباريـات التجريبية مع 

املنتخبات  املتأهلة ملونديال قطر.. 

( الزوراء ) تابعت اخر مستجدات 

الـرصاع التنافـيس وخرجت بهذه 

الحصيلة :

ëäaÏ‰€aÎ@äÏ‘ó€a
ابرز ما شـهدته  منافسات الدور 

الخامس يتمثـل اوال بالرباعيتني 

سـجلهما  اللتـني   الجديرتـني  

فريقـا القـوة  الجويـة والزوراء 

بمرمـى فريقـي  نفط ميسـان 

نـوروز  تواليـا وبالتـايل حافـظ 

االول عـىل موقعـه يف قمة جدول 

الرتتيـب برصيـد 13 نقطة فيما 

تقدم الثاني مـن املركز الخامس  

واحـدة   بنقطـة  الوصافـة   اىل 

اقل. أمـا الحـدث الثانـي يف هذا 

الدور فالشـك بأنه يتمحور حول 

خسـارة الطلبـة امـام  الحـدود 

بهـا  صـدم  نظيفـة   بثنائيـة 

جمهـوره  الغاضب السـيما انها 

الثانية لالنيق  تواليا بعد الهزيمة 

املفاجئة امام ضيفه نفط ميسان 

يف الدور الرابع  بما يجعل الفريق 

بإدارته ومدربيـه  والعبيه امام 

وقفـة جديـة باسـتثمار توقف 

الدوري  ملراجعة النفس وتجاوز 

االسـباب التي وقفـت وراء هذا 

الرتاجع .

ÒãÇdnfl@ÒÏzñ
وشـهد  الـدور الخامـس حصول 

فرق النفـط والديوانية والصناعة 

عـىل اول نقطة لها يف اعقاب اربع 

خسـارات متتالية مما وضع تلك 

الفـرق يف موقف ال تحسـد عليه ،  

وإذا كان ملعـب الكـوت قد ازدان 

بأربعـة اهداف جميلة تقاسـمها  

تالمذة حسن احمد وسامر سعيد  

فـإن الصناعة عجز عـن اقتحام 

مرمـى  ضيفـه القاسـم  لتنتهي 

مبـاراة الفريقني بشـباك عذراء. 

أمـا ديربـي الشـمال  بـني دهوك 

املضيـف واربيل الضيـف فانتهى 

حبايب وسـط حضور جماهريي  

غفـري  خرج راضيا عـن النتيجة، 

ويف بقية النتائج اسـتمرت االرض 

تعانـد اصحابهـا فقهـرت  زاخو 

امام ضيفه النجف  ونفط البرصة 

امـام الكهرباء اىل جانب خسـارة 

نفـط ميسـان ونـوروز  رغـم ان 

ملعـب  يف  املبـاراة  لعـب  االخـري 

منافسـه لكونـه اختـاره ملعبـا 

مفرتضا له .

ÊÏœaáÁÎ@“aáÁc
ويف حالة ايجابية نتمنى ان تتكرر  
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هدفا  هي الحصيلة االكثر  مقارنة 

بـاالدوار السـابقة وبذلـك يرتفع 

عـدد االهداف املسـجلة يف الدوري 

حتى اآلن اىل 87 هدفا يف 50 مباراة 

بمعدل يقل عن الهدفني. أما الئحة 

الهدافني فيتصدرها الالعبان عالء 

عباس من الزوراء وحسـني جبار 

مـن القـوة الجوية ولـكل منهما 

اربعـة اهداف يالحقهما خمسـة 

العبـني يف رصيـد كل منهـم ثالثة 

اهداف وهم هداف املوسم املايض 

محمود املواس من الرشطة ومهند 

عبـد الرحيـم مـن القـوة الجوية  

واملوريتانـي محمد سـويعيد من 

الحـدود والغاني برنـس ابوبوكو 

مـن دهـوك  والربازيـيل كالوديـو 

مارادونا من نـوروز، ثم 11 العبا 

سـجل كل منهـم هدفـني وهـم: 

ثنائـي الزوراء حسـن عبد الكريم 

وعيل يوسف وثنائي الطلبة حسني 

عبد الله ومؤمل عبد الرضا  والعب 

زاخـو منـار طـه والعـب النجف 

معني احمد  والعب القاسـم رضا 

حاجـم والعـب الديوانية حسـني 

السـنغايل لفريق  نجم واملحـرتف 

الكهربـاء ديمبـي داودا واملحرتف 

الغانـي لفريق النفط دينس اكيار  

واملحـرتف الكونغويل لفريق القوة 

الجويـة كريس موغالـو، بجانب 

42 العبـا سـجل كل منهـم هدفا 

واحدا .

ÚÌäaÜgÎ@ÚÓ‰œ@pbiÏ‘«
ست ركالت جزاء احتسبها قضاة 

هـذا الـدور تحولت خمـس منها 

اىل اهـداف عـن طريـق املحـرتف 

السوري يف فريق الرشطة محمود 

الوسـط   نفـط  بمرمـى  املـواس 

الحكـم  قادهـا  التـي  املبـاراة  يف 

الدويل سـالم عامر والعـب القوة 

الجويـة مهند عبد الرحيم بمرمى 

التـي  املبـاراة  يف  ميسـان  نفـط 

قادهـا الحكم الدويل مهند قاسـم 

واملحرتف الكامروني يف فريق نفط 

الجنوب باتريـك نجومبي بمرمى 

الكهربـاء يف املبـاراة التـي قادها 

الحكـم عصام فاضـل  واملحرتف 

السنغايل يف فريق الكهرباء  ديمبي 

داودا يف املباراة نفسـها  واملحرتف 

املوريتاني  يف فريق الحدود محمد 

سويعيد  بمرمى الطلبة  يف املباراة 

التـي قادهـا الحكم الـدويل واثق 

محمد. أما الركلة املهدورة فكانت 

عـن طريـق املحـرتف الربازييل يف 

صفـوف نوروز  كالوديو مارادونا 

يف مبـاراة فريقـه امـام الـزوراء 

حيث تمكن الحارس املتألق جالل 

حسـن مـن رد الكرة وهـي ثاني 

ركلة يفشـل مارادونا يف تنفيذها 

بعـد ان اخفـق قبلهـا يف مبـاراة 

فريقـه  امام زاخـو. وعىل صعيد 

العقوبات االداريـة رصدنا ارتفاع 

بطاقـة حمـراء واحدة  اشـهرها  

الحكم الدويل محمد سلمان بوجه 

املحـرتف النايجـريي يف صفـوف 

فريـق نـوروز ايفانـي ايفاني يف 

مباراة فريقه امام الزوراء. 

@fib�»œ@Å˝é
واثبت سـالح دكة البدالء فعاليته 

الواضحـة يف هـذا الـدور فتمكن 

بديـل الكـرخ حسـن محمـد من 

الوحيـد  الفـوز  هـدف  تسـجيل 

بينمـا  لفريقـه بمرمـى كربـالء 

اجهـز  بديل القـوة الجوية  مهند 

عبـد الرحيـم عـىل نفط ميسـان 

بتسـجيله نصـف اهـداف فريقه 

بوقـت  اشـرتاكه  رغـم  االربعـة 

متأخر. أما مباراة  الزوراء ونوروز 

فقد  قال فيها البدالء كلمتهم  بعد 

ان سـجلوا  نصف االهداف الستة  

بواقـع هدفني لنـوروز عن طريق 

ابراهيـم غـازي ودانـا مصطفى  

وهـدف للنوارس عـن طريق عيل 

يوسـف. مـن جانبه قـىض بديل 

الحدود رساج الدين صباح عىل أي 

امل للطـالب بالتعادل بعد ان عزز 

هدف السـبق لفريقـه بهدف ثان  

قهر به تالمذة املدرب ثائر احمد.



لندن / متابعة الزوراء
عىل  العبيه  توتنهام،  مدرب  كونتي،  أنطونيو  حث 
املثري عىل بورنموث،  استغالل حماسهم من فوزهم 
مارسيليا  مواجهة  خالل  إيجابية  نتيجة  لتحقيق 
الفرنيس يف الجولة األخرية من دور املجموعات بدوري 

أبطال أوروبا اليوم الثالثاء.
أن  ميديا  بي.إيه.  الربيطانية  األنباء  وكالة  وذكرت 
توتنهام كان بصدد تلقي الخسارة الثالثة عىل التوايل 
يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، عندما سجل كيفر مور 

هدفني وضع بهما فريق بورنموث يف املقدمة.
وأراح كونتي العبيه، حيث كان يفكر يف مباراة منتصف 
إىل  توتنهام  يحتاج  حيث  األبطال،  بدوري  األسبوع 
هذا  عن  ونتج  الـ١٦،  لدور  التأهل  أجل  من  نقطة 
ورودريجو  ديفيز  وبني  سيسيجنون  ريان  تسجيل 
وقال   .(٢-٣) توتنهام  ليفوز  أهداف  لـ٣  بينتانكور 
بالنسبة  الفوز كان رضوريا  أن هذا  كونتي: «أعتقد 

خصوصا  بعد هزيمتني يف الدوري، واآلن لنا، 
شأنه  من  الفوز  هذا 
حماسا  يعطينا  أن 

مباراة  واعتبارها  مارسيليا  مباراة  لدخول  وشغفا 
نهائية».

وتحدث يف إشارة إىل صعوبة املجموعة الرابعة، والتي 
يمكن للفرق األربعة املتواجدة بها التأهل للدور التايل، 
لنا  بالنسبة  نهائية  مباراة  ستكون  «املباراة  قائال: 

للصعود للدور التايل من دوري أبطال أوروبا».
وأضاف: «ال أريد أن أفكر يف حالتي املزاجية إذا خرسنا 
هذه املباراة. يجب أن أكون رصيحا وأيضا بعد نهاية 

الشوط األول شعوري كان إيجابيا».
وتابع كونتي: «املوقف الذي طلبته من العبي فريقي 
هو أنه يجب علينا أن نظهر شخصيتنا بصورة أكرب 
املباراة  هذه  ألن  املسؤولية،  من  املزيد  نتحمل  وأن 

ستحتسب علينا».
واستمر: «أعتقد يف الشوط الثاني، رغم تلقينا الهدف 
الثاني، بدأنا نلعب بطريقة رشسة، مع إرادة ورغبة 

يف إيذاء املنافس.»
الفرص  العديد من  أننا خلقنا  «أعتقد  وختم كونتي: 
النهاية فزنا باملباراة يف ملعب صعب،  للتسجيل، ويف 

ألن بورنموث فريق جيد للغاية».

                         

يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 

›Ìåa5€a@¿@äb‡Ó„@Òãˆb�€@äaã�öa@¬ÏjÁ

باريس / متابعة الزوراء
يستعد كريستوف جالتيه، املدير الفني لباريس سان جريمان، بمنتهى 
الجولة  منافسات  ضمن  األربعاء،  غد  يوم  يوفنتوس  ملواجهة  القوة 

السادسة من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
مباراة  يمنح  جالتيه  فإن  الفرنسية،  «ليكيب»  لصحيفة  ووفقا 
للدور  جريمان  سان  تأهل  رغم  كبرية  أهمية  يوفنتوس 

التايل، ألن املدرب يريد تأمني صدارة املجموعة.
مباراة  يف  باريس  عن  سيلفا  دا  نيمار  ويغيب 
الثالث  اإلنذار  عىل  حصوله  بسبب  يوفنتوس، 

بالجولة املاضية، لذا يدرس جالتيه ٣ حلول للحفاظ عىل قوة تشكيلة 
سان جريمان الهجومية ضد السية العجوز.

بكارلوس سولري،  نيمار  استبدال  األول سيكون  الحل  أن  إىل  وأشارت 
عىل شاكلة مشاركة األخري يف الفوز عىل أجاكسيو بثالثية نظيفة.

األرجنتيني  النجم  وجود  ستكون  البديلة  الخطة  أن  وأوضحت 
ثنائي هجومي مكون من «كيليان مبابي وبابلو  ليونيل مييس خلف 

سارابيا».
هوجو  الدفع  يف  جريمان  سان  لباريس  الفني  املدير  أيضا  ويفكر 

إيكيتيكه يف خط الهجوم بجانب كيليان مبابي، بدال من سارابيا.

مدريد / متابعة الزوراء
أبدى داني كارفاخال العب ريال مدريد، 

 (١-١) بنتيجة  التعادل  من  استيائه 
أمام جريونا، عىل ملعب سانتياجو 

برنابيو، ضمن منافسات الجولة 
وقال  الليجا.  بطولة  من   ١٢
ترصيحات  خالل  كارفاخال، 
«موندو  صحيفة  نقلتها 

بشأن  اإلسبانية  ديبورتيفو» 
منها  سجل  التي  الجزاء  ركلة 

جريونا هدف التعادل: «لقد احتسبها 
الحكم، وحان الوقت ملواصلة العمل ولن 

نفكر أكثر فيما حدث». وأضاف: «نغادر بحزن 
علينا  يجب  لكن  االنتصار،  تحقيق  وحاولنا  نفز،  لم  ألننا 
اللحظة  لكن  الفرص  للخصم  وأتيحت  األخطاء،  تصحيح 

الحاسمة يف املباراة كانت تصدي حارسهم 
أسينسيو، كان  لكرة  الرائع  جازانيجا 

املباراة (٢-٠)  أن ننهي  املمكن  من 
مستيقظني،  زلنا  «ما  وأتم:  لنا». 
ما  إىل  يصل  أن  يرغب  فريق  وأي 
وصلنا إليه، ويوم غد األربعاء لدينا 

سيلتك،  ضد  نهائية  مباراة 
يف  نكون  أن  ونريد 

صدارة مجموعتنا 
األبطال». بدوري 
رفع  التعادل  وبهذا 
ريال مدريد رصيده إىل 
جدول  صدارة  يف  نقطة   ٣٢
ترتيب الليجا، كما رفع جريونا رصيده 

إىل ١٠ نقاط يف املركز السادس عرش.

تورينو / متابعة الزوراء
ملعب  عىل   ،(٢-١) بنتيجة  ميالن  عىل  تورينو  تغلب 
من   ١٢ الجولة  منافسات  إطار  يف  تورينو،  دي  أوملبيكو 

الدوري اإليطايل.    
وأليكيس   (٣٥) جيجي  كويف  تورينو،  ثنائية  وأحرز 
هدف  ميسياس  جونيور  سجل  بينما   ،(٣٧) مريانشوك 

ميالن الوحيد .(٦٧) 
ورفع تورينو رصيده إىل ١٧ نقطة باملركز التاسع، بينما 

تجمد رصيد ميالن عند ٢٦ نقطة باملركز 
الثالث يف جدول الكالتشيو.

وبحسب شبكة أوبتا املختصة بإحصائيات 
كرة القدم، فإن ميالن خرس مباراة خارج 
مباراة   ١٧ بعد  اإليطايل  بالدوري  ملعبه 
حيث  قواعده،  خارج  هزيمة  أي  بدون 
و٥  فوزا   ١٢) الفرتة  تلك  خالل  حقق 

تعادالت).

نيون / متابعة الزوراء
دانيييل  اإليطايل  الحكم  سيدير 
مباراة  الثالثاء  اليوم  أورساتو 
بورتو وأتلتيكو مدريد يف الجولة 
املجموعات  دور  من  األخرية 
حسبما  أوروبا،  أبطال  بدوري 
لكرة  األوروبي  االتحاد  أعلن 
وقع  حني  يف  (يويفا).  القدم 
عىل  عىل  اليويفا  اختيار 

للتحكيم  بيرتيسكو  رادو  الروماني 
فيكتوريا  مواجهة  يف  الثالثاء،  اليوم 
بلزن وبرشلونة بنفس الجولة، ضمن 
منافسات املجموعة الثالثة بالبطولة 
وسيحظى  العريقة.  األوروبية 
أسبوع  قبل  أدار  الذي  أورساتو، 
مدريد،  وريال  اليبزيج  مواجهة 
ماسيميليانو  مواطنه  بمساعدة 
عرب  التحكيم  سيتوىل  الذي  إيراتي، 

بنفيكا  مباراة  يف  (فار)  الفيديو 
وأتلتيكو، عالوة عىل اإليطاليني تشريو 
جياالتيني  وأليساندرو  كاربوني 
طاقم  وسيكتمل  له.  كمساعدين 
بلزن  فيكتوريا  مباراة  يف  التحكيم 
والربسا بالرومانيني رادو جينجولياك 
جريجوريو  ميخائيل  ومريسيا 
كمساعدين، وسيتوىل اإليطايل ماركو 
دي بيلو التحكيم عرب الفيديو (فار).

مانشسرت / متابعة الزوراء
واصَل مانشسرت يونايتد مشواره الجيد يف اآلونة األخرية 
وتغلّب عىل ضيفه وست هام ١-صفر يف املرحلة الرابعة 

عرشة من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
الوحيد  املباراة  هدف  راشفورد  ماركوس  وسّجل 
الدنماركي  من  عرضية  بعد  بالرأس   ٣٨ الدقيقة  يف 
بقميص  املئة  هدفه  مسجالً  إريكسن،  كريستيان 
«الشياطني الحمر» ليصبح الالعب الرقم ٢٢ الذي يحقق 

هذا األمر واألول منذ واين روني عام ٢٠٠٩.
الربتغايل  النجم  وبمشاركة  ترافورد»  «أولد  ملعب  عىل 
الهولندي  املدرب  خاض  أساسياً،  رونالدو  كريستيانو 
إريك تن هاغ اللقاء ضد الضيف اللندني بمشاركة رونالدو 
أساسياً يف خطوة تصالحية مع الربتغايل الذي استبعد عن 
عىل  عقاباً   (١-١) تشليس  ضد  املاضية  املرحلة  مباراة 
مغادرته امللعب قبل نهاية لقاء املرحلة التي سبقتها ضد 

توتنهام (٢-صفر).
اىل  قيادته  يف  وساهم  الخميس  الفريق  اىل  رونالدو  وعاد 
ثمن نهائي مسابقة «يوروبا ليغ» بتسجيله الهدف الثالث 
٣-صفر  املولدايف  ترياسبول  شرييف  عىل  الكبري  الفوز  يف 
املجموعة  منافسات  من  األخرية  قبل  الخامسة  الجولة  يف 
الخامسة، ثم بدأ أساسياً األحد للمرة الثالثة فقط يف «برمريليغ» 

هذا املوسم.
الخامسة  للمرحلة  الهزائم  من  الخايل  سجله  عىل  وبمحافظته 
توالياً يف سلسلة تضمنت أيضاً ثالثة انتصارات يف «يوروبا ليغ» 
منذ الخسارة األخرية أمام الجار مانشسرت سيتي ٣-٦ يف املرحلة 
الخامس  املركز  يف  نقطة   ٢٣ اىل  يونايتد رصيده  رفع  التاسعة، 
مع مباراة مؤجلة يف جعبته، فيما تجمد رصيد وست هام بقيادة 
ديفيد  االسكتلندي  الحمر»  «الشياطني  لفريق  السابق  املدرب 
الهزيمة  تلقيه  بعد  الثالث عرش  املركز  يف  نقطة   ١٤ عند  مويز، 

السابعة للموسم.

                         

اقليم الباسك / متابعة الزوراء
أمام  ملعبه  عىل  الخسارة  فخ  يف  سوسيداد  ريال  سقط 
ريال بيتيس بهدفني دون رد، يف الجولة الـ12 من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
قرب  حتى  قائما  السلبي  التعادل  ظل  أنويتا  ملعب  وعىل 
يف  متتاليني  هدفني  بيتيس  يسجل  أن  قبل  املباراة  نهاية 
الدقائق األخرية عن طريق خوان كروث وبورخا إجليسياس 

يف الدقيقتني 86 و90 عىل الرتتيب.
املؤهل  الرابع  املركز  إىل  بيتيس  يرتقي  النتيجة  وبهذه 
لدوري أبطال أوروبا (23 نقطة)، بينما تراجع سوسيداد، 
 22) الخامس  املركز  إىل  أيضا،  املاضية  الجولة  خرس  الذي 

نقطة).

لندن / متابعة الزوراء
قرار  كواليس  تشيليس،  مدرب  توخيل،  توماس  األملاني  كشَف 

إقالته من تدريب البلوز، عقب الخسارة أمام دينامو زغرب.
املدرب  بوتر،  لجراهام  الفنية  القيادة  مهمة  تشيليس،  وأسند 
دينامو  أمام  املفاجئة  البلوز  خسارة  عقب  لربايتون،  السابق 

زغرب بدوري أبطال أوروبا.
”لقد  لندن“:  ”فوتبول  موقع  نقلها  ترصيحات  يف  توخيل  وقال 
أحببت كل يوم يف تشيليس، لكن األمر انتهى مبكرًا جًدا بالنسبة 
يل“. وأضاف: ”األمر لم يكن بيدي. حان الوقت اآلن كي أحصل 
عىل الراحة. هناك بعض األندية التي اتصلت بوكييل، لكننا اتفقنا 

عىل أنه لن يتصل بي أحد يف الوقت الحايل“.
مباريات   9 بعد   ،1  -  4 بنتيجة  برايتون،  أمام  تشيليس  وتعثر 

متتالية تحت قيادة بوتر بدون هزيمة، يف جميع املسابقات.

مدريد / متابعة الزوراء
ال تزال هناك ٤ مقاعد شاغرة يف ثمن نهائي دوري 
األبطال، وينتظر معرفة أصحابها يف الجولة األخرية 
يخوضون  مرشحني   ٨ بني  املجموعات  دور  من 

الجولة السادسة ولديهم فرص يف التأهل.
واليبزيج  فرانكفورت  آينرتاخت  فرق  وتمني 
وشاختار  وسالزبورج  وميالن  ومارسيليا 
وسبورتنج وتوتنهام نفسها بانتزاع بطاقة التأهل 
الدويل بسبب مونديال  التوقف  الـ١٦، قبل  إىل دور 

قطر ٢٠٢٢.
ثمن  يف  حضورهم  بالفعل  فريقا   ١٢ وضمن 
النهائي، هم: بايرن ميونيخ وتشيليس ومانشسرت 

سيتي عىل رأس مجموعاتهم.
دورتموند  وبوروسيا  بروج  وكلوب  بنفيكا  وكذلك 
سان  وباريس  ونابويل  وليفربول  ميالن  وإنرت 
جريمان وبورتو وريال مدريد من موقع الوصافة، 
دور  نهاية  يف  الصدارة  إىل  بعضهم  يقفز  وقد 

املجموعات.
وفيما يخص املركز الثالث الذي يمنح الفرق فرصة 
االستمرار يف البطوالت األوروبية عن طريق يوروبا 

ليج، فقد ضمنه فقط برشلونة وإشبيلية.
مدريد  وأتلتيكو  أياكس  ألندية  بالنسبة  أما 
ودينامو  حيفا  ومكابي  وليفركوزن  ويوفنتوس 
لهذا  الوصول  تحاول  تزال  فال  ورينجرز،  زغرب 

الهدف بعد تأكد توديعها للتشامبيونز.
إثارة، نظرا ألن  الرابعة هي األكثر  وتعد املجموعة 
تفصل  حيث  فيها،  مطروحة  السيناريوهات  كل 

نقطتان فقط بني توتنهام وسبورتنج وآينرتاخت 
ومارسيليا.

الذي يتصدر املجموعة،  الفريق اإلنجليزي  ويكفي 
خالل  النهائي  لثمن  يتأهل  كي  وحيدة  نقطة 
من  يحتاج  الذي  مارسيليا،  مع  فرنسا  يف  مباراته 

جانبه للفوز كي يعرب دور املجموعات.
االكتفاء  فبوسعه  الربتغايل،  سبورتنج  حالة  ويف 
آينرتاخت،  مع  ألفاالدي  جوزيه  بملعبه  بالتعادل 

الذي يجب أن يفوز كي يستمر يف دوري األبطال.
وتتضمن هذه املجموعة اثنني من املقاعد الشاغرة.
الدرامية يف ملعب واندا مرتوبوليتانو  املباراة  وبعد 
األقل  عىل  مدريد  أتلتيكو  يحاول  ليفركوزن،  أمام 
املركز  اقتناص  طريق  عن  ليج  باليوروبا  اللحاق 
يزور  عندما  وذلك  الثانية،  املجموعة  من  الثالث 
الروخيبالنكوس  أو عىل  الدراجاو.  بورتو يف ملعب 
املدرب  كتيبة  عىل  بفوزه  بروج  من  هدية  انتظار 

اإلسباني تشابي ألونسو التي تحاول أيضا اللحاق 
بالدوري األوروبي.

إذ  الصدارة،  عىل  وبورتو  بروج  كلوب  ويتنافس 
يحل الفريق البلجيكي ضيفا عىل ملعب باي أرينا 
معقل ليفركوزن ويجب عليه الفوز إذا كان يريد أن 
يكون مصريه بيده وال يضطر النتظار نتيجة لقاء 

بورتو وأتلتيكو.
وقد ضمن بورتو التأهل بالفعل لكنه سيفعل ذلك 
الروخيبالنكوس  تغلب عىل  إذا  الصدارة  من موقع 

ولم يستطع بروج الفوز.
حيث  األوىل،  املجموعة  يف  السيناريو  هذا  ويتكرر 
نابويل  منافسه  أنفيلد  ملعبه  يف  ليفربول  يستقبل 

من أجل صدارة املجموعة.
ويحتاج الـ(ريدز) للفوز بنتيجة ٤ أهداف أو أكثر 
كي ينتزعوا الصدارة من الفريق اإليطايل الذي فاز 

يف الجوالت الخمس السابقة.
األسكتلندية  األرايض  يف  أياكس  يبحث  جانبه،  من 
عن تأمني املركز الثالث وهو أمر سهل نظريا، حيث 
ينبغي عليه عدم الخسارة بخمسة أهداف أو أكثر 

أمام رينجرز.
ال تزال جميع السيناريوهات مطروحة يف املجموعة 
وخلفه  للمجموعة  البايرن  تصدر  فمع  الثالثة، 
ميونيخ  يف  الفريقان  يتواجه  الوصافة،  يف  اإلنرت 

خالل مباراة تحصيل حاصل.
بينما ضمن الربسا وصوله إىل الدوري األوروبي بعد 
الذي  بلزن  فيكتوريا  ويزور  الثالث،  املركز  تأمني 

خرس جميع الجوالت املاضية.
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نيودلهي/متابعة الزوراء: 
تواجـه منطقة جنوب آسـيا تزايداً غري 
مسـبوق يف القيود املفروضة عىل حرية 
اإلعالم، ويواجه الصحفيون واملؤسسات 
اإلعالميـة يف مختلف دولهـا العديد من 
التحديـات. وعرب هـذه املنطقـة تتفق 
تقاريـر موثوقـة عـىل أن املنـاخ العام 
املفعـم بالفعـل بتحديات مهنيـة أمام 
وسـائل اإلعالم الحرة، قد تدهور بشكل 

أكرب خالل العام املايض.
بني أبرز هذه التقاريـر، تقرير أصدره 
االتحـاد الـدويل للصحفيني عـن حرية 
الصحافـة، وكشـف أن منطقة جنوب 
آسـيا التي تمتد من رشق شـبه جزيرة 
الهنـد الصينيـة غربـاً حتى باكسـتان 
-٢٠٢١ عـام  شـهدت  وأفغانسـتان، 

السـنوي  التصنيـف  يف  تراجعـاً   ٢٠٢٢
لكل مـن الهند وباكسـتان وبنغالديش 
وميانمـار ورسيالنـكا. وأشـار بصورة 
خاصة إىل التهديـدات التي تتعرض لها 
سالمة الصحفيني وحرياتهم، واألعمال 
القمعيـة والرقابـة العلنيـة مـن قبـل 

الحكومات، وبيئة اإلنرتنت الفوضوية.
يف هـذا الصـدد، قالـت مادلـني إيـرب، 
املحللة والباحثـة لدى منظمة «فريدوم 
هاوس»: «ثمـة تزايد واضـح يف أعمال 
الرقابـة، وتعرضت العديد من وسـائل 
اإلعـالم للحظر، يف حـني ترتاجع حرية 
اإلنرتنـت عىل مسـتوى جنـوب رشقي 
آسـيا. ويف الوقت الراهـن، يواجه كثرة 
من الصحفيني اتهامـات. ونحن نعاين 
بعض التكتيكات املحددة كحظر مواقع 
إلكرتونيـة، وإجراءات توقيف واعتقال، 
وانتهـاكات  سـيربانية،  وهجمـات 

أخرى».
يف الهنـد، كربى دول املنطقة، أسـهمت 

الدعـاوى  أعـداد  يف  الحـادة  الزيـادة 
الجنائية املرفوعـة ضد صحفيني داخل 
الهند بسـبب عملهم اإلعالمي، يف تردي 
املناخ العـام لحرية التعبري داخل البالد. 
وشهد العقد املايض، اعتقال أو احتجاز 
أو التحقيـق، أو توجيـه إنذار دون بيان 
األسباب، إىل ١٥٤ صحفياً يف الهند بسبب 
عملهم املهنـي، وجاء ما يزيد قليالً عىل 
هـذه الحاالت خالل عـام ٢٠٢٠. كذلك 
واجـه ٩ صحفيـني أجانـب الرتحيل أو 
إلقاء القبـض عليهم أو التحقيق معهم 

أو ُحرموا من دخول الهند.
تتعلـق  اتهامـات  أن  أيضـاً،  الالفـت 
بـ«اإلرهاب» والتحريض، جرى توجيهها 
عـىل نحو متزايـد للصحفيـني. وراهناً، 
تحتجز السـلطات الهنديـة ٣ صحفيني 
بنـاًء عـىل أقسـام مختلفة مـن قانون 
مكافحة األنشطة غري القانونية الصادر 
عام ١٩٦٧، وأدين أحدهم بالفعل وصدر 
بحقه حكم بالسجن مدى الحياة. وُيعد 
اعتقـال كل من الصحفـي محمد زبري، 
وهو أحد مؤسيس موقع تدقيق الحقائق 

سـيتالفاد،  وتيسـتا  نيـوز»،  «أولـت 
املناهضـة  والناشـطة  الصحفيـة 
للطائفيـة، بمثابـة مـؤرش مرعب عىل 
وضع حريـة التعبري داخـل الهند. وهذا 
مع اإلشارة إىل أن الصحفيني ناال حكماً 
باإلفـراج عنهمـا بكفالة مـن املحكمة 
العليا، ولكن يف مطلق األحوال، تكشـف 
األرقام أنه حتى اليوم، ألقي القبض عىل 
٩ صحفيني عىل األقل خالل عام ٢٠٢٢. 
وبصورة إجمالية، يقبع خلف القضبان 
داخل سـجون الهنـد يف الوقت الحارض 
١٤ شـخصاً يعملون يف الحقل اإلعالمي. 
وحـول هـذا الوضـع، طلبـت منظمـة 
«مراسلون بال حدود» الدولية الالربحية، 
ومعها ٩ منظمات أخرى معنية بحقوق 
اإلنسـان، مـن السـلطات الهندية وقف 
اسـتهداف الصحفيـني واملنتقديـن عرب 

اإلنرتنت بسبب عملهم.
يف باكسـتان، الوضـع ال يختلـف كثرياً؛ 
إذ تعرّضت وسـائل اإلعالم الباكستانية 
لقمع بالغ عىل امتداد السـنوات الكثرية 
املاضيـة. ويف اآلونة األخـرية، أُغلق عدد 

مـن القنوات اإلخباريـة يف البالد، وألقي 
القبض عىل الكثري من الصحفيني. ويأتي 
توقيـف واعتقـال مسـؤولني تنفيذيني 
رفيعي املسـتوى يف شبكة «إيه آر واي»، 
بمثابـة أحدث صفعـة لحرية الصحافة 
داخل باكسـتان. وكان قـد جرى إيقاف 
«إيـه آر واي نيوز»، التي تملك أكرب قناة 
إخباريـة خاصة يف باكسـتان، واعتقال 
الصحفـي البـارز فيها، أحمد يوسـف، 
الذي يتوىل مسـؤولية املحتوى اإلخباري 
للقناة، وذلك الدعاءات توجيهه انتقادات 

للحكومة وبث محتوى «تحرييض».
ويف وقت سابق من العام الحايل، وجدت 
املحطة اإلخبارية نفسها يف مأزق عندما 
أوقفت هيئة تطوير اإلعالم الباكستاني 
بثهـا يف عدة أجزاء مـن البالد، إال أن هذا 
التعليق للبث لم يسـتمر طويالً، بفضل 
تدخل محكمة إسالم آباد العليا. وباملثل، 
أوقفت هيئة تطوير اإلعالم الباكستاني 
بث كل من «بـول نيوز» و«لبيك تي يف». 
ويشـري املتابعون إىل أن شبكتي «إيه آر 
واي» و«بول تي يف» تعتربان من بني أكثر 
املحطـات التلفزيونية احرتاماً وشـهرة 
عىل مسـتوى باكستان. وسـبق لـ«إيه 
آر واي» مـراراً مـع جهـات تنظيميـة 

باكستانية.
الصحفيـة  كتبـت  السـياق،  هـذا  يف 
الباكسـتانية مهريـن زهـرة مالـك، يف 
تغريدة عرب «تويـرت»: «خنق اإلعالم أمر 
سيئ، وينبغي التنديد به». وما يستحق 
الذكر، يف هذا الصدد، أن باكستان تأتي يف 
املرتبة ١٥٧ عىل «مؤرش حرية الصحافة 
العاملي» الصادر عن منظمة «مراسلون 
بـال حدود» لعـام ٢٠٢٢، مما يضعها يف 
مرتبة أدنى من أفغانستان التي مزقتها 

الحروب واالضطرابات.

وأيضاً، تلعب القوانني دوراً يف باكسـتان 
عـىل صعيـد حريـة الصحافـة. فخالل 
عام ٢٠٢١، اقرتحت الحكومة السـابقة 
التي كان يرأسـها عمران خان، إنشـاء 
هيئـة تطوير اإلعالم الباكسـتاني، التي 
مـن سـلطاتها عقد «محاكـم إعالمية» 
يمكنها فـرض غرامات ضـد صحفيني 
ميثـاق  تنتهـك  إعالميـة  ومؤسسـات 
الـرشف الذي تقره الهيئـة، أو ينرشون 
ما تعتربه الهيئة «أخباراً زائفة». وأبدت 
مؤسسـات إعالمية ونشطاء حقوقيون 
معارضة شـديدة لهيئـة تطوير اإلعالم 
الباكسـتاني. وخرج مئـات الصحفيني 
يف مظاهـرات احتجاجـاً عـىل مـرشوع 
القانـون املقرتح، الـذي اعتربه البعض 

بمثابة إعالن حرب ضد الصحفيني.
ويف تعليقـه عـىل القانون املقـرتح، قال 
الصحفـي ومؤسـس ورئيـس «اتحـاد 
اإلعـالم الحـر بجنـوب آسـيا»، إمتيـاز 
علـم، خالل مقال نـرشه يف «ذي واير»، 
إن هـدف القانون الجديـد «خنق جميع 
وسائل االتصال، وهو الهدف الذي جرى 
من أجلـه تصميم هيئـة تطوير اإلعالم 
الباكسـتاني، وذلك من أجل هدف واحد 
يتمركز حول فرض سـيطرة استبدادية 
لتشديد الخناق عىل اإلعالم حتى القضاء 

عليه تماماً».
بصفـة عامـة، ُيسـّجل يف جميـع دول 
منطقـة جنـوب رشقـي آسـيا تقريبـاً 
تزايد الفـت يف أعداد املواقـع املحجوبة، 
مراقبـي  قبـل  مـن  موثـق  هـو  كمـا 
اإلنرتنت املسـتقلني، وهو مـا ُيعد جزءاً 
مـن تراجع أوسـع يف حريـة املعلومات 
عـرب أرجـاء املنطقـة. وما بـدأ كخطوة 
لتقييـد الوصول إىل بعـض املواقع «غري 
املرشوعـة»، مثل تلـك التي تسـتضيف 

مـواد إباحية أو محتوى محمياً بحقوق 
الطبع والنرش، تحّول إىل سـلطة واسعة 
غـري خاضعـة للرقابة من قبـل وكاالت 
إدارة اإلنرتنت يف كل بلد ملنع الوصول إىل 
مواقع إلكرتونية، وكذلك بشـكل متزايد 
اعتقال مواطنني بسبب ما ينرشونه عرب 
وسـائل التواصل االجتماعي. وقد أمرت 
الهنـد يف وقـت قريـب بحظـر ٨ قنوات 
إخبارية عىل «يوتيوب»، منها قناة تعمل 
من باكسـتان، بدعوى نرشها «محتوى 
كاذباً يـرض بالتناغم املجتمعي والنظام 
للهنـد»،  الخارجيـة  والعالقـات  العـام 

حسبما ذكرت وزارة اإلعالم واإلذاعة.
من جوانب عديدة، شكلت ميانمار خيبة 
األمل الكربى، وذلك مـع تراجع ترتيبها 
يف «مؤرش حرية الصحافة»، حتى بعدما 
نجحـت أول انتخابـات مفتوحة بالبالد 
يف قيـادة «الرابطـة الوطنيـة مـن أجل 
الديمقراطية»، وأون سـان سو تيش، إىل 
السـلطة. وتبعاً ملا كشـفته «مراسلون 
بـال حـدود» عـرب مؤرشهـا، أصبحـت 
ميانمار ثاني أكرب دولة بالعالم تسـجن 
الصحفيني عىل مسـتوى العالم، ثم إنها 
تحتل اليوم املرتبة ١٤٠ يف «مؤرش حرية 

الصحافة العاملي».
أيضاً، كشف مسح أجرته «مراسلون بال 
حـدود»، أنه منذ تويل جماعة «طالبان» 
السـلطة يف ١٥ أغسطس (آب) ٢٠٢١ يف 
أفغانستان، فقدت أفغانستان ٣٩٫٥٩ يف 
املائة من وسائل اإلعالم لديها، و٥٩٫٨٦ 
يف املائة من صحفييها، خاصة النسـاء، 
الالئي يعاني ثالثة أرباعهن من البطالة 

يف الوقت الراهن.
ومـن ناحيتهـا، وصفـت إبـي خاطـرة 
مـن  فـرّت  التـي  الصحفيـة  نجـات، 
أفغانسـتان، الظروف التي دفعتها نحو 

العيـش باملنفـى، وقالـت يف ترصيحات 
لـ«مراسـلون بـال حـدود»: «عملـت يف 
إذاعة (راديو هامسيدا) بوالية تخار ملدة 
٧ سـنوات، ولكن يف ٨ أغسطس ٢٠٢١، 
دخلت (طالبان) املنطقة، وكان من بني 
أول مـا فعله مسـلحوها تدمري املعدات 
اإلعالمية وإغالق مقار وسـائل اإلعالم؛ 
لذا هربنا مع عائلتي من منزلنا، ولجأنا 
إىل العاصمة كابل، غري أن الوضع اختلف 
بعد سـقوط كابل يف ١٥ أغسـطس، ولم 
يعد هنـاك أي أمل يف املسـتقبل. وعليه، 
بعد مكوثـي لفرتة طويلة قليـًال، فررنا 

أخرياً إىل خارج البالد».
والواقـع، أن النسـاء عانـني أكثـر مـن 
غريهـن مـن املذبحة التـي تعرضت لها 
املـايض،  العـام  األفغانيـة  الصحافـة 
واختفـني تماماً مـن املشـهد اإلعالمي 
يف  واليـة   ٣٤ أصـل  مـن  واليـة   ١١ يف 
أفغانسـتان. ومـن بـني ٢٧٥٦ صحفية 
وعاملـة يف مجال اإلعالم يف أفغانسـتان 
قبـل ١٥ أغسـطس ٢٠٢١، ال تزال ٦٥٦ 
فقـط يعملـن. ومن بني هـؤالء ٨٤٫٦ يف 

املائة يعملن يف العاصمة كابل.
واسـتطراداً، ال تزال بعـض الصحفيات 
ظـروف  ظـل  يف  يناضلـن  األفغانيـات 
مأسـاوية، ومـن بينهـن مينـا حبيب، 
مديـرة «رويدا نيوز»، وهـي وكالة أنباء 
مقرها كابل، أسستها بعد ١٥ أغسطس 
٢٠٢١. ويف ترصيحات لـ«مراسـلون بال 
حدود»، قالـت حبيب: «فّضلت البقاء يف 
بلدي لنقل األخبـار والدفاع عما حققته 
املرأة خالل السنوات العرشين املاضية». 
ومـا ُيذكـر هنـا، أن جميـع الجمعيات 
املدافعـة عـن حقوق الصحفيـني داخل 
أفغانسـتان مؤلفة مـن الرجال، وتعمل 

لصالح الرجال.
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تلقـى نقيـب الصحفيني العراقيني مؤيـد الالمي تهنئة وباقة ورد من شـبكة انباء 
العراق بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا التحاد الصحفيني العرب.

بغداد/نينا:
اعلـن مصدر مطلع عن تكليف الصحفي ربيع 
نادر مديـراً للمكتب االعالمـي لرئيس مجلس 

الوزراء محمد شياع السوداني.
وقـال املصـدر، إن ”نادر تسـلم املهمـة خلفاً 

للصحفي حيدر حمادة“.
وربيـع نادر مـن مواليـد 1986 عمـل يف عدد 
من وسـائل اإلعالم املحليـة والدولية، وقد توىل 
يف فرتات سـابقة منصب مدير األخبار يف قناة 
”العهد“ الفضائية التابعة لعصائب اهل الحق، 
اضافـة اىل كونـه كاتبـاً يف موقـع ”املونيتور“ 
االمريكي، فضالً عن مؤسسات أخرى، قبل أن 
ينتقـل للعمل يف مجلس الـوزراء يف عهد رئيس 

الوزراء االسبق عادل عبد املهدي.

الدوحة/متابعة الزوراء:
منُذ فوز قطر بحق اسـتضافة كأس العالم 
لكـرة القـدم 2022، بدأت حملة مسـعورة 
تسـتهدف الدوحة بشكل عشـوائي، وصلت 
إىل حـد املطالبـة بسـحب حق االسـتضافة 
منهـا، كّل مرة تحـت حجة معينة: رشـوة 
الـ“فيفـا“، موت العّمـال األجانب، الطقس 
الحاّر...وطوال هذه السـنوات كانت ترتفع 
وتـرية هـذا الهجـوم وتنخفـض، باختالف 
الظروف السياسية والرياضية واالقتصادية، 
ومـن دون أّي إضـاءة عىل تعامـل قطر مع 
هذه االتهامات، أو التحسينات التي أدخلتها 
عـىل قوانـني العمـل، أو الحريـات (ال يقبع 
يف السـجون القطريـة أي سـجني رأي، أو 

صحايف، أو مدّون...).
لكـن يف األسـابيع األخـرية، مـع بـدء العد 
العكيس لصافرة البداية، تكثفت الحملة عىل 
قطـر، تحديداً يف اإلعالم الغربي. عىل سـبيل 
املثـال، منذ 20 سـبتمرب/أيلول حتى اليوم، 
نـرشت صحيفـة ذا غارديـان الربيطانيـة 
وحدها 27 تقريراً (بمعدل نحو تقرير واحد 
كّل يوم) تهاجم فيها قطر مبارشًة، وهو ما 

فعلته كذلك مؤسسات إعالمية أخرى.

يف تحليل للمحتوى املنشور عن كأس العالم 
2022 يف الصحافـة الربيطانية، قّدم الكاتب 
والباحث واألستاذ املحارض يف جامعة حمد، 
مارك أوين جونز، أرقامأً مثرية لالهتمام. إذ 
حلّـل املضمون املرتبـط بمونديال قطر يف 9 
مؤسسـات إعالمية منذ عام 2010، وشمل 
1735 عنواناً رئيسـاً يف الصحف الربيطانية 
تذكـر قطـر، 685 منهـا عـن كأس العالـم 
حـرصاً، بينمـا تطرقـت باقـي العناوين إىل 

قضايا اقتصادية وسياسية.
ومـن بـني العناوين الــ685 التـي تناولت 
مونديـال 2022، 66 يف املئـة مـن التقاريـر 
كانت سلبية، 29 يف املئة محايدة، و5 يف املائة 
إيجابية. ومن ضمن املقاالت السلبية، 36 يف 
املائـة تطرقـت إىل قضايا حقوق اإلنسـان، 
و25 يف املئة كانت عن الفساد والرشوة، و9 
يف املائة عن تجريد قطر من كأس العالم، و4 
يف املائة عن حقوق مجتمع امليم. ويف سـياق 
التحليل نفسه، تبني أن صحيفة ذا غارديان 
نرشت النسـبة األكرب من املحتـوى املرتبط 
بـكأس العالـم (265 تقريـراً)، ثم صحيفة 
ذي إندبندنت (181)، ثم ”ذا دييل تيليغراف“ 

.(62)

بغداد / نينا:
النهريـن  مركـز  اسـتضاف   
للدراسات االسـرتاتيجية، طاولة 
نقاش تخصصية لدراسـة نتائج 
استبانة اليونسكو حول ”كيفية 
تحسني الفهم املتبادل بني رجال 

القضاء والصحفيني“.
وناقشـت نخبة مـن الصحفيني 
القانـون،  ورجـال  العراقيـني 
املطالـب املتبادلـة بـني سـلطة 
 ، الصحافـة  وسـلطة  القضـاء 
اليونسـكو  مـرشوع  سـياق  يف 
لتعزيز  ”#كرس_حاجز_الصمـت 
واالجراءات  الحكومية  املسـاءلة 
القضائيـة لحمايـة الصحفيـني 
ومكافحـة االفالت مـن العقاب، 
” املرحلـة الثانيـة ” املمـول من 
قبـل السـفارة الهولندية وتنفذه 

منظمة اليونسكو يف العراق.
جملـة  االسـتبانة،  وتضمنـت 
توصيـات لتعزيـز العالقـة بـني 
الطرفني وتنسيق الجهود املتبادلة 
لضمان ممارسة إعالمية مهنية 

بعيـدة عـن التشـهري، وباملقابل 
تنفيـذ اجـراءات قضائيـة مرنة 
ومراعيـة ملعايـري حريـة التعبري 

عن الرأي.
وادار ممثلـو اليونسـكو وهيئـة 
االعـالم واالتصاالت ، النقاشـات 
الحواريـة تمهيدا لعقد جلسـات 
أخرى وورش عمل مشـرتكة مع 

السـلطة القضائيـة ، وصوال اىل 
اعـداد ورقـة عمل تكـون قاعدة 
لدليـل توجيهي للقضـاء املراعي 

لحرية التعبري عن الرأي .
كمـا ثمنـت اليونسـكو ، انفتاح 
عـىل  األعـىل  القضـاء  مجلـس 
جهودها يف تعزيز الحوار املتبادل، 
السـلطة  رئيـس  أبـدى  حيـث 

القضائيـة يف العراق تعاونا فريدا 
مـن خالل توجيـه محاكم النرش 
للتعاون والعمل مـن أجل تعزيز 
حرية التعبري عن الرأي بما يدعم 

املناخ الديمقراطي بالبلد.
ويعكف خرباء املنظمة ، عىل انضاج 
ورقـة مفاهيـم اساسـية توجـه 
التنظيميـة والترشيعية  للجهـات 

إضافـة  التنفيذيـة  والسـلطة 
املدنـي،  املجتمـع  منظمـات  إىل 
بالتعاون مع السـلطة القضائية 
السـابقة وتقنن  الفوىض  تشذب 
مسـارات حرية التعبري عن الرأي 
وتمييزهـا عـن حـدود التشـهري 

والتسقيط والتضليل االعالمي.
وازاء ذلـك اتفق املشـاركون ، ان 
يكـون هذا الدليـل مرجعا جامعا 
والوطنيـة  الدوليـة  للمصـادر 
اتفاقيـات  وبنـود  قوانـني  مـن 
مضـاف  دوليـة،  وبروتوكـوالت 
إليها اإلجراءات القضائية املحلية 
التي اعتمـدت يف مسـاقات عمل 
محاكم النرش السابقة او املشكلة 
حديثا ، كما سيكون دليال تدريبيا 
للصحفيني واالعالميني والناشطني 
عىل شـبكات التواصل االجتماعي 
املالحقـات  تجنـب  يف  يسـاعدهم 
القضائيـة واملسـاءلة القانونيـة، 
كما ويعزز من ثقافتهم القانونية 
باطـار حريـة التعبـري عـن الرأي 

وحرية الصحافة.

الرباط/متابعة الزوراء:
تم تقليص العدد الكبري للوفد اإلعالمي للقناة األوىل املغربية 
إىل القمـة العربيـة، وذلك بسـبب ”الكوطـا“ املرصودة لكل 
وسـيلة إعالمية دولية حاصلة عـىل االعتماد املهني الخاص 
باملؤتمر. وأوضح مصدر مسـؤول من القناة الثانية، يف هذا 
الصدد، أن الوفد اإلعالمي الرسمي للقناة األوىل قام بتقليص 
عـدده، وبالتايل عـادت مجموعة من العنـارص اإلعالمية إىل 
املغـرب، فيمـا سـمحت السـلطات الجزائرية لوفـد القناة 
الثانية بتغطية املؤتمر العربي بالنظر إىل العدد الذي استوىف 
رشوط املنظمـني. كما أورد املصـدر عينه أن الوفد اإلعالمي 
الرسـمي لكلتـا القناتني ظـل مرابطا باملطار مـا يزيد عىل 
خمس سـاعات بسـبب اإلجراءات التقنية، التي اشرتطتها 
السـلطات األمنيـة عـىل الوفـود اإلعالمية، قبـل أن تتدخل 
وزارة الشـؤون الخارجية املغربية عرب مصالحها القنصلية 
لتسـهيل عملية ولـوج الوفد اإلعالمـي إىل الجزائـر. وفيما 
يخص مصـادرة أجهـزة العمـل الخاصة بالوفـد اإلعالمي 
التلفزيوني املغربي، أشار مصدر مسؤول إىل أن تلك األجهزة 
التقنيـة بقيت بمطـار الجزائر إىل حـني فحصها من طرف 
املصالـح املختصـة، عىل أسـاس أن يتم تسـليمها إليه يوم  
االثنني. يف سياق اخر نفت جامعة الدول العربية، يوم األحد، 
أن يكون لهـا أي ”رشكاء إعالميني“ يف تغطية أعمال القمة 

العربية الــ 31 بالجزائر، مؤكدًة عدم وجـود صلٍة لها بأية 
مؤسسـة إعالمية تدعي هذه الصفـة. وأوضحت الجامعة، 
يف بيـان، أن هذا ”النفي يأتي عـىل خلفية نرش قناة الجزائر 
الدولية AL24 News (حكومية) خريطة للعالم العربي عىل 
موقعها اإللكرتوني ُتخالـف الخريطة التي درجت الجامعة 
عىل اعتمادها، مما أثار تحفظ الوفد املغربي“. وتابعت أنها 
”ال تعتمـد خريطة رسـمية مبنّي عليها الحدود السياسـية 
للدول العربية، بما فيهـا اململكة املغربية، بل تتبنى خريطة 
للوطـن العربي مـن دون إظهار للحدود بني الـدول، تعزيزاً 

ملفهوم الوحدة العربية“. وأهابت الجامعة العربية بوسـائل 
اإلعالم ”توّخي الحرص الشديد يف نسبة املعلومات املنشورة 
عىل مواقعها للجامعة العربية أو مؤسسـاتها“. فيما قالت 
القنـاة الجزائرية، يف بيان مقتضـب، األحد، إنها ”تعتذر عن 
اسـتخدام خريطـة للوطن العربـي، غري تلـك املعتمدة لدى 
الجامعة العربية“. وأكدت أن ذلك ”ال يعدو إال أن يكون خطأً 
فنياً من قسـم الغرافيكس“. وقال دبلومايس مغربي رفيع، 
يف ترصيح لوكالة األنباء املغربية الرسمية، إنه ال أساس من 
الصحـة للتقارير اإلعالمية التـي أوردت أن وزير الخارجية 
املغربـي نارص بوريطة غادر مكان اجتماع وزراء الخارجية 
العـرب التحضريي للقمة العربيـة يف الجزائر، إثر خالف مع 
نظـريه الجزائـري رمطان لعمامـرة. وأضـاف الدبلومايس 
املغربـي (لم تسـمه الوكالة) أن ”الوفـد املغربي بقي داخل 
القاعـة، واحتج عىل عـدم احرتام خارطة املغـرب، كما هو 
متعـارف عليها من قبل قناة جزائرية، مما اضطر الجامعة 
العربية إىل إصدار بيان توضيحي ورئاسة الجلسة إىل تقديم 
اعتـذار“. وشـدد عىل أنه ”ليـس من قواعد وأعـراف العمل 
الدبلومايس املغربي، وفق تعليمات امللك محمد السادس، أن 
يغادر (بوريطـة) قاعة االجتماعات، بل أن يدافع من داخل 
أروقة االجتماعات عن حقـوق املغرب املرشوعة ومصالحه 

الحيوية“.

 اسالم اباد/ أسوشييتد برس:
لقيـت صحفية حتفها سـحقاً، يـوم األحد، يف 
باكسـتان، أثنـاء تغطيتها مسـرية سياسـية 
بقيـادة عمران خـان، رئيس الوزراء السـابق، 
حسب ما ذكر ضابط رشطة بارز. وقال سلمان 
ظفر، مسـاعد املرشف يف كموق، إحدى البلدات 
عىل طريـق املسـرية، أّن صدف نعيـم، البالغة 
مـن العمر 36 عاماً، وهـي صحفية تلفزيونية 
تعمـل يف القناة الخامسـة يف الهور، ُسـحقت 
حتـى املـوت بعـد أن انزلقت من شـاحنة كان 
خان يسـتقلها. وكانت قافلـة خان يف طريقها 

عـرب إقليم البنجاب باتجاه إسـالم أباد يف ثالث 
أيام املسرية. وكان املتظاهرون يتحدون خليفة 
خان، رئيس الوزراء شهباز رشيف وحكومته، 
للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. ودعا فريق 
قافلـة خان عدداً قليالً مـن الصحفيني يف وقت 
واحـد إىل أعـىل الشـاحنة للتحـدث مـع خان.

وقال خان يف تغريدة: ”صدمت وشـعرت بحزن 
عميـق جراء الحـادث املفجع الـذي أدى لوفاة 
صحفية القناة الخامسـة، صـدف نعيم، أثناء 
مسـريتنا اليوم“، مضيفـاً ”ال أجد كلمات أعّرب 
بها عـن حزني، دعائي وعزائـي لألرسة يف هذا 

التوقيت املأسـاوي. لقد ألغينا مسريتنا اليوم“.
كمـا عّرب رشيف هـو اآلخر عـن تعازيه ألرسة 
نعيـم املكلومة، معلناً عـن تقديم نحو 20 ألف 
دوالر تربعاً ألقاربهـا. وكتب رشيف يف تغريدة: 
”حزيـن للغاية لوفـاة الصحفية صـدف نعيم 
بعـد سـقوطها من حاويـة مسـرية طويلة“.
وأضـاف: ”ال أسـتطيع أن أعّرب عـن حزني بما 
يكفي بشـأن هـذا الحادث املأسـاوي. تعازينا 
الصادقـة لألرسة. صدف نعيـم كانت صحفية 
مفعمـة بالحيويـة ومجتهدة. ندعـو أن تلهم 

أرسة الفقيدة الصرب“.
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أديب كمال الدين شاعر عراقي مقيم حالياً 
يف أسرتاليا. ولد عام 1953. تخّرج من كلية 
اإلدارة واالقتصـاد- جامعة بغـداد 1976. 
كمـا حصل عىل بكالوريـوس أدب انكليزي 
مـن كليـة اللغـات- جامعة بغـداد 1999، 
وعـىل دبلوم الرتجمـة الفورّية مـن املعهد 

التقني لوالية جنوب أسـرتاليا 2005. 
بالعربّيـة  شـعرّية  مجموعـة   25 أصـدر 
واإلنكليزّية، منذ مشواره الشعري الذي بدأه 
مـع مجموعتـه األوىل: ”تفاصيـل“ 1976، 
نذكر منهـا ”نـون“، ”النقطة“، ”شـجرة 
الحـروف“، ”الحـرف والغـراب“، ”مواقف 
األلـف“، ”يف مـرآة الحـرف“، ”حـرف من 
مـاء“، ويف اإلنكليزية صدرت له مجاميعه: 
” أبّوة“، ”ثّمة خطـأ“، ”حياتي، حياتي!“.  
كمـا أصـدر املجلّـدات السـتة مـن أعماله 
الشعرية الكاملة. وفيها يظهر جلّياً تفرّده 
الشعري باسـتخدامه الحرف العربي مالذاً 

روحياً وفنّياً. 
 ُترجمـْت أعمالـه إىل العديـد مـن اللغـات 
والفارسـية  واإلنكليزيـة  كاإليطاليـة 
واألوردية واإلسبانية والفرنسية والكردية. 
نـال جائـزة اإلبـداع عـام 1999 يف العراق. 
واْخِتـرَيْت قصائده ضمن أفضـل القصائد 
األسرتالّية املكتوبة باإلنكليزّية عامّي 2007 

و2012 عىل التوايل.
صدر 16 كتاباً نقدّياً عن تجربته الشعرّية، 
مـع عـدد كبـري مـن الدراسـات النقديـة 
واملقاالت، كما ُنوقشـت الكثري من رسـائل 
املاجسـتري والدكتوراه التي تناولت أعماله 
الشعرّية وأسـلوبيته الحروفّية الصوفّية يف 
العـراق والجزائـر واملغرب وتونـس وإيران 

والهند.
القصيدة الحروفية

التـي ُعرِفـت بهـا  الحروفيـة  -قصيدتـك 
واشـُتِهرت من خاللها، كيف بدأت وما هو 

أصلها؟
* حروفيتي يف أصلها قرآنية. فالحرف حمل 
معجزة القرآن املجيد وال بّد لحامل املعجزة 
مـن ّرس لـه،  كمـا أّن الله سـبحانه وتعاىل 
أقسـم بالحرف يف بداية العديد من السـور 
الكريمة، وكان يف ذلك ضمن ما يعني وجود 
ّرس اضـايف ُيضـاف اىل ّرس القـرآن املجيـد 
نفسـه. فِمن القـرآن الكريم نهلـُت معاريف 
يف مختلـف األصعدة. فالقـرآن الكريم بحر 
عظيم وفيه علم ما كان وسـيكون، أي علم 
األسـئلة الكربى التي واجهت البرشية منذ 
خلـق آدم إىل يومنا هذا عرب أخبـار األنبياء 
واملرسـلني، وتفاصيل عذاباتهم ومعاناتهم 
وصربهم وغربتهـم وأحزانهم وهم يبلّغون 
يف مختلف األزمنة واألمكنة رسالَة التوحيد 
واملحبـة والسـالم واحـرتام اآلخـر وعـدم 
تحقـريه أو االعتـداء عليه بأّي شـكل كان 
وبأّية صورة كانت. وهو لكّل كاتب وشاعر 
وأديـب كنز ال يفنـى من املعـارف اللغوية 
اإللهيـة،  واألرسار  والفكريـة،  والروحيـة 
والقصص املعتربة، واملواقف األخالقية ذات 

املضامـني العميقة، والحوارات الفلسـفية 
واليوميـة ما بـني الخالق ورسـله وما بني 
رسـله وأناسـهم.  قادني القرآن الكريم  إىل 
التصـوّف، ومـن التصـّوف تعلّمـُت معنى 
التأمل يف ملكوت ملك امللوك، ذاك الذي يقول 
لليشء كْن فيكـون. وتعلّمُت عظمَة الزهد، 
وأرسار الـروح الكـربى، ومعنـى سـياحة 
الـروح عاريـًة إال مـن رحمة ربـي يف زمن 
يعبـد الناس فيه دنانريهـم ودوالراتهم حّد 

الجنون.
وحني تأملـت يف الحرف العربي خالل رحلة 
شـعرية قاربت الخمسـة عقـود، ولم تزل 
متواصلـة بحمـد اللـه، وجـدُت أن للحرف 
العربي ما يمكن تسـميته بـ(املسـتويات) 
فهناك املستوى التشكييل، القناعي، الداليل، 
الرتميـزي، الرتاثي، األسـطوري، الروحي، 
الخارقي، السـحري، الطلسمي، اإليقاعي، 
الطفـويل. هكـذا وعـرب كتابـة املئـات من 
القصائـد الحروفيـة التي اتخـذت الحرف 
قناعاً وكاشفاً للقناع، وأداًة وكاشفًة لألداة، 
ولغًة خاصًة ذات رموز ودالالت وإشـارات 

تبزغ بنفسـها وتبزغ باللغة ذاتها، عرب هذا 
كلّه أخلصُت للحرف عرب عقود من السـنني 
حتى أصبح َقَدري الذي الزمني وسيالزمني 

أبداً.
نسيج من املحن

- كيـف جئت إىل عالـم الكتابة أو ما الرياح 
التي دفعت مركبك؟

* جئـُت إىل الكتابـة بمركب األلـم وبرياح 
عاصفة! جئـُت   مدفوعا إىل الكتابة بمزيج 
عجيب من محن الذات وأسئلتها الوجودية، 
من ِمَحن الحرمان والحرب، من ِمَحن القمع 
والحرية، من ِمَحن الجوع أو ِمَحن الذهب، 
مـن ِمَحن الحلم واملوت، من ِمَحن الطفولة 
الضائعـة والشـباب املحروم والشـيخوخة 
املتوحـدة، ِمَحن الوطـن والغربة، من ِمَحن 

أن تكون أو ال تكون. 
من كل هذا املزيج العجيب الغريب، املضحك 
املبكي، بدأت أنسـج حرويف محاوالً التكّيف 
مـع الحيـاة ومحـاوال فـّك شـفرة الحياة 
نفسـها لفهـم أرسارها العميقـة والزائلة، 

الجميلة والبشعة، املبكية والساخرة.

 تألق نقدي وأكاديمي
- هل أنصفك النقاد؟ وما  دورهم يف نتاجك 

االدبي؟
* نعم أنصفني النقاد، ولله الحمد، والسبب 
هو أن النقاد والباحثني األكاديميني وجدوا 
يف قصائـدي تجربـة شـعرية مختلفة عّما 
اعتـادوا عليـه، كمـا وجدوها بشـكل عام 
ممكنـة التلّقـي بشـكل سـلس، وممكنـة 
الـتأويـل عـىل نحو يثـري األسـئلة النقدية 
ممتعـة وخصبـة، فأحّبوهـا وتناولوها يف 
عدد كبري من  املقاالت النقدية والدراسـات 
والبحـوث، وللـه الحمـد، حتـى صـدر عن 
تجربتـي 16 كتابـاً نقديـاً لنّقـاد عراقيني 
وعرب، مع 33 رسـالة ماجستري ودكتوراه 
ناقشت أعمايل الشعرية يف جامعات العراق 

والجزائر واملغرب وتونس وإيران والهند.
كمـا منحوني ألقابا مشـتقة مـن تجربتي 
مثـل   ، الحروفيـة  الصوفيـة  الشـعرية 
”أمـري  الحـروف“.  ”ملـك  ”الحـرويف“، 
الحـرف  ”شـاعر  املنـّون“،  الحـروف“،“ 

والنقطة“.

إن هذا العدد الكبري من املقاالت والدراسات 
التي كتبها نقاد من مختلف البلدان واألجيال 
واالتجاهـات الفنية ونرشوهـا يف الصحف 
واملجـالت  املحكمـة واملواقع عـن تجربتي 
أمـر يدعو للفرح دون شـك. وبالطبع كان 
كل هذا االحتفاء النقدي، من ناحية أخرى، 
خـري معـني يل لالسـتمرار يف تعميق تجربة 

الحرف لدّي وتنويعها.
معنى الشاعر

-ماذا يعني لك أن تكون شاعرا؟
* أن تكون شـاعراً يعنـي أن تكون ضمري 
اإلنسـان الكونـي وقلبه النابـض بالجمال 

والصدق واللطف! 
نعم، فـدور الشـاعر كبـري، بـل عظيم، يف 
والوئـام  والسـالم  املحّبـة  روح  تحقيـق 
لإلنسـانية يف كل مـكان مـن العالـم. وهو 
بوصلة روحية كبرية تشـّع شـمَس حروٍف 
تكتب كلمات السالم وُجمل املحبة وقصائد 
التأمـل يف املغزى الحقيقي للحيـاة، وتنبذ، 
بقوّة وشـجاعة، لغـَة التطـرف والكراهية 
والعنـف واإلرهاب والعنرصيـة والطائفية 

بكل صورها وأشكالها.
حضور القيص

-متى تومض  القصيدة يف مخيلتك؟
* الشـعر، كمـا أرى، هو اكتشـاف الحياة 
يف ومضـة نـادرة، ومضة صعبـة الوصف، 
لكنها مبثوثة يف الجمال املدهش أو املعاناة 
العميقـة حد اإلدهـاش أو الجنـون. وعىل 
الشـاعر أن يلتقطها بعينه الثاقبة، ونبضة 
قلبه العاشـقة، وحرفه الذي يجيد الكشف 

وتسمية األشياء.
 هكذا تبدأ القصيدة اسـتجابًة لدمعة حرّى 
أو ملوقف مخيف أو لكلمة جارحة أو ملشهد 
مثـري أو ألغنيـة عذبـة أو لذكـرى مؤملـة، 
ويستطيع الشاعر الحقيقي أن يتلّقف هذه 
الـرشارة املباركة أو امللعونة  أو الجريحة أو 
املعذَّبة يف أّي وقت ليشـعل بها ذاكرته التي 
تشـبه حطباً جاهزاً لالشتعال فتنثال عنده 

الصور والكلمات انثياال.
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كان البـد أن أبحـث عن عمل إضايف حتي أسـتطيع 
توفـري نفقات املعيشـة، وذلك بعـد أن فوجئت بأن 
راتبي الشـهري يبلغ أربعة وثمانـون جنيها فقط 
ال غـري، نظري عمـىل كمعلم ىف الـوزارة، بينما كنت 
أحتاج إىل أكثر من ذلـك بكثري حتي يمكنني البقاء 
عـىل قيد الحياة..جربت أن أعمل مندوبا للمبيعات، 
فالتحقت برشكة للتوزيع تدعي بأنها رشكة عاملية، 
وهي مجرد مكتب صغري..يديره رجل أنيق..يرتدي 
بدلة زرقاء، ويتحدث بلباقة وطالقة..اسـتطاع أن 
يقنعنـي ىف دقائق أنني يوما ما سـوف أجلس عىل 
مكتـب مكيف مثله.. كان العمل يقتىض أن نجتمع 
معـا شـبابا وفتيـات صباحـا؛ لنتدرب عـىل إقناع 

الزبائن لرشاء منتجـات صينية رخيصة، بدافع أن 
هناك خصم يجب االستفادة منه، ثم نتفرق بعد ذلك 
عـىل املقاهي ومكاتب املوظفني، لتسـويق ما لدينا 
مـن بضائع يوميـة: لعب أطفـال أو أدوات منزلية 
أو غري ذلـك مما يحتاجه النـاس ىف حياتهم..مرت 
األيام أتجول فيها بني الطرقات، ألبحث عن الزبائن 
من املوظفني ىف مكاتبهم أو مرتادي املقاهي، ومن 
أجل ذلك أسـري عرشات الكيلومـرتات، وأنا أتصبب 
عرقـا وأعانـي مـن اإلجهاد..أجلـس أحيانـا عـىل 
حافة الرصيف، أللتقط  األنفاس وأحسـب ما بعته 
ومقـدار حصتي مـن األرباح، والتـى ىف الغالب وىف 

أحسـن األحوال ال تتعدي    ثالثة جنيهات  يوميا.
ىف هـذا اليوم قررت أن أتجـه إىل رشكة كبرية يعمل 

بهـا ربما مئات املوظفني..منعني حارس األمن من 
الدخول..بقيـت منتظرا خارج مبني الرشكة أتحني 
فرصـة للدخول..رأيتـه يبتعـد عن البـاب، فدلفت 
برسعـة للداخل..تجولـت بـني املكاتـب حيث بعت 
الكثـري من لعـب األطفـال التي بحوزتـي، وحانت 
لحظة املغادرة..رآني رجل أنيق ذو بدلة زرقاء، وأنا 
أعـرب الطرقة نحو الباب، فخمنت أن يكون صاحب 

الرشكة..سمعته ينادي بصوت عال:
أين األمن؟  -

هرع الحارس نحوه، فأشـار الرجل ناحيتي حينئذ 
أمسـك الحارس بيدي، ليدفعني خارجا..سـقطت 
الحقيبـة التى تحتوي مـا تبقى مـن البضائع من 
يدي..سحقها الحارس بقدمه..دفعته بعيدا عني..

التقطت الحقيبة مـن األرض، ورأيت مابها..كانت 
كل اللعب البالستيكية مهشمة..بدرت مني رصخة 
بحرشجـة واضحة..نظـرت إىل الرجـل ذي البدلـة 
الزرقـاء، فوجدته يضحك بأعـىل صوته وهو يميل 
برأسـه إىل الخلف.. تذكرت وقتها أنني قد رأيت هذا 

الوجه وتلك الضحكة من قبل.
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يقول( وودي آلن)،انا مهتم باملسـتقبل، ففيه انوي 

ان اقيض سنواتي املقبلة.
تجـري احـداث الروايـة يف سـبتمرب ١٩٧٦ يف مطار 
ميامـي فلوريدا، (اليوت) الطبيب الشـهري  ذو عمر  
الثالثـني عامـا ، الحـظ رجـال يف حوايل السـتني من 
عمره، اليزال يحظى بقـوام ريايض وله لحية غزاها 
الشيب، اهتم الطبيب ( اليوت)، وشغل تفكريه اقرتب 
منه بشعور غريب وكأنه يعرفه مسبقا، ثم وجد انه 
يعرف اسمه،صعق اليوت حني ناداه بأسمه، ووجده 
انه يشـبه والده كثريا،فسـأله انت ابي؟فأخربه انت 
انا بعد ثالثني سـنة. اسـتغرب اليوت مـن ذلك، اراد 
ان يسـتوضح االمـر منه ويعـرف تفسـريا لكالمه، 
لكن فجأة دفق من الدم من انفه وسـال بغزارة عىل 
وجهة،اخـرج( اليـوت)، منديال ورقيـا ووضعه عىل 
انفـه ليوقـف نزيف الدم، اخـذه اىل الحمام ليغسـل 

وجهه،لكنه اختفى.
فتح ( اليوت)، عينه يف عام ٢٠٠٦ وجد نفسه يف سن 
السـتني،وكان مسـتلقيا يف رسيره وقلبـه يدق بقوة 

وجسـده ينضح عرقا،كأنـه يف حلـم او كابوس لعني 
وقع عينه عىل نفسـه يف عمر الثالثني، كما انه عاد اىل 
الوراء  كل تلك السـنني،القى اللـوم عىل حبوب ذهبية 
صغرية اعتاد ان ياخذها حسب وصفة طبيب يف وقتها 
املحدد،ربمـا كان يف حلـم، وقف عىل ايـة حال متجها 
نحو النافـذة التي تطل عىل املحيـط وجزيرة الكاتراز 
وجـرس غولدن غيث، اراحته تلك املناظر واحالم الليلة 
املضطربة،هـدأ واطمئنـت نبضـات قلبـه بعـد نزيف 
الـدم  يف اثنـاء الليلة املاضية،فكر انـه مرضه هو من 
يشـوش ذهنه.حيـث انه يعانـي من رسطـان الرئة، 
بسبب تدخينه املستمر،رغم اخذه للعالج لكنه مايزال 
يعاني من نوبات السـعال .وااللـم،( اليوت  كوبر)، يف 
حياته امرأتـني (انجي) ابنته،( ايلينـا )، زوجته التي 
فقدها منذ ثالثني سـنة،اتجه لعمله يف قسـم جراحة 
االطفـال، حيـث كان احـد اقطـاب املستشـفى، كان 
مهتمـا بمرضاه ويقـدم لهم العنايـة،كان يف انتظاره 
عملية كربى لقلب طفل صغري، اعتاد ان يقوم بمثلها 
الكثري من املرات ، ونجح بها، بعد ان انهى عمله اتجه 
اىل موعد مع صديقه املفضـل( مات)،الرجل الفرنيس 
املتفتح، دار حديثا طويال بينهم من ضمنه ان( اليوت) 
التقى يف سـفرته االخرية اىل اسـيا  بشخص كمبودي  
يعـد نفسـه مثل مـارد سـحري،طلب مـن ( اليوت)، 
ان يتمنـى امنية،اليوت تمنى ان يلتقـي بزوجته مرة 
اخرى( ايلينـا) املتوفية،وانه عانى من احالم مزعجة، 
لكن (مات) هدئه وخفف عنـه ودعاه ان ينىس االمر. 

ورافقه اىل الفندق.
يعـود الزمـن اىل عـام ١٩٧٦ حيـث ( اليوت)،(مات) 
ويتنـاوال  البحـر  شـاطئ  عـىل  يسـتلقيان  شـابان 
املثلجـات،( اليـوت)، يخرب صديقه انـه حصل له امر 
غريب حيث انه التقى بنفسـه باملستقبل حيث اصبح 
يف السـتينات مـن عمره،كاملعتـاد اخـربه صديقه ان 
عليه ان يرتاح مـن الهذيان،وفاتحه بموضوع يخص 

مرشوع استثماري.
( ايلينـا)، زوجته طبيبة بيطريـة ومتخصصة يف علم 
البيولوجيا البحرية ، تعمل يف منتجع  يهتم بالحيوانات 

كالحيتـان. كانـت تعشـق مهنتهـا  مـع  البحريـة 
الحيوانات،كما كانت ترغب يف انجاب طفل من زوجها 

( اليوت) الرافض للفكرة. رغم رغبته باسعادها.
عام ٢٠٠٦ ( اليوت)، يف سـن السـتني دخـل اىل منزله 
الذي يسكنه منذ وقت طويل، استلقى عىل رسيره بعد 

ان تناول دواءه واراد ان يكمل الليلة السـابقة.
عـاد اىل حلمه  من حيـث قطعه حيث التقى بنفسـه  
شـبح الرجل الـذي التقـاه باملطار، حـني كان يف عام 
١٩٧٦ ،اقنعـه بأنهما واحد احدهما بالشـباب واالخر 
بالكرب،حتـى انهما ارشكا بالعنايـة بكلب واحد،وهذا 
االخري يعرف كليهما. اخربه انه عاد اىل الثالثني السـنة 
املاضيـة الن لديـه امنية ان يرى زوجتـه( ايلينا) مرة 
اخرى، ودار شجار بينهم وصل اىل رضب الرجل الكبري 

بقوة.
تمكـن ( اليوت) من اقناع صديقه بكل ماحدث ،حيث 
ابلغه ان عليه ان يجد رشطيا ياخذ بصمات والعة كان 
قد تركها الرجل السـتيني للتأكد مـن هويته وتالعبه 
بـه، كان عليه ان يقنع صديقـه الرشطي وان يصدق 

ماجـرى مـن حـدث غريـب ليسـتمر يف التحقيقـات 
الجنائية واخذ البصمات.

لكـن الرشطـي وجد طريقـة ثانية ملعرفـة البصمات 
،كانت النتيجة تطابق البصمات يف الوالعة مع بصمات 

( اليوت).
يف سـبتمرب عام ٢٠٠٦ اليوت عمره ستني عاما، يشعر 
باالرتيـاح مـن تمكنه من العـودة للمـايض وعلم انه 
اسـتغرق عرشين دقيقة بعد ان تناول اقراصه،تناول 

حاسوبه واستطلع تقارير عن انواع النوم.
،اليـوت يف سـن  الزمـن اىل عـام ١٩٧٦  سـفر عـرب 
الثالثني،يـزور زوجتـه يف مكان عملهـا حيث الحيتان 

والدالفني،يطلـب منهـا ان تنجـب طفـال لهمـا.
نهـار اليـوم الثانـي وهو جالـس يسـتمتع بعروض 
الدالفني،كان الظهور الجديد للرجل املسـن،لم يتفاجأ 
(اليوت)،مـن ذلك بـل كان يتوقع حظوره،سـأله عن 
املسـتقبل وكيف تبدو ٢٠٠٦، عرشات االسئلة، عمله، 
وهل سيكون له طفل. التقى بـ ( ايلينا)، االمر الغريب 
ان كليهما يف نفس املدرجات الشاب، والعجوز، اكتفى 

العجـوز بنظرة من ( ايلينا)، اخـري( اليوت)، انه جاء 
من اجل تلك النظرة وانه سـوف اليعـود بعد ذلك، الح 
( اليوت) عن السبب فاخربه النها سوف تموت قريبا، 

وانه هو من سيقتلها.
املـايض  تغيـري  يف  وتحـدي  بينهمـا  اخـر  لقـاء  
واملسـتقبل،حيث ابلغه ان عليه ان يتخىل عن ( ايلينا) 
لينقذها وينقـذ ابنته من موت محتم، وانه سـيلتقي 
بفتـاة اخـرى بعد سـنني عديـدة وينجب منهـا ابنة.
اخربه ذلـك وغادر الزمـن، بقي اليوت ينتظر السـفر 
عرب الزمن عدة شـهور دوان اي اخبار، كان يتامل ان 
ذلك حلم وينتهي، حل الشـتاء وفيه اليوم الذي  يكون 
فيه مقتل( ايلينـا)، كانت بضعة كلمات من محادثته 
مع ( ايلينا) كفيلة بأن تغري املسـتقبل، بعد  ذلك عليه 
ان يلتـزم مـع العجـوز بـرتك زوجته، حفاظـا للعهد 
واالتفاق بينهم،اخربها انه سـيرتكها مـن اجل امرأة 
اخرى يحبها وعليهمـا االنفصال، كانت صدمة كبرية 
لهـا، ايلينا تسـري ضائعـة يف االلم والطرقـات وتنهي 
حياتهـا ، بأن ترمي نفسـها من اعـىل الجرس غولدن 
لكنها تصاب برضوض وتمر بغيبوبة. يخالفان قانون 
الزمـن وقوانـني الفيزياء حيـث ان ( اليوت) الشـاب 
والعجوز يتشـاركان يف انقاذهـا يف عملية كربى تنجو 
بعدهـا وتعيـش. يلتقي اليـوت بفتاة اخـرى وينجب 
منـه ابنته الوحيدة التي تكرب مـع االيام وتصبح فتاة 
شـابة يف حـني يكشـف الفحـص الطبـي عـن وجود 
مرض الرسطان الذي يقـيض بدوره عىل حياة اليوت. 
اجـاد ( غيوم ميسـو)، يف عملية الذهـاب واالياب بني 
املايض واملستقبل، من احضار شخصيتني ويف عمرين 
مختلفني لشـخص واحد، العالم الـذي نعرفه ليس اال 
واحـدا من بني عـدد المتناه مـن عوالم اخـرى، تغري 
االقـدار وحتمية املـوت والحيـاة، االرادة الحرة وقدرة 
املرء عىل التأثري عىل قدره وصنع مسـتقبله، مصائرنا 
يراها مربمجة من العبث مقاومتها وتغيريها حسـب 
االمزجـة، والعواطف، قوة عليا تتحكـم بنا، مزج بني 
التشـويق واالثارة، مهارة ترسق الوقـت، بناء درامي 
متكامـل مـن بدايـة اىل العـرض بعد حبكـة محكمة 
وذروة متناهيـة الصعـود، لغـة واضحـة ومفهومة، 

جعلنا نشاطره فلم سينمائي مدهش.
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َحَملُت َمعي َذاَك الِسوَاَر َواعرُِف

ِبأنِّي عىل َجمِر املَساَفِة أهرُِف

ِطواَل َطريِق اليأِس ِمن َغرِي َرجَعٍة

أعوُد ، َولَو أنَّ الَبقاَء ُيَكلُِّف

َتعاَسَة أّيامي َبِقيُت وَِعنَدُه

اً َواغرُِف َسَيتَِّصُل الَنهراِن ِودَّ

َرشاَكَة ما َبنَي الُضلًوِع َوَرشُطها

َيُقوُم ، عىل األنفاِس َحرصاً َوُيتلُِف

ِسواها ، َوما ِبالَكتمِّ إال َمضاَضٌة

وِم َتقيض َوُتدِنُف َوَكأٌس ِمَن الزَقُّ

ُف عىل ِذكراُه ِمنها ِبلَهَفٍة أسِّ

َكثرياً ِمَن الِنسياِن والَعنُي َتذِرُف

َفيا َقلََقاً َيقتاُت ِمّني اضِطراَبُه

عىل َغفلٍَة بالالُشُعوِر َوَيخِصُف

ٍة َعَيلَّ ِبَتعكرِي املِزاِج وَُغصَّ

َكَحَرشَجٍة باالحِتضاِر ُتَكتُِّف

ُمحيطاً ِمَن الالوَعَي والوَعُي ِعنَدها

ُيساوي اصِطداَم الَكوِن بالَكوِن َيقِصُف

يل أزيحي ِستاَر الَهمِّ إن لَم ُتَعجِّ

َفَعرُضِك هذا ُكلُّ ما ِفيِه ُيقرُِف

َعىس أنَّ ما َقد فاَت َطيفاً َوَبعَدُه

َسأصحو َولَن أُرخي ُجفوني َواطرُِف

َولِكنَُّه الواِقُع املَجنوُن يف أوِج ُعنِفِه

َيًصبُّ عىل رأيس الَبالَء َوَيقِذُف
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الحـب وحـده ال يكفـي لنجاح الـزواج، 
فالزواج عالقـة طويلة املـدى تحتاج إىل 
بـذل الجهـد مـن الطرفني حتـى يحققا 
النجاح واالستقرار. وهناك قيم أخالقية 
تعمـل كحجر أسـاس للعالقـة الزوجية 
الناجحة، تعريف عليها من خالل السطور 
القادمة، وابدئـي يف تطبيقها عىل الفور 

لتحققي عالقة زوجية ناجحة.
1 - التغافل

التغافـل عن األخطـاء الصغـرية التي ال 
تسـتحق القتال بسـببها، قيمة أخالقية 
راقية، توفر طاقتك ووقتك، وتقلل نسب 
الخالفـات واملعارك الزوجية، لذا تحققي 
مـن األمـور املزعجـة يف زواجـك قبل أن 
تناقشـيها مـع زوجـك، إذا وجـدِت أنها 
غري مؤثرة وال تسـتحق النقاش، تغافيل 

عنها.
2 - االحرتام

االحـرتام املتبـادل بني الزوجـني من أهم 
واالحـرتام  الـزواج.  نجـاح  أساسـيات 

الحقيقـي يظهـر يف أوقات الخـالف، لذا 
احـريص عىل أن يكـون احرتامك لزوجك 
حقيقيـاً وظاهراً أمامه وأمـام الجميع، 

واحـريص عىل أن يظـل احرتامك لزوجك 
ثابتاً ال يقل حتى يف أوقات الخالف.

3 - ضبط النفس

ضبط النفس والسيطرة عىل االنفعاالت، 
يسـاعدك عىل االحتفاظ بهدوئك، وأيضاً 
احرتامـك لزوجـك، خاصـة يف األوقـات 

التي تشـعرين فيها باالنزعاج، لذا دّربي 
نفسـك من اآلن عىل التحكم يف انفعالتك 

والسيطرة عىل مشاعرك.
4 - الغفران

الغفران قيمة عظيمة، ليس من السـهل 
نسـيان أخطاء الطـرف اآلخر، ولكن من 
الرائع منـح الغفران من أجـل الحصول 
عىل فرصة لنجاح العالقة طاملا أن زوجك 
ندم عـىل الخطأ، وقدم اعتـذاراً حقيقياً، 
وال ينـوي تكـرار الخطـأ، فتحـيل بروح 

متسامحة، واغفري له.
5 - الصرب واملثابرة

الـزواج عالقـة طويلـة املـدى، وهـو ما 
يجعله معرضاً ألزمـات صعبة، وعثرات 
عديدة، هـذا الطريق الطويـل يحتاج إىل 
الصـرب، وعـدم االستسـالم، يحتـاج إىل 
املثابـرة واإلرصار عـىل إنجـاح العالقة، 
لذا تحيل بالصـرب، وروح املثابرة واإلرادة 
القوية، واجعيل نجاح زواجك هدفاً مهماً 

يف حياتك ال تقبيل التنازل عنه. 

حـددت دراسـة أمريكيـة جديدة 

أفضل سـن لإلقالع عـن التدخني 

وتجنب مخاطـر املوت، وتوصلت 

موقـع  نرشهـا  التـي  الدراسـة 

«سـينس ألـريت»، األربعـاء، «إىل 

أن مدخني السـجائر الذين أقلعوا 

عن التدخني قبل سـن ٣٥، لديهم 

معدالت وفـاة مماثلة خالل فرتة 

زمنيـة معينـة ألولئـك الذيـن لم 

يدخنوا عىل اإلطالق».

ووجدت الدراسـة أن أولئك الذين 

سـن  يف  التدخـني  عـن  توقفـوا 

متأخـرة مـا زالـوا يـرون فوائد 

كبرية، لكن معدالت الوفاة لديهم 

تجـاوزت أولئك الذيـن أقلعوا عن 

التدخـني قبـل بلوغهـم سـن ٣٥ 

عاما.

عىل سـبيل املثال، أظهر املدخنون 

عـن  أقلعـوا  الذيـن  السـابقون 

التدخـني، والذيـن كانـت ترتاوح 

عامـا،  و٤٤   ٣٥ بـني  أعمارهـم 

معـدل وفيات أعىل بنسـبة ٢١ يف 

املئـة، مقارنة بالذين لـم يدخنوا 

أبـدا. وأولئـك الذيـن أقلعـوا عن 

التدخني بني سن ٤٥ و٥٤ أظهروا 

معـدل وفيات أعىل بنسـبة ٤٧ يف 

املئة، مقارنة بغري املدخنني.

وقال مؤلفو الدراسـة إن «اإلقالع 

عـن التدخني، خاصـة يف األعمار 

األصغـر، كان مرتبطا بانخفاض 

كبري يف معدل الوفيات».

ولفـت، جـون بـريس، األسـتاذ 

األرسة  طـب  قسـم  يف  الفخـري 

جامعـة  يف  العامـة  والصحـة 

إىل  دييغـو،  سـان  كاليفورنيـا، 

أن «هـذه هـي الدراسـة الثالثة 

الكبرية التي تشـري إىل أن سن ٣٥ 

قد يكون هو العمر األمثل لإلقالع 

عـن التدخـني، خاصة بالنسـبة 

ألولئك الذين بدأوا التدخني يف سن 

مبكرة».

وقال بـريس، الذي لم يشـارك يف 

املعروف  الجديدة، «من  الدراسـة 

منـذ فرتة طويلة أنـه كلما توقف 

املدخن عن التدخـني مبكرا، كان 

ذلك أفضل».

واسـتندت الدراسـة عـىل بيانات 

صحيـة أمريكيـة، وعـىل مـؤرش 

الوفيـات الوطنـي، وهـو قاعدة 

يف  الوفيـات  لسـجالت  بيانـات 

البالد.

وشـملت الدراسـة تحليل بيانات 

اسـتقصائية ألكثر من ٥٥٠ ألف 

بالغ أكملوا االستبيانات بني يناير 

١٩٩٧ وديسـمرب ٢٠١٨ وكانـت 

أعمارهم بني ٢٥ و٨٤ عاما.

ومن جانب آخر، أضافت جمعية 

القلب األمريكية، يف يوليو املايض، 

ضمـن  املنتظـم  الجيـد  النـوم 

العوامـل التـي تؤدي إىل تحسـني 

صحـة القلـب والتمتـع بصحـة 

جيدة وإطالة عمر اإلنسان.

وأصبح النوم الجيد العامل الثامن 

ضمـن قائمة تضـم الحفاظ عىل 

التدخـني،  وعـدم  صحـي،  وزن 

والنشـاط البدنـي، واتبـاع نظام 

غذائـي صحـي، والحفـاظ عـىل 

ضغط الدم والكوليسرتول وسكر 

الدم عند مستويات مقبولة.

 argan) كلّنا نعلم أن زيت األرغان أو األركان

oil) بفوائـد جمالية مذهلة ألنه يسـتخدم 

يف العديـد مـن املسـتحرضات التجميليـة. 

ولكن هل سـمعت يوماً بفوائـد هذا الزيت 

الصحية؟ تكشف إليك يف هذا املقال عن أبرز 

فوائد زيت األرغان الصحية، غري املتوقعة:

معالجـة الجـروح: ضعي القليـل من زيت 

األرغـان عىل الجـرح وسـتتفاجئني بقدرة 

هـذا الزيت عـىل معالجة الجـروح بأرسع 

وقت ممكن.

معالجة السكري: هل كنت تعلمني أن زيت 

األرغان يساهم يف خفض مستوى السكري 

يف الجسـم؟ حاويل تناول كمية صغرية منه 

يوميـاً للحفـاظ عـىل مسـتوى معتدل من 

السكر يف جسمك

الحماية من الرسطان: أشـارت الدراسـات 

الحديثة إىل أن زيت األرغان يحتوى عىل مواد 

مضاّدة ملرض الرسطان الخبيث. كما يمكن 

اسـتخدام هذا الزيت عنـد اإلصابة باملرض 

للتخفيـف من تكاثـر الخاليـا الرسطانية. 

فإن مفعول هذا الزيت عىل الجسـم يشـبه 

مفعول العالج الكيميائي.

الجيـد يف  الكولسـتريول  تعزيـز مسـتوى 

الجسـم: هل كنت تعلمـني أن زيت األرغان 

يرفـع مـن نسـبة الكولسـتريول الجيـد يف 

الجسـم ويخّفف من نسـبة الكوليسـرتول 

الـيسء؟ ال تـرتّددي يف إضافـة هـذا الزيت 

عىل الئحة األطعمة الصحية التي تتناوليها 

ملحاربة الكولستريول.

محاربة اإللتهابات يف الجسم: إن هذا الزيت 

يقـيض عـىل مختلـف أنـواع اإللتهابات يف 

الجسم!

تسـهيل عملية الهضم: إن كنت تعانني من 

اإلمسـاك، ال ترتّددي يف تنـاول زيت األرغان 

لتسهيل عملية الهضم.
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مكونات الشاورما
- ٨قطـع من صـدور الدجاج 

املقطعة.
- كوب من زيت الزيتون.

- ربع كوب من الخل.
- نصـف ملعقـة صغـرية من 

امللح.
الفلفـل  مـن  كـوب  ربـع   -

األسود.
- ثالثة أرباع ملعقة كبرية من 

الكمون.
- ثالثة أرباع ملعقة كبرية من 

الكزبرة املطحونة.
- ثالثة أرباع ملعقة كبرية من 

البابريكا.
- ملعقة كبرية من الهيل.

- نصـف ملعقـة صغـرية من 
القرنفل املطحون.

- نصـف ملعقـة صغـرية من 
الزعرت املطحون.

- ملعقـة كبـرية مـن الثـوم 

البودرة.
- نصـف ملعقـة صغـرية من 

البهارات املشكلة.
- ربـع ملعقـة صغـرية مـن 

القرفة.
- ربـع ملعقـة صغـرية مـن 

الفلفل الحريف.
مكونات النقع

- كوب من املاء البارد.
- ملعقة صغرية من الخل.

- ملعقـة كبـرية مـن عصـري 
الليمون.

- ملعقة صغرية من امللح. 
طريقة التحضري

- نقع صدور الدجاج
تنقع صدور الدجـاج يف وعاء 
والخـل  باملـاء  مملـوء  كبـري 
وامللح وعصـري الليمون، يرتك 
ملدة سـاعة، ثم تشطف باملاء 

جيداً وتصفى .
- خلـط صـدور الدجـاج مع 

التوابل والخل الزيت
توضع صدور الدجاج يف وعاء 
كبـري، يضـاف الخـل والزيت 
وامللح والفلفل األسـود وباقي 
تخلـط  الشـاورما،  توابـل 
املكونـات جيـداً، ثـم يغطـى 
الوعاء ويوضـع بالثالجة ملدة 

٣ ساعات عىل األقل.
- قيل صدور الدجاج

مقـالة  يف  الزيـت  يسـكب 
عميقة كبرية عـىل نار عالية، 
تقـىل صـدور الدجـاج ملدة ٥ 
دقائق، ثم تخفف الحرارة مع 
االسـتمرار بالطهـي ملـدة ١٥ 

دقيقة.
- تقديم الشاورما

تقـدم الشـاورما مبـارشة يف 
طبق التقديم، يمكن تقديمها 
بجانـب  أو  بالسـاندوش 
والبطاطس  املقطعة  الخضار 

حسب الرغبة.

NNNÚrÌáy@pbéaäÜ

___NNlbì«¸a@ãé

NNNpbÓ◊Ï‹é

NNNN@ŸnÓi@¿@ŸjÓj†

NNNÚÓj†@|ˆbó„

Ÿ‹–†@pbj‹�€@ÚÌäÏ–€a@Úibvné¸a@‚á»€@áˆaÏœ@3

Ÿ‹–†@ıb»flc@Úzñ@åç»Ì@åÏ‹€a

تقـوم الكليتان بلعب دور مهم يف الحفاظ عىل نظافة الجسـد بطرد السـموم 

وإزالـة األحمـاض التـي تفرزهـا الخاليـا، لذا حـال مرضهـا ال تتجاهل هذه 

العالمات.

رغـم أهمية الـكىل ودورهـا املحـوري يف وظائف الجسـم، خاصة مـا يتعلق 

بالحفاظ عـىل التوازن الصحي لجميع املعادن املهمة واملاء فيه، فإنها عرضة 

لبعـض الحـاالت الصحيـة الخطرية، و بعض العوامل الرئيسـة املسـاهمة يف 

أمراض الكىل املزمنة، هي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب 

والسمنة.

وبـرصف النظـر عن هـذه األمـراض املزمنة، فـإن الطريقة التـي يعيش بها 

الشخص حياته، يمكن أن تسهم أيًضا يف اإلصابة بأمراض الكىل خاصة تكون 

الحصوات.

حصـوات الـكىل، واملعروفة أيًضا باسـم ”تحٍص بويل“، هي حالـة توجد فيها 

تكوينـات غري عادية من الحصوات بسـبب تصلب الرواسـب التي تتكون من 

املعادن واألمالح التي تتشكل داخل الكىل.

إذا بقيت حصوات الكىل غري مكتشفة لفرتة طويلة فإنها تستقر يف الحالب، ما 

قـد يمنع تدفق البول، ويؤدي إىل تضخم الكىل وتقلصات يف الرحم أيضا، والتي 

تكـون حالة مؤملة للغاية، بعض أسـباب هذه الحالة تشـمل النظام الغذائي، 

ووزن الجسم الزائد، وبعض الحاالت الطبية، وبعض املكمالت واألدوية.

ومن األعراض الشائعة لحصوات الكىل التي يجب الحذر منها:

- تغريات مفاجئة يف لون البول.

- ألم أو إحساس بالحرقان عند التبول.

- ألم ينترش إىل أسفل البطن والفخذ.

- ألم يف الجانبني (موقع الكىل).

أعراض غري عادية لحصوات الكىل:

حصـوات الكىل مزعجة وتجعل حياة املريض صعبة للغاية، لذا تأكد من أنك ال 

تعاني من العالمات التحذيرية التالية أو األعراض غري العادية والتي قد تكون 

غري شائعة.

و هـذه بعـض األعراض التحذيرية التي تسـاعدك عىل اكتشـاف معاناتك من 

حصوات الكىل:

- الشعور بألم يف أسفل الظهر.

- دم يف البول.

- الشعور باأللم يف أثناء التبول.

- عدم القدرة عىل التبول بشكل صحيح.

- البول كريه الرائحة والرغوة (عكر).

- الشعور بالغثيان.

- الحمى والقشعريرة.

هنـاك العديـد من العالجـات املنزليـة التي يمكن أن تسـاعد بشـكل فعال يف 

التخلص من حصوات الكىل بشكل طبيعي، وإليك قائمة ببعضها:

- زيادة تناول السوائل.

- رشب الكثري من املاء.

- تناول مزيج من عصري الليمون وزيت الزيتون.

- إضافة عصري التفاح لعصري الليمون.

- إضافة الخل لنظامك الغذائي.

- تناول عصري الكرفس.

األطفال ال يكّفون عـن الطلبات، 

رغباتهـم  تلبيـة  يف  ويرغبـون 

واالسـتجابة الفوريـة لطلباتهم، 

ولكـن يجـب أن تحققـي توازنـاً 

وتلبيـة  بطفلـك  االهتمـام  بـني 

احتياجاتـه، وبـني تعويـده عىل 

عدم االستجابة الفورية لطلباته.

االستجابة الفورية لطلبات الطفل 

تفسـد شـخصيته، وتقلل قدرته 

عـىل التحمـل، وتفقـده املرونة. 

تابعـي القراءة وتعـريف عىل فوائد 

عدم االسـتجابة الفورية لطلبات 

طفلك.

١- تدريب طفلك عىل التعامل مع 

مشاعر الحزن والسخط

عندمـا تؤخريـن تلبيـة طلبـات 

طفلك، بالتأكيد يشعر بالحزن أو 

السخط بسبب عدم الحصول عىل 

ما يريد عـىل الفور، ومع التكرار، 

يتعلم طفلك ويتدرب عىل التعامل 

مـع مشـاعر الحـزن والسـخط، 

فيصبـح أكثر صرباً وتقبالً، وأكثر 

قـدرة عـىل التكّيف مـع الظروف 

املتاحة.

٢- تعليم طفلك أهمية بذل الجهد 

للحصول عىل ما يريد

عىل سـبيل املثـال إذا طلب طفلك 

رشاء وجبـة رسيعة، وقدمِت أنِت 

له بديالً، وهو أن تقوما معاً بإعداد 

وجبـة منزليـة لذيـذة وصحيـة، 

سوف يصرب طفلك، ويبذل الجهد 

معِك، ربما يشعر بالجوع وللتعب، 

وربما اإلحباط أو الغضب بسـبب 

عدم الحصول عىل وجبة رسيعة، 

ولكـن يف النهايـة سـوف يحصل 

طفلك عىل وجبـة لذيذة وصحية، 

ويشـعر برضا أكرب ألنه شارك يف 

إعـداد الوجبة، وأيضـاً ألنه تناول 

طعاماً صحياً.

هذا يعلّم طفلك أهمية بذل الجهد 

للحصـول عـىل ما يريـد، وهو ما 

يجعلـه مثابـراً وقـوي اإلرادة يف 

املسـتقبل، فـال يـرتدد يف اختيـار 

الـذي سـوف  الطريـق األصعـب 

يوصله لنتائج أفضل وأكثر تميزاً، 

ألنـه اعتاد عىل بذل الجهد والعمل 

الجاد من أجل الحصول عىل نتائج 

متميزة.

٣- إعداد طفلـك لتحديات ما بعد 

البلوغ

عندمـا يعتـاد طفلـك عـىل عدم 

لطلباتـه،  الفوريـة  االسـتجابة 

يصبح أكثر مرونة وتقبالً، ويعزز 

وهـذا  بالرضـا،  الشـعور  لديـه 

مـؤرش جيـد ملهاراتـه يف التعامل 

مـع تحديات ما بعـد البلوغ، مثل 

أولوياتـه،  ترتيـب  عـىل  القـدرة 

وإدارة أموالـه، وأيضـاً الحفـاظ 

عىل عالقـات اجتماعية وعاطفية 

صحية.

تحرص كل أم عىل أن تقدم لطفلها نظاماً 

غذائياً يعزز نموه وصحته العامة. ويبدو 

أن اللوز سـوف يحتـل النظـام الغذائي 

لألرس خالل الفرتة القادمة.

حيث أشـارت دراسة حديثة إىل أن تناول 

اللوز الكامل أو املطحـون يومياً كوجبة 

خفيفة، من شأنه تعزيز صحة األمعاء.

الدراسة أُجريت يف جامعة كينغز كوليج، 

وشـملت ٧٨ شـخصاً يتمتعـون بصحة 

جيدة، ولكنهـم ال يتناولون اللوز ضمن 

نظامهـم الغذائـي. وعـىل مـدار فـرتة 

الدراسـة التي اسـتمرت ٤ أسـابيع، تم 

تقسـيمهم إىل ٣ مجموعـات: املجموعة 

األوىل تناولـوا وجبـة خفيفة مـن اللوز 

الكامل يومياً، واملجموعة الثانية تناولوا 

وجبة خفيفة من اللوز املطحون يومياً، 

بينما اسـتمر أفراد املجموعة الثالثة عىل 

نظامهم الغذائي الخايل من اللوز.

والحـظ الباحثون أن أفـراد املجموعتني 

الذيـن تناولوا اللوز الكامـل واملطحون، 

تمتعوا بصحة أمعاء أفضل.

وأعـزى الباحثون نتائج الدراسـة إىل أن 

اللـوز يمد الجسـم بنوع مـن األحماض 

الدهنيـة، التي تعزز عمل الخاليا املبطنة 

لألمعـاء، وبالتـايل يصبح جـدار األمعاء 

بيئة خصبة لنمـو البكرتيا النافعة، مما 

يعزز صحـة األمعاء، ويزيد مسـتويات 

والعنـارص  الفيتامينـات  امتصـاص 

الغذائيـة، وهـو مـا يعـود عىل الجسـم 

بفوائد صحية جمـة، منها التخلص من 

اإلمساك، وزيادة االستفادة من العنارص 

الغذائية التي تدخل إىل الجسم.
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تأسيس نادي اليوفنتوس اإليطايل لكرة القدم.

١٩٠٨ - السـلطان عبد الحميد الثاني يعني الرشيف حسـني أمريًا عىل 
مكة.

١٩١١ - إلقاء أول قنبلة من طائرة حربية إيطالية وذلك خالل الحرب 
العثمانية اإليطالية.

١٩١٤ - قيـام الحرب بـني الدولة العثمانية واإلمرباطورية الروسـية 
خالل الحرب العاملية األوىل.

١٩٢٢ - مصطفى كمال أتاتورك يعلن قيام الجمهورية الرتكية وإلغاء 
النظام السلطاني بصفة رسمية.

١٩٢٧ – «مجلس النقد الفلسطيني» يصدر الجنيه الفلسطيني والذي 
بقي متداوًال يف فلسطني واألردن حتى عام ١٩٥٠.

١٩٤٥ - تأسـيس منظمـة األمـم املتحـدة للرتبية والعلـم والثقافة - 
يونسكو.

١٩٥٠ -ظهور أوىل طائرات ميغ ١٥ يف هجوم عىل القوات األمريكية يف 
يالو وذلك أثناء الحرب الكورية.

. ١٩٥٤ - اندالع الثورة الجزائرية والتي أدت الستقالل الجزائر
١٩٦٢ - االتحاد السوفيتي يطلق أول مركبة فضائية إىل املريخ.

١٩٦٩ - توقيـع اتفـاق لوقـف إطـالق النار بـني الحكومـة اللبنانية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية.

١٩٨٢ - مرص تفوز بعضوية مجلس األمن للمرة الرابعة يف تاريخها.
١٩٩٠ - جامعـة الـدول العربية تبدأ العمل رسـمًيا مـن القاهرة بعد 

عودتها إليها من مقرها املؤقت يف تونس.
١٩٩٦ - إنطالق بث قناة الجزيرة من العاصمة القطرية الدوحة.

٢٠١٠ - اإلعـالن عن فوز مرشـحة «حزب العمـال الربازييل» الحاكم 
ديلما روسيف بمنصب الرئيس يف جولة اإلعادة من االنتخابات لتخلف 
الرئيس املنتهية واليته لويس إيناسيو لوال دا سيلفا، وتكون بذلك أول 

امرأة تتوىل الرئاسة يف الربازيل.
٢٠١٣ - اغتيال حكيم الله محسود زعيم حركة طالبان باكستان بعد 
هجمة نفذتهـا طائرة دون طيار تابعة لوكالـة املخابرات املركزية يف 

إقليم وزيرستان بباكستان.
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أنـا فتـاة مقبلة عـىل الزواج، 

مشـكلتي  اللـه،  شـاء  إن 

أننـي حساسـة وآخـذ األمور 

بشـكل سـلبي وخـوف، وهذا 

يفقدنـي الرتكيـز حتـى أجد 

نفيس يف مشـكل كبري بسـبب 

حساسيتي الزائدة، عىل عكس 

أختي وصديقاتـي، ال يكرتثن 

وال يعطـني األمـر أكثـر ممـا 

يستحق، أنا عن نفيس متأكدة 

أن لـدي شـخصية متوازنـة، 

ومع السنني سـتصبح أقوى؛ 

ألنـي أبلغ من العمر ٢١ سـنة 

فقـط، ولكـن بسـبب هـذه 

الحساسـية، أصبحت أشك يف 

نفيس وأقول، ربما شخصيتي 

ضعيفة.

هـل حالتـي طبيعيـة نظـرًا 

يف  صفـة  هـذه  أم  لسـني، 

شـخصيتي سـتظل تالحقني 

طوال حياتي؟؟

الحل والنصائح:

- عن الحساسية والشخصية 

الضعيفـة أقـول، أنه ال عالقة 

بينهمـا؛ بـل إن الكثـري مـن 

أصحاب الشـخصيات القوية، 

حساسـياتهم  يعيشـون 

بالخفـاء، والفرق بينهم وبني 

اآلخرين أنهم ال يظهرونها!

- نعـم، ربمـا تعطـني بعض 

مـن  أكـرب  الصغـرية  األمـور 

اآلن  مـن  فحـاويل  حجمهـا؛ 

تدريب نفسـك عىل ما يسمى 

يف حياتنا اليومية «التسنيح»، 

التسـامح؛ فال  وتعنـي لغوًيا 

ال  كلمـة  كل  عنـد  تتوقفـي 

تعجبك، أو مـزاح ثقيل يوقظ 

حساسيتك املرهفة.

- ال أتفق معك عىل أن التدريب 

عىل بـرودة األعصاب يعني أن 

أنانية، وهـذا يعني  تصبحـي 

أيًضـا أنـه ليـس كل إنسـان 

يمتلـك بـرودة األعصـاب هو 

أناٍن وال تهمه غري مصالحه!!

- هذا تعميم مترسع ومتهور 

أيًضـا، ومـن جانـب آخـر ال 

بـاردة  تصبحـي  أن  يمكنـك 

األعصاب؛ فقد فطرك الله عىل 

شـخصية مرهفة حساسـة، 

فيما فطـر آخريـن وأخريات 

عـىل صالبة وقوة جسـدية أو 

نفسـية، وفئات ثالثة فطرها 

عىل الصرب والتحمل.. إلخ.

- هذا التنـوع بالفطرة يدرس 

إىل  ويقسـم  النفـس  علـم  يف 

أنواع من الشـخصيات، يضع 

لها خرباء ومختصون سمات، 

ويقرتحـون أسـاليب التعامل 

معها، وكلما سـاعد اإلنسـان 

نفسه يف اكتشاف جوانب من 

شـخصيته، وسعى ملعرفة، أو 

حتى تلمس أنواع الشخصيات 

يتعامـل معها،  التـي  األخرى 

يسـعد  أن  اسـتطاع  كلمـا 

بعالقاتـه، سـواء العائليـة أو 

املهنية أو االجتماعية.

بـل  بالتصنـع  أنصحـك  ال   -

بتدريـب  وذلـك  بالتفهـم، 

نفسـك عىل التحكم بعواطفك 

وتشغيل عقلك؛ ليكون مراقًبا 

ومرشـًدا لـك يف ردود فعلـك، 

لكنـك لـن تنجحـي بـني ليلة 

وضحاها؛ بل تدريجًيا؛ فراقبي 

نفسـك وسـيطري عـىل ردود 

أفعالـك، وسـجيل ترصفاتـك 

الجديدة وراجعيها كل يومني؛ 

لتكتشفي التغيري الذي يحدث 

لك.

- أخـرًيا نقول لـك، إن حالتك 

طبيعيـة، وعليك أن تسـعدي 

الرقيقة،  ومشـاعرك  بطيبتك 

وتشتغيل عىل حساسيتك بحب 

ومثابرة، وتطلبي من عريسك 

أن يفهـم هـذه الناحيـة من 

شـخصيتك؛ ألنها سـرتافقك، 

ولكـن بتطـور جميـل ينهـي 

ويحتفـظ  منهـا،  السـلبيات 

باإليجابيـات، بـإذن الله، ويف 

الوقت نفسـه حـاويل التعرف 

عىل نـوع شـخصية خطيبك، 

وتعاميل معها بالرأفة والحنان 

والتفهم؛ لتصال بـإذن الله إىل 

رشاكة حياة رائعة، تسـودها 

البهجة والفرح، بإذن الله .
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خـالل  مـن  النجمـات،  تسـتعرض 
حساباتهن عىل «إنستغرام»، مختلف 
اإلطـالالت التـي يعتمدنهـا. وهكذا 
يالحظ املتابعـون كل التغيريات التي 
تطرأ عىل لون وطول شعر كل منهّن 
مثالً. ويف هذا االختبار يكشف اختيار 
إحدى أحدث ترسيحات النجمات ما 

يفضله الزوج يف مظهر زوجته.
١ نوال الزغبي

إذا وقـع اختيارك عـىل ترسيحة ذيل 
الحصـان العفويـة التـي تعتمدهـا 
الفنانة نوال الزغبي، فهذا يشـري إىل 
أّن شـكل شـفتيك وابتسـامتك هما 

أكثر ما يحظى بإعجاب زوجك. فهو 
يرى يف تلك االبتسامة سبباً لسعادته 
وشـعوره باالسـرتخاء وخصوصـاً 
بعد أن يميض نهاراً مليئاً بالضغوط 
واملهمـات. إذاً حـاويل أن تحافظـي 

عليها قدر اإلمكان.  
إذا اخـرتت ترسيحـة الفنانـة يـارا 
فيكشف هذا أن زوجك يبدي إعجابه 
الدائم بشـكل خدودك. فهو يرى أنها 
تتمتع بالكثري مـن الجاذبية. لكن ال 
يمكنه أن يحدّد السـبب الفعيل لهذه 
الجاذبيـة. ولهذا يرفض أن تخضعي 
لعمليـة تجميل تدخل أي تغيري، وإن 

كات بسـيطاً، عليهـا. ال تنـيس هذا 
أبداً.

٣ ماريتا الحالني
يف حال كانت ترسيحة الفنانة الشابة 
ماريتـا الحالنـي هي خيـارك، فهذا 
يشري إىل أن إعجاب زوجك يرتكز عىل 
شـكل أنفك. فهو يراه مثالياً وخالياً 
من العيوب. كمـا أنه يعتربه مصدر 
التـوازن يف مالمحك. كمـا أن نعومة 
هذه املالمح هي العنرص الثاني الذي 

يجذبه إليك.  
٤ عال الفارس

الفـارس  عـال  اإلعالميـة  رسحـت 

شـعرها، يف آخـر إطاللـة لهـا عـىل 
«إنسـتغرام»، عىل شـكل شـينيون 
مرتفع. فإذا اخرتت ترسيحتها هذه 
اعلمي أن زوجك يثني دائماً عىل نوع 
برشتـك. فهو النـوع الـذي يفضله. 
ولهذا فهـو ال يحبذ أن تضعي عليها 
طبقـة سـميكة من كريم األسـاس 
كـي ال تخفـي مالمحهـا الطبيعية. 

فانتبهي لذلك.
٥ سمرية سعيد

ال شـّك يف أّنك الحظت اللـوك الجديد 
الذي اعتمدته الفنانة سـمرية سعيد 
للرتويج أللبومها «سـوبرمان». فقد 
ظهـرت فيه بمالمح وجـه مختلفة. 
أمـا إذا أعجبتك ترسيحتهـا، فيعني 
هـذا أن نظراتـك هـي أكثر مـا يثري 
اهتمام زوجك. فهو يقرأ فيها الكثري 
الرسـائل واملعانـي والعواطف  مـن 
أرسارك  خاللهـا  مـن  ويكتشـف 
الداخليـة. إذاً احـريص عىل االهتمام 
بماكياج عينيك، لكـن ال تبالغي أبداً 

يف ذلك.
٦ ملياء طارق

إذا اخـرتت ترسيحـة مليـاء طـارق 
األخرية فتأكدي أن لـون برشتك هو 
أكثـر ما يثـري اهتمام زوجـك. لكنه 
يفضـل أن تضيفـي إليـه ملسـة من 
الربونزاج. فحاويل أن تفعيل ذلك لكن 
بطريقـة طبيعيـة. وبالطبـع أمني 
لها طـرق الحمايـة الرضورية منعاً 

إلصابتها باألذى.
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ربع عمري الج يرخص ونصفي 
يحلوة ارجوج افهميني ونصفي 
نصي غارك بحبج ونصــــــفي 
سبع لوعات بس يبجن عليـــه

======================
اعرفك واعرف اطباعك ونوياك 

وكلبي كبل وناتك ونويـــــــاك 
الدنيا وكلبي وعيوني ونويـــاك 
ً عندك بخت وحظيت بيــــه  اذا

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ¸a@pb‡‹ÿ€a

ــط من  ــدق - رابع أكبر جزر البحر األبيض املتوس ١- ص
حيث املساحة

٢- من اإلميان - رجال دين
٣- لقب - حتن

٤-موضع اجلنني - طائر جميل معروف بألوانه الزاهية 
٥-اسم فعل معناه البعد - راقبته و حفظته

٦- متشابهان - فرح - صب املاء و فرقه
٧- بخل - قهوة - للنداء

٨- عاصمة آسيوية - حرف نداء للندبة
٩- من احلمضيات (م)

ــني إذا امتدت الذراعان ميينا  ــافة ما بني الكف ١٠-  مس
وشماال (ن) - مدينة إيطالية

١-اسم البحر امليت قدميا
٢-سقي - مكائد - كلمة حتضيض 

٣- أعمى بالوالدة - قِلع السفينة و مالءتها
٤- مدينة فرنسية تطل على البحر األبيض املتوسط 

- من األنبياء عليهم السالم
٥- يقطع - صلُب (م)

٦- رجل دين - إرتواء
٧- شعور (م) - عاصمة األلب الفرنسية

٨- يشتري - لإلستثناء
٩- مدينة باكستانية - للنصب

١٠- ذهاب النوم - فرح و سرور

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

أنت بحاجـة إىل تغيري املحيط الـذي حولك، فما 
رأيك يف التخطيط لرحلة ممتعة والقيام بأنشـطة 
مختلفة مع املقربني إليك؟ ستعود من هذه الرحلة 
يف حالة من االنتعاش. ال ترتد يف عرض أفكارك عىل 

اآلخرين، وتأكد أنها ستبهرهم.

قـد يكون مـن الصعب الرتكيز عـىل املهـام املنزلية. لديك 
العديـد من املهـام يف العمـل التي مـن املتوقع أن تسـتنفد 
طاقتك. قد تشـعر بالكسـل والخمـول أحيانا. قـد تظن أنه من 
األفضـل أال تقوم بـأي يشء اليوم. حاول أن تسـرتخي يف املنزل 
وتشاهد فيلمك املفضل أو تقرأ أو تعد عشاء مميزا لك ولألرسة.

يبدو أنك استفدت من تجاربك الفرتة املاضية، 
وتعيـد ترتيـب أوراقـك بطريقة مميزة. ترسـم 
لنفسـك طريقا لتسري عليه حتى تصل إىل أهدافك. 
ربما تجد نفسك مضطرا للمشاركة يف دورة تدريبية 
أو القيـام برحلة تتعلق بعملـك. تقبل الوضع كما 

هو اليوم، وغدا سيكون أفضل.

عليك االنتباه هذا اليـوم للميزانية. تجنب إنفاق 
أموالك عىل أشـياء لست بحاجة إليها ملجرد رغبتك 
يف اقتنائهـا. انتظـر بضعة أيام قبـل رشائها فقد تغري 

رأيك! ال داع للتبذير.

تحـاول بأكثر من طريقة أن تغـري وضعك املادي. يجب 
عليك أن تتـرصف بحكمة وهدوء حتى تحقق أهدافك. إذا 
كان لديـك أكثر من اختيـار، يفضل أال تختار اآلن حتى تفكر 
مـرة أخرى قبل اتخـاذ القرار. إذا كنت تريـد أن تحقق تقدما يف 

حياتك اآلن، ستندم عىل اختيارك الحقا.

ال تلومـن نفسـك عىل يشء لسـت مسـؤوال عنـه. ربما 
نصحت أحـد أصدقائك الفرتة املاضية للترصف بأسـلوب 
مـا، ولكنه لم ينفذ نصائحك. هذا هـو خطأه وليس خطأك. 
كل شـخص لديـه حرية االختيـار وكذلـك هو صاحـب القرار. 

ضعفك أمام اآلخرين سيمكنهم من السيطرة عليك.

األصدقـاء أو األشـخاص املحيطون بك بشـكل 
عـام قد يكون لهم عدة مطالـب تراها من وجهة 
نظرك كثرية جدا. أنت شـخص خدوم كالعادة ولذلك 
سـتنفذ كل هذه املطالـب مهمـا كان عددها ومهما 
كانت صعوبتها. اطلب من أحدهم املساعدة وال ترهق 

نفسك إذا لزم األمر.

عـىل الرغـم مـن أنه يـوم هـادئ، ولكنك ال تشـعر 
بالراحـة. تريـد أن تتجـول اليـوم يف شـوارع مدينتك 
بمفردك. تتذكر طفولتك بشكل غريب اليوم، وربما تفكر 

يف زيارة صديق الطفولة يف الحال. لم ال تنفذ رغباتك اآلن؟

تعرف أحالمك، ولكنك تتجاهلها تماما؟ حان 
الوقت للعمل عىل تحقيقها، فال أحد يمكنه فعل 
هـذا غريك. عندما تبدو األمور سـيئة، حاول دائما 

أن تبحث عن الدروس املستفادة طوال حياتك.

أنت شـخص منطو بطبعك وتحـب العزلة، ولكن قد تتغري 
شخصيتك اليوم لظروف طارئة. قد تضطر لحضور اجتماع 
مـا تتعـرف خالله عـىل شـخصيات عديـدة تناقـش معهم 
موضوعـات تتعلـق بالعمـل. تهتـم بمواهبك الفنيـة ولكن 
لـن تكون لديـك فرصة كافية اليوم لالهتمـام بها. ال تنزعج 

ستكون الفرصة أكرب غدا.
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هل أنت من نوعية األشـخاص الذين يتوقعون األسـوأ 
دائمـا. وضعـك املايل ليس سـيئا كمـا تتوقع، بـل هناك 
مشكلة عابرة سـتجد حال لها قريبا. املشكلة هي أنك تنفق 
أموالك يف رشاء أشياء ال تفيدك. يجب أن تحدد جيدا قبل التسوق 

ما تحتاجه.

سـوف تتحسـن أوضاعـك يف العمل بعـد أيام من 
املشاحنات املتواصلة. احرص عىل أن يكون التفاهم 
أسـاس العالقة بينك وبني الرشيك حتى تصبح حياتك 

مع الرشيك مستقرة وهادئة.

Ô”aã«@fiçÀ



تخوض النجمة ريم مصطفى تجربة درامية جديدة ومختلفة خالل مسلسل 

إدريس  يوسف  لألديب  باتع“  رواية ”رسه  واملستوحى من  السلطان“،  ”رس 

واملقرر عرضه يف شهر رمضان املقبل، حيث تقدم ريم دور البطولة النسائية 

األوىل يف العمل، وبدأت تصوير مشاهدها منذ أيام.

وجاءت موافقة ريم مصطفى عىل ”رس سلطان“ بعد تجربتها الكوميدية 

يف مسلسل ”طري بينا يا قلبي“ الذي انتهى عرضه األسبوع املايض وحقق 

تماماً  تحٍد جديد ومختلف  بعدها دخول  لتقرر  الجمهور،  مع  الفتاً  نجاحاً 

يف ”رس السلطان“ الذي يعد من األعمال الضخمة واملرتقبة يف شهر رمضان 

2023 لطبيعته املختلفة.

تضم  حيث  الفنانني،  من  كبري  عدد  بطولته  يف  يشارك  السلطان“  ”رس  ومسلسل 

أحمد  فهمي،  حسني  السعدني،  أحمد  مصطفى،  ريم  فهمي،  أحمد  من  كالً  القائمة 

إسالم حافظ، وعدد  أنور،  فؤاد، خالد  بيومي  عبدالعزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، 

كبري من الفنانني جاٍر اإلعالن عن أسمائهم، ويسجل العمل أوىل تجارب املخرج خالد 

يوسف يف الدراما التليفزيونية.

أما يف رمضان املايض فقدمت ريم مصطفى، مسلسل ”suits بالعربي“ الذي شاركت 

يف بطولته إىل جانب آرس ياسني، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهني، 

ناردين  كمال،  خالد  املفتي،  هدى  جالل،  أسماء  الرشف  وضيوف  درويش،  مصطفى 

فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي ويارس عبد املجيد 

وإخراج عصام عبد الحميد.
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ما زالت نانيس عجرم تواصل نجاحاتها 

تصدر  فبعد  الحايل؛  الغنائي  املوسم  يف 

«و  شانك  «عىل  الجديد  الغنائي  كليبها 

مليون   ١٤ من  يقرب  ما  حقق  الذي 

حيث  اآلن  حتى  عرضه  منذ  مشاهدة 

األكثر  األغاني  قائمة  األغنية  تصدرت 

ثالثة  مدار  عىل  العربي  بالعالم  طلباً 

تستعد  أنها  يبدو  متتالية،  أسابيع 

تجمعها  لجمهورها  جديدة  ملفاجآة 

بهبة طوجي خالل الفرتة القادمة .

اللبنانية  النجمة  نانيس عجرم ستكون 

الذي  الخريي  الحفل  ضمن  الوحيدة 

أوبرا  مرسح  خشبة  عىل  سيقام 

عاماً  عرشين  بمرور  إحتفاالً  دبي 

األطفال  رسطان  مركز  تأسيس  عىل 

الحفل  يكون  أن  املقرر  ومن  اللبناني، 

هبة  به  تشارك  أن  عىل  نوفمرب،   ٥ بـ 

.Elyannaطوجى ورحمة رياض و

عجرم  نانيس  إنتهت  آخر،  صعيد  عىل 

من تصوير حلقتها التلفزيونية مع أمري 

كرارة ضمن املوسم الجديد من برنامجه 

تواجدت  حيث  «سهرانني«  الشهري 

بمرص األسبوع املايض لتصوير الحلقة 

وعمل جلسات عمل رسية مع الشعراء 

الجديدة  أغنياتها  إلختيار  وامللحنني 

بألبومها املقبل.

ضمن  نانيس  تقدم  أن  املفرتض  ومن 

الحلقة أغنية «عاتب ولوم « من ألبومها 

تليفزيونية  بحلقة  األوىل  للمرة  األخري 

الجوانب  من  العديد  الحلقة  وستتناول 

الشخصية يف حياة نانيس والتي تكشف 

عنها للمرة األوىل.

حفالً  جنات  النجمة  احيت 
فعاليات  هامش  عىل  غنائًيا 
العربية  املوسيقى  مهرجان 
عىل  تقام  التي   ٣١ دورته  يف 
دار  داخل  النافورة  مرسح 
املقرر  ومن  املرصية،  األوبرا 
باقة  لجمهورها  تقدم  أن 
القديمة  أغانيه  من  متنوعة 
الخميس  والحديثة.وانطلق 
مهرجان  افتتاح  املايض  قبل 
نسخته  يف  العربية  املوسيقى 
املرصية،  األوبرا  بدار  الـ٣١ 
بحضور كل من وزيرة الثقافة 
وجيهان  الكيالني،  نيفني 
املهرجان،  مديرة  مرىس 
دار  رئيس  صابر  ومجدى 
إىل  الدورة  وأُهديت  األوبرا، 
روح املوسيقار عىل إسماعيل، 
الغنائي  ملشواره  تقديرا 
باإلنجازات. امليلء  الكبري 

تليفزيون  شبكة  وحصلت 
اإلذاعة  حق  عىل  الحياة 
ملهرجان  لحفالت  الحرصية 
الـ٣١،  العربية  املوسيقى 
 ٢٠ من  الفرتة  خالل  واملُقام 

عىل  نوفمرب،   ٣ إىل  أكتوبر 
مرسح النافورة يف دار األوبرا 
املرصية، بمشاركة نخبة من 
حفالت  الفن.وتقام  نجوم 
العربية  املوسيقى  مهرجان 
املختلفة  األوبرا  مسارح  عىل 

بالقاهرة (النافورة، الصغري، 
العربية،  املوسيقى  معهد 
سيد  مرسح  الجمهورية)، 
اإلسكندرية)  (أوبرا  درويش 
دمنهور.ويضم  وأوبرا 
العربية  املوسيقى  مهرجان 

وموسيقيا  غنائيا  حفال   ٣٩
بمشاركة ٩٩ فنانا من ٩ دول 
املغرب،  مرص،  هي:  عربية، 
األردن، لبنان، سوريا، العراق، 
تونس،  السعودية،  البحرين، 

منهم ٨٩ مطربا ومطربة،

يخطط تويرت لبدء فرض ما يقرب 
من 20 دوالًرا شهرًيا للمستخدمني 
لالحتفاظ بعالمات التوثيق الزرقاء 
سيتم  متميزة  خدمة  من  كجزء 
طرحها تحت قيادة امللياردير إيلون 
توىل  الذي  ماسك،  ماسك.وقال 
التنفيذىيلمنصة  الرئيس  منصب 
تويرت:  عىل  االجتماعى،  التواصل 
التحقق  عملية  تجديد  ”يتم 
وفقا  الحايل“،  الوقت  يف  بأكملها 
بوست.تخطط  نيويورك  ملوقع 
االختياري  لرفع اشرتاكها  الرشكة 
4.99 دوالرات شهرًيا  املميز البالغ 
إىل   Twitter Blue يسمى  والذي 
19.99 دوالًرا يف الشهر، ومع ذلك، 
فإن هذا السعر قابل للتغيري، نقالً 
وأشخاص  داخلية  مراسالت  عن 

وسيضيف  األمر،  عىل  مطلعني 
تويرت املزيد من امليزات، بما يف ذلك 
يتناسب  اشرتاكه  لجعل  التحقق، 
التكلفة.يخطط  ارتفاع  مع 
املستخدمني  لجعل  امللياردير 
النقود  يستخدمون  املعتمدين 
ولدى  وضعهم،  عىل  للحفاظ 
املعتمدين  الحاليني  املستخدمني 
 Twitter Blue 90 يوًما لالشرتاك يف
الجديد بعد إطالقه، وإال سيفقدون 
بهم،  الخاصة  االختيار  عالمات 
إطالق  The Verge.تم  ملوقع  وفًقا 
حواىل  منذ  الحايل   Twitter Blue
طريقة  للمشرتكني  ويوفر  عام 
لعرض مقاالت خالية من اإلعالنات 
إىل  باإلضافة  النارشين  بعض  من 

إعدادات التخصيص اإلضافية.

يقودها  التي  الحر،  أن موجات  إىل  دراسة  توصلت 
تغري املناخ، الذي يسببه اإلنسان، كلفت االقتصاد 

التسعينيات،  منذ  دوالر  تريليون   ١٦ العاملي 
ويرجع ذلك إىل تأثريات درجات الحرارة املرتفعة 
واإلنتاج  واإلنتاجية  اإلنسان  صحة  عىل 
العالم  دول  أفقر  أن  كشفت  كما  الزراعي، 
عانت  الكربون  انبعاث  حيث  من  وأقلها 

تلك  مثل  االقتصادية،  الرضبات  أكرب  من 
املناطق االستوائية.ووفقا ملا  املوجودة يف 
الربيطانية،  ميل»  «ديىل  ذكرته صحيفة 
نيو  يف  دارتموث  كلية  يف  الباحثون  دمج 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  هامبشاير 

درجة  متوسط  مع  االقتصادية  البيانات 
سخونة  األكثر  أيام  الخمسة  لفرتة  الحرارة 

 ١٩٩٢ عام  من  أنه  عاملية.ووجدوا  منطقة  لكل 
روتيني  بشكل  الحر  موجات  تزامنت   ،٢٠١٣ عام  إىل 

املناطق  يف  تختلف  والتي  االقتصادي،  النمو  يف  التغريات  مع 
جاستن  الباحثني  كبري  واملنخفض.وقال  املرتفع  الدخل  ذات 
دولة  أي  تستفد  «لم  الجغرافيا:  يف  مساعد  أستاذ  مانكني، 

حدثت». التي  الشديدة  الحرارة  من  تقريًبا  األرض  وجه  عىل 
 ١٩-COVID وأضاف: «كشفت األحداث العاملية مثل جائحة 
العاملي». التوريد واالقتصاد  الوثيق بني سلسلة  الرتابط  عن 
متناسبة  أعداد غري  لديها  الدخل  «البلدان منخفضة  وتابع: 
املواد  يولدون  ما  غالًبا  الذين  الطلق  الهواء  يف  العاملني  من 
العاملية.. هناك  التوريد  البالغة لسلسلة  الخام ذات األهمية 

بالتأكيد احتمال حدوث آثار متصاعدة.»

بالدفع  توك  تيك  بدأت 

انتهاك  بسبب  للمستخدمني 

لك  يحق  هل   - الخصوصية 

الحصول عىل تعويضات؟

سكان  من  العديد  تلقى  ربما 

من  إلكرتونية  دفعة  إلينوي 

تقلق،  ال  ولكن  توك  تيك 

احتيال  عملية  ليست  فهذه 

قضائية  دعوى  نتيجة  إنها   -

جماعية ضد املنصة.تم تقديم 

ديسمرب  يف  جماعية  شكوى 

مقاطعة  محكمة  يف   ٢٠١٩

شمال إلينوي من قبل والدتني 

 TikTok ضد  صغار  ملراهقني 

Musical.ly.وزعمت  و 

وسائل  منصات  أن  الشكوى 

االجتماعي،  التواصل 

تتبعت  األرباح،  عن  «بحًثا 

وكشفت»  وجمعت.  خلسة 

وبيانات  الشخصية  املعلومات 

عاًما   ١٣ سن  دون  األطفال 

الوالدين.وفًقا  موافقة  دون 

نتيجة  أدت  املحكمة  ملستندات 

التجارية  املمارسات  هذه 

«غري العادلة» و «الخادعة» إىل 

اإلنرتنت  مطاردة األطفال عرب 

من قبل الكبار بحسب ما نقله 

إىل تسوية  التوصل  التقرير.تم 

مع املتهمني يف وقت الحق من 

املوافقة  منح  وتم  الشهر  ذلك 

النهائية بعد عدة اقرتاحات.

وفًقا ملحامي الدعوى، ستوزع 

التسوية ١١٠٠٠٠٠ دوالر عىل 

الجماعية. الدعوى  أعضاء 

بأنها  املحامون  ووصفها 

«األوىل من نوعها».
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إعالِن  استمَر ألكثر من عاٍم منذ  العراُق جموداً سياسياً عسرياً  بعدما شهَد 
صادَق   ،٢٠٢١ األول/  ترشين  شهر  يف  «املُبكرة»  الربملانّية  االنتخاباِت  نتائج 
الجديدة  الحكومِة  عىل  باألغلبية   (٢٠٢٢/١٠/٢٧) الخميس  النواب  مجلُس 

برئاسِة «محمد شياع السوداني» لينهي بذلك جموداً سياسياً تجاوَز العام.
 (٢٠٢٢/١٠/٢٨) الجمعة  تسلمت  التي  السوداني،  حكومُة  تكون  وبذلك 
أمٍل  كبارقِة  العراقيون  إليه  ينظُر  جديداً  عهداً  بدأت  قد  مهامها،  رسمياً 

للتخفيِف من ُمعاناتهم طوال عرشين عاماً. 
إال أن تحدياٍت جمة تنتظر هذه الحكومَة، أبرزها ملفاُت الفساد والخدمات، 

وغالء املعيشة وارتفاع األسعار، والبطالة يف البالد وأزمة السكن.
السوداني قاَل يف كلمته بالربملان قبَل التصويت إن «الفساد أخطر من جائحِة 
سلطِة  وإضعاف  االقتصادّية،  املشاكل  من  الكثرِي  يف  رئيٌس  وسبٌب  كورونا، 

الدولة وتفيش الفقر والبطالة وضعف الخدمات العامة».
ويف برنامجه، يسعى السوداني إىل «ُمعالجِة ظاهرة البطالة وخلق فرِص عمٍل 
السيما  واملالّية،  االقتصادّية  القطاعات  و»إصالح  الجنسني»،  من  للشباب 

قطاعي الزراعة والصناعة، والقطاع املرصيف ودعم القطاع الخاص».
كما وضَع السوداني يف برنامِج حكومته الجديدة بنَد «تعديل قانون االنتخاباِت 

الربملانّية خالل ثالثة أشهر، وإجراء انتخاباٍت ُمبكرٍة خالل عام».
الحلول  إذاً حكومة السوداني أمام مسؤوليٍة مهمٍة وشاقٍة، وتحتاج لوضِع 

الناجعِة لكل امللفاِت الشائكة.
الحياة هو  الذي يتبوأ منصباً رفيعاً يف أي مرفٍق من مرافق  أقول.. املسؤول 
إنساٌن مثابٌر وجاد يف عمله، وتقع عىل عاتقه مسؤوليٌة كبريٌة أمام الله أوالً 

وأمام اآلخرين ونفسه ثانياً .
نعم .. بلدنا يعيُش يف ظروٍف استثنائّيٍة، والطامُة الكربى أنه من أغنى بلدان 
ملموٍس،  بشكٍل  الِغنى  مظاهُر  مواطنيه  وعىل  عليه  تظهر  ال  لكن  العالم، 
الكافية  املالية  الوفرَة  يمتلك  حالياً  بلدنا  أن  ونقرأ  ونرى  نسمُع  أننا  السيما 
من خالل ارتفاِع أسعار النفط عاملياً، وبأثماٍن لم تكن متوقعًة، تجاوَز فيها 
سعر برميل النفط الـ٩٠ دوالرا، وهذه الوفرُة املالية كافية إلنعاِش املواطن 

اقتصادياً، وتعويضه عن الحرماِن الذي أصابه يف السنواِت املاضية .
نشعُر بعدم وجود الغنى يف بلدنا من خالل رؤيتنا للشباِب العاطل عن العمل، 
وهم يملؤون الشوارَع والتقاطعات، يمتهنون بيَع املاء والشاي والكلينكس 
املهِن  من  وغريها  السيارات،  زجاِج  ومسح  املوبايل،  وكارتات  والسجائر 

املُنهكة لهم ولطموحهم.
والسوبر  والفواكه  الخرضاواِت  محال  من  والتسوق  للتبضِع  دخلت  إذا  أما 
يف  واألطفال،  النساِء  من  ُمساعدتك  يطلب  َمن  جانبيك  عىل  فستجد  ماركت 

مشهٍد يكاُد يتكرُر يومياً، وهذا بالتأكيد ال يليق ببلٍد مثل العراق. 
نعم .. غالء املعيشة بدا واضحاً عىل أغلب املواطنني، وبالدرجِة األوىل الطبقة 
النظر  وإعادة  املدقعني»،  «الفقراء  أعداد  ازدياِد  بعد  السيما  منهم،  الكادحة 
بشكل جدي بارتفاِع «سعر رصف الدوالر» الذي أنهَك املواطَن، وكذلك تدهور 
البنى التحتية والتنمية الصناعّية والزراعّية يف البالد، كل هذه امللفات بحاجٍة 

إىل وقفٍة جادٍة من قبل السوداني وحكومته.
الله  صىل  «محمد  الكريم  رسولنا  يقوُل   .. الوزراء  لرئيِس  أقول  الختام  ويف 
رئيس  يا  نعم  َرِعيَِّتِه)..  عن  مسؤول  وكلكم  َراٍع،  (كلكم  وسلم»:  وآله  عليه 
إنك قد شغلت  الكثرَي، السيما  إليك، وينتظُر منك  الوزراء، الشعب اآلن ينظُر 
عدة مناصب وزارّية يف الدولِة العراقّية، وجميع هذه املناصب قد نجحت يف 
إدارتها، ولم يثبت عليك أو منك أي تقصرٍي أو فساٍد مايل وإداري، فهنيئاً لكم 

من األعماِق عىل كل ما تحملون من صفاِت رجل الدولة. 
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ما زالت الفنانة مي كساب تصور مشاهدها يف فيلم «الخميس 
يتبقى  حيث  الجليل،  عبد  عمرو  الفنان  مع  جاي»  اليل 

الفيلم،  تصوير  من  وتنتهي  أيام   ٥ من  يقرب  ما  لها 
«تيك  شخصية  الفيلم  أحداث  خالل  كساب  وتجسد 
توكر» شهرية، تتعرض لعدة مواقف خالل األحداث، 
شخصية  يجسد  الجليل  عبد  عمرو  أن  يتضح  كما 

إبراهيم.يشار  إسالم  الفنان  يقدمه  وزوجها  والدها، 
إىل أن مي كساب تستأنف تصوير مشاهدها يف مسلسل 

يف  عرضه  املقرر  رمضان،  محمد  النجم  بطولة  «العمدة» 
إخراج  من  وهو  املقبلة،  الفرتة  خالل  املقبل،  رمضان 
محمد سامي، حيث تجسد مي إحدى زوجات محمد 
كساب  مي  ثريا.وقدمت  وتدعي  األربع،  رمضان 
العام املايض مسلسل «أحالم سعيدة» بطولة الفنانة 
يرسا، وشارك يف بطولته كال من غادة عادل، هشام 
الفنانني،  من  كبري  وعدد  انتصار،  اوتاكا،  إسماعيل، 

اخراج عمرو عرفة، انتاج العدل جروب .
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تشهد دولة الكويت إحياء عدد من نجوم الغناء والطرب حفالت 
إحدى  استقرت  حيث  املقبل،  نوفمرب  شهر  خالل  بها 
تامر  النجوم  عىل  الغنائية  للحفالت  املنظمة  الرشكات 
النجم  شعيل.ويجتمع  ونبيل  وأنغام  واليسا  حسني 
تامر حسني والنجمة اللبنانية إليسا يف حفل غنائي 
واحد يوم يوم الخميس ٢٤ نوفمرب، كما تجتمع 
النجمة أنغام مع النجم الخليجي نبيل شعيل، يف 
أنغام،  ليلة طربية مرصية خليجية.وطرحت 
يف شهر مايو املايض، أغنية «لوحة باهتة» 
كلمات  من  واألغنية  يوتيوب،  موقع  عىل 
عاشور،  عامر  وألحان  الله  عبد  نادر 
وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة 
أنغام للتعاون مجدًدا مع الشاعر 
وذلك  الله،  عبد  نادر  الغنائي 

بعدما تعاونت معه مطلع ٢٠١٩ من خالل ألبومها «حالة خاصة 
جدا»، حيث كتب لها أغنية «يا ريتك فاهمني».

وجه الفنان ونقيب املهن املوسيقية مصطفى كامل، الشكر 
شريين  أزمة  يف  اإلنساني  دورها  عىل  أنغام  للفنانة 

بعرفه عن  ايل  «أنا  الوهاب.وقال مصطفى:  عبد 
إنها حاليا يف فرتة  الفنانة شريين عبدالوهاب 
استشفاء وربنا كريم، وميمي فؤاد هو مدير 
منه  طلبت  شريين  إنه  أكديل  حاليا  أعمالها 
ورد».وأضاف»  بوكيه  يهديني  انه  خصيًصا 

إنسانة وهي محتوية أرسة  أنغام دي  الفنانة 
الفنانة  إىل  باإلضافة  كبري وكامل  شريين بشكل 

غادة عبدالرازق، وغريهما من الفنانني الذين يقومون 
بدور إنساني وداعم للمطربة شريين، وان شاءالله تسمعوا 

أن شريين  إىل  الجاية». يشار  الفرتة  يف  أخبار كويسة جًداعن شريين 
قد تعرضت يف الفرتة األخرية ألزمة كبرية بعدما أدخلها شقيقها محمد عبد الوهاب ملستشفى 

أمراض نفسية يف مرص الجديدة، للعالج من اإلدمان.
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