
تلقـى نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد 
الالمـي، باقـة ورد وتهنئـة مـن رئيس 
إئتالف دولة القانون نوري كامل املالكي 
بمناسـبة اعادة انتخابه رئيسـا التحاد 
الصحفيـني العـرب لـدورة ثانية.يذكـر 
ان نقيـب الصحفيـني العراقيـني مؤيد 
الالمي قد فاز االربعاء (2022/10/19) 
برئاسـة اتحاد الصحفيني العرب للمرة 

الثانية عىل التوايل.

بغداد/ الزوراء:
العـام  لألمـني  الخـاص  املمثـل  أكـدت 
لألمم املتحدة يف العـراق، جينني هينيس 
بالسخارت، امس الثالثاء، أن الفساد هو 
تحدي العراق األكرب، فيما أشارت اىل أنه 
يقـف ضد تقدم وتطور البالد، مبينة انه 
ال يمكنني وقف القصف الرتكي واإليراني 
عـىل العراق.وقالت بالسـخارت يف كلمة 
لها خالل ملتقی الرشق األوسـط 2022 
املقـام يف أربيل بعنوان ”عراٌق للجميع“، 
بمشـاركة سياسيني وباحثني من داخل 

وخـارج العـراق، تابعته ”الـزوراء“: إن 
”هنـاك فسـاداً كبـرياً يف العـراق، وهو 
التحدي األكرب“، مبينة أن ”الفساد يقف 
ضـد تقـدم وتطـور العراق“.وأضافت: 
واملشـورة  املقرتحـات  نعطـي  ”نحـن 
للعراق وكردستان“، مشرية اىل أن ”األمم 
املتحـدة تدعم تقوية العالقـة بني بغداد 
وأربيل“.وعـن القصـف الذي يسـتهدف 
بالسـخارت  أكـدت  العراقيـة،  األرايض 
أنـه ”ال يمكننـي وقف القصـف الرتكي 

واإليراني عىل العراق“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس الثالثاء، 
حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما 
توقعـت تسـاقطاً لألمطـار وانخفاضاً 
يف درجـات الحرارة.وذكر بيـان للهيئة، 
تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس البالد اليوم 
األربعـاء يف املنطقة الوسـطى سـيكون 
غائماً جزئياً مع فرصة لتسـاقط أمطار 
خفيفـة وخاصـة يف أقسـامها الغربية 
تكـون رعديـة أحيانـاً، بينما سـيكون 
الطقس يف املنطقة الشمالية غائماً جزئياً 
مع فرصة لتسـاقط أمطار خفيفة عىل 
أقسامها الرشقية، ويف املنطقة الجنوبية 
سـيكون الطقس غائمـاً جزئياً اىل غائم 
مع تساقط أمطار تكون رعدية أحياناً، 
أما درجـات الحرارة فسـتكون مقاربة 
لليـوم السـابق يف املنطقة الوسـطى، يف 
حني سـتنخفض قليالً عن اليوم السابق 
يف املنطقتـني الشـمالية والجنوبيـة من 
البـالد“. وأضاف البيـان أن ”طقس يوم 
غد الخميس سـيكون غائمـاً جزئياً مع 

فرصـة لتسـاقط أمطـار خفيفة تكون 
املنطقـة الوسـطى،  رعديـة أحيانـاً يف 
بينمـا سـيكون يف املنطقـة الشـمالية 
صحواً مع بعض الغيوم، فيما سـيكون 
يف املنطقـة الجنوبيـة غائمـاً جزئياً مع 
تسـاقط أمطار يف بعـض األماكن خالل 
النهـار تكون رعدية أحياناً ثم يتحسـن 
الطقـس تدريجياً، أما درجـات الحرارة 
فسـتنخفض قليالً عن اليوم السـابق يف 
األقسـام الوسـطى والشـمالية، يف حني 
ستكون مقاربة لليوم السابق يف القسم 
الجنوبـي من البالد“.وتابـع أن ”طقس 
يوم الجمعة سـيكون صحـواً مع بعض 
الغيـوم، ودرجات الحرارة تكون مقاربة 
لليوم السـابق يف عموم البالد“.ولفت اىل 
أن ”طقـس البـالد ليوم السـبت املقبل، 
سـيكون صحـواً مـع بعـض الغيوم يف 
بينما  الوسـطى والجنوبيـة،  املنطقتني 
سيكون الطقس غائماً جزئياً يف املنطقة 
الشـمالية، ودرجـات الحرارة سـتكون 

مقاربة لليوم السابق يف عموم البالد“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـف املستشـار االقتصادي، مظهر 
أبـرز تحديـني  محمـد صالـح، عـن 
اقتصاديني يواجهان العراق يف املرحلة 
املقبلة، فيما دعا اىل رفع شعار تنويع 
االقتصاد عن طريق السيادة الزراعية.
وقال صالح يف حديث لـ“الزوراء“: ان 
”هنـاك تحديـني كبرييـن وخطريين، 
االول تحدي املياه وال يمكن االستهانة 

بـه، واليـوم امليـاه تدخـل يف كل يشء 
بالصناعـة والكهرباء والزراعة وحياة 
النـاس والبناء، ونحن نشـهد تناقصا 
خطريا“، مضيفـا اما ”النقطة الثانية 
فهـي البطالـة املسـتعصية، ومعنـاه 
التنميـة  منهـج  يف  خطـأ  هنـاك  ان 
الذي يشـغل الناس ويجـب ان نبحث 
عـن املنهـج الصحيـح لـدورة اعمال 
صحيحة يف االقتصاد سـواء حكومية 

او يف القطـاع الخاص“.ولفـت اىل اننا 
”امة شابة وبعد اقل من عرش سنوات 
قـد نصبـح 50 مليون شـخص، نحن 
لسـنا السـويد وال اليابان، أمم كبرية 
يف اعمارهـا، فلدينـا اعمار السـبعني 
فما فوق تشـكل نسـبة %6، والباقي 
إصـالح  اىل  ”نحتـاج  شـباب“.واكد 
سيايس بتعلية االجندة االقتصادية او 
جدول االعمال االقتصادي بشكل قوي 

والتنميـة والتنافس عـىل بناء التنمية 
واالنسان بالعراق، وتكون لنا االولوية 
قبـل أي يشء آخـر، وهذا الـذي يجلب 
العقالنيـة ويجلـب الوطنيـة والديـن 
واملبـادئ كلها“.وبـني ”رفعت شـعار 
تنويـع االقتصاد عن طريق السـيادة 
الزراعيـة بالعـراق فـال امن ألمـة إذا 
لـم تؤمن سـيادتها بالغـذاء، وامامنا 
روسـيا التـي حاربـت العالـم بالغذاء 

وليس بالطاقة ”.واشـار اىل ان ”البالد 
هويتها زراعية منـذ البداية، والزراعة 
عندنا اليـوم فردية مرتديـة ومتهرئة 
و %80 مـن حاجة الغذاء مسـتوردة، 
وسنستمر مع تناقص املياه، نستورد 
ما يسـمى باملياه االفرتاضية، بمعنى 
نستورد من دول املنبع منتجات زراعية 

من حصتنا املائية وهذا خطري“.

الزوراء/ حسني فالح:
أكـد ائتالف النرص عدم مشـاركته يف حكومة 
محمـد شـياع السـوداني، وفيمـا اشـار اىل 
انـه لم يتخذ مبـدأ املعارضة او املـواالة لهذه 
الحكومـة، مشـددا عـىل القـوى السياسـية 
دعم حكومة محمد شـياع السوداني، اوضح 
باحث سيايس ان املنهاج الحكومي يركز عىل 

القضايا االقتصادية ومنها معالجة التضخم.
وقـال املتحـدث باسـم ائتالف النرص، سـالم 
الزبيـدي، يف حديـث لـ»الـزوراء»: ان ائتالفه 
وتحالف قـوى الدولة املنضوي تحته االئتالف 
لـم يشـرتكا بالحكومة وليسـا جـزءاً منها. 
مؤكـدا: نأمل نجاح الحكومة بتأدية مهامها، 
ويف املقدمـة االلتزام بإجـراء انتخابات خالل 

سـنة، واإلرساع بتقديـم الخدمات األسـاس 
للشـعب، وصيانة ثـروات ومصالح البالد من 
الهدر والفساد والفوىض. وأضاف: ان الجهات 
املشـكلة للحكومة هي املسؤولة عن نجاح أو 
فشل حكومة السيد شـياع، وعليها أن تكون 
بمسـتوى املسـؤولية الوطنيـة، وأن ال تعيـد 
إنتاج أخطاء املـايض. داعيا رئيس الوزراء إىل 

االنفتـاح عـىل جميع القـوى املعرتضة داخل 
وخـارج العملية السياسـية، لضمـان إيجاد 
تفاهمات وطنية يحقق من خاللها برنامجه، 
ومجتمعـي  سـيايس  السـتقرار  ويؤسـس 
يفيض النتخابات سـليمة ومرحلة دستورية 

صالحة. 

القاهرة/ متابعة الزوراء:
مـع انتهاء والية الرئيس ميشـال عون 
عنـد منتصف ليـل اإلثنني، دخـل لبنان 
امـس الثالثـاء مرحلة شـغور رئايس، 
جـراء عـدم وجود مرشـح قـادر حتى 
اللحظة عـىل حصد األكثريـة املطلوبة 
يف الربملان، وغادر عون القرص الرئايس 

األحـد املـايض، قبـل يـوم مـن انتهاء 
واليته الرئاسـية، فيما احتشـد اآلالف 
مـن منارصيـه لوداعه. وأمـىض عون 
اليـوم األخري من واليتـه اإلثنني يف مقر 
إقامته يف الرابية شمال بريوت. ورفضا 
ميقاتـي  حكومـة  تمـارس  ألن  منـه 
صالحيات الرئيس، استبق عون انتهاء 

واليته بتوقيع مرسـوم اعتبار حكومة 
ترصيف األعمال مستقيلة .ويمر لبنان 
بأزمـة سياسـية منـذ نهايـة أيلـول/
سـبتمر، حيث فشل الربملان أربع مرات 
يف انتخـاب رئيـس جديـد للبـالد، مـع 
عـدم وجود أي فريـق يف مجلس النواب 
يملـك أكثرية تخول له اختيار رئيس.يف 

غضون ذلك التقى األمني العام لجامعة 
الـدول العربية، أحمد أبـو الغيط، امس 
ترصيـف  حكومـة  رئيـس  الثالثـاء، 
األعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، ودعا 
إىل رضورة التعجيـل بانتخـاب رئيـس 
رشـدي،  جمـال  للجمهورية.وأوضـح 
املتحدث الرسـمي باسـم األمـني العام 

للجامعـة العربية: أن اللقـاء الذي جاء 
عـىل هامش القمة العربيـة املنعقدة يف 
الجزائر، تناول مجمل الوضع اللبناني، 
بما يف ذلك التطورات السياسية األخرية 
التي شـهدتها السـاحة اللبنانية قبيل 

الدخول يف فرتة الشغور الرئايس.

موسكو/ متابعة الزوراء:
اتهم الكرملني اململكة املتحـدة بالوقوف وراء االنفجارات 
التـي أحدثت أرضاراً يف خّطي أنابيب الغاز نورد سـرتيم ١ 
و٢ يف بحـر البلطيق يف سـبتمرب/أيلول، والتـي تّم بناؤها 
لنقل الغاز الرويس إىل أوروبا.وقال املتحدث باسم الرئاسة 
الروسـية، دميرتي بيسـكوف، للصحافة: «تملك أجهزتنا 
االستخبارية أدلّة تشري إىل أّن الهجوم أرشف عليه ونّسقه 
خـرباء عسـكريون بريطانيون».واّتهمـت وزارة الدفـاع 
الروسية، يف وقت سابق، البحرية الربيطانية بتفجري خطي 
أنابيـب نورد سـرتيم، يف اتهام مبـارش لربيطانيا، العضو 
البـارز يف حلف شـمال األطليس، بتخريب البنيـة التحتية 

الروسـية الحيوية.ولـم تقـدم وزارة الدفـاع أي أدلة عىل 
اتهامها. وقالـت إن «متخصصني بريطانيني» من الوحدة 
نفسـها وجهوا الهجمات األوكرانية بطائرات مسرّية ضد 
سفن لألسطول الرويس يف البحر األسود بمنطقة القرم، يف 
وقت سابق السبت، وأعلنت أن القوات الروسية صدتها إىل 
حد كبري مع تعرض كاسحة ألغام روسية ألرضار طفيفة.
وأفادت الوزارة بأنه «وفقاً للمعلومات املتاحة، فإّن أفراداً 
من البحرية الربيطانية شـاركوا يف تخطيط ودعم وتنفيذ 
هجوم إرهابي يف بحر البلطيق، يف ٢٦ سـبتمرب/أيلول من 
هـذا العام، لتفجـري خطي أنابيـب الغاز نورد سـرتيم ١ 

ونورد سرتيم ٢».

دونيتسك/ كييف / متابعة الزوراء:
أكـد الرئيـس الفرنـيس، إيمانويـل ماكـرون، أن 
ادعـاءات روسـيا املتعلقـة بإعـداد كييـف قنبلة 
قذرة «كاذبة»، مشـيداً بـ «الشفافية النموذجية» 
ألوكرانيا بعد سـماحها عىل الفور باستقبال بعثة 
للوكالـة الدولية للطاقة الذريـة من أجل التحقيق 
باألمـر ونفي تلـك االتهامات، فيمـا اخرتق هاكر 
من جمهورية دونيتسـك الشـعبية نظـام القيادة 
والسـيطرة األوكرانية للجيش األوكراني املصنوع 
يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة وأوكرانيا بمعايري 
«الناتـو» واملسـمى «DELTA».وجـدد ماكرون يف 

اتصـال هاتفي مـع نظريه األوكرانـي فولوديمري 
زيلينسـكي اليوم الثالثاء، وقـوف بالده إىل جانب 
أوكرانيا، مؤكداً زيادة الدعم العسـكري لكييف يف 
أقرب وقت ممكن، ال سيما فيما يتعلق بالدفاعات 
الجوية.كمـا أعـرب عـن تصميمـه يف مسـاعدة 
أوكرانيا مع اقرتاب فصل الشتاء، يف ضوء الرضبات 
الروسية التي ألحقت أرضاراً كبرية بالبنية التحتية 
إلمـدادات الكهربـاء واملياه.وأشـار إىل أن فرنسـا 
ستكثف دعمها يف هذا الصدد وستشارك يف التعبئة 

الدولية، بحسب بيان اإلليزية.
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بغداد/ الزوراء:
جميـع  إلغـاء  الـوزراء  مجلـس  قـرر 
القرارات واملوافقـات واألوامر الديوانية 
والوزارية الصـادرة بعد 8 ترشين األول 
2021، وفيمـا وجه بتعيـني الخريجني 
األوائل وحملة الشـهادات العليا، شـدد 
عىل اإلرساع يف إنشـاء حسـاب الخزينة 

املوحد؛ لضبط األموال يف الدولة.
وذكـر املكتب االعالمي لرئيـس الوزراء 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”رئيس 
مجلس الـوزراء، السـيد محمد شـياع 
السـوداني، تـرأس الجلسـة االعتيادية 
وتضمنـت  الـوزراء،  ملجلـس  الثانيـة 
مناقشـة مجمـل االوضـاع العامـة يف 
البالد، وبحث عدد من امللفات األساسية 
االقتصادية والخدمية.وأكد السـوداني، 
يف مستهل الجلسة، عىل ميض الحكومة 
لتنفيذ برنامجها الحكومي عرب التنسيق 
العـايل بـني مؤسسـات الدولـة، وحث 
جميـع الـوزراء عـىل تطويـر منظومة 
العمـل داخـل وزاراتهـم وبنـاء قدرات 
العاملني فيها بما يحقق أهداف الوزارة 
وسياسـاتها التنمويـة. ووّجـه رئيس 
مجلس الوزراء، بحسـب البيان، جميع 
الربنامـج الحكومـي  الـوزراء بإعـداد 
خالل مـدة اقصاها اسـبوع واحد، عىل 
وفـق املنهاج الـوزاري الـذي يركز عىل 
قضايا البطالة والفقر والخدمات ودعم 
االقتصـاد ومكافحـة الفسـاد، وأكد أن 
تقييـم الـوزراء سـيكون عـىل أسـاس 

جهودهم وأدائهم يف مكافحة الفسـاد.
كما وّجـه باإلرساع يف إنشـاء حسـاب 
الخزينة املوحد؛ لضبط األموال يف الدولة 
ومنـع ترسبهـا وهدرهـا، كذلـك قيام 
الـوزراء بمراجعة جميع العقود املربمة 
يف ظـل الحكومـات السـابقة، ومعرفة 

انسجامها مع الضوابط والتعليمات.

وتابـع البيان: انه، ومن أجل انسـيابية 
العمل يف الوزارات الشاغرة، تقرر تكليف 
وزير الصحة بإدارة وزارة البيئة وكالة، 
وتكليف وزيـر الخارجيـة إلدارة وزارة 
اإلعمار واإلسـكان والبلديات واالشغال 
العامة.واشـار اىل: ان مجلـس الـوزراء 
واصل مناقشة املوضوعات املدرجة عىل 

جدول األعمال، وأصدر القرارات اآلتية:
اوال/ تنفيـذا ملـا جـاء يف قانـون األمن 
الغذائي، واستكماالً لعمل األمر الديواني 

(35 لسنة 2022)، تقرر ما يأتي:
باسـتحداث  املاليـة  وزارة  قيـام   -  1
الدرجـات والعناويـن الوظيفية لغرض 
وحملـة  األوائـل،  الخريجـني  تعيـني 

الشهادات العليا.
العامـة  الخدمـة  مجلـس  يتـوىل   -  2
االتحادي أخذ ما يلزم بتعيني املذكورين 
آنفا بعد إرسـال بيانات دقيقة اىل وزارة 
املالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العايل 
والبحـث العلمي، بتحديـد التخصصات 
الدقيقـة املطلوبـة، بمـا يمّكـن وزارة 
املالية من استحداث الدرجات املطلوبة.

ثانيـا/ بالنظـر لصـدور العديـد مـن 
الديوانية  القرارات واملوافقات واألوامر 
واألوامـر الوزاريـة والـواردة كتبهم اىل 
الـوزارات بعـد 8 ترشيـن األول 2021، 
حكومة ترصيـف األعمال اليومية دون 
خضوعها لرقابة مجلس النواب كونها 
حكومة مستقيلة ال تخضع ترصفاتها 
لرقابة املجلس املذكور ومحاسـبتها يف 
حالة التقصـري، ولضمان وضع األمور 
يف نصابهـا الصحيـح، واسـتنادا لقرار 
/121) بالعـدد  االتحاديـة  املحكمـة 

يف  املـؤرخ  اتحاديـة/2022/909) 
17 أيـار 2022، ومـا جـاء يف املنهـاج 

الوزاري:
الديوانيـة  األوامـر  جميـع  إلغـاء   -  1
الحكومـة  مـن  الصـادرة  واملوافقـات 
السـابقة بشـأن تعيني وتكليف رؤساء 
الجهات غري املرتبطة بوزارة والدرجات 
ومـن  العامـني  واملديريـن  الخاصـة 
بدرجتهم ومـن يتقـاىض رواتبهم بدءا 

من تاريخ 8 ترشين االول2021.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مدير املرور العامة، اللواء طارق إسماعيل، 
فرض غرامة ١٠٠ ألف دينار عىل دخول مركبات 
إسماعيل  مساًء.وقال   ٥ الـ  قبل  لبغداد  الحمل 
مركبات  «دخول  إن  الزوراء»:   » تلقته  بيان  يف 
 ٥ الساعة  من  يكون  بغداد  إىل  الكبرية  الحمل 
عرصاً ولغاية ٥ صباحاً».وأضاف إنه «ستفرض 

غرامة ١٠٠ ألف دينار بحق املخالفني».

@—€c@100@ÚflaãÀ@ZäÎãæa
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@Ú€Îá‹€@7�Ç@áÌáËm@Übè–€a@Úzˆbu@ZÔ„aÜÏè€a
Ôzó€a@Êb‡õ€a@ÊÏ„b”@’Ój�m@Íb§bi@kÁâ‰éÎ

ÚÓjÌãõ€a@pb„bfl˛a@Âfl@Ú”Îãèæa@Õ€bjæa@ÜaÜ6éa@paıaãuhi@Ôõæa@á◊c

بغداد/ مصطفى العتابي: 
محمـد  الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  أعلـن 
شياع السـوداني، إطالق مصطلح جائحة 
الفسـاد، مبينـا ان جائحة الفسـاد تهديد 
خطري للدولة، وفيما اشار اىل ان الحكومة 
ماضية بتطبيق قانـون الضمان الصحي، 
اكـد املـيض بإجـراءات اسـرتداد املبالـغ 
املرسوقـة مـن األمانـات الرضيبية.وقال 
السـوداني يف مؤتمر صحفي عقده عقب 
جلسة مجلس الوزراء تابعته «الزوراء»: ان 
الجميع معنيون بنجـاح مهمة الحكومة. 
الفتا اىل: ان جلسـة مجلـس الوزراء أكدت 
عـىل رؤيـة الحكومـة يف عملهـا للمرحلة 
أسـابيع  ثالثـة  حددنـا  املقبلة.واضـاف: 
الحكومـي.  الربنامـج  إلعـداد  للـوزارات 
مؤكدا: انه سـتكون هناك لجنة تنسق مع 
الوزارات يف مسـألة كتابة الربنامج.واشار 
اىل: ان األسـبوع الرابع سيناقش الربنامج 
الحكومـي وإقـراره يف مجلـس الـوزراء. 
مبينا: انه سـيكون هنـاك تقييم للوزارات 
واملحافظات.وتابع: تحديد أهداف وبرامج 
وفق أولويات املنهاج الوزاري، وسنذهب يف 
الربنامج الحكومي إىل األولويات. موضحا 
الفقـر  معالجـة  الحكومـة  أولويـات  ان 
الفسـاد واإلصالحات  والبطالة ومكافحة 
الخدمات.واشـار  وتقديـم  االقتصاديـة 
اىل: ان توجيهـات صـدرت للـوزارات التي 

قمنـا بزيارتهـا تتعلق بمواضيـع محددة 
تتابع بفريق من املستشـارين. مؤكدا: انه 
صـدرت توجيهات تتعلـق بتعزيز الخزين 
االسـرتاتيجي ملفردات البطاقة التموينية.

وبني: انه سـنذهب باتجـاه تنفيذ قانون 
الضمـان الصحـي. مؤكـدا: انه سـنتفق 
تشـغيل  عـىل  متخصصـة  رشكات  مـع 
ومـىض  أنظمتهـا.  وفـق  املستشـفيات 
بالقـول: انه يجب إبعاد املؤسسـة األمنية 
عـن أي اسـتثمار سـيايس. الفتـا اىل: ان 
األجهزة األمنية معنية بالحفاظ عىل هيبة 
الدولة.واعلـن السـوداني إطالق مصطلح 
جائحة الفساد، مؤكدا: ان جائحة الفساد 
تهديد خطـري للدولة العراقية.واشـار اىل: 
ان إجـراءات اسـرتداد املبالـغ املرسوقـة 
من األمانـات الرضيبيـة ماضيـة وتتابع 
يوميا. مبينا: ان هناك دعما دوليا للعراق.
وتابـع: ان منهجنا إقامة عالقات متوازنة 
مع جميع الـدول، وبوصلتنا هي مصلحة 
العراق. مشريا اىل: ان لدينا سباقا مع الزمن 
لتقديم الخدمة للمواطن العراقي.واوضح: 
ان حكومـة ترصيـف األعمال ليـس لديها 
صالحية إصدار أوامر التعيني واالتفاقات، 
مؤكدا إلغاء قرارات تعيني رؤسـاء أجهزة 
ومستشارين ليس ضمن حسابات سياسة 

أو إقصاء جهات معينة.

ÚÓ«aäç€a@ÒÜbÓè€a@’Ìã†@Â«@Übón”¸a@…ÌÏ‰m@äb»í@…œä@∂g@@@@@@@@@5«@Ï«áÌ@á‡´@ãËƒfl
Ú‹j‘æa@Ú‹yãæa@¿@µÌá•@åãic@Â«@—ì◊

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النفط أن إيرادات شهر ترشين األول املايض بلغت أكثر من ٩ مليارات دوالر، 
فيما أشارت اىل أن معدل سعر الربميل الواحد بلغ أكثر من (٨٨٫٣١) دوالراً.وقالت الوزارة 
يف بيان «: إن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ (١٠٤) ماليني و(٨٣١) ألفاً 
و(١٢٠) برميالً، بإيرادات بلغت (٩٫٢٥٨) مليارات دوالر».وأضافت أن «مجموع الكميات 
املصدرة من النفط الخام لشهر ترشين األول املايض من الحقول النفطية يف وسط وجنوب 
العراق بلغت (١٠٢) مليون و(٧٠) ألفاً و(٤٢٧) برميالً، أما من حقول كركوك عرب ميناء 
أن  برميالً».وتابعت  و(٨٩٣)  ألفاً  مليونني و(٤١٧)  املصدرة  الكميات  بلغت  فقد  جيهان 
أن  موضحة  اليوم»،  يف  برميل  ألف  و(٣٨٢)  ماليني   (٣) بلغت  اليومية  الكميات  «معدل 

«معدل سعر الربميل الواحد بلغ أكثر من (٨٨٫٣١ ) دوالراً» .

@ãr◊c@oÃ‹i@Ôöbæa@ãËì€a@paÜaãÌg@Z¡–‰€a
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بغداد/ الزوراء:
عبد  الجمهورية،  رئيس  أكد 
امس  رشيد،  جمال  اللطيف 
األخوية  الروابط  عمق  الثالثاء، 
مشدداً  والبحرين،  العراق  بني 
بها  اإلرتقاء  رضورة  عىل 
إيجاباً  تنعكس  أعىل  ملستويات 
للبلدين  املشرتكة  املصالح  عىل 
اىل  اشار  فيما  الشقيقني، 
الجهود  بذل  العراق  استعداد 

للتوصل إىل حل لوضع اليمن.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، 
”رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته 
الجمهورية، عبد اللطيف جمال 
إقامته  بمقر  استقبل  رشيد، 
املمثل  الجزائرية  العاصمة  يف 
الخاص عن ملك البحرين حمد 
سمو  خليفة،  آل  عيىس  بن 
آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ 
أعمال  هامش  عىل  خليفة، 
دورتها  يف  العربية  القمة 
يف  املنعقدة  والثالثني  الحادية 

الجزائر العاصمة“. 
”اللقاء  أن  البيان  وأضاف 
خارجية  وزيري  بحضور  كان 
حسني  فؤاد  والبحرين  العراق 
وعبد اللطيف بن راشد الزياني، 
سفريي  حضور  إىل  إضافة 

البلدين والوفدين املرافقني“.
خالل  الجمهورية،  رئيس  وأكد 
الروابط  ”عمق  عىل  اللقاء، 
والبحرين  العراق  بني  األخوية 

بها  اإلرتقاء  ورضورة 
إيجاباً  تنعكس  أعىل  ملستويات 
للبلدين  املشرتكة  املصالح  عىل 

الشقيقني“.
مبارك  بن  محمد  الشيخ  ونقل 
حمد  امللك  تحياَت  خليفة  آل 
رئيس  إىل  خليفة  آل  عيىس  بن 
للعراق  وتمنياته  الجمهورية 
من  بمزيد  وشعباً  حكومة 
عىل  أثنى  كما  والرفاه،  التقدم 
العراقية،  الحكومة  تشكيل 
استقرار  ”أهمية  اىل  مشرياً 
الحيوي  دوره  ليمارس  العراق 

يف القضايا العربية“. 
وأكد املمثل الخاص مللك البحرين 
حرص اململكة عىل توسيع آفاق 
مجاالت  يف  العراق  مع  التعاون 
والتجارة  الكهربائي  الربط 
وغريها من املجاالت، مشرياً اىل 
أن  يف  البحرينية  القيادة  رغبة 
يقوم رئيس الجمهورية بزيارة 
بني  العالقات  لتعزيز  اململكة 

البلدين.
وحّمل رئيس الجمهورية املمثل 
مللك  وتقديره  شكره  الخاص 
البحرين عىل مشاعره األخوية، 

بني  التواصل  أهمية  مؤكداً 
العراق  جمهورية  يف  املسؤولني 

ومملكة البحرين.
رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 
الجمهورية، عبد اللطيف جمال 
لبذل  العراق  استعداد  رشيد، 
إىل  للتوصل  والسعي  الجهود 
يف  للوضع  سلمي  سيايس  حل 

اليمن.
يف  الجمهورية  رئاسة  وقالت 
بيان تلقته ”الزوراء“: إن“رئيس 
الجمهورية، عبد اللطيف جمال 
إقامته  مقر  يف  استقبل،  رشيد 

يف العاصمة الجزائرية، الرئيس 
العليمي  محمد  رشاد  اليمني 
القمة  أعمال  هامش  عىل 
الحادية  دورتها  يف  العربية 

والثالثني املنعقدة يف الجزائر“.
وأشار الرئيس العليمي إىل ”دور 
عىل  والرائد  املحوري  العراق 
واإلقليمي“،  العربي  الصعيدين 
معرباً عن أمله ”بتعضيد روابط 
وبما  املشرتك  والتعاون  األخوة 
للبلدين  العليا  املصالح  يخدم 

الشقيقني“.
الجمهورية،  رئيس  أكد  وفيما 
رشيد،  جمال  اللطيف  عبد 
”موقف العراق الداعم الستقرار 
أراضيها  ووحدة  اليمن 
”استعداد  اىل  الفتاً  وسيادتها“، 
والسعي  الجهود  لبذل  العراق 
سيايس  حل  إىل  للتوصل 
خدمة  اليمن  يف  للوضع  سلمي 
يف  الشقيق  شعبها  لتطلعات 

التقدم واالزدهار“.
خارجية  وزير  اللقاء  وحرض 
وعضو  حسني  فؤاد  العراق 
يف  الخارجية  العالقات  لجنة 
عباس  النائب  النواب  مجلس 
اليمني  الجانب  ومن  الزاميل، 
مدير مكتب رئاسة الجمهورية 
ووزير  الشعيبي  يحيى  اليمنية 
مبارك  بن  أحمد  الخارجية 
ووزير الصناعة والتجارة محمد 

األشول، والوفدان املرافقان.

الزوراء/ مصطفى فليح:
االقتصادي، مظهر  املستشار  كشف 
تحديني  أبرز  عن  صالح،  محمد 
يف  العراق  يواجهان  اقتصاديني 
رفع  اىل  دعا  فيما  املقبلة،  املرحلة 
طريق  عن  االقتصاد  تنويع  شعار 

السيادة الزراعية.
لـ“الزوراء“:  حديث  يف  صالح  وقال 
ان ”هناك تحديني كبريين وخطريين، 
االول تحدي املياه وال يمكن االستهانة 
يشء  كل  يف  تدخل  املياه  واليوم  به، 
بالصناعة والكهرباء والزراعة وحياة 
الناس والبناء، ونحن نشهد تناقصا 
خطريا“، مضيفا اما ”النقطة الثانية 
ومعناه  املستعصية،  البطالة  فهي 
التنمية  منهج  يف  خطأ  هناك  ان 
ان نبحث  الناس ويجب  الذي يشغل 

اعمال  لدورة  الصحيح  املنهج  عن 
صحيحة يف االقتصاد سواء حكومية 

او يف القطاع الخاص“.
اقل  وبعد  شابة  ”امة  اننا  اىل  ولفت 
 50 نصبح  قد  سنوات  عرش  من 
السويد  لسنا  نحن  شخص،  مليون 
اعمارها،  يف  كبرية  أمم  اليابان،  وال 
فوق  فما  السبعني  اعمار  فلدينا 

تشكل نسبة %6، والباقي شباب“.
سيايس  إصالح  اىل  ”نحتاج  واكد 
بتعلية االجندة االقتصادية او جدول 
قوي  بشكل  االقتصادي  االعمال 
والتنمية والتنافس عىل بناء التنمية 
لنا  وتكون  بالعراق،  واالنسان 
االولوية قبل أي يشء آخر، وهذا الذي 
الوطنية  ويجلب  العقالنية  يجلب 

والدين واملبادئ كلها“.

وبني ”رفعت شعار تنويع االقتصاد 
عن طريق السيادة الزراعية بالعراق 
سيادتها  تؤمن  لم  إذا  ألمة  امن  فال 
بالغذاء، وامامنا روسيا التي حاربت 

العالم بالغذاء وليس بالطاقة ”.
ان ”البالد هويتها زراعية  اىل  واشار 
اليوم  عندنا  والزراعة  البداية،  منذ 
%80 من  فردية مرتدية ومتهرئة و 
وسنستمر  مستوردة،  الغذاء  حاجة 
مع تناقص املياه، نستورد ما يسمى 
نستورد  بمعنى  االفرتاضية،  باملياه 
من  زراعية  منتجات  املنبع  دول  من 

حصتنا املائية وهذا خطري“.
املياه  ”نحول  ان  يف  الحل  ان  واكد 
االفرتاضية اىل مياه زراعية حقيقية 
لذلك  الزراعية،  السيادة  خالل  من 
نحتاج اىل رشكات زراعية كربى، وأنا 

فلدينا  الدونمات،  ماليني  عن  اتكلم 
 12 منها  يزرع  دونم  مليون   27
مليونا، وهذه نصفها يزرع كل ستة 
شهور“. الفتا اىل ان ”التصحر افقدنا 
200 اىل 250 الف دونم، اضف اىل ذلك 
العراق  يف  الرسوبي  فالسهل  االمالح 
طن،  مليون   35 سنويا  له  يضاف 
بسبب  بالعالم  مملحة  اكرب  ويعترب 
اىل  تعود  التي  القديمة  الري  اساليب 

زمن العرص البابيل“.
واضاف ”اقرتحت عىل الحكومة من 
الدراسة يف  خالل عميل، وهذه تحت 
فني،  فريق  قبل  من  الزراعة  وزارة 
الرتاخيص  جولة  أسميته  اقرتاحا 
الرتاخيص  جولة  مثل  الزراعية 
عاملية  رشكات  مع  طبعا  النفطية، 
كل  اي  كبرية،  زراعات  لتطوير 

دونم  الف   200 او  دونم  الف  مئة 
حكومية  زراعية  رشكة  طريق  عن 
يساهم معها القطاع الخاص وحتى 
تأخذ  ان  يمكن  االجنبية  الرشكات 
اسهم بسيطة حتى تجلب تكنولوجيا 
زراعية“، مؤكدا ان ”هذا سيؤدي اىل 
كصناعة  زراعية  صناعية  نهضة 
البذور  وتصنيع  املبيدات  االسمدة 
وتصنيع املعدات وتصنيع املخازن ”.

البداية  اين  من  نسأل  ”دائما  وبنّي 
ما  واول  األرض،  من  نبدأ  واقول 
كانت  العراق  يف  الحضارة  بدأت 
”يجب  مضيفا  سومر“،  يف  زراعية 
سنوات  العرش  خالل  الحكومة  عىل 
السيادة  بمبدأ  تعمل  ان  القادمة 
الزراعية، وهذا سيشغل دورة العمل 

آلالف الناس“.

الزوراء/ حسني فالح:
محمد  حكومة  يف  مشاركته  عدم  النرص  ائتالف  أكد 
مبدأ  يتخذ  لم  انه  اىل  اشار  وفيما  السوداني،  شياع 
املعارضة او املواالة لهذه الحكومة، مشددا عىل القوى 
السياسية دعم حكومة محمد شياع السوداني، اوضح 
باحث سيايس ان املنهاج الحكومي يركز عىل القضايا 

االقتصادية ومنها معالجة التضخم.
يف  الزبيدي،  سالم  النرص،  ائتالف  باسم  املتحدث  وقال 
الدولة  قوى  وتحالف  ائتالفه  ان  لـ“الزوراء“:  حديث 
وليسا  بالحكومة  يشرتكا  لم  االئتالف  تحته  املنضوي 
بتأدية  الحكومة  نجاح  نأمل  مؤكدا:  منها.  جزءاً 
خالل  انتخابات  بإجراء  االلتزام  املقدمة  ويف  مهامها، 
للشعب،  األساس  الخدمات  بتقديم  واإلرساع  سنة، 
والفساد  الهدر  من  البالد  ومصالح  ثروات  وصيانة 

والفوىض. 
وأضاف: ان الجهات املشكلة للحكومة هي املسؤولة عن 
أن تكون  السيد شياع، وعليها  أو فشل حكومة  نجاح 
بمستوى املسؤولية الوطنية، وأن ال تعيد إنتاج أخطاء 
جميع  عىل  االنفتاح  إىل  الوزراء  رئيس  داعيا  املايض. 
السياسية،  العملية  وخارج  داخل  املعرتضة  القوى 
خاللها  من  يحقق  وطنية  تفاهمات  إيجاد  لضمان 
برنامجه، ويؤسس الستقرار سيايس ومجتمعي يفيض 

النتخابات سليمة ومرحلة دستورية صالحة. 
جبهة  أية  من  جزءاً  ليس  النرص  ان  الزبيدي:  واوضح 
كخط  دوماً  كانت  السياسية  ومشاركته  سياسية، 
والسياسة  واملبادرة  الرؤية  مستوى  عىل  وسطي 
الوسطية  السياسية  هويته  عىل  وسيحافظ  العامة، 

والنرص. منوها اىل: انه حالياً ليس مواالة وال معارضة، 
بل يتموضع بمربع املراقبة والرصد اإليجابي.

واشار اىل: ان ائتالف النرص جزء من العملية السياسية 
والشعب  الحكم  تجاه  السياسية  مسؤولياته  يؤدي 
إيجابية  بروح  ويرصد  ويراقب  السياسية،  والعملية 
مسرية الحكم والدولة. مؤكدا: ان مواقف النرص، اليوم 
وغداً، يحددها االلتزام بتحقيق مصالح الشعب والدولة، 

وممارسة الحكم بكفاءة ونزاهة ووطنية رفيعة.
يف  العيل،  نبيل  السيايس،  الباحث  قال  جانبه،  من 
الحكومة  استمرار  جدلية  ان  لـ“الزوراء“:  حديث 
وعمر الحكومة ستظهر خالل الفرتة القادمة، إذ تبنت 
وملفات  مشاريع  يتضمن  واسعا  منهاجا  الحكومة 
االخرى  بالسلطات  تنفيذه  يرتبط  منها  الكثري  كثرية، 
اخر  جانب  من  نفسها  ألزمت  حني  يف  الربملان،  ومنها 

بإجراء انتخابات مبكرة بعد مرور سنة تقريبا . 
عىل  يركز  للسوداني  الحكومي  املنهاج  ان  وأضاف: 
ودعم  التضخم  معالجة  ومنها  االقتصادية،  القضايا 
سبب  ان  اىل:  الفتا  البطالة.  وتقنني  الهشة  الطبقات 
تدخل الدولة يف وضع حلول اقتصادية يعود اىل هيمنة 
الدولة عىل القطاع االقتصادي، وبداية الحل هو التدخل 
فمعضلة  اوال،  االقتصاد  لتحرير  والتنفيذي  الترشيعي 
قطاعات  عىل  الدولة  هيمنة  هي  االقتصادية  العراق 
االقتصاد، فالحل يبدأ اوال من التدخل السيايس لتحرير 

هذا القطاع وتحرير السوق . 
واشار اىل: ان حكومة السوداني ألزمت نفسها بوضع 
ورقة اصالح اقتصادي جديدة عىل غرار ما تم تقديمه 

من الحكومة السابقة بورقتها البيضاء.

بغداد/ الزوراء:
العبايس،  ثابت  الدفاع،  وزير  أمر 
خاصة  لجان  بتشكيل  الثالثاء،  امس 
املقدم  الطعام  ونوعية  جودة  ملتابعة 

للمقاتلني.
الدفاع  وزارة  عن  صادر  بيان  وقال 
تلقته ”الزوراء“: إنه ”لغرض اإلطالع 
املقدم  الطعام  وجودة  نوعية  عىل 
الدفاع  وزير  أمر  األبطال،  للمقاتلني 
بتشكيل لجان خاصة ملتابعة القضايا 
اإلدارية للمقاتلني، واإلطالع عىل كل ما 
املقدم  الطعام  ونوعية  بجودة  يتعلق 

لهم، وآلية العمل الخاصة باملذاخر“.
للبيان،  وفقاً  الدفاع،  وزير  ووجه 
قبل  من  ميدانية  زيارات  بإجراء 
والوحدات  والفرق  للقيادات  اللجان 
اإلدارية  األمور  كل  تفقد  أجل  من 
باملقاتلني يف مختلف قواطع  الخاصة 

العمليات.
عن  النائب  كشف  ذلك،  غضون  يف 
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
شبهات  وجود  عن  شنكايل،  ماجد 
منتسبي  إطعام  بعقود  تحيط  فساد 

وزارتي الدفاع والداخلية.
عىل  له  تغريدة  يف  شنكايل،  وقال 
إن  ”الزوراء“:  تابعتها  ”تويرت“، 
”عقود إطعام منتسبي وزارتي الدفاع 
والداخلية عليها لغط وكالم كثري بأن 

فيها شبهات فساد كبرية جدا“.
حكومة  ”إن  بالقول  شنكايل  وأضاف 
هذه  إلغاء  عليها  السوداني  السيد 
العقود وايجاد طريقة تضمن وصول 
وبأقل  للمنتسبني  الطعام  أفضل 
يجري  عما  جدا  وبعيدا  االسعار 
الرشكات  مصلحة  يف  هو  الذي  اآلن 

املتعاقدة واملسؤولني.
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بغداد/ الزوراء:
تلقى نقيـب الصحفيني العـراق، مؤيد 
الالمي، املزيد من التهاني وباقات الورد 
بمناسـبة اعادة انتخابه رئيسا التحاد 

الصحفيني العرب.
وتلقـى الالمـي باقـة ورد وتهنئـة من 
وكالـة انبـاء نسـيم الرافديـن الدولية 
بمناسـبة اعادة انتخابه رئيسا التحاد 

الصحفيني العرب لدورة ثانية.
كمـا تلقى نقيب الصحفيـني العراقيني 

باقـة ورد وتهنئـة مـن وكالـة انبـاء 
نسـيم الرافدين الدولية بمناسبة اعادة 
انتخابه رئيسا التحاد الصحفيني العرب 

لدورة ثانية.
كذلك، تلقى نقيب الصحفيني العراقيني، 
مؤيد الالمي، باقة ورد وتهنئة من قناة 
الوارث بمناسـبة اعادة انتخابه رئيسا 

التحاد الصحفيني العرب لدورة ثانية.
وقال يف التهنئة: نتمنـى لكم مزيدا من 
التقـدم واالزدهـار بمناسـبة فوزكـم 

الصحفيـني  اتحـاد  رئيـس  بمنصـب 
العرب.

الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  وايضـا 
العراقيـني، مؤيد الالمـي، تهنئة وباقة 
ورد مـن رئيس فـرع نقابة الصحفيني 
يف كربـالء حسـني عبد االمري الشـمري 
بمناسـبة اعادة انتخابه رئيسا التحاد 

الصحفيني العرب لدورة ثانية.
كما تلقـى الالمي تهنئـة باقة ورد من 
رئيـس تحرير جريدة الهـدف الريايض 

سعدون صدام بمناسبة اعادة انتخابه 
رئيسا التحاد الصحفيني العرب.

وقـال يف التهنئـة : نتمنـى لكـم مزيدا 
من التقدم واالزدهار بمناسـبة فوزكم 

رئيسا التحاد الصحفيني العرب.
كما تلقى الالمـي باقة ورد وتهنئة من 
سـالم فتحي يكن، رئيس أمناء جامعة 
الجنـان يف لبنان، والدكتـورة آمنة أمري 
يف  والصحافـة  اإلعـالم  كليـة  عميـدة 
جامعـة الجنان سـلمها نيابـة عنهما 

جاسم حيدر املنسـق االعالمي لجامعة 
الجنان يف بغداد، بمناسبة إعادة انتخاب 
الالمي رئيسا التحاد الصحفيني العرب 

لدورة ثانية.
كذلك تلقى نقيب الصحفيني العراقيني، 
مؤيـد الالمـي، باقـة ورد وتهنئـة من 
رئيـس جامعـة تكريـت وعـد محمود 
رؤوف، سـلمها نيابيـة عنـه مسـؤول 
إعالم الجامعة حسـن عبدالله السالم، 
بمناسـبة اعادة انتخابه رئيسا التحاد 

الصحفيني العرب لدورة ثانية.
وقال رؤوف يف التهنئة: نتقدم لكم بكل 
بالغـات التهاني والتربيكات بمناسـبة 
فوزكم برئاسة اتحاد الصحفيني العرب 
للمـرة الثانيـة عـىل النحو الـذي يعزز 
دعمكم لبلدنا يف املسـتويات واالصعدة 
كافـة، وان تأخـذ الصحافـة العراقيـة 
موقـع الريادة يف نقـل الصورة املرشقة 
لحريـة الـرأي، متمنـني لكـم ولألرسة 

الصحفية املزيد من العطاء واالبداع.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
مـع انتهـاء والية الرئيس ميشـال 
عـون عنـد منتصـف ليـل اإلثنني، 
دخل لبنان  الثالثاء مرحلة شـغور 
رئـايس، جـراء عدم وجود مرشـح 
قـادر حتـى اللحظـة عـىل حصـد 

األكثرية املطلوبة يف الربملان،
 وغادر عـون القرص الرئايس األحد 
املايض، قبل يوم مـن انتهاء واليته 
الرئاسـية، فيما احتشد اآلالف من 
منارصيـه لوداعـه. وأمـىض عون 
اليـوم األخـري مـن واليتـه اإلثنني 
يف مقـر إقامتـه يف الرابيـة شـمال 

بريوت. 
ورفضا منـه ألن تمـارس حكومة 
ميقاتي صالحيات الرئيس، استبق 
عون انتهاء واليته بتوقيع مرسوم 

اعتبـار حكومـة ترصيـف األعمال 
مستقيلة .

ويمـر لبنـان بأزمة سياسـية منذ 
نهاية أيلول/سـبتمر، حيث فشـل 
انتخـاب  يف  أربـع مـرات  الربملـان 
رئيس جديـد للبالد، مع عدم وجود 
أي فريـق يف مجلـس النـواب يملك 

أكثرية تخول له اختيار رئيس.
يف غضـون ذلك التقـى األمني العام 
لجامعـة الدول العربيـة، أحمد أبو 
الغيـط،  الثالثـاء، رئيـس حكومة 
ترصيـف األعمـال اللبنانية، نجيب 
ميقاتـي، ودعا إىل رضورة التعجيل 

بانتخاب رئيس للجمهورية.
وأوضـح جمـال رشـدي، املتحدث 
الرسمي باسم األمني العام للجامعة 
العربيـة: أن اللقـاء الـذي جاء عىل 

هامـش القمـة العربيـة املنعقـدة 
يف الجزائـر، تنـاول مجمـل الوضع 
اللبنانـي، بمـا يف ذلـك التطـورات 
السياسـية األخـرية التي شـهدتها 
السـاحة اللبنانية قبيـل الدخول يف 

فرتة الشغور الرئايس.
واعتـرب أبو الغيـط أن ”اسـتمرار 
الشـغور الرئايس لفـرتة قد يطول 
أمدها، سـتكون له تبعات سـلبية 
عىل لبنان يف ظل التحديات الراهنة 
”دعـم  مؤكـدا  تواجهـه“،  التـي 
الجامعـة العربيـة الكامـل للدولة 
اللبنانيـة مـن أجـل تجـاوز هـذه 

املرحلة الدقيقة“.
اضطـالع  ”أهميـة  عـىل  وشـدد 
الحاليـة  اللبنانيـة  الحكومـة 
املطلوبة،  الرضوريـة  باإلصالحات 

ويف ذات الوقت اضطالع السياسيني 
اللبنانيني بمسـؤوليتهم، ورضورة 
إعـالء املصلحـة الوطنية فـوق أية 
اعتبـارات أخرى وصـوال لتوافقات 
تفيض إىل إنهاء االنسـداد السيايس 
والحيلولـة دون الدخـول يف فـراغ 

رئايس ال تتحمله البالد“.
ومـن جانبـه، أعـرب ميقاتي عن 
تقـوم  الـذي  لـ“الـدور  تقديـره 
بـه الجامعـة العربيـة مـن أجـل 
مواكبة لبنـان يف مختلف املحطات 
والتحديات التـي تواجهه، وتطلعه 
ملواصلة هذا الدور بنشاط وفعالية 
يف سبيل حشد الدعم العربي للبنان 
تجـاوز  عـىل  شـعبه  ومسـاعدة 
التحديات السياسـية واالقتصادية 

الراهنة التي يمر بها“.

دونيتسك/ كييف / متابعة الزوراء:
أكـد الرئيـس الفرنـيس، إيمانويـل ماكـرون، أن 
ادعاءات روسـيا املتعلقة بإعداد كييف قنبلة قذرة 
”كاذبـة“، مشـيداً بــ ”الشـفافية النموذجيـة“ 
ألوكرانيا بعد سـماحها عىل الفور باستقبال بعثة 
للوكالـة الدولية للطاقة الذرية مـن أجل التحقيق 
باألمـر ونفي تلـك االتهامات، فيمـا اخرتق هاكر 
من جمهورية دونيتسـك الشـعبية نظـام القيادة 
والسـيطرة األوكرانية للجيش األوكراني املصنوع 
يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة وأوكرانيا بمعايري 
”الناتو“ واملسـمى ”DELTA“.وجـدد ماكرون يف 
اتصـال هاتفي مع نظـريه األوكرانـي فولوديمري 
زيلينسـكي امـس الثالثاء، وقوف بـالده إىل جانب 
أوكرانيـا، مؤكداً زيادة الدعم العسـكري لكييف يف 
أقرب وقت ممكن، ال سيما فيما يتعلق بالدفاعات 
الجوية.كمـا أعـرب عـن تصميمـه يف مسـاعدة 
أوكرانيا مع اقرتاب فصل الشتاء، يف ضوء الرضبات 

الروسية التي ألحقت أرضاراً كبرية بالبنية التحتية 
إلمـدادات الكهربـاء واملياه.وأشـار إىل أن فرنسـا 
ستكثف دعمها يف هذا الصدد وستشارك يف التعبئة 
الدولية، بحسـب بيـان اإلليزية.واتفق الرئيسـان 
عىل تنظيم مؤتمر دويل يف باريس يف 13 ديسـمرب/

كانـون األول، لدعـم الصمـود املدني للبـالد طوال 
فرتة الشـتاء.كذلك اتفقا أيضـاً عىل تنظيم مؤتمر 
ثنائي يهدف تعبئة الرشكات الفرنسـية، سـُيعقد 
يف 12 ديسـمرب املقبل.ويف سياق اخر اخرتق هاكر 
من جمهورية دونيتسـك الشـعبية نظـام القيادة 
والسـيطرة األوكرانية للجيش األوكراني املصنوع 
يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة وأوكرانيا بمعايري 
”الناتـو“ واملسـمى ”DELTA“.، فيما عادت املياه 
والكهرباء إىل كل مناطق العاصمة األوكرانية َغداة 
قصـف رويس اسـتهدف البنى التحتية األساسـية 
وتسبب بانقطاعات عىل نطاق واسع.وكان النائب 
األول لوزير اإلعالم يف جمهورية دونيتسك الشعبية، 

دانييل بيزسـونوف، قد أعلن أن الهاكرالذي يحمل 
اسـما مسـتعارا هو ”جوكـر“، قد اخـرتق نظام 
القيـادة والسـيطرة األوكرانية للجيـش األوكراني 
املصنـوع يف الواليات املتحدة األمريكيـة وأوكرانيا 
بمعايـري ”الناتـو“ واملسـمى ”DELTA“.. وعقب 
اخرتاق“جوكر“ لنظام القيادة والتحكم األمريكي 
املسـلحة  القـوات  تسـتخدمه  الـذي   “DELTA”
األوكرانيـة، نقلـت بالفعـل جميع البيانـات التي 
تمتلكهـا القيـادة األوكرانية عن قواتهـا والقوات 
الروسـية إىل ”املكان الصحيح“، ولم يعرض منها 
 “DELTA” سوى جزء قليل. وأشار ”جوكر“ إىل أن
صنع يف الواليات املتحدة األمريكية وأوكرانيا وفقا 
ملعايـري ”الناتو“، وإضافـة إىل الخريطة التفاعلية 
-E  كانوا يسـتخدمون مصدرين مفتوحـني هما
ement وNextCloud وكذلـك نظـام التعريـف لـ 
Google املعتـاد بحيـث تؤدي جميع املسـارات إىل 

.Damba.org.ua الشبكة الفرعية العسكرية

بغداد/ الزوراء:
قرر مجلس الوزراء، الغاء جميع القرارات 
واملوافقـات واألوامر الديوانيـة والوزارية 
الصادرة بعد 8 ترشين األول 2021، وفيما 
وجه بتعيـني الخريجـني األوائـل وحملة 
الشـهادات العليـا، شـدد عـىل اإلرساع يف 
إنشـاء حسـاب الخزينة املوحـد؛ لضبط 

األموال يف الدولة.
وذكـر املكتب االعالمي لرئيـس الوزراء يف 
بيـان تلقته ”الزوراء“: أن ”رئيس مجلس 
الوزراء السـيد محمد شـياع السـوداني، 
ترأس الجلسـة االعتياديـة الثانية ملجلس 
مجمـل  مناقشـة  وتضمنـت  الـوزراء، 
االوضاع العامـة يف البالد، وبحث عدد من 
امللفات األساسية االقتصادية والخدمية. 

وأكد السـوداني يف مسـتهل الجلسة، عىل 
ميض الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي 
عرب التنسيق العايل بني مؤسسات الدولة، 
وحث، جميع الوزراء عىل تطوير منظومة 
العمـل داخـل وزاراتهـم وبنـاء قـدرات 
العاملـني فيها بما يحقق أهـداف الوزارة 

وسياساتها التنموية. 
ووّجـه رئيـس مجلـس الوزراء، بحسـب 
البيـان، جميع الـوزراء بإعـداد الربنامج 
الحكومـي خـالل مـدة اقصاها اسـبوع 
واحد، عىل وفق املنهاج الوزاري الذي يركز 
عـىل قضايا البطالـة والفقـر والخدمات 
ودعـم االقتصاد ومكافحة الفسـاد، وأكد 
أن تقييـم الـوزراء سـيكون عىل أسـاس 

جهودهم وأدائهم يف مكافحة الفساد.
كمـا وّجـه بـاإلرساع يف إنشـاء حسـاب 
الخزينـة املوحد؛ لضبـط األموال يف الدولة 
ومنع ترسبها وهدرها، كذلك قيام الوزراء 
بمراجعـة جميـع العقود املربمـة يف ظل 
الحكومات السـابقة، ومعرفة انسجامها 

مع الضوابط والتعليمات.
وتابـع البيـان، انه ومـن أجل انسـيابية 
العمل يف الوزارات الشـاغرة، تقرر تكليف 
وزيـر الصحة بـإدارة وزارة البيئة وكالة، 
وزارة  إلدارة  الخارجيـة  وزيـر  وتكليـف 
اإلعمـار واإلسـكان والبلديات واالشـغال 

العامة.
واصـل  الـوزراء  مجلـس  ان  اىل  واشـار 
مناقشـة املوضوعات املدرجة عىل جدول 

األعمال، وأصدر القرارات اآلتية:
اوال/ تنفيـذا ملـا جـاء يف قانـون األمـن 
الغذائي، واسـتكماالً لعمل األمر الديواني 

(35 لسنة 2022)، تقرر ما يأتي:
-1 قيام وزارة املالية باستحداث الدرجات 
تعيـني  لغـرض  الوظيفيـة  والعناويـن 
الخريجـني األوائـل، وحملـة الشـهادات 

العليا.
-2 يتوىل مجلس الخدمة العامة االتحادي 
أخـذ ما يلـزم بتعيني املذكوريـن آنفا بعد 
إرسـال بيانـات دقيقـة اىل وزارة املاليـة 
بالتنسيق مع وزارة التعليم العايل والبحث 
الدقيقة  العلمـي، بتحديـد التخصصـات 

املطلوبـة، بمـا يمّكـن وزارة املاليـة من 
استحداث الدرجات املطلوبة.

ثانيا/ بالنظر لصدور العديد من القرارات 
واملوافقـات واألوامـر الديوانيـة واألوامر 
الوزارية والـواردة كتبهم اىل الوزارات بعد 
8 ترشيـن األول 2021، حكومـة ترصيف 
األعمـال اليوميـة دون خضوعهـا لرقابة 
مجلس النواب كونها حكومة مستقيلة ال 
تخضع ترصفاتها لرقابة املجلس املذكور 
ومحاسـبتها يف حالـة التقصري، ولضمان 
وضع األمور يف نصابها الصحيح، واستنادا 
لقـرار املحكمة االتحاديـة بالعدد (121/
اتحاديـة/2022/909) املؤرخ يف 17 أيار 

2022، وما جاء يف املنهاج الوزاري:
الديوانيـة  األوامـر  جميـع  إلغـاء   1-
الحكومـة  مـن  الصـادرة  واملوافقـات 
السـابقة بشـأن تعيني وتكليف رؤسـاء 
الجهـات غري املرتبطة بـوزارة والدرجات 
الخاصة واملديرين العامني ومن بدرجتهم 
ومـن يتقاىض رواتبهم بـدءا من تاريخ 8 

ترشين االول2021.
رئيـس  أو  املختـص  الوزيـر  يتـوىل   2-
الجهة غـري املرتبطة بوزارة تسـمية أحد 
أو  اصوليـًا  املعينـني  العامـني  املديريـن 
املكلفـني بموافقة رئيـس مجلس الوزراء 
قبـل التاريخ املذكور آنفا، بـإدارة الدوائر 
الشاغرة إضافة اىل مهماتهم لحني تعيني 
البديل أو تكليفه أصوليا، باستثناء وزارة 

الصحة والرتبية بتكليف املعاونني.
-3 يتوىل رئيس مجلس الوزراء تسمية أحد 
الوزراء أو رؤسـاء الجهـات غري املرتبطة 
بـوزارة بإدارة الجهة غري املرتبطة بوزارة 
شـاغرة لحـني تعيـني البديـل أو تكليفه 

اصوليا.
-4 تأليف لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس 
الوزراء، وعضوية رئيس الدائرة القانونية 
يف االمانـة العامة ملجلس الوزراء، ورئيس 
مجلـس الخدمـة االتحادية، تتـوىل إعادة 
النظـر يف االوامـر الديوانيـة واملوافقـات 
امللغـاة وشـاغليها، وتقديـم التوصيـات 
املالئمـة خالل مـدة 21 يـوم عمـل، حداً 
اقـىص اىل السـيد رئيس مجلـس الوزراء 

للبت فيها.
-5 تلتزم الوزارات والجهات غري املرتبطة 
بوزارة بأحكام هذا القرار بدءا من تاريخ 

إصداره.
ثالثا/

االجتمـاع  محـرض  توصيـات  إقـرار   1-
(السابع والعرشين) للجنة االمر الديواني 
(45 لسنة 2018)، واملعنية بوضع السبل 
واآلليات والحلول الالزمة إلنجاز مشاريع 

املستشفيات العامة.
 (1) الفقـرة  تعديـل  عـىل  املوافقـة   2-
من قـرار مجلـس الـوزراء (119 لسـنة 
2021)، بإضافة املدير العام لدائرة العمل 
والتدريب املهني يف وزارة العمل والشؤون 
االجتماعيـة، وممثل عن وزارة الثقافة اىل 

اللجنـة العليـا لتخطيط وتشـغيل القوى 
العمـل  وزارة  طلـب  بحسـب  العاملـة، 

والشؤون االجتماعية.
رابعـا/ إقـرار توصيـات اللجنـة املعنية 
بإعـداد دراسـة واضحـة بشـأن الخطة 
الزراعية الشـتوية لهذا املوسـم والرتكيز 
عـىل اسـتخدام املياه الجوفيـة يف املناطق 
الواعـدة يف املحافظـات جميعها، املرافقة 
العليـا  الهيئـة  ربـط كتـاب سـكرتارية 
للتنسـيق بـني املحافظات املرقـم بالعدد 
(3026/2215324)املـؤرخ يف 27 أيلـول 

.2022
ومىض البيان، ويف ما يتعلق بتسهيل عمل 

وزارة الداخليـة وتذليـل املعوقـات التـي 
تواجـه بعض مفاصـل العمل فيهـا، اقر 

مجلس الوزراء اآلتي:
- املوافقة عىل استثناء وزارة الداخلية من 
الضوابـط امللحقة (ثالثـا/ ج2-) امللحقة 
بتعليمـات تنفيـذ العقـود الحكومية بما 
يسـمح بزيادة الكميات واألعداد والسلع 
بنسـبة %20، بحسـب ما مبـني يف كتاب 
وزارة الداخلية املرقم بالعدد (6939 يف31 

ترشين االول 2022).
واوضح انه اسـتنادا اىل املنهـاج الوزاري، 
يف  الخدمـات  نقـص  معالجـة  ولغـرض 
املحافظات، وتقديم الخدمات االساسـية 

للمواطنـني يف املدن واالقضيـة والنواحي، 
تقرر ما يأتي:

الخدمـي  الجهـد  فريـق  تشـكيل  أوالً: 
والهنـديس برئاسـة مـن يختاره السـيد 
رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :

-1 محافظ املحافظة املعنية.
لشـؤون  الكهربـاء  وزارة  وكيـل   2-

التوزيع.
-3 الوكيل الفني لوزارة الصحة.

-4 مدير عام التخطيط يف امانة بغداد.
-5 املعـاون الفنـي ملدير عـام البلديات/ 
والبلديـات  واالسـكان  االعمـار  وزارة 

العامة.
وزارة  مختـص/  قانونـي  موظـف   6-

االعمار واالسكان والبلديات العامة.
-7 موظـف مايل يف مكتـب رئيس مجلس 

الوزراء.
-8 مختـص بشـؤون الخدمـات يف هيئة 

املستشارين.
-9 مدير بلديات املحافظة املعنية.
-10 مدير عام الطرق والجسور.

-11 استشاري فني يف شؤون اإلعمار.
-12 املدير التنفيذي للمنطقة املحررة .

-13 مدير الجهد الهنديس يف هيئة الحشد 
الشعبي.

-14 مدير الهندسة العسكرية.
-15 ممثـل عـن دائـرة املوازنـة يف وزارة 

املالية.

-16 مدير عام املديريـة العامة للرتبية يف 
املحافظات/ وزارة الرتبية.

-17 مديـر عام دائـرة التنميـة اإلقليمية 
واملحلية/ وزارة التخطيط.

ثانياً/ يتوىل الفريق املهام التالية:
-1  معالجـة الواقـع الخدمـي يف املناطق 
التـي تعاني نقص الخدمـات يف قطاعات 
(البلديـات، واملـاء واملجـاري، والكهرباء، 
واي  واملـدارس)  والبيئـة،  والصحـة، 

قطاعات أخرى.
-2 أخذ اإلجراءات الالزمة بإعالم الجهات 
املختصـة بشـأن التجـاوزات التـي تعيق 
عمل الفريق وفقا للقـرار الترشيعي رقم 
(154 لسـنة 2001)، وبإسـناد االجهـزة 
االمنيـة املختصة، عـىل أن يخضع تقييم 
عمـل لجان إزالـة التجاوز لفريـق الجهد 

الخدمي والهنديس.
-3 متابعة مشاريع البنى التحتية املتلكئة 
ذات املسـاس بحيـاة املواطنـني واقـرتاح 

املعالجات والسبل الكفيلة.
لتحسـني  جديـدة  مشـاريع  اقـرتاح   4-
الخدمات يف املناطق املحرومة وبالتنسيق 
مـع وزارة التخطيـط والجهـات املعنيـة 

ومتابعة إدراجها.
ثالثا/ يخول الفريق الصالحيات التالية:

-1 تشـكيل الفرق الفنيـة لتنفيذ مهامه 
مـن موظفـي ومـالكات وزارات الدولـة 

والجهات غري املرتبطة بوزارة.

-2 إعـارة اآلليـات التخصصيـة واملعدات 
والعجالت من وزارات الدولة والجهات غري 

املرتبطة بوزارة ألغراض مهام الفريق.
-3 التعاقـد مـع االستشـاريني والخرباء 

ملراقبة تنفيذ االعمال عند الحاجة.
رابعاً/ تتوىل وزارة املالية توفري التمويالت 
املالية الالزمة لتنفيذ مهام وأعمال الفريق 
املذكـور وتخصيص املبالـغ الالزمة لعمل 

الفريق يف السنوات القادمة.
خـاً/ تتـوىل وزارة النفـط تهيئة ورشـة 
فنية لصيانة العجـالت واملعدات واآلليات 
التخصصيـة إضافـة اىل الوقـود؛ لتنفيـذ 
مهام واعمال الفريق بالتنسيق مع مكتب 

رئيس مجلس الوزراء.
سادسـاً/ تتوىل الجهـات الحكومية ذات 
العالقة توفـري كل ما يحتاجه الفريق من 

الدعم بضمنها الدعم الفني والهنديس.
سابعا/ يخول مدير مكتب رئيس الوزراء 
صالحية الـرصف لتنفيـذ مهـام الفريق 
لتسـيري  الرضوريـة  احتياجاتـه  وسـد 
غـري  األساسـية  املـواد  ورشاء  األعمـال 
املتوفرة لدى الجهات الحكومية، وتخضع 
أعمال ورصفيـات فريق الجهـد الخدمي 
والهنـديس لرقابة وتدقيق ديـوان الرقابة 

املالية االتحادي.
ثامنـا/ يعـرض فريـق الجهـد الخدمـي 
والهنديس تقاريره وانجازاته عىل مجلس 

الوزراء بشكل دوري.
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بغداد/ مصطفى العتابي: 
أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 
اطالق مصطلـح جائحة الفسـاد، مبينا ان جائحة 
الفسـاد تهديد خطـري للدولـة، وفيما اشـار اىل ان 
الحكومـة ماضية بتطبيق قانون الضمان الصحي، 
اكد املـيض بإجراءات اسـرتداد املبالغ املرسوقة من 

األمانات الرضيبية.
وقـال السـوداني يف مؤتمـر صحفـي عقـده عقب 
جلسة مجلس الوزراء تابعته ”الزوراء“: ان الجميع 
معنيون بنجاح مهمة الحكومة، الفتا اىل ان جلسـة 
مجلس الوزراء أكـدت عىل رؤية الحكومة يف عملها 

للمرحلة املقبلة.
واضـاف: حددنـا ثالثـة أسـابيع للـوزارات إلعداد 
الربنامج الحكومي، مؤكدا انه سـتكون هناك لجنة 

تنسق مع الوزارات يف مسألة كتابة الربنامج.
واشـار اىل ان األسـبوع الرابع سـيناقش الربنامج 
الحكومـي وإقـراره يف مجلـس الـوزراء، مبينا انه 

سيكون هناك تقييم للوزارات واملحافظات.
وتابـع، تحديد أهداف وبرامج وفق أولويات املنهاج 
إىل  الحكومـي  الربنامـج  يف  وسـنذهب  الـوزاري، 
األولويـات، موضحا ان أولويـات الحكومة معالجة 
الفقـر والبطالـة ومكافحـة الفسـاد واإلصالحات 

االقتصادية وتقديم الخدمات.
واشـار اىل ان توجيهات صدرت للوزارات التي قمنا 
بزيارتها تتعلـق بمواضيع محددة تتابع بفريق من 
املستشـارين، مؤكـدا انه صدرت توجيهـات تتعلق 
بتعزيـز الخزيـن االسـرتاتيجي ملفـردات البطاقـة 

التموينية.
وبـني انه سـنذهب باتجـاه تنفيذ قانـون الضمان 
الصحي، مؤكدا انه سنتفق مع رشكات متخصصة 

عىل تشغيل املستشفيات وفق أنظمتها.
ومىض بالقول: انه يجب إبعاد املؤسسة األمنية عن 
أي اسـتثمار سـيايس، الفتا اىل ان األجهـزة األمنية 

معنية بالحفاظ عىل هيبة الدولة.
واعلن السـوداني إطالق مصطلح جائحة الفسـاد، 
مؤكـدا ان جائحـة الفسـاد تهديـد خطـري للدولة 

العراقية.
واشـار اىل ان إجراءات اسرتداد املبالغ املرسوقة من 
األمانات الرضيبية ماضيـة وتتابع يومياً، مبينا ان 

هناك دعم دويل للعراق.
وتابع، ان منهجنا إقامة عالقات متوازنة مع جميع 
الـدول، وبوصلتنا هـي مصلحة العراق، مشـريا اىل 
ان لدينا سـباق مع الزمن لتقديم الخدمة للمواطن 

العراقي.

واوضـح، ان حكومـة ترصيف األعمـال ليس لديها 
صالحية إصـدار أوامر التعيـني واالتفاقات، مؤكدا 
إلغاء قـرارات تعيني رؤسـاء أجهزة ومستشـارين 
ليـس ضمن حسـابات سياسـة أو إقصـاء جهات 

معينة.
ولفـت اىل ان قـرارات املحكمـة االتحاديـة واجبـة 
التطبيـق، موضحـا ان منهج عمل هـذه الحكومة 
والقـرارات  القانـون  تنفيـذ  باتجـاه  سـيكون 

القضائية.
واكد ان لدينا جرد بمشـاريع ستنفذ بشكل مبارش، 
موضحـا ان الخطـة الزراعيـة للموسـم الشـتوي 

متأخرة.
وبـني رئيس الـوزراء انه تم إقـرار توصيات اللجنة 
املعنيـة بإعـداد الخطـة الزراعية الشـتوية، مؤكدا 
ان الخطة الشتوية سـتكون بحدود خمسة ماليني 

وخمسمائة ألف دونم.
بتأمـني جميـع  ملزمـة  الحكومـة  ان  اىل  واشـار 

مستلزمات الفالحني.
واعلن السـوداني املصادقة عـىل توصيات تعويض 
الفالحـني املترضريـن مـن عـدم زراعـة محصول 
ملواجهـة  والعـزم  اإلرادة  نمتلـك  مؤكـدا  الشـلب، 

التحديات.

ولفـت اىل ان ملـف العقـود واألجـراء وقـرار 315 
سيدرس بشكل دقيق، مبينا طلبنا من وزارة املالية 
تدقيـق أعداد العقـود واألجراء وقـرار 315 وتقديم 

التوصيات.
واكـد ان قانون حماية املنتج ”مقدس“، مشـريا اىل 
ان حـرق الغـاز املصاحب يسـبب بهدر مـايل كبري، 

ولدينا رؤية الستثمار الغاز املصاحب.
ووجـه السـوداني الـوزارات بإعـداد موازنة 2023 
وتحديـد أولوياتها، مضيفا: حريصـون عىل تقديم 

املوازنة يف أرسع وقت.
وحول سـعر الرصف اشـار السـوداني اىل ان البنك 
املركـزي الجهة املعنيـة الوحيدة بما يتعلق بسـعر 
رصف الـدوالر، مؤكدا ان قرار تغيري سـعر الرصف 
يف السـابق لم تصاحبه إجـراءات لحماية الطبقات 

الفقرية.
واوضـح، ان الحكومـة ملتزمـة بقـرارات لحماية 
الفئـات الفقـرية والهشـة، الفتـا اىل ان الحكومـة 
جاهـزة لتهيئة متطلبـات االنتخابـات متى ما حل 

الربملان نفسه.
وبـني، االنتخابات املحلية سـتجرى يف ترشين األول 
مـن العـام 2023، كما ان دور العـراق الطبيعي أن 
يكون هو املحور يف املنطقة ويقيم أفضل العالقات.
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بغداد/الزوراء:
وجـه وزيـر الداخلية، عبـد األمري الشـمري، 
امس الثالثاء، بتشـيكل لجنة مختصة ملقابلة 

املنتسبني املراد إعادتهم للخدمة.
وذكرت الـوزارة يف بيان ورد لــ «الزوراء» أن 
الشمري «وجه بتشيكل لجنة مختصة ملقابلة 
املنتسـبني املراد إعادتهم للخدمة واملشمولني 
بقانـون الدعم الطارئ لألمـن الغذائي رقم ٢ 
لسنة ٢٠٢٢ الذين سبق أن تم رفع أسمائهم من 
قبل دوائرهم اىل مديرية إدارة املوارد البرشية، 
من بينهم (الفاحصون املسـتوفون للرشوط، 
املطرودون، وامللغاة  املفصولون،  املستقيلون، 

أوامر تعيينهم لعدم التحاقهم)».
وأضافت أن «املقابالت سـتبدأ من يوم ٦-١١-

.«٢٠٢٢
وبحسـب البيـان، وجـه وزيـر الداخليـة بــ 
بهـم»،  الخاصـة  األوراق  جميـع  «مراجعـة 
مشـريا اىل انـه «سـيكون هنـاك إعمـام آخر 
لبيـان جميع ما يتعلق بهـذا املوضوع ومكان 
املقابلة والفحص».كما وجـه وزير الداخلية، 
عبد األمري الشـمري، امس الثالثاء، بأن يكون 
الدوام الرسمي يف دوائر مديرية األحوال املدنية 
والجـوازات مـن السـاعة الثامنـة صباحاً إىل 
السابعة مساًء.وذكرت وزارة الداخلية يف بيان 

ورد لــ «الزوراء» أنه «بهـدف تذليل العقبات 
انجـاز  املواطنـني وخاصـة يف مجـال  أمـام 
معامالتهم أثناء مراجعاتهم للدوائر الخدمية 
يف وزارة الداخليـة، وجـه الوزيـر بـأن يكون 
الدوام الرسمي يف دوائر مديرية األحوال املدنية 
والجوازات واإلقامة وتوابعها كافة كمديريات 
شـؤون البطاقة الوطنية والجوازات واألحوال 
وبطاقة السـكن يف بغداد وجميع املحافظات، 

السـاعة  إىل  الثامنـة صباحـاً  السـاعة  مـن 
السـابعة مسـاًء».وأوضح البيـان أن «الدوام 
سـيكون بوترية واحدة دون توقف إلنجاز كل 
املعامالت واالرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة 
للمراجعني وتخفيف األعباء عنهم املتأتية من 
املراجعات خـالل سـاعات محددة»كما دعت 
وزارة الدخلية، امس الثالثاء، العشائر العراقية 
لالبتعاد عن «الدكات العشائرية» التي صنفها 

القانون كجرائـم ارهابية.وذكـرت الوزارة يف 
بيـان ورد لـ «الـزوراء» أنـه « يف إطار حرص 
الوزارة عىل سيادة القانون ورضورة االحتكام 
إليه يف مختلف أمور الحياة واعتماده منهاجاً 
مفصلياً لحلحلة املشاكل واملعوقات والخالفات 
بني أبناء املجتمع وعدم التجاوز عىل إحكامه، 
فإنها تدعو الشعب الكريم وعشائرنا العراقية 
األصيلـة إىل االلتـزام بمـا ورد آنفـا وخاصـة 
أثنـاء ما يسـمى بالــ( دكات العشـائرية)».
وأضافت أن «الدكات العشـائرية التي صنفها 
القانـون كواحدة من الجرائـم اإلرهابية نظراً 
ملا تسـببه من إخالل باألمن الوطني والسـلم 
األهيل واملجتمعـي وتعريض أرواح األبرياء إىل 
األخطار الكبرية جراء استخدام السالح بشكل 
غـري قانوني».وبينت أن «الـوزارة ومن خالل 
تشـكيالتها املعنية سـتالحق قانونياً مرتكبي 
هـذه الجرائـم وتقديمهـم للقضـاء لينالـوا 
جزائهـم العادل دونما تـردد أو تهاون مع أي 
شخص».وبحسـب البيـان، جـددت الداخلية 
دعوتهـا «إىل العشـائر العراقية التي كانت وال 
تزال صمام األمان يف دعم االسـتقرار يف البالد 
وخري عون للداخلية يف سـعيها الدائم إلشاعة 
أجـواء األمـن واألمان يف البـالد ورضورة عدم 

االنجرار لدعوات النزاع».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الكهرباء، امـس الثالثاء، 
عن استنفار جميع قطاعاتها استعداداً 
ملوسم الشـتاء، فيما أشـارت إىل وضع 

خطة من عدة محاور استعداداً لذلك.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، أحمد 
موىس، يف ترصيـح صحفي إن «الوزارة 
الـرشكات  لـكل  توجيهـات  أصـدرت 
العاملة يف مقرها، لالستعداد باستقبال 

ذروة األحمال الشتوية».
املكثفـة  «االجتماعـات  أن  إىل  وأشـار 
لفصـل  االسـتعدادات  بشـأن  بـدأت 
الشـتاء، إضافة إىل التأكيد عىل  رضورة 
ادخـال الوحـدات التوليديـة يف برنامج 
مكثف سـواء كانت صيانـات دورية أو 
اضطراريـة، حتـى يف ما يخـص تبديل 
قطـع الغيـار لتكـون هـذه الوحـدات 

جاهزة للعمل بكامل طاقتها القصوى، 
مع ذروة االحمال الشتوية».

وتابع أن «هنالك ايضاً توزيعات لقطاع 
النقل الجراء الفحوصات عىل الخطوط 
الناقلـة، واكمـال النواقـص يف جميـع 
املحطـات التحويلية وتبديـل الخانات، 
االحمـال  لترصيـف  جاهـزة  لتكـون 

املنتجة». 
وأكد موىس «وجـود توجيهات صارمة 
لقطاع التوزيع باالستنفار التام لتأهيل 
االختناقـات  التوزيـع، وفـك  شـبكات 
وتدعيـم الشـبكات، إضافـة إىل نصـب 
محطات ثابتـة ومتنقلة بمراكز الحمل 
تجهيـز  سـاعات  زيـادة  لتسـتوعب 
الكهربـاء، فضـًال عـن توجيـه مراكز 
السيطرة بالحرص عىل عدالة التوزيع، 

وأن تكون معنية بموازنة االحمال».

بغداد/الزوراء:
انذر مركز التحكيم الدويل يف دبي، امس 
الثالثـاء، الخطـوط الجويـة العراقيـة 

بشأن تعويضات رشكة بريطانية.
وتشـري الوثيقـة املرسـلة اىل الخطوط 
عليهـا  اطلعـت  العراقيـة،   الجويـة 
«الزوراء»إىل رضورة الرد عىل مطالبات 
التعويـض التـي تطالـب بهـا رشكـة 
بريطانيـة خـالل ٣٠ يومـاً، أي بحلول 

نهاية شهر ترشين الثاني الحايل.
وتبني الوثيقـة ان «الرشكة الربيطانية 
تطالب بتعويضات لم تحدد قيمتها»، يف 
حني أشـار املصدر الثانـي اىل ان «قيمة 
التعويضـات تصـل اىل ٩٦ مليون دوالر 
امريكي نتيجة خـرق الخطوط الجوية 
األرضيـة  الخدمـات  لعقـد  العراقيـة 
الـوزاري فيمـا يخص الشـحن الجوي 

فقط» بحسب وثيقة سابقة.
وأوضح املصـدر ان «الفريـق القانوني 
للرشكـة الربيطانيـة قـدم هـذا مئات 
مركـز  دعـوى  اىل  إلضافتهـا  الوثائـق 
التحكيـم للمطالبـة بالتعويضات فيما 
يخص خـرق الخطوط الجوية العراقية 
الحقوق الحرصيـة املمنوحة وفق عقد 

امتياز يعـود للعـام ٢٠١٩ فيما يخص 
خدمـات املناولة األرضية وتجهيز وقود 
التي قدمت  الوثائق  الطائرات».وتشكل 
اىل مركز التحكيم، إفادات شـهود عيان 
وافالم فيديو موثقة رسميا امام القضاء 
العراقي توضح رسقـة معدات الرشكة 
املختلطـة مـن قبل موظفـي الخطوط 
مما قد يـؤدي إضافة هـذه الخروقات 
اىل ارتفـاع قيمة املطالبـات بالتعويض 

لتصل اىل مليار دوالر امريكي
يذكر ان مركز التحكيم الدويل، قد «ارسل 
دعوة اىل إدارة الخطوط الجوية العراقية 

ورفضت هذه اإلدارة تسلمها».
الخطـوط  «امـام  أن  الوثيقـة  وتبـني 
الجويـة العراقيـة فـرتة ٣٠ يومـاً للرد 
والحضور امام مركز التحكيم وبعكسه 
فإن املحكمني سـيصدرون قراراً غيابياً 

ُملزِماً بقيمة التعويضات»
وتواجـه وزارة النقـل بهـذه الدعـوى 
احدى اصعب املشـاكل التي ورثتها عن 
سـوء إدارة وزيرهـا السـابق وفريقـه 
الوزاري ألسـباب شـخصية بحتة وهي 
تركـة ثقيلة ينبغـي معالجتها من قبل 

اإلدارة الحالية، بحسب مراقبني.

بغداد/الزوراء:
أحصت الرشكة العامة لألسـواق املركزية، إحدى تشـكيالت وزارة التجارة، أعدادها 
يف عموم العراق عدا اقليم كردستان، فيما بينت أن إعادة العمل بها ستسمح بتوفري 
آالف فرص العمل بمواقعها، وفيما أشارت إىل تحرك حكومي إلعادة تأهيلها، أوصت 

بترسيع إجراءات االستثمار، مؤكدة العمل عىل فتح أسواق حرة داخل املدن.
وذكـرت مديـر عام الرشكـة العامة لألسـواق املركزية، زهرة الكيالنـي، يف ترصيح 
صحفي أن «مساحات األسواق املركزية كبرية وال تقل عن ٤ دونم ( أكثر من ٩٠٠٠ 
مرت مربع) ويف حال أعيد العمل بتلك األسواق سيكون تأثريها كبرياً عىل قطاع العمل، 
ويف إحدى اإلحصائيات التي تمت دراسـتها ظهر أنه باالمكان توفري ١٠ آالف فرصة 

عمل يف موقع واحد فقط ومثال ذلك السوق املركزي يف منطقة املنصور ببغداد».
وتؤكد الكيالني أن»مواقع الرشكة التي تحت عنوان (سوق مركزي) تبلغ ١٩ بعموم 
العراق عدا إقليم كردستان، إذ يوجد يف  بغداد ٩ مواقع ونينوى إثنني و٨ بمحافظات 

أخرى».
وعن سبل إعادة الحياة لتلك األسواق، اشارت إىل «أننا ماضون بهذا امللف عرب إعادة 
تأهيـل األسـواق وتم وضع خطـة جديدة يف مجلـس إدارة الرشكة وبدأنـا بتطبيق 
قانـون الـرشكات الذي يتضمن الولـوج يف إبرام عقود مشـاركة مع املسـتثمرين، 
وماضون بذلك ووقعنا عقوداً بشـأن إعادة تأهيل سـوق الخالني والرشـيد وهما يف 
طـور التأهيل، وحقيقة توسـيع املوضوع بحاجة ملزيد مـن الدعم الحكومي ومنح 
امتيـازات لرشكـة األسـواق املركزية».وأضافـت أن «تعطـل ملف تأهيل األسـواق 
واسـتثمارها يعود بسـبب اإلجـراءات الروتينية يف هيئـة االسـتثمار وأمانة بغداد 
وتأخـري إجراءات التصديق عىل املخططات وكذلك منح اإلجازات، ومثال ذلك سـوقا 
النجـف وكركوك، إذ يتأخر منح إجازة للمسـتثمرين منذ ٣ سـنوات، ومسـتمرون 
بمخاطباتنـا، إذ يجب أن ترسع إجراءات املوافقات لترسيـع عملية إعادة التأهيل» 
.واوضحت أن»الكثري من األسـواق املركزية مازالت مشـغولة مـن جهات حكومية 
وأخرى أهلية والرشكة تحركت إلقامة دعاوى عىل هذه الجهات وكسـبت القرارات 
ونحـن اآلن يف طـور تطبيـق القانون لتنفيـذ عمليـات اإلخالء».وبخصوص تجربة 
السـوق الحرة، بينت مدير عام الرشكة العامة لألسـواق املركزية أن»السوق الحرة 
خارج املطارات واملنافذ نشاط من أنشطة األسواق املركزية وترك لفرتة طويلة منذ 
أيام الحصار عام ١٩٩٠، ولله الحمد تمكنا من إعادة هذه التجربة بافتتاح سوق يف 
مقـر رشكتنا بالتعاون مع وزارة املالية والهيئة العامة للجمارك، ونحاول أن نفتتح 
سوقاً حراً آخر يف جانب الكرخ ببغداد ونواصل التحرك لتعميم هذه التجربة باملدن، 
أما فيما يتعلق باملنافذ فنعتزم فتح سـوقني يف منفذي طريبيل وزرباطية».وتابعت 
أن» تأثري املوالت عىل األسـواق املركزية كبري جدا، إذ قمنا بدراسـة تبني فيها وجود 
٦ مـوالت ما بـني منطقتي املنصـور وزيونة ببغداد رغم وجود سـوق مركزي كبري 
يف املنصور بمسـاحة ٣٦ ألـف مرت مربع، وهذا األمر يؤثر عىل خططنا املسـتقبلية، 
وطلبنا يف لقاء مع رئيس الوزراء بأن تضع الجهات الحكومية يف نظرها التشاور مع 
رشكة األسـواق املركزية قبل منح املوافقات إلنشاء موالت للقطاع الخاص».وأكدت 
الكيالنـي أن «من أهم أهداف رشكة األسـواق املركزيـة بعملها وضمن جهود إعادة 
فتحهـا هو دعم املنتج املحيل، ونحن نعمـل اآلن عىل فتح آفاق للتعاون مع رشكات 
وزارة الصناعـة بهـذا الصدد وبقيـة دوائر الدولة املنتجة وعمـل رشكتنا الحايل هو 

تجهيز دوائر الدولة، أما بالنسبة للمواطنني فال يوجد بيع مبارش»
وعن العقبات املوجودة، أوضحت أن «الرشكة تعاني من تبعات قرار مجلس الوزراء 
املرقم ١٢٨ لسـنة ٢٠١٧ الذي حدد طريقة استغالل األمالك التابعة لرشكة األسواق 
املركزيـة ومنع الرشكة من الترصف بها وأيضا منع التعيني والتعاقد واآلجر اليومي 
وهذا سبب نتائج سلبية جداً عىل الرشكة كما يتضمن أيضا إحالة موظفي الرشكة 
جرباً عىل التقاعد وتم ترسيح الكثري من املوظفني والخربات والكوادر ولم يبق سوى 

٧٠٠ موظف من أصل ٦ آالف».



بغداد/ الزوراء:
أعلنـت دائرة املنظمات غري الحكوميـة يف األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
امـس الثالثاء، إطالق مرشوع تفعيـل برامج اإلقراض يف العراق برشاكة 

بني رابطة املصارف العراقية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
جـاء ذلك خالل مؤتمـر افتتحه محافظ البنك املركـزي، مصطفى غالب 
مخيف، وأكد فيه سـعيه الدائم من أجل تذليـل العقبات أمام املقرتضني 

الساعني إلطالق مشاريعهم التنموية يف املجتمع العراقي.
وقال مديـر عام دائرة املنظمات غري الحكوميـة، أرشف الدهان: إن هذا 
املرشوع يهدف إىل بناء قطاع قوي لألعمال الناشـئة والريادية تسـهم يف 

إعادة بناء النسيج االقتصادي للعراق وخلق فرص عمل مستدامة.
من جانبـه، قّدم مدير منصـة تمويل يف األمانة العامـة ملجلس الوزراء، 
شـامل عبـد الباري، رشحا عـن برنامـج التمويل اإللكرتونـي يف العديد 
مـن قطاعات الصناعة والزراعة، والتجـارة الحرفية، والطاقة النظيفة، 
واإلسـكان. مؤكدا سـعي األمانة العامـة إىل إيجاد حلـول للعقبات أمام 

املرشوع الذي ُينفذ بمالكات عراقية.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابـل الدينـار العراقي، امس 
الثالثاء، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغـداد، فيما انخفضت يف اقليم 

كردستان.
وقـال مصـدر: إن بورصـة الكفاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، سـجلتا 
صباح امس 146250 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 

االسعار يوم االثنني 146100 دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشـار املصدر إىل: أن اسـعار البيع والـرشاء ارتفعت يف محـال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 146750 دينارا عراقيا 
لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 145750 دينارا عراقيا 

لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا، 
حيث بلغ سـعر البيع 145900 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سـعر 

الرشاء 145800 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجـارة، امس الثالثاء، عـن حاجتها السـترياد مليوني طن 
من الحنطة لسـد النقص يف املوسـم املقبل، فيما دعت إىل تخصيص األموال 
الكافيـة لذلك.وقال معـاون مدير عـام الرشكة العامة لتجـارة الحبوب يف 
الوزارة، حيدر نوري جرب، يف حديث صحفي: إن ”موسـم تسـويق الحنطة 
األسـبق كان خمسـة ماليني طن، حيث غطى حاجـة البالد وتحول البعض 
منه إىل السـنة التي تلتها“، مبيناً أنه ”يف السـنة املاضية تسـلمنا 3 ماليني 
و65000 طـن، واسـتطعنا تغطيتهـا للعام الحايل بعد اسـتريادنا 250 ألف 
طن“.وأضاف جرب أنه ”يف العام الحايل كان موسـم التسويق مليونني و200 
ألف طن، حيث تعد هذه الكمية ال بأس بها لوجود شح مائي“، مشرياً إىل أن 
”املوسـم التسويقي انخفض من 5 ماليني إىل ثالثة ماليني إىل 2 مليون طن، 
ونتوقع اسـتمرار الشـح املائي يف الفرتة املقبلة“.وتابع أن ”الرشكة تدرس 
اسـترياد الحنطة، حيـث نحتاج إىل مليونـي طن عىل األقل لسـد النقص“، 
مشـدداً عـىل رضورة ”تخصيص مبالغ من األمن الغذائـي لذلك، ألن املبالغ 
املوجـودة قليلة وال تلبي حاجة العام املقبل“.وأكد جرب أن ”كل املؤرشات يف 

وزارة املوارد املائية تشري اىل أن املوسم الحايل شحيح باملياه“.

  عمان/ الزوراء:
أعلن بنك االردن تدشـني عملياتـه يف العراق مع 
افتتـاح أول فروعه يف بغـداد، وذلك بعد حصوله 
عـىل كل الرتاخيـص الالزمة من البنـك املركزي 
األردني والبنك املركزي العراقي، واستيفائه لكل 
الرشوط واإلجـراءات املتعلقة بإطالق أعماله يف 

السوق العراقي. 
وقال رئيـس مجلـس إدارة بنك األردن، شـاكر 
فاخـوري: ان ”قـرار تفرعنـا يف العـراق ”يأتي 
تعزيزاً لحضورنا اإلقليمي وترجمًة السرتاتيجية 
البنك التي تبناها بتوسيع أعماله يف دول اإلقليم 
والتي تشـهد أسـواقها نمـواً ملحوظـاً وفرصاً 
واعـدًة مما سـينعكس إيجابـاً عـىل الخدمات 
املقدمـة لعمالئنـا الحاليني واملسـتقبليني. كما 
نسـعى إىل تطوير منظومتنا املرصفية، ترجمًة 
االسـتثمار  لزيـادة  السـامية  امللكيـة  للـرؤى 
والتنسـيق والتعـاون االقتصادي بـني البلدين، 
وترسـيخاً للعالقـات االقتصاديـة والتاريخيـة 

املتينة مع العراق“.  
وأضاف فاخوري: نحن ننطلـق اليوم يف العراق 
لنرتجم مسـرية بنك األردن العريقة والتي تمتد 
ألكثر من 60 عاماً يف العمل املرصيف واملايل، وبما 
يعكس النجاح يف تنفيذ رؤية البنك الطامحة ألن 
يصبح البنك الرائد يف املنطقة العربية، وتوسـيع 
شبكة فروعه لتشمل السوق العراقي والذي يعد 
من أهم االسـواق يف املنطقة. كما أشـار السـيد 
فاخـوري إىل: أن البنك يعمل حاليـاً عىل تجهيز 
فرعه األول يف الرياض بالسـعودية بعد حصوله 
مؤخـراً عىل رخصـة مزاولة األعمـال املرصفية 
يف السـعودية، مؤكداً عىل اسـتمرار توجه البنك 
للتوسـع اإلقليمـي نحـو الـدول التـي تشـهد 
أسـواقها نمواً وتطوراً عىل املستوى االقتصادي 

واالستثماري. 

وبهذه املناسبة ثّمن السيد شاكر فاخوري جهود 
البنك املركزي العراقي يف تسهيل افتتاح فرع بنك 
األردن يف العاصمة بغداد. كما قّدم شـكره للبنك 
املركزي األردني عىل ثقتهم ودعمهم الدائم للبنك 

لتنفذ خطط التفرع والتوسع الخارجي. 
ولفـت فاخـوري إىل: أن هذه الخطـوة تعرب عن 
التـزام بنـك األردن بتصميم شـبكة فروعه عىل 
النحو الذي يمكنه من تحقيق رؤيته وتوجهاته 
االسـرتاتيجية وخدمة قاعدة عمالئه الواسـعة 
وذلك من خالل قنواته التقليدية إىل جانب التوجه 
لتقديم الخدمـات االلكرتونية والرقمية لعمالئه 
كافـة. مشـرياً إىل: أنـه تم تعيني السـيد جودت 
جـودت رئيسـاً تنفيذيـاً للبنك يف العـراق والذي 
يمتلك خربة طويلة واسـعة تمتـد ألكثر من 27 
عاماً يف العمل املرصيف، هذا وقد شـغل عدداً من 
املناصـب املهمة خالل عمله بكربى املؤسسـات 

املرصفية املحلية واإلقليمية والدولية. 
ويسـتهدف فرع بغداد تقديم الخدمـات املالية 
واملرصفيـة التي تلبي احتياجـات العمالء وفقاً 
ألفضـل املمارسـات العامليـة يف هـذا املجـال.. 
وسـيتيح تواجـد البنك يف العراق توسـيع نطاق 

الـرشكات  قطاعـات  مـن  لعمالئـه  خدماتـه 
األردن والعـراق. كمـا ويتميـز  املتواجديـن يف 
الفـرع بتصميم ينسـجم مـع املفهـوم املبتكر 
لبيئة األعمال ضمن قطـاع الصناعة املرصفية، 
وتوافقه مع أحدث املعايري ملفاهيم الخصوصية 
للعمـالء، ضمـن قنـوات تفاعليـة وإجـراءات 

ميرسة. 
هـذا ويعمـل بنـك االردن وفقـاً لنهـج االرتقاء 
والتطويـر املسـتمر يف كل أنشـطته ومجـاالت 
عملـه، ومواكبـة التطـورات املتسـارعة التـي 
تشـهدها الصناعـة املرصفيـة وفقـاً ألفضـل 
املمارسـات العاملية. ويسـعى البنك نحو التميز 
محليـاً واقليميـاً دون إغفـال دوره ورسـالته 
املجتمعية، ومن خـالل فريق موظفيه املؤهلني 
واملدربني والذيـن يدعمون رؤية واسـرتاتيجية 
البنك والبناء عـىل اإلنجازات املرتاكمة عاماً بعد 

عام.  
يذكر أن بنك األردن يعد أحد أعرق البنوك األردنية 
مـع جذور تعود لعـام 1960، ويمتلـك حضوراً 
واسعاً أسـس له عىل مدار مسـريته، حتى بات 
يتواجـد عرب منطقة الرشق األوسـط من خالل 
فروعـه ورشكاتـه التابعـة وقنواتـه الرقميـة 
واإللكرتونيـة.. وتضم مجموعـة بنك األردن كل 
مـن بنـك االردن، وفروعه العاملة يف فلسـطني، 
وفـرع Wholesale البحرين، ورشكاته التابعة: 
بنك األردن – سورية، رشكة تفوق لالستثمارات 
املالية، ورشكـة األردن للتأجري التموييل، واليوم 
بنك األردن - العراق. كما تضم الشبكة املرصفية 
ملجموعة بنك األردن عرب الدول التي تتواجد بها: 
83 فرعاً يف األردن، 17 فرعاً يف فلسطني، وفرعاً 
يف البحريـن، و12 فـرع لبنك األردن – سـورية، 
و252 جهـاز رصاف آيل تخـدم رشائـح العمالء 

كافة. 

@Úªãm@÷aã»€a@¿@b‰«ã–m@äaã”@ZäÏÇbœ@ã◊bí
@·Ó‹”�a@fiÎÜ@¿@È€b‡«c@…ÓéÏni@Ÿ‰j€a@ÚÓvÓma6é¸

بغداد/ الزوراء:
املركـزي  البنـك  مبيعـات  بلغـت 
العراقي من العملة الصعبة للدوالر 
خالل شـهر ترشيـن األول املايض 

نحو 5 مليارات دوالر .
وذكر مصدر: أن البنك املركزي باع 
خالل شهر ترشين االول املايض يف 
االيـام التي فتح فيها مـزاده لبيع 
ورشاء الدوالر االمريكي 4 مليارات 
و902 مليـون و499 الفـا و810 
دوالرا وبمعـدل 233 مليونا و452 
الفا و371 دوالرا يوميا، منخفضا 
بنسـبة %1.17 عـن شـهر ايلول 
املـايض الـذي بلغ معـدل املبيعات 
فيـه وبمعـدل 236 مليونا و207 

آالف و451 دوالرا يوميا.
البنـك  املبيعـات  ان  وأضـاف: 
تجاوزت 230 مليـون دوالر يوميا 
خـالل شـهر ترشيـن االول، كمـا 
توقـف البنك عن اجـراء املزاد ملدة 
ايام العطل الرسـمية والتي بلغت 

7 ايام.
وأشار اىل: ان معظم هذه املبيعات 
ذهبت عىل شـكل حواالت للخارج 
لتمويـل التجـارة الخارجية، فيما 
بلـغ سـعر بيـع الـدوالر املحـول 
لحسـابات املصـارف يف الخـارج، 

اضافـة اىل البيـع النقـدي 1460 
ديناراً لكل دوالر.

مـن جانـب متصـل، انخفضت يف 
مبيعات الدوالر النقدية للمصارف 
ورشكات التوسـط بشـكل كبـري، 
امس الثالثاء، لتصـل اىل 6 ماليني 

دوالر.
وذكـر مصدر: أن ”البنـك املركزي 
باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء 
مليونـا   151 االمريكـي،  الـدوالر 
و863 الفـا و380 دوالرا أمريكيـا 
غطاها البنك بسعر رصف اساس 

بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.

واضـاف املصدر: ان نسـبة 95% 
من هـذه املبيعات ذهبـت لتعزيز 
االرصـدة يف الخـارج عـىل شـكل 
حـواالت واعتمـادات حيـث بلغت 
و380  الفـا  و163  مليونـا   145
دوالرا، فيمـا ذهبـت البقيـة عـىل 
شـكل مبيعات نقدية التي بلغت 6 

ماليني و700 ألف دوالر.
وأشـار إىل: ان 22 مرصفـا قامت 
بتلبيـة طلبـات تعزيـز االرصـدة 
يف الخـارج، و12 مرصفـا لتلبيـة 
الطلبـات النقدية، إضافـة اىل 36 

رشكة وساطة مالية.
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بغداد/ الزوراء:

أعلنت لجنة الزراعـة واملياه واالهوار 
النيابية، امس الثالثـاء، عقد اجتماع 
اسـتثنائي مهـم امـس مع السـفري 
الرويس يف بغداد الربوس كوتراشـيف 

ملتابعة ملف خطري للغاية. 
وقالـت عضو لجنة الزراعة، ابتسـام 
الهـاليل، يف حديث صحفي: ان لجنتها 
”عقدت اجتماعا اسـتثنائيا امس مع 
السفري الرويس ملتابعة حيثيات سماد 

الداب املرسطن“. 
واضافت الهاليل ان ”اللجنة ستستمر 
يف اسـتضافة الجهـات املعنيـة داخل 
مجلس النـواب للوقوف عند املناخات 
التي سـاعدت عـىل ابرام عقد فسـاد 

سماد الداب املرسطن“. 
”تواصـل  لجنتهـا  أن  إىل  وأشـارت 
عملها بالتحقيق وفتح جميع ملفات 
العقـود الخاصة بسـماد الداب لحني 
كشـف األسـماء املتورطة بهذا امللف 

الخطري“. 
وأعلنت لجنة الزراعة واملياه واالهوار 
النيابيـة، يف وقـت سـابق، تشـكيل 
لجنة تحقيقية بشـأن عقود األسمدة 
املرسطنة، مشرية إىل أنه عايل اإلشعاع 

ويتسبب بكارثة كربى.
من جانب متصل، عّد اتحاد الجمعيات 
الفالحية، امس الثالثـاء، عدم توزيع 
السماد عىل الفالحني واملزارعني بأنها 
”حرب مـن نوع جديدة“، مشـريا إىل 
أن أزمـة امليـاه تهدد بفقـدان نصف 
تعداد العراقيـني لعملهم.وقال رئيس 

االتحاد، حسـن التميمـي، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”الفـالح العراقي يعاني 
مـن مشـكلة عـدم توزيع السـماد، 
خاصة سـماد الداب وهـذه حرب من 
نوع جديدة، والـكل يعلم بأن املناطق 
الجنوبيـة بـارشت بعمليـة الزراعة، 
وأن قسـما من الفالحني بدأوا بالرية 

األوىل ملحصـول الحنطـة والشـعري يف 
محافظات أقىص الجنوب العراقي“.

وأضـاف التميمي أن ”الفـالح يعاني 
مـن أزمـة ميـاه التـي أرضت كثـريا 
بخطة هذا العام البالغة مليون و500 
ألف دونم لعمـوم محافظات العراق، 
مـا سـيؤدي إىل عجز وبطالـة جديدة 

تطال القطـاع الزراعي الذي كان منذ 
قـرون كثـرية القطـاع الوحيـد الذي 
يقيض عـىل البطالة ويحرك السـوق 

ويوّفر االقتصاد“.
الجمعيـات  اتحـاد  رئيـس  وطالـب 
الفالحية الحكومة ”بإعطاء الفالحني 
واملزارعني السـماد من أجـل الزراعة 
ومـن أجل أن يوفـروا رغيف الخرب إىل 
الشـعب العراقي فورا وبأرسع وقت، 
وعـدم التأنـي واملماطلـة، وبالوقـت 
نفسـه ادعو رئيـس الحكومة محمد 
شياع السـوداني إىل رضورة أن يتبنى 
بنفسه ملف املياه وأن ينظر إىل نصف 
بفقـدان  املهـدد  العراقـي  املجتمـع 

عمله“.
وأكد أن عـىل الحكومة ”حـل ملفات 
القطاع الزراعي وتوزيع السماد وحل 
مشـكلة املياه ورفع الخطة الزراعية 
إىل أكثـر من الحالية“، مشـريا إىل أنه 
”خالل اليومني أو الثالثة املاضية لم نر 
أي التفاتة حكومية للقطاع الزراعي، 
ونأمل مـن السـوداني أن يعطي ُجّل 
أولوياتـه إىل القطـاع الزراعي ويوّفر 
املسـتلزمات الرضورية التي تدخل يف 

زراعة الحبوب االسرتاتيجية“.

@wflaãi@›Ó»–m@ Îãìfl@÷˝†g
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار خامي البرصة املتوسـط والثقيل العراقي، امس الثالثاء، 

مع تذبذب أسعار النفط عامليا.
وانخفض خام البرصة املتوسـط املصدر آلسيا 66 سنتا وبنسبة تغيري بلغت 

%0.72 ليصل اىل 90.79 دوالرا للربميل الواحد.
وانخفض ايضا خام البرصة الثقيل املصدر آلسـيا 66 سـنتا وبنسـبة تغيري 

بلغت 0.77 % ليصل اىل 85.49 دوالرا.
وشـهدت أسـعار النفـط العاملية تذبذبـا بعد اتفـاق تحالـف اوبك بخفض 
انتاجهـا بمقـدار مليونـني برميل يوميـا يف ترشين الثانـي يقابلها توقعات 

بركود اقتصادي يف اوروبا وامريكا.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسواق املحلية بالعاصمة بغداد 
بشكل طفيف، فيما اسـتقرت يف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس 

الثالثاء.
وقال مصدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي 334 الف دينار، وسـعر الـرشاء 330 الفاً، فيما 

كانت االسعار ليوم امس االثنني 332 الف دينار للمثقال.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب العراقي سـجل 

ارتفاعا أيضاً عند 304 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 300 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يرتاوح بني 335 الف دينار و 345 ألفاً، فيما تراوح سـعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 305 الفاً و315 الف دينار.
أما أسـعار الذهب يف اربيل فقد شهدت اسـتقرارا، حيث بلغ سعر بيع مثقال 
ذهـب عيـار 24 بيع 390 ألـف دينار، وسـجل عيار 21 بيـع 350 الف دينار، 
فيما سـجل عيار 18 بيع 295 الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب 

(خمسة غرامات).

نقابة الصحفيني العراقيني
فرع محافظة النجف األرشف

إعالن

تعلن نقابة الصحفيني العراقيني – فرع النجف االرشف عن بيع املواد التالية باملزايدة 
العلنية والتي ستجري بعد سبعة ايام من تأريخ النرش يف الصحيفة.

فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة مقر الفرع بالتأريخ املذكور ومن ترسو عليه املزايدة 
رفع املواد خالل ثالثة أيام من تأريخ املزايدة.

اياد كاظم الجبوري 
رئيس فرع نقابة الصحفيني العراقيني

يف النجف األرشف
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بغداد/ متابعة الزوراء 
أكد العب فريق املصايف لكرة القدم، عصام ياسـني، أنه سـيلجأ اىل القضاء يف حال عدم اسـتجابة نادي 
زاخو الذي كان يمثله يف وقت سابق، بتسديد الدفعة األخرية من مستحقاته املالية.وقال ياسني: إنه خالل 
الفرتة املاضية قدم شـكوى لدى االتحاد العراقي لكرة القدم ضد نادي زاخو لتسـديد باقي مسـتحقاته 
ولكن تمت اسـتقالة اللجنة وتأجل حسـم القضية، واآلن بعد إعادة اللجنة سيقوم برفع شكوى جديدة 
بحـق النادي.وتابع ياسـني: «تكلمت مع اإلدارة اكثر من مرة وابديت اسـتعدادي بالتنازل عن جزء من 
املسـتحقات اكراماً للنـادي ولجمهور زاخو، ولكن لم يكن هنالك ايَّ تجاوب مـن الطرف اآلخر»، مبيناً  

سوف لن اسكت عن حقي ويف حال لم يستجب االتحاد للشكوى فسأتجه للقضاء العراقي.
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بغداد/ عدي صبار
أقيمـت، امس الثالثاء، سـبُع 
ُمباريـاٍت يف افتتـاِح الجولـِة 
األوىل مـن ُمنافسـاِت الدوري 
املُمتاِز لُكرِة الصاالت للَموسم 
٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، وجاءت نتائُج 

الفرق املُتبارية كما ييل: 
أسفرت مباراُة فريق الجنوب 
ونظـريه الرشقيـة عـن فوِز 
األخـري بخمسـِة أهـداٍف من 

دون مقابل. 
نفـط  ُمبـاراُة  انتهـت  كمـا 
الحشـد  وضيفـه  البـرصة 
الشـعبّي بفوِز األول بسـبعِة 
أهـداٍف مقابل هدٍف واحٍد، يف 
املُباراة التي جمعت الفريقني 

يف قاعِة نفط البرصة. 
ويف ُمباراٍة أخرى، حقَق فريُق 
الرشطـة الفـوَز عـىل نظريه 
آلياِت الرشطـة بثالثِة أهداٍف 
مقابل هدفني، يف املُباراة التي 

جرت يف قاعِة الَشباب. 

تقاسـَم  الرابـع،  اللقـاِء  ويف 
فريقـا املرور ونفط الوسـط 
نقاط املَبـاراة التي جمعتهما 
يف قاعِة السيدية، وانتهت عىل 
وقِع التعادل اإليجابي بنتيجة 

.(4 – 4)
وتغلَب فريُق مصايف الوسـط 
عـىل نظـريه الظفـر بأربعـِة 
يف  هدفـني  مقابـل  أهـداٍف 
املُبـاراِة التي احتضنتها قاعُة 

الشباب.
أمـا فريُق بلديـة البرصة فقد 
اسـتطاَع تحقيـَق الفوز عىل 
فريِق الَشباِب البرصّي بهدٍف 
مـن دون رّد، يف املُواجهِة التي 
املعهـد  قاعـِة  يف  جمعتهمـا 

الفنّي.
من جهتـه، حقـَق فريُق غاز 
الجنـوب فوزاً ُمسـتحقاً عىل 
فريـِق الجيش، بعـد أن تغلَب 
عليـه بسـتِة أهـداٍف مقابل 

هدٍف واحد.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 اختـارت إدارة نادي النفـط الريايض املدرب 
حكيـم شـاكر لقيـادة فريقهـا الكـروي يف 

منافسات الدوري املمتاز لكرة القدم.
وقال املـدرب حكيم شـاكر ان ”ادارة النفط 
اتصلت بّي بعد اسـتقالة املدرب حسن احمد 

وتم االتفاق معي برسعة لتسلم املهمة“.
واكـد ”سـأبارش أول وحدة تدريبيـة للفريق 
اليـوم االربعاء اسـتعدادا ملنافسـات الدوري 
املمتـاز الـذي وصـل اىل جولته السادسـة“، 
مشـريا اىل ان ”التعامـل واالتفاق مـع إدارة 
النادي كان سلساً وتم االتفاق عىل كل األمور 

الخاصة بالعقد“.

واضاف ” لن اقرص بواجبي وسأبذل كل جهد 
من أجل تحقيق نتائج مرضية لكرة النفط يف 

الجوالت املقبلة من الدوري املمتاز“.
وقـدم مـدرب فريـق النفـط، حسـن احمد، 
استقالته  من تدريب الفريق لعدم توفقه مع 
الفريق بعد أربع خسارات تعرض لها الفريق 

تحت قيادته.
وأعلـن حسـن احمـد مـدرب فريـق النفط 
اسـتقالته رسـمياً مـن تدريـب الفريـق إثر 
تدهـور نتائج الفريق بعـد إنقضاء 5 جوالت 
مـن الـدوري املمتاز.وقـال أحمـد أن سـبب 
إسـتقالته، غيـاب الحظ والتوفيـق يف نتائج 
الفريـق ”.وبـني“ أنـه خـرس 4 مباريـات يف 

الـدوري املمتـاز وهـذا صعـب عىل سـمعته 
التدريبية“.

واوضح ”قررت أن أستقيل كوني لم أتعرض 
بحياتي التدريبية منذ 30 عاماً لـ4 خسارات 
متتالية“.وأشـار إىل ”أن الفريـق تـراه يقدم 
ويفعـل كل يشء يف املباريـات، إال أنـه يخرج 

خارسا يف النهاية“.
ونـوه ” إدارة النفـط رفضت اإلسـتقالة، إال 
انني كنت ثابتا عىل قراري، مثمنا دور األدارة 
وموقفها بتمسـكها وتقديمها كتاب شكر يل 

وأنا اشيد بمهنيتها العالية“.
وختـم أحمد :“ إن فسـخ العقد تم بالرتايض 

مع االدارة ”.

بغداد/رافد البدري
بمشـاركة اكثر من 140 العباً والعبة 
يمثلـون 14 ناديـا، تنطلـق اليـوم يف 
السـاعة الرابعة عرصاً ويف قاعة فندق 
االنرت ببغداد منافسات التجمع الثاني 
واألخري من دوري اندية العراق للدرجة 
املمتـازة بالشـطرنج الكالسـيك لعام 
2022، وتسـتمر حتـى الخامـس من 

شهر ترشين الثاني الجاري.
ولعبت األندية املشـاركة يف املسـابقة 

التي اختتمت قبل أسـبوعني 7 جوالت 
فقط وكمرحلة اوىل، عىل ان تسـتكمل 
بإقامـة  واألخـرية  الثانيـة  املرحلـة 
الجوالت الستة املتبقية، من اجل تحديد 
هوية البطل الذي سـيتوج بلقب بطل 
انديـة العراق للدرجة املمتـازة، والذي 
سيمثلنا يف البطوالت العربية والقارية 
املقبلـة، وكانـت جـوالت البطولة من 
املسابقة يف املرحلة األوىل قد جرت وفق 
النظام السـويرسي وبطريقة الدوري 

العـام من 13 جولة، زمـن الجولة 70 
دقيقـة، مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة 

منجزة.
وكان فريقـا االتصاالت والبيشـمركة 
من السـليمانية قد تصدرا منافسـات 
التجمـع األول الـذي جـرى بإقامة 7 
جـوالت منها وبرصيـد 14 نقطة لكل 
منهما وبالعالمة الكاملة، حيث تفوق 
االتصاالت بفارق نقاط الطاولة، وجاء 
نادي الكهرباء ثالثاً برصيد 10 نقاط.
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بغداد/ محمد عماد

َخاَض املُنتخُب الوطنّي لُكرِة القَدم 

عـرص  التدريبّيـة،  وحداتـه  أوىل 

امـس الثالثـاء، يف َملعِب الشـعب 

الـدويلّ، بُحضـوِر رئيـِس االتحـاِد 

العراقّي لُكرِة القَدم عدنان درجال، 

وأعضـاِء االتحـاد غانـم عريبـي، 

ومحمد نارص، ورحيم لفته وخلف 

جـالل، وشـارَك فيهـا (21) العباً 

هـم كٌل من جالل حسـن، دولفان 

مهدي، حسـن أحمد، أحمد شاكر، 

أحمد عبد الحسـني، عـالء عباس، 

حسـن عبد الكريم، محمد قاسم، 

بايـش،  إبراهيـم  جبـار،  حسـني 

حمزة عدنان، أمجد عطوان، أيمن 

حسـني، زيـد ياسـني، عـيل فائز، 

شـهاب رزاق، كـرار عامـر، أحمد 

زيـروا، أحمد يحيـى، مناف يونس 

وسجاد جاسم .

وابتدأت تدريبـاُت االمس بَتمارين 

اللياقِة البدنّية، ثـم تلتها الَجوانب 

الفنّيـة والتكتيكّية املُثبتة يف أُجندِة 

الجهـاِز الفنّي والتي تـّم تطبيقها 

مـن قبـل الالعبـني املُشـاركني يف 

الِحصِة التدريبّية. 

وأوضـَح املُـدرُب رايض شنيشـل: 

إن املُعسـكَر سيسـتمُر عـىل َمدار 

إىل  ـِه  التوجُّ قبـل  كامـٍل  أسـبوٍع 

الشـهِر  السـابِع مـن  إسـبانيا يف 

الحـايل. ُمؤكـداً: إن التدريبـاَت لن 

تكون تنافسّيًة بشـكٍل عاٍل، وذلك 

لتجنُِّب اإلصابات.

 واشـار إىل: إن الالعب عالء عباس 

تعـرَض إىل َكدمـٍة خفيفـٍة امس، 

عبـد  حسـن  الالعـِب  إىل  إضافـًة 

الكريم الذي لديه سحٌب يف الَعَضلِة 

الضامـِة سـتتّم ُمراقبتـه من قبل 

طبيِب املُنتخِب عبد الكريم الصفار 

ـِد مـن وضعـه وجاهزيتـه.  للتأكُّ

التـي تمـت  املُباريـاَت  مبينـا: إن 

تهيئتهـا من قبل االتحـاِد العراقّي 

ستكون مع ُمنتخباٍت عىل ُمستوى 

عاٍل، وهي فرصـٌة جيدٌة أن يكون 

هناك احتكاٌك مع ُمنتخباٍت قويٍة، 

ومثل هكذا ُمواجهاٍت ترتقي بواقع 

املُنتخِب الوطنّي. 

وعن استمراره مع املُنتخِب الوطنّي 

مـن َعدمه يف حـال تواجـِد املُدرِب 

األجنبّي املُقبل، قاَل: إنني لن أدخر 

جهداً يف خدمـِة املُنتخـِب، وجاهٌز 

ُمسـاعدٍة  أو  َتعـاوٍن  أي  إلبـداِء 

املُنتخـِب  عـىل  إيجابـاً  تنعكـُس 

الوطنّي. 

وعن َعـدِم تواجـد الالعـب محمد 

عيل عبـود، كشـَف شنيشـل عن: 

إن الالعب غري جاهٍز بدنياً بسـبِب 

عدم ُمواصلـِة التدريب مـع ناديه 

القوِة الجوّية، ولم يحدد لغاية اآلن 

بتعويضه بالعٍب آخر من َعدمه.

عـىل صعيـٍد متصـٍل، سـيتعذُر عـىل 

العِب الصفاقيس التونيس حسني عيل 

االلتحـاق مـع املُنتخِب الوطنـّي بعد 

َتغيـرِي أجنـدِة ُمباريـاِت النـادي التي 

تتزامُن مع ُمبارياِت املُنتخِب الوطنّي. 

يذكُر أن املُنتخَب الوطنّي سيخوُض 

يف إسبانيا ُمباراتني، األوىل ستكون 

أمام املكسـيك يف التاسِع من شهر 

ترشيـن الثانـي الحـايل يف مدينـِة 

جريونـا، والثانية أمـام االكوادور 

يف الثاني عرش من الشـهِر نفسـه 

يف مدريـد.. ومن املؤمـل أن يواصَل 

املُنتخـبُ الوطنـّي تدريباتـه عـىل 

مدار األسبوع، وستكون التدريباُت 

ُمغلقًة أمام وسـاِئل اإلعـالِم بدايًة 

من اليوم األربعاء.

بغداد/ محمد حمدي
تفقـد وزيـر الشـباب والرياضـة، احمد املربقـع، مراكـز املوهبة 
الرياضيـة يف مقر الوزارة ، وزار مركز كـرة القدم والطائرة ورفع 
االثقال والطاولـة واطلع عىل واقع املراكـز واحتياجاتها الخاصة 
إلتمام العمل بأفضل صورة، موجها بتشـكيل لجنة خاصة إلعادة 
هيكلـة هذه املراكـز من حيث املـالكات العاملة واختيـار املدربني 
والتجهيـز الذي يضمـن اعادة رونقهـا لتكون جاهزة السـتقبال 
املوهوبـني الصغـار. مؤكـدا عـىل رضورة ايالء اهميـة قصوى يف 
الجانبـني الرتبـوي والنفيس فضـال عن الفنـي واختيـار املدربني 
االكفاء املختصني . واضاف: ان هؤالء الالعبني الصغار هم مستقبل 
الرياضـة العراقية وعنوانها ونعلق عليهم امـل االنجازات املقبلة. 
ووجـه املربقـع بتوفري جميـع احتياجات هذه املراكـز من اجهزة 
حديثـة وتجهيـزات رضورية للعمل. وشـدد عـىل الرتكيز بصورة 
مبارشة عىل القيم االخالقيـة الرتبوية بالتوازي مع االمور الفنية. 
واسـتمع الوزير اىل اهم املشـاكل التي تعـرتض العمل تناوب عىل 

طرحها اوليـاء امور الالعبني الصغار واملـالكات التدريبية، ووجه 
بتذليل جميع الصعوبات، وتعهـد بأن تكون هناك جوالت متعددة 
ملراكـز املوهبة الرياضية التي تديرها الوزارة يف جميع املحافظات. 
ويف سـياق منفصل، ترأس وزير الشـباب والرياضة احمد املربقع،  
نائب رئيس اللجنة العليا املشكلة بأمر ديواني ويرأسها دولة رئيس 
الـوزراء، اجتماعا خاصا عن التحضريات الخاصة ببطولة خليجي 
25 يف البـرصة ودور وزارة الشـباب والرياضـة ومتطلبـات نجاح 
البطولـة بأفضل صورة ونسـب االنجاز يف املنشـئات اللوجسـتية 
الخاصة بها من تأهيل املنشـئات الرياضية والسياحية والخدمية 
والصحيـة. واطلـع املربقع عـىل رشح تفصييل لجميـع املتعلقات 
املهمة للبطولة، موضحا: ان هامشـا كبريا من القرارات سـيصدر 
من اللجنـة العليا يتضمن تسـهيل اجراءات الدخول والتأشـريات 
للوفود الرسـمية والجماهري وعمل الدوائر واملؤسسـات السـاندة 
لوزارة الشـباب والرياضة والتنسـيق معها عىل اعىل املسـتويات، 

فضال عن التنسيق مع االتحاد العراقي املركزي لكرة القدم.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضـو الهيئـة العامـة لالتحـاد العراقـي 

للصحافـة الرياضيـة، االسـتاذ الدكتور 

غانم نجيب عبـاس، كلف بمهمة عمادة 

كليـة الرتبيـة يف جامعة سـاوة األهلية، 

الف مبارك لـه ونتمنى له محطة نجاحات 

جديدة. 

 ******************

  عضو املكتب االعالمي يف اللجنة االوملبية 

الوطنيـة العراقية، الزميلـة منى احمد، 

اكدت اكتسابها الشفاء التام من االزمة 

الصحيـة التـي تعرضـت لها قبـل ايام 

قليلة، خالص االمنيـات لزميلتنا الخلوقة 

بالشفاء التام، وأن يلبسها رب العزة واالجالل 

ثوب الصحة والعافية.

بغداد/ متابعة الزوراء
استهل امليناء مشواره ببطولة كأس العراق باالنتصار عىل ضيفه الشباب 
البرصي بنتيجة (0-3)، يف مباراة احتضنها ملعب الفيحاء بمدينة البرصة 

الرياضية امس الثالثاء ضمن الدور األول من البطولة . 
خالد  أحمد  وعزز   ، باملقدمة  امليناء  فريقه  وضع  من  أحمد  سالم  وتمكن 
الهدف  بإحراز  وصفي  الله  عبد  تكفل  بينما   ، ثاٍن  بهدف  فريقه  تفوق 
الثالث.. وليحقق امليناء أوىل إنتصاراته الرسمية تحت قيادة املدرب باسم 

قاسم .
ويف مباراة ثانية ، اقتنص أمانة بغداد فوزاً ثميًنا من مستضيفه الصليخ 

بنتيجة (0-1)، يف املباراة التي أقيمت يف ملعب الـ 5 آالف .
الدقيقة  أمانة بغداد يف  الوحيد لفريقه  الفوز  وخطف محمد موىس هدف 

73 من زمن اللقاء.   
اللقاء الذي أقيم  ونجح سامراء من التغلب عىل ضيفه بلدروز (1-2)، يف 
توقيع  سامراء  ثنائية  وحملت  غفري،  جماهريي  حضور  وسط  بملعبه 
الالعب مرتىض عبد الله ..  وتعد هذه املواجهة التدريبية األوىل للمدرب نهاد 

غازي مع سامراء يف هذا املوسم.

بغداد/رحيم الدراجي
لالتحاد  رئيساً  املشهداني  سعد  فاز 
لدورة  والسهم  للقوس  العراقي 

إنتخابية أمدها أربع سنوات مقبلة.
املؤتمر  يف  املشهداني  فوز  وجاء 
الجمعية  أقامته  الذي  االنتخابي 
للقوس  العراقي  لالتحاد  العامة 

والسهم صباح امس يف نادي الريموك 
يف العاصمة بغداد.

لعضوية  العامة  الجمعية  ثقة  ونال 
فياض  عيل  محمد  من  كل  االتحاد 
وفائق حمود ورفعت عبود وشذى عيل 
محمد  واحمد  صفوت  وازاد  مطرش 

سعيد.
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باريس / متابعة الزوراء
ثمن  يف  وحيد  بفريق  ممثلة  إسبانيا  ستكون  عاما،   ٢٤ منذ  مرة  ألول 
الخروج الرسيع لكل  أوروبا، هو ريال مدريد، بعد  أبطال  نهائي دوري 

من برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد.
ويطرح هذا األمر عالمة استفهام حول القوة التنافسية الحالية للدوري 
اإلسباني، الذي يبدو متأخرا رياضيا واقتصاديا عن منافسه اإلنجليزي.

دور  فقط  واحد  إسباني  فريق  فيها  تجاوز  التي  األخرية،  املرة  وتعود 
املجموعات، إىل موسم ١٩٩٨-١٩٩٩، حني خرج برشلونة وأتلتيك بلباو 

من املسابقة التي كانت تتكون وقتها من ٢٤ فريقا.
أن  قبل  النسخة،  تلك  يف  دور مجموعات  ريال مدريد وحده من  وتأهل 

ينتهي مشواره يف ربع النهائي عىل يد دينامو كييف األوكراني.
ولم تمر خيبة األندية اإلسبانية هذا املوسم دون دق جرس اإلنذار، حيث 
تحدثت صحيفة «إل موندو» عن «كارثة القرن لكرة القدم اإلسبانية؟»، 

متسائلة هل هي «صدفة أم مشكلة خطرية؟».
وتابعت: «يف األعوام األخرية، كانت كرة القدم اإلسبانية تسبح يف الشك.. 
شك ريايض واقتصادي.. هل هذه األندية يف مستوى أدنى مقارنة بما 

كانت عليه قبل ١٠ أعوام؟».
أنها  أم  اإلنجليزي يشء مؤقت،  للدوري  املالية  الهيمنة  وتساءلت: «هل 

ستستمر لفرتة طويلة؟».
األندية  الهوة بني  اتساع  اقتصادية، مع  الرتاجع عواقب  لهذا  وسيكون 

مليون   ١١ اىل  يصل  ما  عىل  مدريد  ريال  حصول  نتيجة  اإلسبانية، 
الفارق  تقليص  أيضا مع  ورياضية  النهائي،  ثمن  بلوغه  بمجرد  يورو، 
االتحاد  تصنيف  يف  (الثالث)،  واألملاني  (الثاني)  اإلسباني  الدوريني  بني 

األوروبي للعبة (ويفا).
ويف ترصيح له األسبوع املايض، خفف رئيس رابطة الدوري اإلسباني، 
خافيري تيباس، من وطأة ما يحصل، قائال: «إذا حدث هذا لنا لخمسة 
أعوام متتالية.» دون أن يتمكن من إنهاء جملته، مضيفا: «ال ينبغي أن 

نشعر بالقلق.. إنها خيبة أمل، وليست كارثة».
مجموعة  «كل  فإن  هرنانديز:  تشايف  برشلونة،  ملدرب  وبالنسبة 

مختلفة، عليك تحليل كل خروج عىل حدة.. يوفنتوس (اإليطايل) خرج 
أيضا... بالتايل: كال.. ال أعتقد أن هناك مشكلة يف كرة القدم اإلسبانية».

وأضاف: «ال يمكنك القول إن مستوى الدوري اإلسباني قد انخفض.. ما 
زلت أعتقد أنه عىل مستوى الدوري اإلنجليزي املمتاز».

أما زميله السابق يف املنتخب الوطني، تشابي ألونسو، الذي استلم مؤخرا 
مهمة اإلرشاف عىل باير ليفركوزن األملاني، فبدا أكثر حذرا.

لكن  هائلة،  أوروبا  يف  اإلسبانية  القدم  كرة  «هيبة  أن  ألونسو  ويرى 
التطور رسيع جدا يف البلدان األخرى».

وواصل: «ال نتحدث هنا فقط عن الدوري اإلنجليزي املمتاز، لكن أيضا 
عن فرنسا وإيطاليا وأملانيا... حقيقة أن ناديا فقط من أصل أربعة تأهل 

إىل ثمن النهائي، تدل عىل أن املنافسة قوية جدا، وأننا فقدنا شيئا ما».
ومن جانبه، حذر تيباس يف أيلول/سبتمرب املايض، قائال: «علينا تصحيح 
ما يحدث يف الربيمريليج، ألن السوق أصبح فقاعة وبات غري مستدام.. 
طاولة  عىل  سنطرحه  موضوع  هذا  اقتصادية..  سيطرة  هناك  تعد  لم 

االتحاد األوروبي لكرة القدم».
لكن عىل الدوري اإلسباني أن ينظر إىل تهديد يتجاوز إنجلرتا، إذ يمكن 
للدوري األملاني أن يحظى بـ٤ ممثلني، يف ثمن النهائي هذا املوسم، فيما 
ضمن الدوري اإليطايل وجود ممثلني له، وقد يرتفع العدد إىل ٣ يف حال 
لتأهل  كبرية،  فرصة  أمام  الربتغايل  الدوري  سيكون  ميالن.كما  صعود 

ثالث ممثل له إىل هذا الدور، أي أكثر بممثلني من الليجا.

                         

يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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كوبنهاغن / متابعة الزوراء
يفتقد بوروسيا دورتموند، قائد 
الفريق ماركو رويس يف مواجهة 
كوبنهاجن، يف آخر مباراة له يف 
أبطال  بدوري  املجموعات  دور 

أوروبا اليوم األربعاء.
دورتموند  مع  رويس  يسافر  ولم 

عن  الالعب  وغاب  الثالثاء،  أمس  صباح 
يف  إصابة  بسبب  أسابيع   ٤ ملدة  الفريق 
الكاحل تعرض لها يف سبتمرب/أيلول املايض 

وإصابته بنزلة برد.
بعد  النتكاسة  الالعب  تعرض  ربما  ولكن 
عودته مؤخرًا، التي استمرت لفرتة قصرية.

للحاق  محاولة  يف  الزمن  رويس،  ويسابق 

يف  ستشارك  التي  األملاني  املنتخب  بقائمة 
بطولة كأس العالم يف قطر.

 ١٦ الـ  دور  إىل  بالفعل  دورتموند  وتأهل 
بدوري أبطال أوروبا عقب تعادله يف الجولة 
املاضية مع مانشسرت سيتي دون أهداف، 
لكنه لن يتمكن من تصدر املجموعة حتى 

ولو فاز عىل كوبنهاجن.

تكساس / متابعة الزوراء
سابعة  املصنفة  جابر  أنس  التونسية  استهلِت 

«دبليو  بطولة  يف  األوىل  مشاركتها  عاملياً 
املقامة  املرضب  لكرة  الختامية  ايه»  تي 

األمريكية،  تكساس  يف  وورث  فورت  يف 
أرينا  البيالروسية  أمام  بخسارتها 

سابالينكا السابعة.
ماريا  اليونانية  فازت  جانبها  من 

إىل  وصلت  والتي  الخامسة  ساكاري 
عىل  املاضية  النسخة  نهائي  نصف 

وذلك  الثالثة،  بيغوال  جيسيكا  األمريكية 
ضمن منافسات مجموعة نانيس ريتيش.

أمام  بمجموعة  تخلفها  قلبت  التي  سابالينكا  قالت 
ساعتني  يف  و٧-٥   (٧-٥) و٧-٦   ٣-٦ بصعوبة  لتفوز  التونسية 
وتمكنت  يل  بالنسبة  معجزة  حصلت  ما،  «بطريقة  دقيقة  و٢٨ 

من الفوز بهذه املباراة».
وبالفعل، كانت جابر (٢٨ عاماً) التي وصلت إىل نهائي بطولتي 
ويمبلدون االنكليزية والواليات املتحدة املفتوحة هذا العام قاب 
قوسني من حسم اللقاء لصالحها، حيث وجدت نفسها عىل ُبعد 
للمجموعة  بريك)  (تاي  الفاصل  الشوط  يف  الفوز  من  نقطتني 

الثانية، بعدما فازت بسهولة باألوىل.
عدم  أجل  من  وثابرت  مستقراً  أداء  قّدمت  البيالروسية  أن  غري 
السقوط بالرغم من خسارتها الرسالها أمام التونسية ٣ مرات، 

لتفوز باملجموعة الثانية.
ارسال  كرست  بعدما   ٤-٢ بتقدمها  الثالثة  يف  جابر  عوضت 

سابالينكا  أن  غري  الثالث،  الشوط  يف  منافستها 
رضباتها  بفضل  الفوز  بأمل  مجدداً  تمسكت 
أول  عند  التونسية  تنحني  أن  قبل  القوية، 

كرة ضدها لتخرس املجموعة فاملباراة.
من  أفضل  ساكاري  حال  تكن  ولم 
بدورها  اضطرت  اذ  سابالينكا، 
ساعتني   ٢٫١ إىل  واحتاجت  للمقاومة 
و٧-٦   (٨-٦)  ٧-٦ بيغوال  عىل  للفوز 

 (٧-٤).
وتبادلت الالعبتان كرس االرسال توالياً (٣ 

اضطرت  حني  يف  منهما)،  لكل  مرات 
التي كانت يف كل مرة  اليونانية 

االرسال،  كرس  إىل  البادئة 
املجموعة  لحسم  الفاصل  الشوط 

االوىل يف كرتها الثالثة.
يف  ساكاري  تقدمت 

الثانية  املجموعة 
أمام  ٣-صفر 

التي  منافستها 
نهائي  يف  اسقطتها 
غواداالخارا  دورة 
غري  نقطة،  لأللف 
ردت  بيغوال  أن 
بفرض  مجدداً 

التعادل.

نيويورك / متابعة الزوراء
بقيادة  نتس  بروكلني  تنفس 
الذي  دورانت  كيفن  نجمه 
يف   ١٩ الـ  املركز  إىل  ارتقى 
يف  املسجلني  أفضل  قائمة 
السلة  كرة  دوري  تاريخ 
للمحرتفني،  االمريكي 
إنديانا  عىل  بفوزه  الصعداء 
حني  يف   ،١٠٩-  ١١٦ بايرسز 
باكس  ميلووكي  حقق 
توالياً  السادس  انتصاره 
بإسقاطه بصعوبة ديرتويت 

بيستونز ١١٠-١٠٨.
األّول  فوزه  نتس  وحقق 
توالياً  هزائم  أربع  بعد 
عىل  جدل  وقع  وعىل 
لفيلم  الرتويج  خلفية 
قبل  من  للسامية  معاد 
إيرفينغ  كايري  العبه 
التواصل  مواقع  عىل 
به،  الخاصة  االجتماعي 
غضباً  أثار  الذي  األمر 
املايض،  الجمعة  منذ يوم 
وتعرض مالك النادي جو 
وانتقادات  للهجوم  تساي 

شديدة.
 ، ته د كعا يف و مسجل  كأفضل  دورانت  برز 

صفوف فريقه مع ٣٦ نقطة إضافة إىل ٩ متابعات و٧ 
املركز  يف  كارتر  فينس  عىل  ليتقدم  حاسمة،  تمريرات 
الدوري برصيد  تاريخ  التاسع عرش كأفضل مسجل يف 

٢٥٫٧٥٢ نقطة.

وعن انجازه الجديد قال دورانت عقب نهاية املباراة: «فينس 
أول العب شاهدته وأعجبني عندما كنت صغرياً،  كارتر هو 

لذلك من الرائع أن أتجاوزه».
وتابع: «حافظنا عىل توازننا» و»لعبوا بشكل جماعي، ركضوا 

وضغطوا علينا يف نصف امللعب وحاولوا ترسيع اللعب».
امتداد  عىل  الالعبون  سدد  وقتنا،  أخذنا  أننا  «أعتقد  وأردف: 

الشوط األّول، ونجحوا يف ايقاف الهجمات».
عىل  الرشقية  املنطقة  متصدر  باكس  حافظ  ناحيته،  من 
بفضل  توالياً  السادسة  للمباراة  الخسارة  من  خالياً  سجله 
تمريرات  و١٠  نقطة   ٢٥) هوليداي  جرو  من  ثالثية  سلة 
حاسمة و٧ متابعات) قبل ٤٥ ثانية من نهاية مباراته أمام 

بيستونز، ليخطف الفوز بفارق نقطتني.
وأدرك بيستونز الذي حقق فوزاً مفاجئاً عىل غولدن ستايت 
إيزايا  بفضل   ١٠٥-١٠٥ التعادل  اللقب،  حامل  ووريرز 
كايد  من  تمريرة  بعد  متابعة)  و١١  نقطة   ١١) ستيوارت 
و٦  حاسمة  تمريرات  و٧  نقطة   ٢٧ صاحب  كانينغهام 
 ١٦ بفارق  تقدم  الذي  ميلووكي  صفوف  يف  متابعات.وبرز 
نقطة يف بعض فرتات املباراة قبل أن يرتاجع، نجمه اليوناني 
يانيس أنتيتوكونمبو (٣١ نقطة و٧ متابعات) وبروك لوبيز 

(٢٤ نقطة).

                         

مدريد / متابعة الزوراء
دور  ختام  يف  سيلتك  ملواجهة  االستعدادات  مدريد  ريال  بدأ 
كريم  الفرنسيني  غياب  يف  أوروبا،  أبطال  بدوري  املجموعات 
للجدل بهدف  املثري  التعادل  بنزيما وأوريلني تشواميني. وعقب 
الدوري  من   12 الجولة  يف  املايض  األحد  جريونا  أمام  ملثله 
اإلسباني، عاد امللكي للعمل أول أمس االثنني يف جلسة مران غاب 
الرغم من  يعاني من مشكلة عضلية. وعىل  الذي  بنزيما،  عنها 
أن إصابته التي ال تبدو خطرية، بحسب مصادر من النادي، ما 
زالت هناك شكوك حول إمكانية لحاق املهاجم الفرنيس بمباراة 
الفوز  لتحقيق  خاللها  من  الريال  سيسعى  التي  األربعاء  اليوم 
يواصل  ذلك،  ومع  املجموعة.  صدارة  يف  الـ16  لدور  يتأهل  كي 
املهاجم الفرنيس كريم بنزيما العمل حيث تدرب يف صالة األلعاب 
الرياضية وكذلك عىل العشب، حيث أجرى تمرينات بالكرة. ويف 
املرحلة بعد، لكنه ركض عىل  املقابل، لم يصل تشواميني لهذه 
العشب وقام بتمرينات محددة يف صالة األلعاب الرياضية بعدما 
تم استبعاده يف آخر لحظة يوم األحد املايض بسبب حمل عضيل 
ال  الفرنيس  الالعب  أن  الطبي  الفريق  أكد  بيوم،  وبعدها  زائد. 
يعاني من إصابة، لكن حاله حال بنزيما، ما زالت مشاركته يف 
ختام دور املجموعات محل شكوك. وأجرى الالعبون األساسيون 
يف مباراة الليجا أول أمس جلسة انتعاش، بينما بدأ بقية الالعبني 
الحصة مع العمل البدني قبل البدء بتمارين االستحواذ والضغط، 
موقع  عىل  جاء  ملا  وفقا  مصغرة،  مباريات  لعبوا  الختام،  ويف 

النادي امللكي.

مدريد / متابعة الزوراء
نسائية  صافرة  (يويفا)  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  اختار 
إلدارة مباراة ريال مديد وسلتيك، املحدد موعدها غًد األربعاء، يف 

ملعب سانتياجو برنابيو.
الخاتمة  الجولة  ضمن  تأتي  التي  املباراة  هذه  يويفا  وأسند 
ملنافسات املجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا، للحكمة 

للفرنسية ستيفاني فرابارت.
ونالت فرابارت (38 عاما) الشارة الدولية من الفيفا عام 2011، 
القدم  لكرة  العالم  كأس  نهائي  إلدارة  تعيينها  تم   2018 ويف 

للسيدات تحت 20 عاما بني منتخبي إسبانيا واليابان.
ويف يوليو/ تموز 2019، أدارت نهائي كأس العالم للسيدات بني 
للمشاركة يف كأس  اختيارها  تم  املتحدة وهولندا، كما  الواليات 
أول  أصبحت   ،2019 آب  أغسطس/  ويف   .“2022 ”قطر  العالم 
امرأة يف التاريخ يتم تعيينها إلدارة نهائي كأس السوبر األوروبي 
والرتكية  أونيل  ميشيل  واأليرلندية  نيكويس  مانويال  بمساعدة 
كونيت تشاكري. يف ديسمرب/ كانون األول 2020، كانت أول سيدة 
اللقاء  حكمة  كانت  حيث  أوروبا،  أبطال  دوري  يف  مباراة  تدير 

الذي جمع بني يوفنتوس اإليطايل ودينامو كييف األوكراني.

مدريد / متابعة الزوراء
يف  شاغران  مقعدان  هناك  يزال  ال 
وينتظر  األبطال،  دوري  نهائي  ثمن 
معرفة ذلك يف الجولة األخرية من دور 
املجموعات بني ٤ مرشحني يخوضون 
يف  فرص  ولديهم  السادسة  الجولة 

التأهل.
وشاختار  واليبزيج  فرق  وتمني 
بانتزاع  نفسها  وسالزبورج  وميالن 
قبل  الـ١٦،  دور  إىل  التأهل  بطاقة 
قطر  مونديال  بسبب  الدويل  التوقف 

.٢٠٢٢
سينهي  الخامسة،  املجموعة  يف 
الصدارة  يف  املجموعات  دور  تشيليس 
قد  سيناريو  أي  عن  النظر  بغض 
تشهده الجولة األخرية لكنه يستقبل 
دينامو زغرب يف مباراة مهمة للكروات 
أمامهم سوى بصيص  يبق  لم  اللذين 

من أمل يف اللحاق بالدوري األوروبي.
وتكمن صعوبة املهمة يف حتمية الفوز 
داره  عقر  يف  اإلنجليزي  الفريق  عىل 

مع خسارة سالزبورج أيضا.
ستحسم  سريو،  سان  ملعب  ويف 
سالزبورج  أو  ميالن  تأهل  مسألة 
يف  التعادل  ويصب  النهائي،  ثمن  إىل 
مصلحة الفريق اإليطايل، بينما ال بديل 
أجل  الفوز من  إال  النمسا  أمام ممثل 

التأهل.
فسيشهد  السادسة،  املجموعة  أما 
مباراة  برنابيو  سانتياجو  ملعب 
مدريد  ريال  بني  حاصل  تحصيل 

الذي  وسيلتك  التأهل  ضمن  الذي 
الريال  أن  رغم  تماما،  الخروج  ضمن 
سيعمل من أجل تحقيق الفوز النتزاع 
الصدارة عن طريق الفوز عىل الفريق 

إضافة  عدم  انتظار  أو  االسكتلندي، 
اليبزيج لـ٣ نقاط إىل رصيده.

الذي  الوحيد  األملاني،  الفريق  لكن 
تمكن من إلحاق هزيمة بريال مدريد 

يزور  اآلن،  حتى  املوسم  بداية  منذ 
شاختار بحاجة لنقطة عىل األقل كي 
عن  غنى  ال  املقابل  يف  التأهل،  يضمن 
يواصل  كي  لشاختار،  بالنسبة  الفوز 

مسريته يف التشامبيونز.
ويتنازع باريس سان جريمان وبنفيكا 
الثامنة،  مجموعتهما  صدارة  عىل 
حيث يتعادالن يف النقاط، بينما يسعى 
يوفنتوس ومكابي املتعادلني يف رصيد 
النقاط كذلك إىل إنهاء دور املجموعات 

يف املركز الثالث.
مدينة  الفرنيس  الفريق  ويزور 
إىل  الربتغايل  الفريق  وينتقل  تورينو 
إس  البي  ويتصدر  املحتلة،  األرايض 
نظرا  األهداف  بفارق  املجموعة  جي 
لتعادل نتيجة املواجهات املبارشة بينه 
يف  املواجهات  فارق  ويسهم  وبنفيكا، 
متأخراً  الرابع  للمركز  اليويف  احتالل 

عىل مكابي.
وتشهد املجموعة السابعة حيث ضمن 
دورتموند  وبروسيا  سيتي  مانشسرت 
عىل  والوصافة،  الصدارة  من  التأهل 

الرتتيب.
ليج  اليوروبا  إىل  إشبيلية  سيذهب  كما 
األندليس  الفريق  ويزور  حال،  أي  عىل 
ينتظر  بينما  مانشسرت،  مدينة 

كوبنهاجن عىل أرضه دورتموند.
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 باريس/متابعة الزوراء:
يواجه العالم تحديـات وصعوبات كبرية 
االحتبـاس  غـازات  انبعاثـات  لخفـض 
الحـراري، بالقـدر والرسعـة التي يقول 
أسـوأ  لتجنـب  رضوريـة  إنهـا  العلـم 

سيناريوهات تغري املناخ الكارثية. 
لـو كان العالم قـد بدأ يف العمـل املناخي 
العلمـاء  عاًمـا، عندمـا حـّث  قبـل ٣٠ 
ونشـطاء البيئة وقتها عىل رضورة البدء 
يف مواجهة تغري املنـاخ، لكّنا حققنا اآلن 
أهدافنا املناخية، لكـّن البرشية انتظرت 
فرتة طويلة قبـل أن تتخذ خطوات جادة 
يف هذا الصدد. كما أنفقت بعض الجهات 
األموال لتمويل حمالت إعالمية وإعالنية 
إلنكار تغـري املناخ والكذب عىل الجمهور 
السياسـات  وصنـاع  اإلعـالم  ووسـائل 
إلحباط العمل املناخي، وهو ما كشـفته 
الصحافة االسـتقصائية أكثـر من مرة، 
آخرهـا قصة نرشتها نيويورك تايمز عن 
قيام إحدى رشكات االستشـارات بقيادة 
حمـالت إعالمية مضللة حول تغري املناخ 

لصالح رشكات النفط الكربى. 
ومع اقرتاب مؤتمر األمم املتحدة لألطراف 
بشـأن تغري املنـاخ COP٢٧، من املتوقع 
أن ينشـط التضليل، كالعادة، عىل مواقع 
التواصـل، قبيل وأثناء القمة، لذا نسـلط 
الضوء يف هذا املقال عىل أبرز املمارسـات 
الصحفية ملواجهـة ومكافحة املعلومات 
املضللة بشأن تغري املناخ، وكشف زيفها، 
وفضـح تكتيكاتهـا، وعـرض الحقائـق 

بشأنها للجمهور. 
منكرو املناخ نوعان: 

•النوع األول: أشخاص ينكرون علم تغري 
املناخ، ال يعرتفون أّن االنبعاثات الصادرة 
عن اإلنسـان هي السبب يف ارتفاع درجة 
حرارة الكوكب، ويعتقدون أّن تغري املناخ 
عمليـة طبيعية تحدث من قديم األزل وال 

دخل للبرش فيها. 
•النوع الثاني: أشخاص ال ينكرون العلم 
لكنهم أكثر تشـكًكا يف طرق االسـتجابة 
السـليمة ملواجهة تغري املناخ، عىل سبيل 
املثـال، يعتقدون أّن االنتقـال إىل مصادر 
الطاقـة املتجـددة لـن يحـّل أزمـة تغري 

املناخ. 
•النوعـان، يف الغالـب، ضحايـا لحمالت 

التضليل املناخـي التي يقف خلفها أفراد 
وجماعات مصالحهم مرتبطة بصناعات 
الوقود األحفوري، ويبذلون جهوًدا كبرية 
أو يف  املنـاخ كعلـم،  للتشـكيك يف تغـري 
االجـراءات التي يجب اتخاذهـا ملواجهة 

االحرتار العاملي. 
املعلومات املضللة والخاطئة 

•املعلومات املضللة: مصدرها أشـخاص 
لهم نفوذ سيايس أو اقتصادي ينرشونها 
عـن عمد لـرضب العمـل املناخـي، ألنه 
يتعارض مـع اسـتمرار أرباحهـم، مثل 
رشكات النفط الكربى وأحياًنا الدول ذات 

االقتصاد القائم عىل النفط. 
أو  يتداولهـا  الخاطئـة:  •املعلومـات 
بغـرض  عاديـون  أشـخاص  ينرشهـا 
املساعدة، لكنهم ال يدركون أنها مضللة، 
وال يعرفـون الدوافـع الحقيقيـة خلـف 

انتشارها. 
•املعلومـات املضللـة والخاطئـة تـزداد 
انتشـاًرا كلما اقرتبت املؤتمـرات الدولية 
مثـل Cop، بهدف تعطيـل العمل املناخي 
والقـرار السـيايس العاملي، وتسـتمر يف 
االنتشـار وتتكرر حتـى يقبلها املزيد من 

الناس. 
•شائعة عىل وسائل التواصل االجتماعي، 
رغـم اتخـاذ رشكات اإلنرتنـت الكـربى 
خطـوات واسـعة ملواجهتهـا بعد ضغط 

سيايس ومدني. 
•تبـدو ظاهرًيـا مقنعة وتحمـل حجًجا 
قويـة، ألنهـا تسـتخدم أسـاليب بالغية 
بهـدف تمريـر التضليـل وإربـاك القراء 

والتأثري عليهم. 
•يمكن أن تتخذ أشـكاًال عـدة، ولكن ما 
يجمعهـم جميًعـا هو تشـويه أسـايس 

للحقائق. 
•تتغري تكتيكاتها باسـتمرار، فالعالم لم 
يعد يتقبل إنكار العلم ومسـؤولية البرش 

عن تغري املناخ. 
•تكرارها من حـني آلخر يجعلها مألوفة 
أكثـر لـدى الجمهور الـذي يتعامل معها 

باعتبارها حقائق. 
•تسـبب رضًرا كبريًا عىل املـدى القصري 
والطويـل، ويمكن أن تسـهم يف االرتباك 
العـام والتقاعـس السـيايس، ورفض أو 
تقليل الدعم لسياسات التخفيف، لذا من 

املهـم حمايـة الجمهـور منهـا. 
تكتيكات التضليل الشائعة 

الشـائعة  التضليـل  تكتيـكات  تنقسـم 
إىل نوعـني، تكتيـكات رئيسـية، وأخرى 

احتياطية. 
التكتيكات الرئيسـة: موّجهـة يف الغالب 
للجمهور قليل املعرفة بتغري املناخ أو من 
لديه االسـتعداد إلنكار العلم والتشـكيك 
بـه، واسـتخدمت بكثافة قبـل عقد من 

اآلن، وهذه أكثر أنواعها شيوًعا: 
١-الخـربة املزيفـة: تقديـم شـخص أو 
مؤسسة غري مؤهلة كمصدر للمعلومات 
بمعلومـات  االستشـهاد  أو  املوثوقـة، 
صادرة عن غـري املتخصصني باعتبارهم 

خرباء وعلماء.  
مثـال: «يجـادل فيزيائـي متقاعـد ضد 
إجمـاع املناخ، مؤكـًدا أن تغـري الطقس 

الحايل هو مجرد حدث طبيعي». 
٢-نظريات املؤامرة: تصدير األفكار التي 
تعتمد عىل املؤامرة لتفسري تغري املناخ أو 
اقرتاح وجود خطة رسية لتنفيذ مخطط 

شائن باستخدام املناخ. 
مثال: «تغري املناخ مؤامرة يقودها بلد ما 

لتغيري النظام العاملي». 
٣-املغالطـات املنطقيـة: الحجـج التـي 
تنتهي إىل استنتاجات غري منطقية بنيت 
عىل مقدمـات منطقية، هذه الحجج قد 

تبدو أقوى مما هي عليه يف الواقع. 

مثال: «لقد تغري املناخ بشـكل طبيعي يف 
املايض، لذا فإن مـا يحدث اآلن طبيعًيا»، 
وهو ادعاء يعتمد عىل مقدمات منطقية 
لكّن استنتاجه خاطئ، فاملناخ يتغري اآلن 
برسعة أكثـر من أي وقت مىض بسـبب 

النشاط البرشي. 
٤-التوقعات املستحيلة: املطالبة بمعايري 
إثبات غري واقعية قبل الترصف بناء عىل 

العلم. 
مثـال: «ال يمكـن للعلمـاء حتـى التنبؤ 
بالطقس األسـبوع املقبل، كيف يمكنهم 

التنبؤ باملناخ خالل ١٠٠ عام؟».
٥-االنتقائية: اختيار البيانات التي تؤكد 
موقًفا واحًدا مع تجاهل البيانات األخرى 
التـي تتعارض مع هذا املوقف، أو البحث 
يف منطقة واحدة أو فرتة قصرية وتجاهل 
النتائـج  الصـورة الكاملـة، أو تجاهـل 
الحديثة والتشبث بالنتائج القديمة التي 

أثبت العلم عدم صحتها. 
مثال: «يف السـنوات من ١٩٩٨ إىل ٢٠٠٥، 
لم ترتفـع درجة الحرارة رغم اسـتمرار 
العالـم يف ضـخ املزيـد من ثاني أكسـيد 
الكربون يف الغالف الجـوي»، وهو ادعاء 

كذبته البيانات الحديثة. 
يف  موجهـة  االحتياطيـة:  التكتيـكات 
الغالـب ملن يصدقون العلم، وال ينكرونه، 
اتفـاق  بعـد  شـيوًعا  أكثـر  وأصبحـت 
العلمـاء وظهور آثـار متطرفة للطقس، 

لـذا نجدهـا ال تنكـر تغري املناخ بشـكل 
رصيح مثل التكتيكات الرئيسـية، لكنها 
تركز باألسـاس عىل ما يمكن أن نسميه 

«تعطيل العمل املناخي».  
١-االنحـراف: الرتكيـز عـىل مـا يمكـن 
لألفـراد فعله لخفض االنبعاثات بدالً من 
الحديث عما يجب أن يحدث عىل املستوى 
الحكومي من خالل التنظيم والسياسات 

الرضوريـة والتغيـريات املنهجيـة. 
٢-االنقسـام: تأليب نشـطاء املناخ ضد 
بعضهـم البعـض ممـا يرصفهـم عـن 

املعركة األوسع. 
٣-التشـاؤم: الرتويـج للقدريـة ولفكرة 
أن الوقـت قـد فـات لفعـل أي يشء، فال 

رضورة للعمل. 
٤-التأخري: استخدام لهجة دبلوماسية ال 
تنكر العلم ولكنها تفيد بأن تغري املناخ لن 
يكون بالسـوء الذي يقوله العلماء وربما 
يكون له فوائد، أو إنه سابق ألوانه، أو أن 
تكاليفه باهظة وستؤدي إىل إفالس دول 
العالـم، أو أن األمور غري مؤكـدة فلماذا 
العجلة والتـرسع؟ إضافًة إىل حيل أخرى 
مشـابهة مفادها أنه ليس هناك رضورة 

ملحة لفعل أي يشء. 
نصائح لكشف األخبار املضللة 

•ال تأخـذ املعلومـات بظاهرهـا، خاصة 
يف الصحافـة البيئيـة، ومـن الـرضوري 

التحقق منها بكل السبل املتاحة. 

•اسـأل أوًال، مـن أيـن تأتـي املعلومات؟ 
فـرد؟ منظمة؟ مـا أهدافهـم؟ ويمثلون 
من؟ هل املحتوى أصيل؟ من أنشأه وملاذا 

ومتى؟ 
•ينتـرش التضليـل املناخـي واملعلومـات 
املضللة بشـكل كبري عىل مواقع التواصل 
االجتماعي، وفًقا لتقرير حديث، وبعض 
املعلومات املضللة تنرش عىل حسابات تم 
التحقق منها ويملكها سياسيون ورجال 
أعمال، وشخصيات عامة مؤثرة، بعضهم 
مرتبط بصناعـة الوقود األحفـوري، لذا 

من املهم النبش يف الخلفيات والدوافع. 
•هل هـذه املعلومات ذكرت من قبل عىل 
لسـان خرباء موثـوق بهم؟ هـل نرشت 
يف أخبـار وتقاريـر مـن وسـائل إعـالم 
ذات سـمعة جيدة؟ أم مصدرها وسـائل 

التواصل االجتماعي فقط؟ 
املعلومـات  هـذه  مروجـو  •يسـتخدم 
أسـاليب بالغية تسـهل تمريـر التضليل 
وتهـدف إلرباك القراء والتأثري عليهم، لذا 
يجب تفنيدهـا جيـًدا وتفحصها بعمق، 
حتى تعثـر عىل مناطـق التضليـل فيها 

وردها للخرباء واملتخصصني. 
•يف حـال ادعت أمور لها صلـة بالعلم أو 
تضمنـت مصطلحـات علميـة مجهولة 
للعلمـاء  فـوًرا  فالجـأ  لـك،  بالنسـبة 
واملؤسسـات العلميـة املوثوقـة لكشـف 

التضليل وتوضيح الحقائق. 
أين أجد الخرباء؟ 

يمكنك االستعانة بهذه األدوات للوصول 
إىل خرباء دوليني موثوق بهم: 

•Clean Energy Wire: شـبكة صحفية 
وقاعدة بيانات تعزز التعاون عرب الحدود 
بني املراسـلني الذين يغطون تغري للمناخ 
وتمكنك مـن االتصال بخـرباء دوليني يف 
مجـاالت مختلفـة تتعلـق باالنتقال من 

الوقود األحفوري إىل الطاقة.
•Ask NASA Climate: خدمـة تقدمهـا 
ناسـا لإلجابة عىل األسئلة واالستفسارات 
املتعلقـة بالعلم، إما عن طريق البحث عن 
إجابات ألسئلة مشابهة وموجودة بالفعل 
عىل املنصة، أو إرسال إيميل وطلب اإلجابة 

من العلماء. 
DESMOG      * : قائمـة بخرباء دوليني يف 

تغري املناخ وبيانات االتصال بهم. 

نصائـح أثنـاء كتابـة التقاريـر الخاصة 
بكشف املعلومات املضللة: 

•ال تكتب نص املعلومات املضللة يف تقريرك 
سـوى مرة واحـدة فقط قبـل التصحيح 

مبارشة، وال تكررها. 
•اربـط التصحيـح باملعلومـات الخاطئة 
جنًبا إىل جنب، وتأكد من أّن الطعن مقرتن 
بشكل واضح وبارز باملعلومات الخاطئة، 
وكّرر الحقيقـة أكثر من مرة وأعد التأكيد 

عليها يف تقريرك. 
•تقديم الحقائق للجمهور حول املعلومات 
املضللة فقط ليس كافًيا، بل يجب توضيح 
سـبب وجود عيوب منطقية يف املعلومات 

املضللة. 
•غالًبا مـا تكون الحقيقة أكثر تعقيًدا من 
بعض االدعاءات الكاذبة، لذا يجب أن تبذل 
جهـًدا يف ترجمـة األفـكار املعقـدة بحيث 
يسـهل فهمهـا وتذكرهـا بسـهولة لـدى 

الجمهور املستهدف. 
•تجنب اسـتخدام املصطلحات العلمية أو 
اللغة الفنية املعقدة يف كشف التضليل ونقل 
التصحيحات، واسـتخدم الرسوم البيانية 
ومقاطع الفيديـو والصور املصممة جيًدا 

واملساعدات الداللية األخرى. 
أبـرز  ومـن  الخاطـئ،  التـوازن  •احـذر 
مظاهـره تضمـني أصوات منكـري العلم 
وتغري املناخ يف القصص بدافع إعطاء وزن 
متسـاٍو لجميع األطراف بغض النظر عن 
الحقائق أو العلم، هذا نهج مناسب تماًما 
للقضايا السياسـية وغريهـا من القضايا 
التـي تحتمل تعدد اآلراء، لكن اسـتخدامه 
فيما يخص قضيـة علمية وإجماع علمي 
هـو نوع مـن التضليل، ويعطـي انطباًعا 
لدى الجمهور بأنـه ال يوجد إجماع علمي 

بشأن تغري املناخ. 
أدوات تسـاعد يف التحقق مـن املعلومات 

بشأن تغري املناخ: 
توفـر  منصـة   :  *  skeptical science
معلومـات وأدوات للكشـف عن التضليل 

حول تغري املناخ. 
Climate Feedback *: شـبكة عامليـة 
مـن العلمـاء مهمتهـم فصـل الحقائق 
عـن األكاذيـب يف التغطيـات اإلعالميـة 
لتغـري املنـاخ.  (عن/شـبكة الصحفيني 

الدوليني)
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الرباط/متابعة الزوراء:
عّرب االتحاد العام للصحفيني العرب عن 
تضامنه مع مطالـب النقابة الوطنية 
للصحافـة باملغـرب، وإدانته للطريقة 
التـي تم التعامل بهـا مع وفد صحفي 
مـن دولـة شـقيقة للجزائـر؛ وهو ما 
أجرب الوفد عىل مغادرة الجزائر، وعدم 

القيام بتغطية أشغال القمة العربية.
وأكد االتحـاد، يف بيان له، عىل رضورة 
احـرتام الصحفيـني وتمكينهـم مـن 
القيـام بعملهـم بحرية بمـا يتفق مع 

كل القوانني واألعراف الدولية.
وأوضـح البيان ذاتـه أن االتحـاد تلقى 
خطابـا من النقابـة الوطنية للصحافة 
السـلطات  باملغـرب بخصـوص قيـام 
الجزائرية بإجـراء تحقيقات ضد الوفد 
الصحفي املغربي املكلف بتغطية مؤتمر 
القمة العربيـة واحتجازهم ملدة طويلة 

جدا يف مكاتب رهن التحقيقات.
العـام للصحفيـني  االتحـاد  وأضـاف 
العـرب أنه أخـذ علما بتجريـد أعضاء 
الوفـد الصحفـي من صفتهـم املهنية 
ومصادرة معدات العمل وخصوصا أداء 
مهمتهم بالنقل عـن طريق التلفزيون 
والتصوير، وسـمح لهم بدخول الرتاب 

الجزائري كسياح.
وأشـار املصـدر ذاتـه إىل توجـه الوفد 
إىل املـكان املخصـص ملنـح االعتمـاد 
القمـة  للصحفيـني لتغطيـة أشـغال 

وفوجئوا بوجود تعليمات أمنية برفض 
منـح االعتمـاد املطلـوب ألي صحفي 
مغربي، فمـا كان من الوفد املغربي إال 
مغادرة الرتاب الجزائـري يف أول رحلة 

عائدين إىل املغرب.
هذا وأدانت النقابة الوطنية للصحافة 
السـلطات  اسـتفزازات  املغربيـة 
الجزائريـة تجـاه اإلعالميـني املغاربة، 
مربزة أن هذه السلطات تستمر يف نهج 
أسـاليبها العدوانيـة تجـاه الصحافة 

املغربية.
وأوضحت أن هذه االسـتفزازات أضحت 
بمثابـة تقليـد يتكـرر حـني احتضـان 
الجزائـر ألي ملتقى ذي صبغة دولية أو 

إقليميـة أو قارية؛ وهو ما يبني عداءها 
لحريـة الرأي والتعبـري ولحق املواطنني 
وشـعوب املنطقة يف املعلومة، وإمعانها 
يف الوقوف ضد كل ما من شـأنه تجسري 
الهوة بـني الـدول والشـعوب املغاربية 

أساسا.
وأضافت، يف بـالغ لها، أنه، يف إطار هذه 
األعراف الجزائرية املمعنة يف االستفزاز 
تعـرض  الوهميـة،  املعـارك  وخلـق 
الزمالء الصحفيـون العاملون بالرشكة 
املغربيـة  والتلفـزة  لإلذاعـة  الوطنيـة 
السـتفزازات ممنهجـة بمطـار هواري 
بومدين بالعاصمة الجزائرية، بحيث تم 
احتجازهم ملدة تجاوزت الست ساعات، 

فور وصولهم.
وشـدد البالغ ذاته عىل أن هذا االحتجاز 
املـدان ترافق مع التحقيـق األمني، قبل 
أن يتـم السـماح لهـم بدخـول الـرتاب 
الجزائـري، باعتبارهـم أفـرادا عاديني 
فقط مجردين من هويتهم املهنية التي 
عىل أساسـها ذهبوا إىل الجزائر من أجل 

تغطية أشغال القمة العربية.
وعىل هذا األسـاس الواهـي املفتقر ألي 
سـند قانونـي أو حقوقـي أو أخالقـي، 
أورد املصـدر ذاتـه، قـررت السـلطات 
األمنية الجزائرية تجريدهم من املعدات 
والتجهيـزات التقنيـة الخاصة بعملهم 
الصحفـي ومصادرتها، ليتبني الحقا أن 
الوفـد اإلعالمي املغربـي برمته ممنوع 
من تغطية أشـغال القمـة العربية، بعد 
حرمانهم من االعتماد الرسمي الخاص 
بهـا دونا عـن باقـي الوفـود اإلعالمية 

العربية والدولية.
واعتـربت النقابـة الوطنيـة للصحافة 
البعـد  تكشـف  الواقعـة  أن  املغربيـة 
االنتقامـي لهـذا الفعل املسـتهجن من 
خـالل التعامل مـع الصحافـة املغربية 
بعقلية انتقاميـة متقادمة، ال تنظر إىل 
اإلعالم إال من زاوية سياسـية محدودة 
األفق ومرتهنة لألمني يف وجهه القمعي 
الـذي يحـيص األنفـاس عـوض خدمة 
مصالـح الشـعوب وحقهـا يف الحريـة 

والكرامة.

واشنطن/متابعة الزوراء:
 نرش إيلون ماسك تغريدة عىل 
تويرت تتضمن رابطا لشـائعة 
حول الهجوم عىل زوج رئيسة 
مجلس النواب نانيس بيلويس، 
بعد أيام فقط من رشاء ماسك 

لتويرت.
وتقول وكالة أسوشـيتد برس 
إن هـذا األمر أثار مخاوف من 
أن منصة التواصل االجتماعي 
لن تسـعى بعـد اآلن للحد من 
وخطاب  املضللـة  املعلومـات 

الكراهية.
التي  وربطت تغريدة ماسـك، 
حذفهـا الحقا، بمقـال نرشه 
موقـع إلكرتونـي هاميش هو 
أوبزرفـر“،  مونيـكا  ”سـانتا 
وهـو ذات املوقـع الـذي نرش 
سـابقا أن هيـالري كلينتـون 
”توفيـت يف 11 سـبتمرب وتم 

استبدالها بجثة بديلة“.
يف هـذه الحالـة، أعـاد املقال 

الحيـاة  بـأن  ادعـاء  تدويـر 
الشخصية لبول بيلويس، زوج 
رئيسـة مجلس النواب، لعبت 
يف  دورا  بأخـرى  أو  بطريقـة 
هجوم أحد املتسللني األسبوع 
املايض عىل منـزل الزوجني يف 

سان فرانسيسكو، عىل الرغم 
من عدم وجود دليل يدعم هذا 
االدعاء. وفعل ماسـك ذلك ردا 
عىل تغريدة لهيالري كلينتون.

تغريدتهـا  وانتقـدت 
الجمهوريني لنرشهم بشـكل 

ونظريـات  ”الكراهيـة  عـام 
وقالـت  املختلـة“  املؤامـرة 
ولكـن  صـادم،  ألمـر  ”إنـه 
ليـس مفاجئـا، أن العنف هو 

النتيجة“.
وردا عـىل تغريـدة كلينتـون، 
قدم ماسك، الذي يقدم نفسه 
حريـة  عـن  رشس  كمدلفـع 
التعبري، رابطـا ملقال صحيفة 
أوبزرفـر“  مونيـكا  ”سـانتا 
وأضاف ”هناك احتمال ضئيل 
بـأن يكون هناك مـا هو أكثر 
مما تراه العني لهذه القصة“.

وكانت صحيفة ”لوس أنجلس 
املؤسسـة  وهـي  تايمـز“، 
يف  االنتشـار  ذات  اإلخباريـة 
منطقـة جنـوب كاليفورنيـا 
حيـث يعمـل موقـع ”سـانتا 
مونيكا أوبزرفر“، قد أكدت أن 
هذا املوقع ”يشـتهر باألخبار 

املزيفة“.
سـان  يف  الرشطـة  وقالـت 

فرانسيسـكو إن املشـتبه بـه 
يف هجـوم األسـبوع املـايض، 
ويدعـى ديفيـد ديبابـي (42 
عامـا)، اقتحـم منـزل عائلة 
بيلويس يف باسيفيك هايتس يف 
وقت مبكر من الجمعة وواجه 
بول بيلـويس، مطالبا بمعرفة 
”مـكان نانيس“، كمـا ذكرت 

وكالة أسوشيتد برس،.
وقالـت الرشطـة إن الرجلـني 
يسـتجيب  أن  قبـل  تشـاجرا 
الضبـاط ملكاملة 911 إىل املنزل 
حيـث شـوهد ديبابي يرضب 
بـول بيلويس مـرة واحدة عىل 

األقل.
وألقـي القبـض عـىل ديبابي 
لالشـتباه يف رشوعـه يف القتل 
املسـنني  معاملـة  وإسـاءة 
والسـطو. وتقول الرشطة إن 
الهجوم كان ”متعمدا“ وليس 
عشوائيا لكنها لم تكشف عن 

الدافع وراءه.

 القاهرة/متابعة الزوراء:
نقابـة  مجلـس  عضـو  نـرش 
محمود  املرصيـني  الصحفيـني 
كامـل رسـالة مـن الصحفـي 
مـن  أرسـلها  عبيـد،  رؤوف 
القناطـر،  سـجن  يف  محبسـه 
يخاطـب فيها نقيب الصحفيني 
ضياء رشـوان وأعضاء املجلس 

بالتدخل لإلفراج عنه. 
وقـد ألقـي القبض عـىل رؤوف 
عبيد يف يوليو/تموز املايض، عىل 
ذمـة القضيـة رقم 670 لسـنة 
2022 أمـن دولـة عليـا، املتهم 
فيهـا ”باالنضمـام إىل جماعـة 
إرهابيـة ونرش أخبـار وبيانات 
كاذبة، وإساءة استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي“. 
”إىل  رسـالته:  يف  عبيـد  قـال 
الدكتـور ضيـاء رشـوان نقيب 
مجلـس  وأعضـاء  الصحفيـني 
النقابـة والزمـالء الصحفيـني، 
رسـالة منـي أنـا رؤوف عبيـد 
تحملها إليكـم زوجتي؛ أعلم أن 
الحيـاة تشـغلكم، وأعلم عظيم 
توقفـوا  ولكـن  مشـغوليتكم، 

معي قليالً لقراءة هذه الرسالة، 
وإن كانت الحياة تشغلكم فهي 
توقفت لدي، وأصبحت سـجيناً 
ال يعلـم يف مـا ُسـجن ولكنـي 
أتأكد من كيديتها وقع عّيل ظلم 
وأصبحتم أنتم شـاهدين عليه، 
وتحولتم من كونكم شهوداً عىل 
ظلم، إىل مشـاركني فيـه، وذلك 
عندمـا منعتم صوتـي أن يصل 
إليكم وإىل زمالئي وامتنعتم عن 
نـرش أزمتـي بأي مـن الصحف 
أو املواقع، ولو كانت عىل شـكل 

استغاثة أو نداء...“.
واختتم عبيد رسـالته بـ“أخرياً 

إذا وصلتـك الرسـالة فاعلم أنك 
مسـؤول أمـام اللـه أوالً وأمام 
ضمـريك املهني واإلنسـاني، إن 
لـم تفعـل شـيئاً من أجـل رفع 
الظلم عنـي وعودتي إىل حريتي 
التـي ُسـلبت منـي وإىل أرستي 
الصغـرية. فـإن كان يومك يمر 
رسيعـًا  فيومي ال يمر إال وكأنه 
يسـحب مـن روحـي، فمـرور 
األيام وأنا هكـذا تعني نهايتي. 
ستسـألون عـن رسـالتي هذه 
أمـام اللـه بسـؤال واحـد ماذا 
فعلتـم من أجل رفـع الظلم عن 

زميلكم“.

تونس/متابعة الزوراء:
أعلنـت إذاعـة أم أف أم الخاصـة، والتـي تبّث من 
محافظـة املهديـة، صـدور حكـم غيابـي يقيض 

بسجن رئيس تحريرها نزار بن حسن ملدة سنة.
ولفتـت اإلذاعـة إىل أّن الحكم الصـادر ضّد رئيس 
تحريرهـا يعـود إىل واقعـة جـرت يف شـهر آذار/ 
مـارس 2021، عندمـا نرش موقـع اإلذاعة صورة 
ألب عرض ابنـه للبيع أمام مقر محافظة املهدية، 
بسـبب األزمة االقتصادية التي تعاني منها تونس 

وعجز األب عن اإليفاء بالتزاماته تجاه نجله.

وتـّم آنـذاك، دعوة رئيـس التحرير مـن قبل فرقة 
مختّصـة يف جرائـم العنف ضـّد املـرأة والطفل يف 
محافظة املهديـة، حيث أبلغهم أّن الخرب ُنرش عىل 
موقـع اإلذاعـة مـع احـرتام رشوط الخصوصية 
بالنسبة للطفل، إذ تّم إخفاء وجهه، مّما يعّرب عن 

احرتام ألخالقيات العمل الصحفي.
وعّرب بيان اإلذاعة عن مفاجأتها بالحكم، وأشـار 
إىل أّنهـا قامـت بتقديـم طعـٍن يف القـرار، ومـن 
املفـرتض أن ُينظـر فيه يـوم 30 نوفمرب/ ترشين 

الثاني الجاري.
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نحـن امـام نص مكثف لقضيـة اجتماعيـة متكررة ازليـا ومعالجة 
ابداعيا بتقنيات رسدية لثيمة النفسـية. تبتلع زوجني يف جب املعاناة 

وتحرمهما من السعادة والحياة الهانئة 
 القاصـة رفاء صعب قاصة وشـاعرة من سـوريا  مقيمـة يف املانيا، 
هاويـة لـالدب وتكتـب الشـعر والقصـة القصـرية جـدا والخاطرة 

والومضة. 
النص القصري جدا املختار لنموذجا لدراستنا املختزلة: 

”ساللة ” ق.ق.م
َة الطعام ، تمرُّ من بني السـنابِل ، محراُثه القديُم ينئُّ  (تحمـُل له ُرصّ

 ..
 ينظُر إليها بابتسـامٍة  باهتٍة ، يأبى أن يسحَب قدميِه املغروستنِي يف 

الطني للقائها ، فبطُنها العجفاء تركت األرَض بوراً !)
ديباجة النص : بتفحص النص نالحظ من خالل دالالته السـيميائية 
ان الـزوج يعمل فالحا ويشـغل جل وقته بالحـرث والزراعة يف حالة 
هروب من يشء يحزنـه ويحبطه ملا يتواجد يف البيت. ويربز ذلك جليا 
عندما تجلب زوجته الطعام له ويتمنع بحجة انشـغاله بطني الحقل 
عن اسـتقبالها كعادة االزواج لزوجاتهم ومشـاركتها تناول الطعام 
ونعرف ان سـبب التمنـع واالحجام هو انه يريد نسـال ولكن زوجته 

رحمها عقيم، وهذا سبب تعاسته وتدهور حالته  النفسية.
َة  التحليـل الداليل االيحائي:  يف الداللـة االوىل االرتكازية ”تحمُل له ُرصّ
الطعام، تمرُّ من بني السـنابِل، محراُثه القديُم ينئُّ .. ”ان الزوج فالح 

يعمل لفـرتة متأخرة يف الحقل مما يتطلب تزويده بالطعام وذلك بان 
تجلـب زوجتـه االكل له . ويف الداللـة الثانية ” ينظُر إليها بابتسـامٍة  

باهتـٍة ” تصور لنا القاصة حالته النفسـية املحبطة وهروبه بالعمل 
عن البيت لسـبب تركته مخبوءا، اسـتعانت القاصـة برموز موحية 
تتطلـب البحـث عن مدلوالت لها  لتفسـري حزنه وكابتـه. ويف الداللة 
الثالثة  ”يأبى أن يسـحَب قدميِه املغروستنِي يف الطني للقائها ”يتمنع 
عن اسـتقبالها بحجاجية االنغمـاس بالزراعة والحـرث. ويف الداللة 
االخرية ” فبطُنها العجفاء تركت األرَض بوراً !“ نفهم منها ان الرجل 

يريد نسال له ولكن رحم زوجته عقيم.
املستوى النفيس: اسـتطاعت القاصة من خالل مفرداتها السيمائية 
ان تصـور لنـا حالة زوجني تعيسـني يف حياتهما لعـدم وجود اطفال 
لهمـا. ونفهـم من الدالالت ان الـزوج يتمنى ان تلـد زوجته له طفال 
طال انتظاره مما خلف حزنا وكأبة نفسية له كلما عاد للبيت او نظر 

لزوجته ببطن خصيم   ال يوحي بحمل   باألفق  القريب .
املستوى الديناميكي: النص كان رمزيا مغلقا بكثافة ال نقرأ اال دالالت 
نصف سـيمائية ونصهـا االخر ايحائي لزوجني تعيسـني يف حياتهما 

لعدم انجاب طفل يجعل حياتهما سعيدة وهانئة.
املسـتوى االخالقي: القاصة كانت ملتزمة بهموم اجتماعية محورها 
املـرأة وعالقتها بالرجل وتسـليط الضـوء بإبداعها عىل مشـكلة من 
مشـاكل الحيـاة الزوجيـة. اثبـت النـص ان القاصة تعالـج قضايا 
اخالقية واجتماعية تعرب عن اهتمام االديب بقضايا انسـانية عامة. 
كمـا ان القاصة لم تمس اي طرف بسـوء وادانـه او تهمش لدوره يف 

بناء االرسة كخلية صغرية من خاليا املجتمع.

قصة/ محمد فايز حجازي: 
 اليوم يوم الندوة، والندوة هذا الشهر مهمة ومرتقبة، 
التجربـة الروائية األوىل للسـيد (أ) أحد نجوم املجتمع 
األثرياء. وقاعة الندوة صغرية تعج بالحضور، ممثيل 

صحف، كتاب، نقاد، وصديق لهذا وقريب لذاك.
لـم تكن القاعة تخلو  -فحسـب- مـن أي مظهر من 
مظاهـر الجمال أو الذوق، ولكنهـا أيًضا كانت مرتًعا 
ليـد اإلهمـال، التـي رضبت مسـاحات كبـرية منها، 
فأسـقطت طالء جدرانها وسـقفها الجـريي القديم، 
وشققت خشب الطاولة الوحيدة يف مقدمتها واملقاعد 

املهرتئة أمامها.

وعـىل رغـم منهمـا، فقـد تزامـن وصـول الكاتبـان 
املعروفان السـيد (ب) والسـيد (ج) إىل القاعة، دخال 
يف تعجل مربك، جاءت جلسـتهما متجاورين يف صف 
أخري من الصفوف القليلة أمام املنضدة، كانت العالقة 
بينهمـا ولسـنوات طويلـة متوترة، شـابها يشء من 

جمود وغرية ونفور.
- أهًال عزيزي. 

 تصافحـا، وابتسـما بينما يخفيان تحت االبتسـامة 
حسـًدا وحقـًدا، وبشـحوب تفحـص كل منهما وجه 

اآلخر، كأديبني يقرأ كل منهما مخطوطة لآلخر.
لـم تكن الندوة قد بدأت بعـد حني بادر أحدهما، قائًال 

لصاحبه:
- روايتك األخرية رائعة، كم فتنت بها!

- ليست أروع من روايتك، إنها تحفة فنية بحق.
- كتبت عن روايتك مقاًال مطوًال، أرسلته إىل السيد (د) 

لنرشه يف جريدة (الجميع)، ولكنه يتباطيء كثريًا.
- كعادته ال ينرش إّال عمن يحب من أصدقائه.

- كلهم يف هذا سواء.
- قل يل، كيف للسيد (أ) أن يكتب رواية!

- لم أسمع به اهتم بأدب أو قرأ كتابا!
- انظر هناك عىل رأس الطاولة، إنه السيد (ه).

- هذا البدين املعطوب املثري لالشمئزاز.
- لم يكن ليفوت الفرصة.

- سمعت أنه اشرتى سيارة جديدة الشهر املايض.
- انظر، َمْن يف جواره!

- إنه السيد (و).
- يتضاحكان عىل رغم من معاركهما املستمرة.

- ال يخلو مقال ألحدهما من قدح يف اآلخر.
- العجيب أن السيد (ز) أيًضا هنا.

- إن ابنه مريض بشدة، سيلقى حتفه.
- كان من األفضل أن يبقى بجانبه.

- انظر عند جانب الطاولة.
- يا خرب! إنه السيد (ح)، ما الذي أتى به!

- أال يستحي!
- سلسلة التحقيقات التي تنرش عنه، فضحته.

- يتبنى أفكار الجماعات الهدامة.
- يتضح هذا جلًيا يف كتاباته.

- وال تخفى مساعيه عىل أحد.

- ثم إن له صهرًا ينتمي إليهم.

- املضحك أن أمر السـيد (ط) أيًضا، أصبح مفضوًحا 
للغاية.

- هذا العجوز املتصابي الخرف.
- نعم هو موجود طاملا وجدت السيدة (ي).

- ليست السيدة (ي) فحسب.
- صدقت، إنهن كثريات، أولئك الالئي يلهث وراءهن.

- مالبسهن يا صديقي، لها مفعول السحر عليه.
- وعىل الكثريين غريه.

- أتصـدق أن السـيد (ك) قـد أفرد مقـاًال مطوًال عن 
كتابات، من تسمى السيدة (ل).

- يـا خـرب! أعرفهـا إنهـا ال تحسـن تكويـن جملـة 
صحيحة.

- ولكنها تحسن تماًما إظهار ما يجعلهم كالبلهاء.
عندما بدأ الحديث يتطرق إىل القريبني من جلسـتهما، 
خرجا من القاعة اسـتعرضا باقي الحروف األبجدية، 

تماًما كما ذكرت يف معجم لسان العرب.
ويف الداخـل، بدأت النـدوة املعـروف تفاصيلها إىل حد 

امللل.
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 يعـد الزمـن بـكل مـا ينطوي عليـه من إشـكاالت، 
وتداخـالت إحدى الركائـز األساسـية يف خلق النص 
السـري ذاتي فاملايض بوصفه البنية الزمنية األساس 
يف السـرية يقدم الحوادث املطلوب استقدمها مجردة 
، وتقـوم فعاليـات الذاكرة باسـتالم هـذه الحوادث 
عىل شـكل مادة أولية اليصح نقلها كما هي يف كيان 
فعـل أدبي خالق،الن الذاكرة يف اسـتعادتها للمايض، 
تفلسف األشياء،وتنظر إليها من زوايا جديدة تسهم 
فيهـا الرؤية اآلنيـة يف صياغة املسـتحرض، فتهدم، 
وتبنـي، وتجد التعليل، واملعاذير لألشـياء السـابقة، 
ألنها تمثل عملية كشـف جديد، هـذا األفق الرؤيوي 
للذاكرة سينسحب حتما عىل الزمن أيضا، الن الذاكرة 
ال تسـتطيع االحتفـاظ بماضيهـا متسلسـال مرتبا 
ترتاصف فيه األحداث، والوقائع بحسب تدرج وقوعه 
فيما مـىض من الحياة، فاإلشـكالية التـي تطرحها 
السرية الذاتية تكمن يف املفارقة الزمنية الحاصلة بني 
زمن الكتابة ،وزمن التجربة مما ييش بوجود مسافة 
فاصلـة عىل الدوام بني من عاش الحدث الشـخصية 
،ومن يرسد الحدث أي السـارد وهـو يتذكر الحدث، 
وقد تجسـد ذلك عنـد الروائي املبدع (زيد الشـهيد ) 
يف روايتـه ( الليل يف نعمائه) وهـو يرسد لنا األحداث 
عىل لسان  الراوي، فنراه يقول : تذكر يوم وقف وراء 
منصة اإللقاء قبل أسـابيع ليفيض بشـعر هتفت له 
النساء وامتعض الرجال  شعر حشد له الصور وأجج 
املفردات ثـم تركه ينثال مطرا اسـتخلصه من مهج 
ورد الجوري املتـوزع يف حديقة بيته ،صور بني ثنايا 
اسطره املرأة مالكا ، ورسمها فتاة تحمل مواصفات 
الجمـال االيقوني يدعوهـا للتوهج للتألـق للظهور 
لتمـزق حجب الخـوف،  وهذا الـكالم يدحض الرأي 
القائـل برضورة الرتتيب الكرونولوجي التصاعدي يف 
ترتيـب األحداث يف النص السـري ذاتي،ألنه كأي نص 
رسدي آخـر محكـوم بمبـدأ االنتقائيـة النابعة من 
زاويـة نظر الروائـي ( زيد الشـهيد)، ورؤيته لحياة 
مضت ،وانفلتت من بني يديه ولم يعد بإمكانه مهما 
فعل أن يعيدها كما جرت دون أن ينالها النسيان، أو 
يشوبها الوهم، أو يعرس البوح، والكشف عن جوانب 
منهـا ،فضال عن أن هـذه الحياة إذا مـا أراد الروائي  
أن يرويها بحسـب تسلسـل وقوعها من دون هدف 

،فانـه سـيحتاج إىل مجلـدات ضخمة وزمـن طويل 
لتدوينها كما أن من شـان هذا النوع من التدوين أن 
يباعد بني الحوادث، واألفكار، ويبعثرها بني السـنني 
، فيفقد النص حيويته اإلنسانية الكاشفة عن الذات 
املـرسودة يف النص ،وإذا كانت هـذه الطريقة ترسي 
بقانونهـا عىل نصوص الرواية بشـكل عـام ، فإنها 
تكون أكثر فاعلية يف النص السـري ذاتي عند مبدعنا 
الرائع (زيد الشهيد)، فنراه يقول :- تذكر ذلك الصبي 
الوحيـد لوالديه وقد أغراه رفاقه بمصاحبتهم فناداه 
النهـر أن يقرتب وإذ لم يلب النـداء بعث هذا الغاوي 
بهمسـه وسـحره فاغـراه فدخـل وجال مـا لبث أن 
كـرش النهر عن أنيابـه فابتلعه دون أن يضع يف قلبه 
رحمة بالوالدين اللذين هجما عىل النهر بعد أسـبوع 
من ابتالع ولدهما فناشـب براثنه يف الجسدين، وهنا 
يبدو واضحا أن الروائـي  يعيد تركيب بعض األفكار 
املعلـن عنها يف العالقة بني الروايـة، ومفهوم الزمن، 
حيـث يخلـص إىل القـول بـان الذاكـرة والديمومـة 
تعـدان األداتني اللتني يتفق حولهمـا الزمن النفيس، 
والفلسـفي لألدب، فإذا كانـت الديمومة هي التدفق 
املسـتمر للزمن، فإن الذاكرة ليسـت سوى مستودع 
أو خزان للمسجالت ، واآلثار الثابتة لألحداث املاضية 

يشبه السجالت املحفوظة      غري أن الفكرة الرئيسة 
التي لم يتوسـع الروائـي فيها تتمثل يف تصوره حول 
التداخل الدينامـى،إذ إن العالقة املتفاعلة بني الزمن 
،والذات، وهو ما يفرز لنا مدى الرتكيز عىل الرتابطات 
الزمنيـة التي ال يتم ترتيبها بانتظـام يف الرواية مما 
يعنى كرس العالقة بني السابق والالحق ، كما تكشف 
عنها األحداث يف الرواية، والزمن الداخيل املرتبـــــط  
بالشـخصية املحورية  الفاعل  يقوم عىل استحضار 
البطل املايض بواسـطة الذاكـرة، و الومضة الوراثية 
، وهـو زمن املسـتقبل املعاش يف الحلـم بنوعيه حلم 
النوم ،وحلم اليقظة،وعىل هذا اإلحساس بنيت أحداث 
رواية ( الليل يف نعمائه )، فالزمن الداخيل هو الغالب 
، وتبتـدئ وقائع الحدث بعمليـة انتقال من وضعية 
،ال واعيـة إىل وضعية واعية االسـتفاقة من الحلم  ، 
وتنتهي بعملية معاكسة ، أي االنتقال من حالة واعية 
إىل حالة غري واعية فنالحـظ أن الزمن الداخيل دائما 
يتم تقليصه عىل مسـتوى الخطاب الروائي إلفساح 
املجال أمـام الخواطر ، وحديث النفس، والتداعيـات 
الحـرة ،والذكريـات، و األحـالم ، فال يتبـع الزمن يف 
رواية ( الليل يف نعمائه) رسـما تصاعديا تتطور عرب 
مساره األحداث ، و تتضافر يف نسج الحبكة الحديثة، 

والفنيـة فإنمـا يتخـذ شـكال تتشـابك فيـه األبعاد 
الزمنيـة الثالث ، املـايض، و الحارض ،   و املسـتقبل 
، إذ نجـد البطـل /الفاعل ، عند تلقيـه للصدمة يلجأ 
إىل تغييب رد الفعل الخارجي الجسماني ليحل محله 
النشاط النفيس املعتمد عىل الذاكرة التي ترتاكم فيها 
ذكريات مشـاعر اإلحسـاس باملحنة ، يتكاثف ،زمن 
الديمومـة أي الزمـن الجاري ال زمـن القياس  زمن 
يجـري، ويتكون كما يقول برغـوس هو الذي يجعل 
كل يشء يتكون، ونجد الروائي (زيد الشهيد )  يرسد 
لنا اإلحداث بطريقة متسلسـلة وشيقة، فنراه يقول 
:- ولقـد مر الزمن بالمباالته فلـم ينصفها ، ولم يرد 
اعتبارا لعسـف مـورس معها.. ظل يثقـل عليها بما 
يؤذي القلب ويبدد وهج الذاكرة فوجدت نفسها غب 
أعوام عرضة لفتك ضغط الدم وخواء القلب وضعفه 
بما ال يمكنها من مواصلة العمل بجهد فاسـتحالت 
عليلة تداري األيام بجلدها وما تبقى لها من صرب عىل 
شـحته، إن اعتماد الروائي ( زيد الشهيد) عىل الزمن 
الداخـيل هو الـذي خلف توارد جميع أحـداث روايته 
باعتبـار أن الفاعل يف الجزء األول من ملفوظ روايته 
يعيش حالة الصدمة،   و األلم، ويلجأ إىل اسـتحضار 
املـايض عرب األحالم، و الذكريـات لتفتيت هذا األلم ،  

و إحـالل محله اللذة ، ويف الجـزء الثاني من ملفوظ 
روايتـه عندما يكتشـف الفاعل لدخـول التحدي عن 
طريـق إثبات وجوده باللجـوء إىل املايض ، و التصور 
املسـتقبيل ، فيقع بذلك تجاوز للزمن الخارجي ، وما 
يطبعه مـن رتابة يولدها تسلسـل األحداث الرسدية 
تسلسـال خطيا، فالبطل /الفاعل ينطلق من اآلن إىل 
املايض ثم، إىل املسـتقبل عـرب الحارض إىل زمن ينتقل 
فيـه الراوي بـني مختلف األبعاد الزمنيـة بكل حرية 
دون اعتبار ملا قـد يحدث لدى القارئ من تداخل بني 
األحـداث وما قـد يجده مـن عـرس يف إدراك رباطها 
املنطقـي، ويف إطـار هـذا الزمـن الداخيل املتشـابك 
يربز الزمن الكائن املتصـل بمايض الفاعل  البطل، و 
حاضــره، وما يتســـم كالهما مـن التأزم املرتبط 
بعالقـة  انفصال اللذة /األم ، الوعـي /الالوعي  كما 
يربز الزمن املمكن وهو يومئ إىل املستقبل وما يمكن 
أن تفعلـه الكتابة املضادة التابعة مـن كيان الفاعل 
املثقف الذي يدرك أحقيه هذه الكتابة يف تغري الوضع 
الكائـن، أما الزمـن الخارجي  الـذي يبقى عند طريف 
الروايـة، البدايـة و النهاية ، و بما أن الرواية ليسـت 
حدثـا يسـري أفقيا فإنه من الصعب بمـا كان تحديد 
زمنهـا الخارجي، و مـع ذلك فإننا نعتمـد يف تحديد 
هـذا الزمن عىل مجموعة من القرائن التي تدل عليه، 
كـون الحـدث األول، متـى وقع ذلـك يف الليـل، أم يف 
النهـار،  فهذا املقطع يدلنا عـىل أن الزمن هنا يتعلق 
بمدة  معينة، لذا فـإن الزمن الخارجي للرواية يقوم 
عـىل مدة محـددة، و قصـرية ،و يكون بذلـك الزمن 
اإلطـار الخارجي لكامـل أحداث الروايـة  وهو زمن 
الحـارض ، ونجد ذلك قد تجسـد عنـد  الروائي ( زيد 
الشـهيد)، وهو يتحدث عن الشـخصية  املحورية يف 
الروايـة، وهو يتمنى الحرية للشـعب العراقي  ومن 
خـالل  القرينة اآلتيـة التي تدل عىل الحريـة،  فنراه 
يقول:  رمت العباءة عىل الرسير وخلعت عن رأسـها 
شـاال لم تر حاجـة له بل إجبارا عـىل ارتدائه منذ أن 
تولـت األحزاب الدينية مقاليد تسـيري البلد، ثم فكت 
إزراء بدلتها الحابسـة لجسـدها وتوجهـت إىل املرأة 
ثم نثرت الشـعر عـىل كتفيها راحت تتأمـل قوامها 
تطالـع تقاسـيم وجهها، وأخريا نقـول  أجمل ما  يف 
روايـة   (الليل يف نعمائه) أنها تتحدث عن شـخصية 
املثقف، والشاعر، والرسام، والفتاة حمامة ،والنساء 

،والرجال يف الجلسة الشعرية.

َدْعني   فإّني رهُن  أَحزاني
 َهجٌر   سيحرُقني   بنرياني
تيٌه   ُيالحُق مهَجتي  عبًثا 

 ماحيلتي قْد  هدَّ  أركاني ؟
 ُحلمي  عىل  اآلفاِق  أغنيٌة

يشدو صداها فوَق  أوطاني 
تسبي حرويف كلَّ ذي شغٍف

 بالشعِر  حتى  فاَق وجداني
أَتظنُّ   أّني    لْن    أعوَد  لُه 
سأعوُد  يوًما ُرغَم  ِهجراني
وسأسكُب العرباِت يف َبرََدى 

 ودمشَق َتعزُف فوَق  ألحاني 
هيمانٌة    بهواَك   يا    وطني 
وأَراَك   ُرغَم    البعِد   َتهواني

ُمْذ أْن   رأيُت  النوَر  راوَدني    
حٌب  لشاٍم   وسَط  رشياني

وطني وما أدراَك ما  وطني ؟
ُرغَم  الحقيقِة  ُرغَم  خذالني
ُكٌل  َمىض عني   فأيَن   أنا ؟

أيَن الحقيقُة و أيَن  إنساني ؟
ورساُب وهمي قد أَنسُت  بِه

يف  كلِّ   آٍن    باَت    َيلقاني
َبرَدى ُهنالك قد جرى بدمي
حتى غدا قرصي   وإيواني
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ال يتعـب أبداً إنـه ينصب الكمائن فقط لخـداع الطيور 
الحرة يف السماء وينىس إنه يف غيبوبة أبدية ...

هكذا وجودك العبثي خيب ظن الوفاء 
وغيابك يقتل ظن العدم 

انـت من يجر وراءه عربة الليل الكئيب ويحمل فأسـه 
ويقرع لعنة الطبول يف أدمغة املنطق 

إنك تفتعل الهوة بني من يقرأ وبني من يكتب 
بعد ان ظننا جميعا ان ذلك الزلق طني ثابت 

وظنا منا أنك كفيل ان تهزم األطباء والشـعراء وبائعي 
الحلوى ومهدهدي األطفال وجيوش العساكر

وظننا يوما أنك من يحرك األشجار عصفاً وتخلق زلزاال 
لألحجار الثابتة 

حتى صَدقك منا من ال يصدق 
كيف غاب عنا ان االنسان كائن متذبذب الرغبات 

وانه يقتنع بحجج واهية لينجو من رصاعات الحياة 
جميعنا أطفال... نحمل دمانا  ونتشـبث بالوسائد ليال 

لنهرب اىل أحالمنا امللغاة 
ونركض بخفني حافيتني عاريتني يف حقول النسيان 

بحثا عن أشجار لألمل .... ومعنى الياسمني
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تمتلـك غالبيـة الفتيـات قلـب طيـب 

حيـث ال يعرفن املكر واللؤم يف التعامل 

مع النـاس، وليس لديهـن من الخربة 

والحنكة ملعرفة ما وراء الكلمات التي 

تتفوه بها إحداهن أمام خطيبها، وقد 

ال تجيـد معاملـة الرجال أساسـاً، وال 

يدركن أثـر ما يحكينه مـن حكايات، 

فهن يتعاملن مع من حولهن بحسـن 

نيـة، وال يدركن أنـه ربما تكون بعض 

الكلمات سبب تعاستهن. 

و يجب عىل كل فتاة مخطوبة ومقبلة 

يف  وتفكـر  تتمهـل  أن  الـزواج  عـىل 

الكلمـات والتعبريات التـي تتفوه بها 

أمام خطيبها، فهنـاك بعض العبارات 

ال يجب قولها أمـام الخطيب؛ حتى ال 

تكون سبباً يف توتر العالقة.

- عبارات تظهر الدونية

حتـى لو كنِت محقة، فـال يوجد يشء 

أكثـر اسـتفزازاً مـن عبارة ”ألـم أقل 

لك“، فإنِك بهـذه الطريقة ُتظهرين له 

أنـِك أذكى منـه، ولديك مـن الخربة يف 

الترصف واملعرفة أكثـر منه، فالبد أن 

تدركي أن كل رجل يحتاج إىل الشـعور 

بأهميته، فكوني حذرة يف ترصفاتك.

- أنت أفضل من خطيبي السابق

هذه العبارة تبدو أنها مجاملة رقيقة، 

ولكـن عندما يسـمعها خطيبك؛ فإنه 

سيفهم أنك ما زلت تتذكرين مضايقات 

خطيبك السـابق، وهو لم يسـتطع أن 

ينسـيك عالقتك بـه، لذا ال تقـويل أبداً 

كلمة خطيبـي السـابق، وتقارنيه به 

يف نفس الجملـة؛ ألن الرجال يكرهون 

املقارنة.

- التهديد باالنفصال

توجيه التهديدات باالنفصال يمكن أن 

يـّرض بعالقتك مع مـرور الوقت، أكيد 

أنـه ال تخلـو أي عالقة من املشـاكل، 

ولكـن هنـاك حلـول بالتأكيـد، لكـن 

نـربة التهديد لهـا تأثري عىل املشـاعر 

والوجدان ويضعف الثقـة، ولها تأثري 

كبري، فيـرتك جرحاً كبـرياً يف العالقة، 

لذلك يجب التوقف عنه تماماً.

- هذا الشخص تعجبني أناقته

التوسـع يف مـدح الرجال أمـام الزوج 

أيضـاً يشء غـري مرغـوب فيـه، فقد 

تثرييـن غضبه بذلـك أو غريتـه وهي 

محاولـة رصيحة إلثـارة الغـرية ولِك 

عزيزتـي أن تعريف أن إثارة غرية الرجل 

تجعله عدوانياً عكس األنثى.

- السخرية من هواياته

السـيئة،  الطبـاع  مـن  السـخرية 

خطيبـك  هوايـات  مـن  والسـخرية 

وممارسـة ألعابـه ومشـاهدة أفالمه 

التي  السـينمائية املفضلة، واألشـياء 

يشـعر  سـيجعله  بالتأكيـد  يحبهـا، 

بالنفور منِك، وسيتطور األمر بعد ذلك 

إىل إفساد العالقة.

- أخطاء املايض

تتبع بعض الفتيات أسلوباً مستفزاً مع 

خطيبها عند تذكـريه بأخطاء املايض، 

األمـر الـذي يجعلـه يشـعر بالغضب 

منهـا، وقـد يجعله يشـعر بالندم عىل 

دخـول تلـك العالقـة التـي ال يغفر له 

فيهـا أي ذنب، رغم اعتـذاره عنه، فال 

تجعليه يحس بأنك تستجوبينه؛ حتى 

ال يشعر أنه أسري يف سجنك.

- أنت مختلف عن كل الرجال حويل

هـذا يرضيه ويسـعده بعـض اليشء، 

ولكن أيضاً املقارنة غري مناسـبة بينك 

وبينـه، يعني أنِك تحّملينه مسـؤولية 

إرضاء مزاجك بشـكل دائم، والرجل ال 

يحب أن يشعر بأنه يقع تحت الضغط 

الدائم واملستمر.

- ال تعجبني طريقة تفكريك

ليس من الخطأ التعبري عن رأيك حول 

شـخصيته يف بعـض األمـور بينكما، 

ولكـن احرتيس أن يكـون يف وضع نقد 

دائم.

- وصفك إحدى الفتيات بأنها جميلة

فـال ينبغي لِك أن تحكي عن صديقاتك 

خطيبـك؛  أمـام  إحداهـن  وتصفـني 

شـكلها، وصفاتهـا، ال تذكـري املزايا 

أو العيـوب، وقد َنَهـى النبي، صىل الله 

عليه وسـلم، عن أن َتِصـف املرأة املرأة 

األخـرى لِزوجهـا، فقال عليـه الصالة 

والسالم: (ال ُتَباِرش املرأة املرأة َفَتْنَعتها 

لِزوجها كأنه ينظر إليها).

- التباهي بأعراس صديقاتك

وإذا كان خطيبـك بسـيطاً أو فقـرياً، 

وكافح من أجل الفوز بِك باقتناع منك، 

ويقـوم بتحضـري متطلبـات الـزواج، 

فـال تحكـي لـه عـن رغبتـك يف عمل 

ليلتـك وفرحـك يف أفخم الفنـادق مثل 

صديقاتك، وال تحكي له أيضاً عن حيل 

صديقاتـك الثمينة، فكل هـذه األمور 

تحزنه وتجعله يشـعر بعجـزه، وتولّد 

عنده وجهاً عبوساً، وضيقاً دائماً.

أمريكيـة جديدة  أظهـرت دراسـة 

أن األعـراض التي تم اإلبـالغ عنها 

ت عـن  يف األسـابيع األخـرية تغـريّ

األعـراض األكثـر شـيوعا لإلصابة 

بكورونـا، منـذ أن بـدأ الفريوس يف 

االنتشـار بجميع أنحاء العالم، قبل 

نحو ثالث سنوات.

وتسلط الدراسة الضوء عىل كيفية 

«تغـري األعراض التي تم تسـجيلها 

سـابقا مـع املتحـورات الجديـدة 

للفريوس» عىل مدار الثالث سنوات 

املاضية.

األعراض  الدراسـة: «كانت  وتقول 

الرئيسية متشـابهة يف الغالب لدى 

املصابـني، بغض النظر عـن حالة 

التطعيم».

أربعـة  «كانـت  للدراسـة  ووفقـا 

مـن بني خمسـة أعراض رئيسـية 

لكورونا، هي نفسـها للمشـاركني 

الذيـن تلقـوا جرعتني مـن اللقاح، 

وجرعـة لقاح واحـدة، وأولئك غري 

امللقحـني. وكانـت هـذه األعراض 

هـي الصـداع والسـعال املسـتمر 

والتهاب الحلق وسيالن األنف».

أن  الدراسـة  وجـدت  ذلـك،  ومـع 

يف  اختلفـت  الرئيسـية  األعـراض 

مجموعـة  لـكل  ترتيبهـا  كيفيـة 

من مجموعـات التطعيـم. كما أن 

كل مجموعـة أبلغـت عـن أعراض 

مختلفة.

تلقـوا  الذيـن  ألولئـك  فبالنسـبة 

املضـاد  اللقـاح  مـن  جرعتـني 

لكورونا، شـملت األعراض: التهاب 

الحلـق، وسـيالن األنف، وانسـداد 

األنف، والسـعال املسـتمر، وصداع 

فقـدان  كان  السـابق،  يف  الـرأس. 

التنفـس  وضيـق  الشـم  حاسـة 

والحمى تعترب أعراضا أكثر شيوعا 

لإلصابة بكورونا، ملن تم تطعيمهم 

بجرعتني، وفقا للدراسة.

وفيمـا يخـص الذين حصلـوا عىل 

جرعـة واحـدة مـن اللقـاح، فقد 

أبـرز  ضمـن  «العطـس»  أصبـح 

أعـراض عدوى كوفيـد-١٩ لديهم، 

وقد شـملت األعراض أيضا: صداع 

الـرأس، وسـيالن األنـف، والتهاب 

الحلق، والسعال املستمر.

أمـا بالنسـبة للفئة الثالثـة، وهي 

فئة غري امللقحني، أفاد املشـاركون 

أنهـم أصيبـوا بالحمى  بالدراسـة 

يف كثـري مـن األحيـان أكثـر مـن 

وكانـت  األخـرى،  املجموعـات 

األعـراض: الحمى وصـداع الرأس، 

والتهـاب الحلـق، وسـيالن األنف، 

والسعال املستمر.

التقاريـر  إىل  الدراسـة  واسـتندت 

الذاتية اليومية ولم تأخذ يف االعتبار 

متغـريات كوفيـد-١٩ أو الرتكيبـة 

السكانية للمشاركني.

ُيذكـر أن هناك العديـد من أعراض 

كورونا، وفقا ملراكز السـيطرة عىل 

 ،(CDC) األمـراض والوقاية منهـا

وتشـمل األعـراض األخـرى التعب 

والغثيان وآالم الجسم وغري ذلك.

ومنذ بداية الجائحة، أبلغت منظمة 

الصحة العاملية عـن أكثر من ٦٢٢ 

مليون إصابة مؤكدة بكوفيد وأكثر 

مـن ٦٫٥ ماليـني وفـاة. وتعد هذه 

األرقام أقل من الواقع. 
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املقادير:
١ ملعقة بيكنج صودا

١ ملعقة صغرية بيكنج باودر
٢/١ كـوب زبـدة بدرجـة حـرارة 

الغرفة
٢ ١/٢ كوب دقيق

٢/١ كوب سكر
٢ كوب زبادي صغري

فانيليا
رشة ملح

طريقة التحضري:
أنخـيل كل املكونـات الجافـة مـع 
الدقيـق، البايكنـغ  بعضهـا جيـداً 

صودا، البايكنغ باودر وامللح.
ضعـي يف وعاء الخـالط الكهربائي 
باقـي املكونات من الزبدة والسـكر 
واخلطـي حتى تحصـيل عىل مزيج 

كريمي.
أضيفي الزبـادي وخالصة الفانيليا 

واخلطي من جديد.

أدخـيل مزيـج الدقيـق عـىل خليط 
الزبدة حتى تتحانس املكوّنات.

وّزعـي أوراق كـب كيـك يف فجوات 
صينية مافن واسـكبي فيها مزيج 

الكب كيك بالتساوي.
أدخـيل الصينيـة إىل فـرن محّمـى 

مسبقاً عىل حرارة متوّسطة لحواىل 
٤٠ دقيقة حتى تنضج املكوّنات.

أخرجي الصينية من الفرن واتركي 
الكب كيك جانباً حتى يربد تماماً.

أو  الشـوكوالته  بصـوص  زينيـه 
الفواكه حسب الرغبة.

مـع ارتفـاع درجات الحـرارة، ترتفع نسـبة 
الرطوبـة تدريجًيا، التي تخلق جو غري صحي 
يف املنزل، وقد تتسبب يف رسعة فساد االطعمة، 
الكثـري  يف  العفـن  التعـرق، وتكـون  وكثـرة 
من املناطـق باملنـزل، باإلضافـة إىل تضاعف 
اإلحساس بالحرارة. لهذا إليك ٥ أمور تساعدك 

عىل التخلص من الرطوبة
- التهويـة الجيـدة أثناء الطبـخ، حتى يمكن 
للبخـار الناتج عـن طهي الطعـام أن يخرج، 
كمـا يفضل تشـغيل املرواح و «الشـفاطات» 
حتى بعـد انتهائك من الطهي، للسـماح بأي 

روائح عالقة بالزوال. 

- وضـع النباتـات خـارج الغـرف، ألنهـا قد 
تؤثـر عىل نسـبة رطوبـة الغرفـة، خاًصة يف 
الليل، عندمـا يتنفس النبات األكسـجني مثل 

اإلنسان. 
- إزالـة األتربة باسـتمرار تحد مـن الرطوبة 
تدريجًيـا، لهـذا احـرص عـىل تنظيـف البيت 

بشكل يومي. 
- تنظيـف فالتـر «املكيفـات» ألنهـا تحتفظ 
بداخلهـا بقايا وأوسـاخ وأتربة، عند تشـغل 

التكييف تقوم بنرشها يف املنزل مرة أخرى.
 - وضع «الفرش» واألغطية يف الشمس بصفة 

مستمرة، وتهوية املراتب.
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يبدأ السـائق بتبنـي بعض العـادات الخاطئة التي ترض بالسـيارة 

وأجزائهـا امليكانيكية، عند امتالك السـيارة لفـرتة طويلة وإلطالة 

عمر السـيارة والحفاظ عليها مـن اإلصالحات املكلفة،  اليكم  أبرز 

األمور التي ينبغي اتباعها بشكل يومي لسالمة السيارة القصوى. 

1 - خزان الوقود

من املفيد التذكري بعدم القيادة بخزان وقود شبه فارغ، إال أن هناك 

بعـض الحاالت االسـتثنائية؛ عند السـفر لفرتة طويلـة تطول عن 

سـنة، يتحتم عليك إفراغ خزان الوقـود بالكامل، إذ ان البنزين كأي 

مادة سـائلة قد تتعرض للتأكسـد والفسـاد ويصبح مادة لزجة ال 

تتحرك يف دورة الوقود بسهولة، ويف حال كانت فرتة السفر ال تطول 

عـن 8-6 أشـهر، يمكنك إبقاء خـزان الوقود ممتلـئ، وكلما زادت 

كمية الوقود يف الخزان قلت نسبة التأكسد.

2 - عدم االتكاء عىل عصا القري

يـؤدي هـذا الفعل إىل زيادة الحمـل والضغط عىل األجـزاء الداخلية 

يف علبـة الرتوس وتآكلهـا، ومن أبرز األجزاء املتأثرة بشـكل رئييس 

”الشـوكة“، فاالتـكاء بشـكل مسـتمر عىل عصـا القـري يزيد من 

احتكاكها مع األجزاء األخرى.

3 - ال تهمل األصوات الغريبة

االنتباه إىل األصوات غري املعتادة قد تقيك من أخطار وأعطال كبرية 

من املمكن أن تحدث يف املسـتقبل، وعند سـماع الصوت توقف عىل 

جانب الطريق وال تهمل إشـعال مصابيح التنبيه الرباعي، ومن ثم 

حاول معرفة مصدر هذا الصـوت، ويف حال لم تتمكن من تحديده، 

تجنب قيادة السيارة واتصل مع مركز صيانة لتحصل عىل املساعدة 

الصحيحة.

4 - ال تهمل اللمبات التحذيرية عىل لوحة العدادات

تتميز املصابيح املوجودة يف لوحة العدادات بأنها تبني لك مدى أهمية 

وحجم املشكلة حسب اللون الظاهر، فإذا كان اللون أزرق أو أخرض 

يدل عىل أن السـيارة تعمل بشـكل طبيعي، أمـا اللون األصفر فهذا 

يعـد تنبيه مبدئي ويمكنك االسـتمرار يف القيـادة، ولكن ال تتجاهل 

املشـكلة كليـاً واحرص عىل إصالحهـا بأرسع وقت، وأبـرز األمثلة 

عليهـا ملبة Check Engine أو ABS، وأخرياً إذا كان لونها أحمر فال 

تستمر بالقيادة مهما كان، إذ أن اللمبات التي تيضء باللون األحمر 

تحذرك من خطر قادم، مثل حرارة السيارة أو الفرامل وغريها.

5 - ال تقم بالضغط عىل دواسة الوقود والفرامل بشدة

هذه العادة تؤدي إىل زيادة اسـتهالك الوقود، كما أنها تؤثر بشـكل 

رئيـيس عىل الهوبـات واألجزاء التي تشـكل نظام الفرامـل، لذا ُقد 

بتأني واضغط عىل الدواسات برفق.

6 - الصيانة الدورية

تعتـرب الصيانـة الدوريـة النظاميـة من أحـد ركائـز الحفاظ عىل 

السيارة وجعلها تطول لفرتة طويلة يف خدمتك وخدمة عائلتك فرتك 

أيـة قطعة معطوبـة دون اصالح لفرتة طويلة يـؤدي اىل مضاعفة 

األرضار وزيادة التكاليف عند اإلصالح.

مـن املمكـن أن يكـون امللمـس 

الخشـن، والبثـور غـري املربرة، 

بمثابة إشـارة للبـرشة املجهدة 

نعلم جميعـاً أن برشتك املجهدة 

تحتـاج إىل مزيـد مـن االهتمام 

والرعاية من استعمال املنتجات 

املهدئة يف روتينـك إىل التحول إىل 

نظام بسيط.

املجهـدة  برشتـك  عالجـي 

بالطريقة الصحيحة باتباع هذه 

النصائح.

النـوم صديقـك  أقنعـة  اجعـيل 

املفضل

أن  ويمكـن  حقيقـي  اإلجهـاد 

يكون واضحاً تماماً عىل برشتك 

تماماً مثل عقلك، تحتاج برشتك 

إىل إجـازة أيضاً وبعـض العناية 

اإلضافية أقنعة النوم أو الرتطيب 

هـي أفضل طريقة لالسـتيقاظ 

عـىل بـرشة منتعشـة وممتلئة 

توفـر األقنعة الليلية قـدراً جيداً 

من الرتطيب للبرشة مما يجعلها 

تبدو منتعشة ونرضة.

القيام بالحـد األدنى من العناية 

بالبرشة

إذا ظهـرت عالمـات التعب عىل 

برشتـك مثـل االحمـرار والبثور 

أن  يعنـي  فهـذا  وااللتهابـات، 

حاجز الجلد حساس وأن تجربة 

املزيـد مـن املنتجـات لـن يكون 

أفضـل يشء يمكنـك القيـام به 

التزمي بالحـد األدنى من روتني 

العنايـة بالبـرشة حيـث يحتاج 

الجلد إىل وقت لإلصالح والشفاء 

تجنبـي اسـتخدام الكثـري مـن 

املنتجـات واملـواد القاسـية عىل 

الجلـد اختـاري روتينـك بعناية 

حسب نوع برشتك.

خذي اسرتاحة من املكياج

ابتعدي عن وضـع املكياج هذه 

الفـرتة، وإذا لـزم األمـر التزمي 

برتكيبـات خفيفـة الـوزن جداً 

أو مجرد مرطبـات ملونة لفرتة 

مـن الوقـت نحن نضـع املكياج 

لسـاعات طويلـة وأحيانـاً قـد 

يكون السـبب األسايس لبرشتك 

األفضـل  مـن  لـذا  املجهـدة، 

إعطائها فرتة راحة وترك برشتك 

تتعاىف بشـكل طبيعي بالطريقة 

الصحيحة.

رطبي برشتك

يعد ترطيب برشتك طريقة رائعة 

للحفـاظ عىل توازن البرشة فهو 

ال يسـاعد عىل تحسـني البرشة 

أيضـاً  يحتفـظ  بـل  فحسـب، 

بالرطوبة الطبيعية التي تساعد 

يف إصالح البـرشة ومنحك برشة 

متوهجة بشكل طبيعي اختاري 

املرطبات املائية واألمصال املغذية 

لخدمة الغرض الصحيح.

كشف الدكتور ميخائيل غينزبورغ، خبري التغذية 
الـرويس، أن األلـم يف مؤخـرة الـرأس بعـد تناول 
القهوة أو الشاي، يشري إىل ارتفاع مستوى ضغط 
الدم، مشـرًيا إىل أن ردود الفعل السـلبية للجسـم 
عىل بعض املواد الغذائية، قد يشـري إىل مشـكالت 

صحية. 
و قال: «الشـعور باأللم بعد تناول الطعام، يشري 
ليس فقط إىل مشـكالت يف الجهـاز الهضمي، بل 
يتوقـف عىل موضع األلـم وبعد تنـاول أي منتج 
غذائي فمثال، من عالمات ارتفاع مسـتوى ضغط 

الدم، الشعور بألم يف مؤخرة الرأس ويف مقلة العني 
بعد تناول املوالح والجعة والقهوة والشاي».

و لفـت الخبري إىل أنه إذا كان الشـخص قد اعتاد 
عىل تناول مرق اللحم، وبدأ يشعر بألم يف املفاصل، 
فقد يكون من أعراض مرض النقرس، حيث قال: 
«يمكن أن يعاني محبـو أكل اللحوم ومرق اللحم 
والهـالم اللحمـي (آسـبيك-Aspic)، مـن آالم يف 

املفاصل، التي تشري إىل مرض النقرس».
ووفقـا له، الشـعور باأللـم يف املـراق األيمن بعد 
تنـاول اللحـوم املقليـة واملعجنـات، قـد يكـون 

إشـارة إىل مشـكلة يف البنكرياس أو املرارة، حيث 
قال: «األطعمـة الدهنية وخاصـة اللحوم املقلية 
واملعجنات والفطائر، قد تسبب أحيانا أملا خفيفا 
يف املـراق األيمـن، يف تجويف البطـن العلوي كما 
يمكـن أيضـا أن يكون األلـم نطاقي، أي يشـمل 
البطـن وخاصـة يف القسـم العلوي منهـا ، وهذا 

يشري إىل وجود مشكلة يف املرارة والبنكرياس».
و أضـاف» وإذا ظهـر األلـم يف البطن بعـد تناول 
عصـري الفاكهة أو أطعمـة حامضية، وكذلك بعد 
أطعمـة محتوية عىل البهارات، فإنه قد يشـري إىل 

التهاب املعدة أو قرحة املعدة».
الحـارة، وبصـورة خاصـة  األطعمـة  تابـع»  و 
البهـارات والتوابـل، وكذلك األطعمـة الحامضة، 
مثل الليمون والتفاح وعصائر الفواكه ومنتجات 
األلبان، يمكن أن تسبب أملا يف املعدة، يسمى األلم 
الرشسـويف يف الجزء العلوي من البطن ، وغالبا ما 
يكون يف الوسـط ويشـري هذا األلـم، الذي يحدث 
فـورا أو بعد نصف سـاعة من تنـاول الوجبة، إىل 
وجود مشـكلة يف املعدة ، وغالبا ما يكون السـبب 

التهاب املعدة أو القرحة».
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسـعة الصغـرية , ثـم أكمل توزيـع باقـي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم اال مرة واحدة .

حدث يف مثل هذا اليوم
١٩٢١ - استيالء السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود عىل 

حائل وانتهاء إمارة آل رشيد الشمريني.
١٩٤٧ - نشوب الحرب بني الهند وباكستان بسبب النزاع عىل إقليم كشمري.

١٩٦١ - الشـيخ عيىس بن سـلمان آل خليفة يتوىل حكم البحرين خلًفا لوالده 
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

١٩٦٤ - عزل ملك اململكة العربية السـعودية سـعود بن عبد العزيز آل سـعود 
وتنصيب ويل العهد األمري فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملًكا.

١٩٧٦ - جيمي كارتر يفوز عىل جريالد فورد يف انتخابات الرئاسة األمريكية.
١٩٧٨ - عقـد قمـة الجامعة العربية يف بغـداد وصدور قـرار بتعليق عضوية 
مـرص ونقـل مقر الجامعة العربيـة من القاهرة إىل تونـس وذلك عقب توقيع 

مرص التفاقية كامب ديفيد للسالم مع إرسائيل.
٢٠٠٤ - الشـيخ خليفـة بن زايد آل نهيان يتوىل حكم إمـارة أبوظبي بعد وفاة 

والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
٢٠٠٨ - الرئيسان األرمني سريج رسكيسيان واألذري إلهام علييف يوقعان يف 

موسكو اتفاًقا للتوصل إىل حل سلمي ألزمة إقليم ناجورنو كاراباخ.
٢٠٠٩ - لجنة االنتخابات املسـتقلة يف أفغانسـتان تعلن فـوز الرئيس املنتهية 

واليته حامد قرضاي بفرتة رئاسية ثانية .
٢٠١٨ - مقتل ٩ أقباط يف هجوم مسلح بمحافظة املنيا يف مرص، وتبنى تنظيم 

داعش يف والية سيناء الهجوم.
٢٠٢٠ -الناخبـون الجزائريـون يوافقـون عىل التعديالت الدسـتورية بنسـبة 

٦٦٫٨٪ ومشاركة ٢٣٫٧٪ ممن يحق لهم التصويت.
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واصله انـه يحكى ان تاجرا طيب 
القلـب بسـيطا ال يجيـد الختـل 
واالالعيـب. وكان له رشيك يدعى 
دبش افندي، عرف بسـعة الحيلة 
وفنـون املكـر والدهـاء السـلبي 
رفيعهـا  الحبـال  عـىل  واللعـب 

وغليظها.
ال  اميـا  االول  التاجـر  كان  وملـا 
وال  والكتابـة  القـراءة  يحسـن 
يحسن جدول الرضب والعمليات 
االربعة وال يحسن الجرب والهندسة 
واللوغارتيمـات وجيـوب التمـام 
وانصافهـا وارباعهـا واثاللثهـا، 
لهذا االسباب كان التعامل يجري 

مع االستاذ دبش هذا.
وذات يـوم. وقد بيت دبـش النية 
عـىل عمل الفانيـة. وجمع كل ما 

يملـك وصاحبه من مـال، واخرب 
صاحبـه املسـكني انـه سـيذهب 
تكسـبهما  بتجـارة  الصـني  اىل 
ماال وفـريا، لرخص ثمـن الحرير 
الطبيعـي هناك. فصـدق رشيكه 
دعـواه. وملـا طالـت غيبـة دبش 
وقـد اختفـى يف جهـة مجهولـة. 
ومـن له طاقة ليسـافر اىل الصني 
ويسـتحصل اموالـه، مـن دبـش 

هناك ؟؟؟
جـاء التجـار يطالبون املسـكني 
زهدهـم  ويبـدون  باموالهـم، 
او  الطبيعـي  الحريـر  ببضاعـة 

الصناعي. فأجابهم:
واقبضـوا  الصـني  اىل  اذهبـوا  ـ 
حسـابكم من دبش!   وذهب ذلك 

مثال.
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يمكن كشـف ارسار الشـخصية من 
خالل عدد من االختبارات البسيطة. 
ويقـوم بعضهـا عـىل اختيـار احـد 
الرسـوم او االشكال ويستند بعضها 
إىل  او  البرصيـة  الخـدع  إىل  اآلخـر 
اختيار احـدى االجابات عىل سـؤال 
مـا. ويف الحـاالت كافة مـن املمكن 
التعرف عىل بعض الطباع والصفات 
التي تؤثـر يف املصري. ولهـذه الغاية 
يمكن ايضاً اسـتخدام هـذا االختبار 
الـذي يعتمد عـىل تحديـد اول حرف 
من اسم العائلة ملعرفة الكوكب الذي 

يرتبط به.
ارسار  بعـض  معرفـة  اجـل  مـن 
الشـخصية الخفية يجب اوالً تحديد 
اول حرف من اسم العائلة. وبعد ذلك 
يمكن كشف الكوكب الذي يرتبط به 
ويؤثر يف الطباع والصفات االساسية 

واملصري.
١ أ، ر، غ الشمس
٢ ب، ز، ف القمر

٣ ت،س، ق جوبيرت
٤ ث، ش، ك أورانوس

٥ ج، ص، ل عطارد

٦ ح، ض، م، الزهرة
٧ خ، ط، ن نبتون

٨ د، ظ، ه، ساتورن
٩ ذ، ع، و، ي مارس

وبعـد ذلـك يمكـن معرفـة الخانـة 
الرقميـة التي ينتمي اليها اول حرف 
من اسـم العائلة والكوكب املناسـب 
له لتحديد الخطواط العامة املرتبطة 
ذلـك  وتأثـري  الشـخصية  بصفـات 

الكوكب عليها وعىل املصري.
١- أ، ر، غ الشمس

يعني هـذا الرقم التمتع بشـخصية 
مسـتقلة وبثقة تامة بالنفس. كما 
يدل عـىل انهـا تتأثر بالشـمس وأن 
صاحبهـا يفضـل دائمـاً التقـدم اىل 
االمام وعدم التوقـف امام املعوقات 
الحزينـة.  والذكريـات  االحـداث  او 
ويعني الحرص عىل تحقيق االهداف 
اياً تكـن درجـة صعوبتها. ويشـري 
ايضاً اىل امليل الدائم اىل تقديم العناية 
املقربـني  باألشـخاص  واالهتمـام 
فضالً عن القدرة عىل السـيطرة عىل 
الشـعور بالغـرية وعـىل االنفعاالت 

السلبية.

٢ - ب، ز، ف القمر
يكشـف اسـم العائلـة والرقـم ٢ يف 
هذه الحالة االرتباط بـدورة القمر. 
وهـذا يعني التمتـع بالطاقـة لكنه 
يشـري يف املقابـل اىل الشـعور الدائم 
بالقلق والخوف مـن املجهول وعدم 
القدرة عـىل اخذ القرارات العاجلة يف 
اللحظـات الحاسـمة. ويدل هذا عىل 
الحاجة اىل تعلـم كيفية تعزيز الثقة 
بالنفـس واالسـتفادة مـن املهارات 

الذاتية.
٣ - ت،س، ق جوبيرت

تتمتـع الشـخصية يف هـذه الحالة 
بحماية كوكب جوبيـرت. وهذا يعني 
الحيويـة والفضـول الـذي ال يمكن 
اشـباعه بسـهولة. كمـا يـدل عـىل 
الرغبـة الدائمـة يف تحقيـق التقـدم 
وخـوض تحارب جديدة. ويشـري اىل 
امليل اىل الحوار والنقاش والقدرة عىل 

بناء الصداقات املفيدة بسهولة.
٤ - ث، ش، ك أورانوس

من ارسار الشـخصية التي يكشفها 
هـذا الرقـم مـع احـرف االسـم ان 
اورانوس هو الذي يحكم الشخصية. 
ويـدل عـىل ان صاحبهـا يميـل اىل 
التنظيم والعمل وفقاً لقواعد واضحة 
واسـس ثابتة وانه ال يحب الفوىض. 
ويعنـي ايضاً انه يتمتع بموهبة اخذ 
القـرارات الصعبة لكـن بعد التفكري 
مطـوالً للحد مـن الخسـائر التي قد 

تنتج عن ذلك.
٥- ج، ص، ل عطارد

يف هذه الحالة يسـيطر كوب عطارد 
عىل مصري االشخاص. وهم يتمتعون 
التفاصيـل  اىل  االنتبـاه  بموهبـة 
واستشمارها من اجل وضع الخطط 
وتحقيق النجاح. كما انهم يتسمون 
بالحيوية وبالرغبة الدائمة يف التغيري 
وعـدم القـدرة عـىل عيـش الروتني 

والسـعي اىل املغامرة وان كانت غري 
محسوبة او مضمونة النتائج.

٦ -ح، ض، م، الزهرة
من ابـرز ارسار شـخصية مـن يبدأ 
اسم عائلته بهذه االحرف انه يظهر 
الكثـري مـن الحمـاس عنـد القيـام 
بأي عمـل. ومنها ايضاً الرومنسـية 
والحساسـية وامليـل اىل الحلم. ومن 
الصفـات التـي يؤثـر عليهـا كوكب 
الزهـرة يف هذه الحالـة ايضاً القدرة 
عىل تحمل املسـؤوليات يف كل مهمة 

يتم القيام بها.
 ٧- خ، ط، ن نبتون

يسـيطر كوب نبتون عىل الشخصية 
ويمنحها التوازن والهدوء ويسـاعد 
عـىل التفكري املطـول والهـادئ قبل 
القيـام بأي خطوة. كما انه يدفع اىل 
التحـيل بالقـوة عندما يحـني الوقت 
املناسـب ألخـذ القـرارات يف اوقـات 
االزمات واىل القيام ببعض الخطوات 

الجريئة.
٨- د، ظ، ه، ساتورن

يكشـف الرقـم ٨ مع هـذه االحرف 
الدائـم  واالسـتعداد  الطمـوح 
ملواجهـة التحديـات وعـدم الخـوف 
مـن املغامـرات ومجابهـة املخاطر 
والتجـارب الجديدة. ويـدل عىل امليل 
اىل الوحـدة احياناً مـن اجل التنفس 
بعيداً عن االزدحام والضغط والتوتر 

برعاية من كوكب ساتورن
٩ -ذ، ع، و، ي مارس

يكشف اسـم العائلة الذي يبدأ بهذه 
االحرف ايضاً بعض ارسار الشخصية 
ومنها الود واللطـف وغلبة العاطفة 
عـىل العقل. كمـا يعني امليـل اىل بث 
االجـواء االيجابية واملرحة يف املحيط 
فضالً عن السـعي الدائم اىل تشجيع 
اآلخريـن عـىل مواصلة الحيـاة رغم 

املصاعب التي قد يواجهونها.  
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شكد مشتاكلك كد لهفة العميـــان 
يل كاعد بكلبي وعايش بــــــــراسي 
حلفت أنساك بس شايل ذنوب هــواي 
على كل مرة حالف واني مانـــاســي 
محتاجك جتي لوحتى رمشة عيـــــن 
وأقبل لو جتيني وجترح احسساســــي 
انه اتنفسك واختنك من انســـــــاك 
الن كاظيها روحه وجيـــه بانفاســـي

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a
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ــاش داخلي للثوب من أجل  ــة اجلافة من حصاد القمح o قم ١ البقي
ملمس مريح أو حلفظ احلرارة

ــرب o ملعان جذاب o أقراص صغيرة أو غيرها لربط أطراف الثوب  ٢ ه
ببعضها

٣ صحن o قص الصوف عن املاشية
ــم اخليط بهدف حتقيق  ــة صغيرة في ماكنة اخلياطة لتلقي ٤ قطع

الغرزة
٥ أداة موسيقية هوائية o لباس واسع للرجل (او املرأة) كان منتشرا 

في بالد الشام
ــبب في منع  ــى املالبس جتعلها براقة oيتس ــيء المع يوضع عل ٦ ش

اآلخر عن احلركة
٧ نظف الشيء من حوافه o صيغة وصف حلالة اجلو في حالة املطر 

العادي
٨ ثوب كامل فضفاض تلبسه املرأة أو الرجل o حالفه التوفيق

٩ جهاز غزل الصوف عند البادية أو قرى الفالحني قدمياo متشابهان
ــواد إضافية  ــوب من م ــع على الث ــة o ما يوض ــن البادي ــرأة م ١٠ أم

لتزيينه

ــي oغطاء للرأس  ــي املغرب العرب ــل و املرأة ف ــه الرج ١ ثوب يلبس
تلبسه املرأة املسلمة

٢ سقى نفسه o أغلق
٣ رداء يلبس في النصف العلوي من اجلسم o طير ليلي (مبعثرة)
٤ متشابهان o ينتسب للبالغة وأهلها (انتساب وليست  صفة)

ــام ومصر  ــون كان يلبس قدميا في الش ــر الل ــاس للرأس أحم ٥ لب
والسودان o حلة موحدة

٦ للداللة على املعنى او االسترسال o ذو كرم
 الذي يرسم الوشم

٨ معطف طويل للشتاء
٩ حذف ورمى ووضع في مكان غير مكانه o حركة أجنحة الطير

١٠ عدد من القطب على القماش o تلبس على الرأس

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

تشـهد هذه الفرتة نجاحات غري مسـبوقة عـىل الصعيد 
املهنى، ولكن تأتيك الرياح بما ال تشـتهيه نفسك وتجد من 
يعمـل ضدك من الزمالء بسـبب غريته منـك ويحاول اإليقاع 
منـك، فكن أكثر حرصا عىل الكلمـات التي تتفوه بها، فقط 

اهتم بعملك وال تنشغل بما ال يعنيك.

أسـلوبك يف التعبري عن أفكارك سيتغري بنسبة كبرية 
اليـوم. قـد تتغـري وجهة نظرك يف شـخص مـا اليوم. 
تتطلع للحصول عىل وظيفة جديدة، وربما تطلب من أحد 
أقاربـك املسـاعدة. إذا كنت تقرر أن تبـدأ برنامجا صحيا، 

ابدأ من اآلن.

هـذا يـوم مناسـب للتعبـري عـن مشـاعرك 
وملصارحـة الرشيك بـكل ما يجـول يف خاطرك. 
املشـكلة التـي واجهتكمـا منذ فرتة سـتجد حلها 
قريبـا جدا. الحل أسـهل ما تتصـور، ولذلك ال داع 
للشـعور بالقلـق. فقط تحرك خطـوة لألمام وكل 

يشء سيكون عىل ما يرام.

تعرب عن محبتك واهتمامك وتجد أن الحبيب بدوره مهتم 
براحتك. تنال استحسانا وتعاطفا وتكون مستعدا للوقوف 
إىل جانـب الحبيـب داعما ومؤيـدا لخطواته. إنه يـوم إيجابي 
يعزز حضـورك ويفّعله. لن ترتّد يف مفاجأة حبيبك بلفتة خاصة، 
وربمـا يفاجئك هو اآلخر بما يرسك ويرضيك. أما إذا كنت عازبا، 
فالظروف تشـّجع عىل التعارف، فأنت جريء ولن ترتّدد يف القيام 

باملبادرة.

قد يمر أحـد جريانك اليوم بظروف صعبة جدا، ويحتاج 
إىل الدعم اآلن أكثر من أي وقت. اقرتابك من هذا الشخص 
يف هذه الظروف قد يكون له تأثريات إيجابية عىل مسـتقبلك 
خـالل الفرتة القادمة. تحصل عىل فرصـة جديدة للعمل بإحدى 

الرشكات الكربى.

الحب الذى انتظرته كثـريا قد يطرق بابك هذه األيام، كن 
مستعدا للقاءات الرومانسية املتعددة، لكنك قد تقلق بشأن 
الرشيـك وال تتأكد من مشـاعره، ولكن كن رصيحا معه، وعرب 

عن مشاعرك بكل رصاحة ووضوح.

حالتك الصحية جيـدة اليوم، ولكن هذا ال يعنى 
أن تظـل مهمال لنفسـك، ويجـب أن تحافظ عىل 
صحتك، فنتائج عاداتك السلبية ستنعكس عىل حالتك 
الصحية، وتناول األغذية املفيدة واصنع نظاما غذائيا 

حتى تحافظ عىل رشاقتك.

تركـز اليوم عـىل معرفة أجـدد التشـكيالت املوجودة يف 
املـوالت التجارية مـن املالبس واالكسسـوارات. املحادثات 
الطويلـة يف موضوعـات هادفـة ومحددة سـيكون لها نتائج 

إيجابية جدا، وستكون مثمرة بالتأكيد.

حاول أن تتسـامح وأن تترصف بهدوء ودبلوماسـية. 
حان الوقت لتصحيـح األخطاء وملحاولة ترتيب األوضاع 
التـي تراجعت يف األيـام املاضية. تضطـر إىل تقديم االعتذار 
أو الرتاجع عن بعض املواقف إظهارا منك لنيتك حسـنة. ال تعد 
اثارة املواضيع الحساسة، اطو الصفحة إذا كان الحبيب موافقا 

عىل ذلك وابدأ صفحة جديدة.

رأيـك مختلف تمامـا مع من حولـك اليوم. هـذا هو حال 
جميـع البـرش، ففي الغالـب، ال يتفـق الجميع عـىل فكرة 
واحدة. قد يالحظ أصدقاؤك أن اختالفك معهم قد يسبب لهم 
بعض املشـاكل. أمامك فرصة اليوم الختيار وظيفة ما كنت 

تحلم بها. انتبه فهناك بعض املخاطر بانتظارك!
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قـد تحصل عـىل فرصة عمـل يف الخارج، ولكـن األمر 
يتطلـب قـدرا مـن الصـرب. ربمـا تكـون لديك مشـاعر 
مختلطة اليوم، فأحيانا تريـد أن ترتك وظيفتك وتبحث عن 
أخرى، وأحيانا تتمسك أكثر بمهنتك. ربما تكون بحاجة إىل أخذ 
قسـط من الراحة. صحتك ليسـت جيدة هذه الفرتة، حاول أن 

تهتم بها.

تشـعر أنـك شـخص رومانـيس للغاية وجـذاب ولكن 
ليسـت لديك الفرصة الكافيـة للتعرف عىل نصفك اآلخر. 
ربما تكون املشـاكل التي حدثت مؤخرا مع الرشيك املايض 
هي سـبب رئيس فيما يحدث لك اآلن. التعرف عىل شـخص 

يشبهك تماما أمر قريب من املستحيل.

Ô”aã«@fiçÀ



”رس  مسلسل  يف  رسمي  بشكل  مشاركتها  عن  فضايل  منة  الفنانة  كشفت 
وبدأت   ،2023 املقبل  الرمضاني  السباق  يف  عرضه  املقرر  من  الذي  السلطان“ 
عىل  حسابها  عرب  املسلسل  سيناريو  من  صورة  نرشت  حيث  مشاهدها  تصوير 
”الفيسبوك“، معلقة: ”بسم الله رس السلطان، إنتاج رشكه سينرجي األستاذ تامر 

مريس، إخراج  خالد يوسف“.
مسلسل ”رس السلطان“ إنتاج رشكة سينرجي، ويشارك يف بطولته عدد كبري من 
السعدني، حسني فهمي،  أحمد  القائمة كالً من أحمد فهمي،  الفنانني حيث تضم 
أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، اسالم حافظ، 
تجارب  أوىل  العمل  ويسجل  أسمائهم،  عن  اإلعالن  جاري  الفنانني  من  كبري  وعددد 
يوسف  خالد  املخرج  أعمال  آخر  أن  التليفزيونية.يذكر  الدراما  يف  يوسف  خالد  املخرج 
فيلم ”كارما“ الذي تم عرضه عام 2018، وقام ببطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبد 
الرازق، وفاء عامر، ماجد املرصي، حسن الرداد، خالد الصاوي، مجدى كامل، دالل عبد 
العزيز، إيهاب فهمي، عمر زهران، سارة التونيس، مصطفى درويش، يرسا مسعودي، 

واإلعالمي يوسف الحسيني، وعدد آخر من النجوم، من تأليف محمد رفيع.
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بتاريخ ٢٤ نوفمرب يجتمع كل من تامر حسني 
وملكة اإلحساس إليسا بالكويت يف حفل غنائي 
خالل  ومن  عمر»  «ليلة  شعار  يحمل  ضخم 
نواعم نكشف كواليس خاصة بالحفل املنتظر.

آرينا  يف  حسني  وتامر  إليسا  من  كل  ويجتمع 
املفاجآت  من  العديد  يحمل  بحفل  الكويت 
رئيس  الزيدي  عبدالعزيز  أكد  حيث  لجمهوره 
يف  للحفل  املنظمة  الرشكة  إدارة  مجلس 
أن  حريصة  الرشكة  أن  الخاصة  ترصيحاته 
نتعاون مع كبار املطربني واملطربات يف الخليج 
بشكل  غنائية  حفالت  وتقدم  العربي،  والعالم 
واكمل:  األخرى،  الحفالت  باقي  عن  مختلف 
الحفل كنا حريصني عىل  «نظرا لضخامة هذا 

بجماهريية هذين  يليق  الذي  بالشكل  خروجه 
حدث  مجرد  الحفل  يكون  ال  بحيث  املطربني، 
برصية  متعة  تصاحبه  وإنما  فقط،  غنائي 
للحضور الذين سيتواجدون يف قاعة «األرينا» ، 
ومن أجل ذلك استعنا بأحدث التقنيات الحديثة 
ديكور  تصميم  فكرة  تناسب  لكي  دبي  من 
من  للجميع  مفاجأة  سيكون  والذي  املرسح 
خالل تصميم هو األول من نوعه يف الكويت»، 
من  العديد  سيشهد  الحفل  هذا  أن  اىل  الفًتا 
آخر،  جانب  من  النجميني.  لجمهور  املفاجآت 
التايل  اليوم  يف  يقام  حفل  عن  الزيدي  كشف 
مبارشة من حفل حسني واليسا  وتحديداً يوم 
أنغام والنجم  النجمة املرصية  ٢٥ والذي يضم 

«هذا  قال:  حيث  شعيل   نبيل  الكبري  الكويتي 
الحفل يضم «دويتو» جميال بني نجمني كبريين 
التقيا معا  لهما عشاقهما يف كل مكان، حيث 
من قبل يف حفل غنائي سابق»، وأكمل: «نحن 
الطرب  بني  الجمع  عىل  حرصنا  الحفل  هذا  يف 
أنغام،  النجمة  يف  متمثال  الجميل  الكالسيكي 
نجمنا  يف  متمثال  املميز  الخليجي  الطرب  وبني 
مرسح  أن  عن  كاشفاً  شعيل»،  نبيل  الكبري 
آالف  الخمسة  يفوق  عددا  يستوعب  «األرينا» 
بخالف  قائال:  كالمه،  الزيدي  وأنهى  شخص. 
جديد  لحفل  حاليا  نرتب  الحفلني،  هذين 
عن  وسنعلن  لجمهورنا،  مفاجأة  سيكون 

تفاصيله قريبا ..

كاملة،  سنوات   ٤ غياب  بعد 
صربي  ياسمني  النجمة  تعود 
إىل السينما بالتعاون ألول مرة 
مع النجم أمري كرارة، ببطولة 
فيلم يحمل اسم «يوم استقالة 
يف  البدء  املقرر  من  مجرم» 
تصويره منتصف شهر نوفمرب 
تصنيف  إىل  وينتمي  الجاري، 

أفالم الحركة والكوميديا.
تعاقدت  صربي  ياسمني 
بعد  الفيلم  بطولة  رسميا عىل 
النجم  مع  عمل  جلسات  عدة 
والسيناريست  كرارة  أمري 
حسن  واملخرج  بليبل،  إيهاب 
التحضريات  لوضع  املنباوي، 
تصوير  يف  للبدء  النهائية 
العمل الذي يجمع بني األكشن 

والكوميدي.
عدد  العمل  لبطولة  وانضم 
الحركة  أفالم  نجوم  من  كبري 
أنور  محمد  منهم  والكوميديا 
من  وكل  أبوالحسن،  وعباس 
ومحمد  سمرة  باسم  الفنان 

توتا،  بـ  الشهري  عبدالرحمن 
يف  التصوير  بدء  واملقرر 

منتصف شهر نوفمرب املقبل.
صربي  ياسمني  وكشفت 
للسينما  عودتها  عن  مؤخرا، 
كوميدي،  أكشن  بفيلم 
تفاصيله،  عن  تعلن  لم  لكنها 
مع  لقائها  خالل  وأضافت 
 :mbc trending برنامج 
وسأبدأ  قريبا،  للسينما  «أعود 
تصوير فيلم أكشن كوميدي يف 
وأتمنى  القادم،  نوفمرب  شهر 
ويكون  الجمهور،  يعجب  أن 
الصغري  للطفل  ممتعاً  فيلماً 

حتى الجد.
ياسمني  علقت  أن  وسبق 
االنتقادات  عىل  صربي، 
بسبب  لها  تتعرض  التي 
أدوارها  تجسيد  يف  طريقتها 
وكشفت  الفنية،  األعمال  يف 
جودة  يف  الشخيص  رأيها  عن 
تفاعلت  كما  األعمال،  هذه 
نجمات  بعض  انتقادات  مع 

بأنها  ووصفها  لها  الفن 
تملك  ال  ولكن  جميلة  فتاة 
وتذكرت  التمثيل،  موهبة 
نصيحة الفنان الراحل محمود 
تصوير  أثناء  لها  عبدالعزيز 
مسلسل «جبل الحالل»، حيث 
املحيطني  من  بشدة  حذرها 

بها.

خالل  صربي  ياسمني  وقالت 
لقائها مع النجمة إسعاد يونس 
السعادة»:  «صاحبة  بربنامج 
وبكون  أعمايل  كل  بتفرج عىل 
إليل  وإيه  الغلط  إيه  عارفة 
اتكروت وإيه إلىل اتعمل بشكل 
نفيس  مع  رصيحة  وأنا  خطأ، 

ومش بنحاز لنفيس.

الهواتف  بأفضل  األمر  يتعلق  عندما 
”الرخيصة“، فهناك إشارة ضمنية إىل 
أنك تضحي ببعض الوظائف الرئيسة 
الفجوة  هذه  لكن  أقل،  سعر  مقابل 
هواتف  تقدم  إذ  مؤخرا،  تضاءلت 
بسعر  فخمة  مواصفات  عديدة 

منخفض.
يف  ما  مكان  يف  عيب  هناك  عادة، 
التكلفة،  منخفضة  الهواتف  تصميم 
سواء كانت بطارية صغرية أو كامريا 

ضعيفة أو يفتقر إىل مقاومة املاء.
من  األخري  اإلصدار  يجعل  هذا  كل 
رشكة  تنتجه  الذي  ”ريدمي“  هاتف 
فهو  استثنائيا،  الصينية،  ”شاومي“ 
مشابهة  كبرية،  بمواصفات  يتميز 
أجهزة  مواصفات  من  أحيانا  وأفضل 

أبل وسامسونغ.
 200 بدقة  االستشعار  أجهزة  تزال  ال 
عالم  يف  نسبيا  نادرة  ميغابكسل 
الهواتف الذكية. تم إطالق أول هاتف 
ميغابكسل   200 بدقة  بكامريا  مزود 
فقط.سيحتوي  أشهر  بضعة  قبل 
 Redmi Note 12” اإلصدار الجديد من
مستشعر  عىل   “Discovery Edition
مما  ميغابكسل،   200 بدقة  رئييس 
الدقة  فائقة  صور  التقاط  لك  يتيح 
هاتف  أول  كذلك  هو  بسهولة. 
يستخدم خاصية الذكاء الصناعي من 

شاومي، للمساعدة يف تثبيت الصورة 
وتقليل ”الضوضاء البرصية“.

إىل جانب هذه الكامريا العمالقة بدقة 
200 ميغابكسل، يوجد مستشعر فائق 
وكامريا  ميغابكسل   8 بدقة  الرسعة 
باإلضافة  2 ميغابكسل،  بدقة  ماكرو 
إىل كامريا أمامية بدقة 16 ميغابكسل.

عمر البطارية هو أحد أهم امليزات يف 
املواصفات  فجميع  الجديد،  الهاتف 
الفاخرة يف العالم ال تعني شيئا إذا لم 
تتمكن من االحتفاظ بجهاز مشحون 
لفرتة كافية الستخدامه.يمكن شحن 
-Redmi Note 12 Discovery Ed ”

دقائق   9 غضون  يف  بالكامل   “tion
فقط.

التحتية  البنية  بفضل  ممكن  هذا 
بالكامل،  تصميمها  املعاد  للشحن 
إىل  وصوال  يشء  كل  تحسني  تم  حيث 
شحن  تجربة  لتقديم  الشحن  سلك 
يستغرق  باملقارنة،  الرسعة.  فائقة 
 90 إىل  باملئة   0 من   13 آيفون  شحن 
يشحن  بينما  دقيقة   45 حوايل  باملئة 
هاتف شاومي الجديد من 0 إىل 100 يف 
تسع دقائق. حاليا، هذا النموذج متاح 
الهاتف  سعر  يكلف  الصني.  يف  فقط 

الجديد 331 دوالرا أمريكيا فقط.

كشفت منصة تطبيق تبادل الصور (إنستغرام) عن بحثها 
عىل مشكلة منعت اآلالف من مستخدميها من الوصول إىل 
تعليق  من  منهم  العديد  شكا  إذ  الصور،  مشاركة  منصة 

حساباتهم.
وقالت (إنستغرام) اململوكة لرشكة ميتا بالتفورمز 
أن  «ندرك  االثنني  اليوم  تويرت  عىل  حسابها  عىل 
حسابه  إىل  الوصول  يف  مشكالت  يواجه  بعضكم 

باسم  متحدث  يعلق  ولم  (إنستغرام)،  عىل 
(إنستغرام) عىل مسألة تعليق الحسابات، وفق 
مستخدمي  من  عدد  وكتب  اإلخبارية).  (العني 

منهم  طلب  (إنستغرام)  أن  (تويرت)  عىل  املنصة 
إىل  للوصول  الهاتف  ورقم  اإللكرتوني  الربيد 
اليوم  سابق  وقت  يف  وتأثر  املعلقة.  الحسابات 
ملوقع  وفقا  مستخدم،  آالف  ثالثة  من  يقرب  ما 
أن  غري  االنقطاعات،  يتتبع  الذي  ديتكتور  داون 
من  بكثري  أكرب  عدد  عىل  أثر  ربما  االنقطاع  هذا 
املستخدمني وتراجع سهم ميتا بنحو خمسة باملئة 

وسط عمليات بيع واسعة النطاق يف أسواق األسهم. 
املستخدمني يف  اآلالف من  أبلغ  املايض،  السبت  ويوم 
و  بوك)  (فيس  يف  أعطال  عن  العالم  دول  من  عدد 
املنصات  أعطال  وتتكرر  (واتساب).  (إنستغرام) 
الرشكة  فيه  تقف  وقت  يف  ميتا،  لرشكة  اململوكة 
أرجل مرتعشة مع تراجع ألنشطتها التجارية، حيث 
تقع تحت وطأة ضغوط غري معقولة جراء الظروف 

االقتصادية العاملية املتدهورة.

االجتماعي  التواصل  تطبيق  بدأ 
تتيح  جديدة  خاصية  توفري  واتساب 
إىل  االستماع  إعادة  للمستخدمني 
إرسالها  قبل  الصوتية  رسائلهم 

حسبما نقلت البيان اإلماراتية.
للمستخدم  الجديدة  الخاصية  وتتيح 
وحفظها  الصوتية  الرسالة  تسجيل 
لفرتة من الوقت حتى يقوم بإرسالها 
أو حذفها، وهو ما يتيح له مراجعتها 
والتأكد من أنها مسموعة وال تحتوي 

عىل أخطاء قبل إرسالها.
يضغط  الخاصية،  هذه  والستخدام 

املستخدم عىل رمز امليكرفون وسحبه 
إىل أعىل ثم تسجيل الرسالة الصوتية.

زر  عىل  املستخدم  يضغط  ذلك  وبعد 
إيقاف، وهو ما يتيح له إعادة تشغيل 
بالضغط  إليها  واالستماع  الرسالة 
يستطيع  ذلك  وبعد  تشغيل،  زر  عىل 
بالنقر  الرسالة  إرسال  املستخدم  
يمكن  كما  األزرق.  السهم  زر  عىل 
للمستخدم استمرار تسجيل الرسالة 
وإضافة جزء جديد إليها بالنقر مرة 
حذفها  أو  امليكرفون  رمز  عىل  أخرى 

بالضغط عىل زر سلة املحذوفات.
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العراقيون أكثر شعوب العالم جلدا للوزراء ولرؤساء الوزراء ومن هم بدرجتهم 
لكن يف غيابهم. والعراقيون أكثر شعوب العالم حرارة يف استقبال الوزراء ورؤساء 
الوزراء ومن هم بدرجتهم لكن يف حضورهم. إن غاب الوزير أو رئيس الوزراء 
أو الزعيم  أوتاج الرأس يشبع «مسبة» لسابع ظهر حتى لو كان أبو وعم وإبن 
عم الخياط اليل خيط بدلة عرس أبو زيد الهاليل. أما إذا حرض  رئيس الوزراء 
أو الوزير أو الزعيم أو تاج الرأس اىل الديوان أو مجلس العزاء أو العرس أو أية 
مناسبة فإنه يحار عىل من يلتفت. هذا يهوس باسمه واسم عائلته وعشريته 
ومنطقته والحي الذي يسكنه (قبل ماينتقل للخرضاء طبعا) وأين كان يدرس 
ومن هو معلم رياضياته يف األول ابتدائي وأول عرشة من عرشة حصل عليها يف 
درس القراءة الخلدونية (باملناسبة بعدها لو راحت عهدي بيها قبل ٦٠ سنة) 
بحيث يناله املدح والتمديح والجلخ والتجليخ. وبني  هذا وذاك وبينما هو حائر 
بالتبجيل  تبدأ  وكلها  والطلبات  العرائض  عليه  تنهال  سيلفي  يلتقط  من  مع 
والتعظيم والتقدير له ولسابع ظهر من عشريته بمن يف ذلك امتداداتها يف الوطن 
من  والتبجيل  التقدير  من  السيل  هذا  كل  يواجه  حيث  األثناء  هذا  ويف  العربي. 

الحارضين فإن «الطليان» املكبوشة فداء له ترفس «كدامه». 
الرأس وال عىل  تاج  أو  الوزير  أو  الرئيس  أحد ال عىل  أني تجنيت عىل  أعتقد  ال 
الشعب الجالد للمسؤولني يف غيابهم الـ «ذاب لحم» يف حضورهم. كما أن الراحل 
نحن  به  ننفرد  واقعا  شخص  فقد  أحد،  عىل  اآلخر  هو  يتجن  لم  الوردي  عيل 
العراقيني (خاف أحد يكيل نحن العراقيون .. ال اخوان خصوصا جماعة الفيس 
بوك هي العراقيني ألنها تنصب عىل اإلختصاص). رب سائل يسال ما مناسبة 
املناسبة هي  الوزير؟  الصادم «جيالت»  العنوان  الجنجلوتية؟  وملاذا هذا  هذه 
مارافق تشكيل الحكومة الحالية من مظاهر عدها البعض (واملفردة ملتقطة 
إحنه  أساس  (عىل  العبادي) ظواهر غري حضارية  الدكتور حيدر  قاموس  من 
بالسويد)، بينما عدها البعض اآلخر ومنهم «الزعيم» أبو مازن يف لقاء متلفز 
له مع الزميل مقداد الحميدان عىل قناة «الرشيد» بأنها «جزء من تقاليد أهلنا». 
اإل  الرجل  يقل  لم  الناحية  مازن. فمن هذه  ابي  الزعيم  أتفق مع  أنا شخصيا 
الحق والسيما حني أضاف لنا من الشعر بيت  بقوله « إحنه عىل الربابة نرضب 
مشجب النوب صار عدنه وزير». أنا لست بصدد الدفاع عن هذه الظاهرة أو 
شجبها. فاألمر هنا اليتصل بالدفاع عن «تقاليد أهلنا» أو شجب ترصف يمكن 
يزعج أهايل السويد أو فنلندا خصوصا لديهم رئيسة وزراء تطرب عىل «الجوبي» 
بنسخته الفنلندية، بينما هو عندنا ال يقدم ال ويؤخر. فنحن نرمي «الجيالت» يف 
كثري من القضايا التافهة منها والهامة. نرمي «جيالت» عندما نقوم بـ «الدكة 
العشائرية».  وسبق أن رمينا لم اليزال يتذكر عندما فزنا بكأسس أمم آسيا ومن 
بعدها لم نر ولله الحمد   أية «جيالت» يذهب ضحيتها األطفال. فإننا بعد تلك 
الحادثة التاريخية لم نصعد اىل أي نهائي ولم نفز بأية بطولة. املهم حافظنا عىل 
«جيالتنا» يف بنادقنا أو رميناها يف مناسبات مختلفة مثل عندما «رجعت ليىل 
لعيالها» أو عندما صعد عندنا وزراء مؤخرا فضال عن طبعا بل هذه أم الطبابيع 

يف النزاعات العشائرية. 
أعود لثنائية املدح والجلد التي تعكس نمط الشخصية العراقية الوردية (نسبة 
اىل الراحل عيل الوردي) وأعكس هذه الثنائية عىل تشكيل الحكومة التي تأخرت 
سنة كاملة بعد االنتخابات. وخالل هذه السنة ولكثرة ما أثخن مواطنونا يف كل 
املحافظات طبقتنا السياسية بكل ما يف قاموس الشتائم من مفردات بل وعربوا 
اىل الطبقة السياسية يف الصومال ويف بوركينا فاسو من منطلق أن هذه الطبقة 
برؤسائها ووزرائها وتيجان رؤوسها فاسدة مفسدة فإن السؤال غري اإلشكايل 
إختيار وزراء  ملناسبة  أطلق مواطنو بعض محافظاتنا «جيالت»  إذن  ملاذا  هو 
من مناطقهم؟ ال أملك سوى جواب أبو مازن «تقاليد أهلنا». وبهذه املناسبة 
السعيدة أقول ألهلنا يف حال أخفق الوزير يف أداء مهامه التشبعوه جلدا يف مواقع 
بفديويات  تحتفظ  اإلعالمية  مكاتبهم  ألن  ملاذا؟  أتدرون  االجتماعي.  التواصل 

«جيالتكم» وهي تشق عنان السماء والف رحمة عىل روح .. كويف عنان
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قرَر اإلعالمي املرصي عمرو أديب أن يدعم الفنانة اللبنانية 
وأشاد  مدح  حيث  الخاصة،  بطريقته  وهبي  هيفاء 

بنجاحها يف افتتاح موسم الرياض. وقال عمرو أديب 
النجمة  «حفلة  «الحكاية»:  برنامج  تقديمه  خالل 
هيفاء وهبي كانت من أنجح حفالتها ومفيش فيها 
األغاني  وأغلب  فايض،  كريس 
الناس  بتغني،  مكانتش 

وبرتدد  حافظة  كانت 
جميلة،  الحفلة  معاها، 

إنما آفة السوشيال ميديا 
وناس  التنمر،  هي  دي  األيام 

أضاف  و  البرش».  عىل  تحكم  قاعدة 
«انت ممكن تتكلم عن أي حاجة، إنما 
يبقى  تتكلم عىل جمال هيفاء وهبي، 

والحاجات دي  تراجع طريقة كالمك، هيفا قوية  الزم 
عىل  وهبي  هيفاء  علقت  بينما  فيها».  بتأثر  مش 
مش  املوضوع  «هيدا  قالت:  حيث  التنمر،  هذا 
حد،  أي  مع  يحصل  وممكن  يستوقفني،  رح 
والرد الحقيقي هو ظهوري قدام املاليني عىل 
الهواء مبارشة، هي دي هيفاء فنيا وشكال». 
وتابعت «مش هيستوقفني موضوع بالتفاهة 
أو حملة مربمجة معروف إن وارها أشخاص 
هو ده هدفهم، إلني يف املقابل أنا موجودة يف بلد 
راقي جدا وحدث فني كبري أحسد عليه، أنا كل إيل 
بيهمني إني أكون مواقفة بحفلة مبارشة قدام ماليني 
مستهدفة،  إني  جدا  الواضح  «من  وأكملت:  الجماهري».  من 
وخصوصا كل ما الله يعطيك تقدم بحياتك ونجاح بيطلع لك أشخاص 

يبهدلوا صورتك، وأقول لهم ألعبوها أذكى املرة الجاية».
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الغنائية  املواهب  إلكتشاف  األداء  تجارب  انطلقت 
من  األول  باملوسم  السعودية  العربية  باململكة 
برنامج اكتشاف املواهب سعودي آيدل الذي يضم 
املهندس  وماجد  وأحالم  نرصي  أصالة  من  كل 
وأصيل أبو بكر قبل أيام داخل ستديوهات الـأم 
نكشف  نواعم  خالل  ومن  بالرياض،  يس  بي 
سعودي  من  األول  باملوسم  جديدة  كواليس 
من  األوىل  الحلقات  عرض  إنطالق  قبل  آيدل. 
املوسم االول من سعودي آيدل، يبدو أن أنغام 
أوىل  حفل  إلحياء  املرشحة  النجمة  ستكون 

شهر  منتصف  يف  تبدأ  أن  واملقرر  الربنامج،  حلقات 
والتي ستبدأ  بي يس  الـأم  املقبل عرب شاشة  ديمسرب 
 ٢٠٢٣ يناير   ١١ حتى  وتستمر  األداء  تجارب  بمرحلة 
اللقاء  ليكون  املبارشة  العروض  مرحلة  بعدها  لتبدأ 
بعد  وأحالم  نرصي  أصالة  مع  يجمعها  الذي  الثاني 
لقائهما املنتظر يف موسم الرياض. وعىل هامش تصوير 
الربنامج،  من  االول  باملوسم  األداء  حلقات  كواليس 
مؤكدًة  أحالم،  مع  بالعمل  سعادتها  عن  أصالة  عربت 
بينهما  فالحرب  بينهما؛  قوية  ستكون  املناوشات  أن 

ستشبه الحرب العاملية الثالثة خالل الربنامج.

الفنانة املرصية سمية الخشاب  شاركت 

حسابها  عرب  جديدة  تغريدة  جمهورها 

توصل  أن  أرادت  (تويرت)،  يف  الشخيص 

رسالة غريبة لجمهورها، حيث أثارت بها 

الجدل عىل مواقع التواصل االجتماعي.

«الشخص  تغريدتها:  يف  سمية  وكتبت 

اليل الناس كلها بتحبه ده اعرفوا إنه ميه 

وبـ١٠٠  الله  خلق  وأخبث  تبن  تحت  من 

وش».

و القت هذه التغريدة العديد من تعليقات 

جمهورها، حيث قال أحدهم: «هي مش 

وال  خلقه  فيه  حبب  ربه  حبه  من  كانت 

قال:  آخر  علق  بينما  جديد»..  دين  دا 

«ميميش معاكي إن ربنا بيحبه ف بيحبب 

فيه خلقه؟؟ وبعدين م انتي الناس كلها 

بتحبك ي استاذه سميه».
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