
بغداد/ الزوراء: 
أشاد رئيس مجلس األمناء بشبكة اإلعالم العراقي 
الدكتور جعفر الونان، بأداء وكالة األنباء العراقية 
(واع) وتعاملهـا املهنـي مـع األحـداث، وفيما أكد 
أنها سـتبقى صوت الدولة والشـعب، اشاد رئيس 
شـبكة اإلعالم العراقـي الدكتور نبيل جاسـم، بـ 

(واع) مؤكدا أن إتقانها لصناعة الخرب جعلها أبرز 
مصادره يف العراق. يأتي هذا بمناسبة الذكرى ٦٣ 
لتأسـيس وكالة األنباء العراقيـة (واع) وبحضور 
نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني 
العـرب مؤيد الالمـي. وقال رئيـس مجلس األمناء 
بشـبكة اإلعالم العراقي الدكتور جعفـر الونان يف 

كلمته بمناسبة الذكرى ٦٣ لتأسيس وكالة األنباء 
العراقيـة (واع) امـس السـبت : «نحتفـي بذاكرة 
صادقة أرشـفت تاريخ العراق ملدة ٦ عقود ممثلة 
بوكالة األنباء العراقية، الضوء اإلعالمي الناصع يف 
ظل تزايد الفوىض والعشوائية يف اإلعالم الرقمي». 
وأضاف، «لقد عملت وكالة األنباء العراقية بقيادة 

متميـزة لنقل املعلومات واألحداث بمهنية عالية يف 
ظل ظروف سياسـية معقدة وحرجـة، وال يخفى 
عىل حرضاتكـم أن اإلعالم يتجه إىل اإلعالم الرقمي 
أو إعـالم الهاتـف لذلـك نعمـل يف شـبكة اإلعـالم 

العراقي عىل إنشاء منصات إعالمية متزنة».
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بغداد/ الزوراء: 
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، أمس السبت، 
عن حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، 
فيما توقعت هطول أمطـار رعدية بدءاً 
مـن الثالثاء.وذكـر بيان للهيئـة، تلقته 
اليـوم  البـالد  ”طقـس  أن  ”الـزوراء“: 
األحد سـيكون صحواً مع بعض الغيوم 
يف املنطقتني الوسـطى والشـمايل، بينما 
سـيكون الطقـس يف املنطقـة الجنوبية 
صحواً ويتحول تدريجياً إىل غائم جزئي، 
أما درجـات الحرارة فسـتكون مقاربة 
لليوم السـابق يف عموم البالد“.وتابع أن 
”طقس يوم غد االثنني سـيكون صحواً 
إىل غائـم جزئي يف عمـوم مناطق البالد 
مع تسـاقط زخات مطر تكـون رعدية 
املنطقـة الشـمالية، ودرجـات  ليـًال يف 
الحـرارة مقاربة لليوم السـابق ”.ولفت 
البيـان اىل أن ”طقس البالد ليوم الثالثاء 
املقبـل، سـيكون يف املنطقـة الوسـطى 

غائماً جزئياً اىل غائم مع تساقط أمطار 
خفيفـة تكون رعدية احيانـاً، ودرجات 
الحـرارة تنخفض بضع درجـات، بينما 
سـيكون الطقس يف املنطقة الشـمالية 
غائمـا ممطـراً ويتحول اىل صحـو، أما 
درجـات الحرارة فسـتنخفض قليالً عن 
اليوم السـابق، بينما سـيكون الطقس 
يف املنطقـة الجنوبيـة غائمـاً جزئياً مع 
تسـاقط أمطـار تكـون رعديـة احياناً، 
ودرجات الحرارة تنخفض قليالً“.وتابع 
أن ”الطقـس يف يـوم األربعاء سـيكون 
غائمـاً جزئيـاً ودرجات الحـرارة ترتفع 
قليالً، أما املنطقة الوسـطى فسـيكون 
الطقس فيها غائمـاً جزئياً اىل غائم مع 
تسـاقط أمطـار خفيفة تكـون رعدية 
احيانـاً ودرجـات الحـرارة ترتفع بضع 
درجات، أما املنطقة الجنوبية فسيكون 
الطقـس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة 

مقاربة لليوم السابق“.

َتلقـى نقيـب الصحفيـني العراقيني 
مؤيـد الالمـي باقـة ورد وتهنئة من 
رئيـس أركان الجيـش الفريق األول 
الركـن عبـد االمـري رشـيد ياراللـه 
بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا التحاد 
الصحفيـني العـرب .يذكـر ان نقيب 
الصحفيـني العراقيـني مؤيد الالمي، 
قـد فـاز االربعـاء (19/10/2022) 
العرب  اتحـاد الصحفيـني  برئاسـة 

للمرة الثانية عىل التوايل.

 بغداد/الزوراء:
اعلـَن وزير التجـارة اثـري داود الغريري، 
اطـالق قطـع و تجهيز الوجبـة العارشة 
مـن مفردات السـلة الغذائية لعام 2022 
واعتبارا من اليوم األحد املوافق السادس 
من شـهر ترشين الثاني الجـاري .وذكر 
بيـان للـوزارة امس السـبت، ان الرشكة 
العامـة لتجـارة املـواد الغذائيـة انهـت 

استعداداتها الفنية واالدارية لتسلم املواد 
املوردة لحساب السلة الغذائية يف مخازنها 
والتـي سـتوزع عـىل جميـع املواطنـني 
املشـمولني بنظام البطاقـة التموينية و 
بحسـب الخطة التسويقية للتجهيز التي 
اعدتها الرشكة وبـدءا من املناطق االكثر 

فقرا وتتبعها بقية املناطق .

الزوراء/مصطفى فليح:
كشـَف خبـريان اقتصاديان أسـباب 
تصـدر العراقيـني قائمـة املشـرتين 
واملسـتثمرين يف سوق العقارات لدى 
بعض دول الجـوار فيما أوضحا آلية 
اسـرتداد هـذه األموال مـن الخارج.
ماجـد  االقتصـادي،  الخبـري  وقـال 

لـ“الـزوراء“  حديـث  يف  الصـوري، 
انه ”بشـكل عام فالظـروف املحلية 
العراقيـة ال تسـاعد عىل االسـتثمار 
هـذا اذا اخذنا االمر بحسـن نية لكن 
االسـتثمار هـو الطريقة األساسـية 
واالسـلم يف العراق والخـارج لعملية 
غسـل األموال غري الرشعية القادمة 

التجـارة  أو  الفسـاد  طريـق  عـن 
ممنـوع  يشء  أي  أو  باملخـدرات 
خصوصـا يف الدول العربية“.واشـار 
اىل ان ”هناك الكثري من املسـتثمرين 
مـن أصحاب األموال الرشعية ممكن 
أن يسـتثمروا يف الخـارج لكن هؤالء 
توجهوا إىل الصناعة والزراعة“.ولفت 

ان ”الكثري من العراقيني كاملتقاعدين 
واصحـاب االمـوال البسـيطة قاموا 
برشاء العقـار يف تركيا واالردن حتى 
يحصلوا عىل الجنسـية وهؤالء اناس 
بسـطاء هربوا من صعوبة الحياة يف 
العراق“. وبـني ”نحن اآلن نعمل عىل 
تنمية الكثري من الدول املجاورة وغري 

املجاورة بسبب االسترياد الكبري منها 
وبسـبب عـدم االهتمـام بالصناعة 
والزراعة العراقية“. واعرب عن امله 
يف ان ”تحدث تطورات كبرية يف العراق 
ويحدث اسـتتباب لألمـن والتخلص 

من الرصاعات السياسية.

بيونغ يانغ/ متابعة الزوراء:
أطلقْت كوريا الشـمالية امس السـبت 
أربعـة صواريخ بالسـتية قصرية املدى 
باتجـاه البحـر، وفق ما أعلـن الجيش 
الكـوري. يأتـي ذلك يف اسـتفزاز جديد 
تنفذه بيونغ يانغ ضمن عدد قيايس من 
عمليات اإلطالق نفذتها هذا األسـبوع. 

وقـال الجيـش الكـوري الجنوبـي إن 
كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ 
بالسـتية قصرية املدى باتجـاه البحر، 
مداهـا نحو ١٣٠ كيلومـرتا عىل ارتفاع 
٢٠ كيلومـرتا تقريبا، يف أحـدث عملية 
إطالق صواريـخ ضمن عدد قيايس من 
عمليات اإلطالق نفذتها بيونغ يانغ هذا 

األسـبوع.وتضمن بيان هيئـة األركان 
املشرتكة يف كوريا الجنوبية أن الجيش 
الكوري الجنوبي رصد إطالق الصواريخ 
«مـن تونغريـم، يف مقاطعـة بيونغان 
الشـمالية (غرب)، باتجاه بحر الغرب 
اليـوم نحـو السـاعة ١١:٣٢ صباًحـا 
وحتـى السـاعة ١١:٥٩»، مسـتخدمة 

تسـمية أخرى للبحر األصفـر.ويف هذا 
السياق نددت واشنطن وسول وطوكيو 
بتلك العمليات التي أثارت أيضا تكهنات 
بأن بيونغ يانغ ربما تسـتعد الستئناف 
التجـارب النوويـة ألول مـرة منذ عام 
الشـمالية  كوريـا  ٢٠١٧.وأطلقـت 
سلسلة من الصواريخ األسبوع املايض، 

بمـا يف ذلك تجربة فاشـلة عىل األرجح 
لصاروخ باليسـتي عابر للقارات، وهو 
مـا دفـع واشـنطن وسـول وطوكيـو 
للتنديد بتلك العمليات التي أثارت أيضا 
تكهنات بـأن بيونغ يانغ ربما تسـتعد 
السـتئناف التجارب النوويـة ألول مرة 

منذ عام ٢٠١٧.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفـاع الروسـية أن قواتها 
أسـقطت طائرة أوكرانية من طراز ”ميغ-

29“ يف منطقـة نيكواليـف، وقضـت عـىل 
نحـو 400 جنـدي أوكراني أثنـاء التصدي 
لهجمـات العـدو عىل عـدة محـاور خالل 
يوم. وقالت الـوزارة، إن القوات األوكرانية 
فقدت أكثر من 140 شخصا وثالث دبابات 
خـالل اليوم املـايض يف اتجاه كوبيانسـك.
وذكـرت الـوزارة، أن الفصائـل املسـلحة 
القـوات  مواقـع  هاجمـت  األوكرانيـة، 
الروسـية يف مقاطعـة خريسـون يف اتجاه 
نيكوالييف-كريفوي روغ، وتم صد جميع 
هذه الهجمـات. وتمكنت القـوات الجوية 

الروسـية، مـن إسـقاط طائـرة حربيـة 
أوكرانية من طـراز ”ميغ29-“، يف منطقة 
وحـدات  وتصـدت  فيليكوالكسـندروفكا. 
الجيش الرويس، لهجمات القوات املسلحة 
كراسنوليمانسـك،  اتجـاه  يف  األوكرانيـة 
وقتلـت أكثـر مـن 60 عسـكريا أوكرانيا.
الجـوي  الدفـاع  منظومـات  واعرتضـت 
الـرويس، 27 قذيفـة صاروخيـة أمريكية 
مـن طراز هيمـارس، وأسـقطت مروحية 
حربية من طراز ”مي8-“. وألحقت القوات 
الروسـية، الهزيمـة بوحـدات أوكرانية يف 
اتجاه يوجنودونيتسـكي، حيث قتلت أكثر 
مـن 120 عسـكريا، كمـا قضـت عىل 80 

جنديا أوكرانيا يف اتجاه خريسون.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـْت أسـعار النفـط يف تعامـالت، بأكثـر مـن 
%5 عند التسـوية، وسـط غموض حـول الزيادات 
املسـتقبلية يف أسـعار الفائـدة األمريكيـة، وقـرب 
رسيان حظر من االتحـاد األوروبي للنفط الرويس، 
بينما ينتظر املسـتثمرون احتماالت تخفيف الصني 
لقيـود مكافحة كوفيد.وعـىل الرغم من أن مخاوف 
الركـود العاملي حدت من املكاسـب، صعدت العقود 
اآلجلـة لخـام برنـت 3.99 دوالر، إىل 98.57 دوالر 
للربميـل عنـد التسـوية. وسـجل الخام مكاسـب 
أسـبوعية بلغـت %2.9.كمـا زادت العقـود اآلجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي 2.96 دوالر، 
أي %5، إىل 92.61 دوالر للربميل، وبلغت مكاسـبه 
خـالل األسـبوع %4.7، وفـق رويرتز.وبينما تؤثر 

مخـاوف الطلـب يف السـوق، فمـن املتوقـع أيضـا 
أن ترتاجـع اإلمـدادات مـع بـدء الحظـر األوروبي 
املرتقـب عـىل النفـط الـرويس وتراجـع مخزونات 
الخـام األمريكية.وقال املحلل لدى ”بـي.يف.إم أويل 
أسوسـيتس“ تاماس فارجـا: ”الرتاجع الطفيف يف 
الـدوالر والحظر املرتقب ملبيعات النفط الرويس من 
العوامل املسـاعدة بال شـك، مع تحـول الرتكيز من 
الركـود إىل مشـكالت اإلمداد“.وتابـع قائـال: ”لكن 
املحفز األسـايس هو التقارير التي تفيد بأن الصني 
قد تخفف قيود سياسة صفر كوفيد، مما سيشكل 
دفعة القتصادها وللطلـب عىل النفط“.ومن املقرر 
أن يرسي حظر االتحاد األوروبي عىل واردات الخام 
الـرويس اعتبارا من الخامس من ديسـمرب/ كانون 

األول.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـدَد خـرباء اقتصاديـون، أربعة 
سـيناريوهات ملوازنة عام 2023، 
وفيما رجحوا اقرارها خالل الربع 
األول مـن العـام املقبـل، توقعـوا 
استحداث درجات وظيفية جديدة 

يف مختلف القطاعات.
وقال اسـتاذ االقتصـاد يف جامعة 
البرصة نبيل املرسـومي يف حديث 
اربعـة  هنـاك  أن  لـ“الـزوراء“: 
التطبيق يف  سيناريوهات محتملة 
موازنـة 2023، األول يتضمن بان 
تقدر النفقـات العامة 130 مليار 
الصـادرات  حجـم  بينمـا  دوالر، 
النفطيـة تقدر بــ 3.550 مليون 
صـادرات  مـع  يوميـا  برميـل 
كردسـتان، يف حني ان سعر برميل 
املقـدر 70 دوالرا.واشـار  النفـط 
اىل أن سـعر رصف الـدوالر حوايل 
االيـرادات  بينمـا  دينـارا،   1450
النفطية املتوقعة 91 مليار دوالر، 
أما اإليرادات غري النفطية املتوقعة 
تقدر بـ 9 مليارات دوالر، مبينا أن 
العجز التخطيطي يف املوازنة يقدر 
بــ 30 مليـار دوالر .واضـاف ان 
السيناريو الثاني، يتمثل بالنفقات 
العامة تقـدر بـ 130 مليار دوالر، 
بينمـا سـعر برميل النفـط املقدر 
يكون بـ 75 مليـار دوالر، يف حني 
املتوقعـة  النفطيـة  اإليـرادات  أن 

تكون بــ 97 مليار دوالر، الفتا اىل 
أن العجـز التخطيطي يقدر بـ 24 
مليار دوالر .وتابع، ان السـيناريو 
الثالـث يتمثـل بالنفقـات العامة 
سـتكون بحدود 150 مليار دوالر، 
بينما سـعر برميل النفط سيقدر 
بـ 70 دوالرا، وأما العجز سـيكون 

بــ 50 مليـار دوالر، الفتـا اىل أن 
السيناريو الرابع  يتمثل بالنفقات 
العامة ستقدر بـ 150 مليار دوالر، 
بينما سـعر برميل النفط سيكون 
75 دوالرا، وأما العجز سـيكون بـ 
44 مليـار دوالر، الفتـا اىل أن هذه 
اعتمدت  املتوقعة  السـيناريوهات 

املسـؤولني  ترصيحـات  حسـب 
واعضاء اللجنـة املالية.يف غضون 
ذلـك، رجـح الخبـري االقتصـادي 
احمد املاجدي، اقـرار موازنة عام 
2023 يف الربـع االول مـن العـام 
حديـث  يف  املاجـدي  املقبل.وقـال 
توجـه  هنـاك  ان  لـ“الـزوراء“: 

من قبـل رئيـس الـوزراء ووزارة 
املالية بـاالرساع يف اعـداد موازنة 
العام املقبـل، وهذا يعني قد تكمل 
الحكومة اعداد املوازنة وارسـالها 
قبـل نهاية العام الجـاري ويمكن 
ان تاخـذ املوازنة وقتا للمناقشـة 
والترشيع داخل مجلس النواب من 
شـهرين اىل 3 اشهر لحني االقرار.
من جانبـه قال الخبري االقتصادي 
صفـوان قيص، ان هنـاك إمكانية 
الطالق الدرجـات الوظيفية خالل 
موازنـة 2023 خصوصـا ان هـذا 
االمـر لـم يتحقـق خـالل العـام 
الجاري، الفتا اىل ان الرتبية تعاني 
مـن نقـص الكـوادر وباالمـكان 
حل هـذا االمر مـع إمكانية إعادة 
هيكلـة بعض الـوزارات لتعويض 
النقـص يف الكـوادر لـدى وزارات 
أخرى. واوضح، ان ”موازنة 2023 
قـد يتـم خاللهـا اطـالق درجات 
وظيفية خصوصا بعد تأخر هكذا 
اجـراء بسـبب عدم إقـرار موازنة 
درجـات  هنـاك  وبالتـايل   ،2022
وظيفيـة باإلمـكان اطالقهـا من 
خالل مجلـس الخدمة االتحادي“. 
وأضـاف ان ”هنـاك رغبـة بابداء 
املرونـة يف التعاقـدات الحكوميـة 
للقطاع الخاص مع وزارات الدولة 
لتنشـيط هذا القطـاع الحيوي يف 

البالد“. 
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بغداد/ الزوراء:
موعد  االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزارة  حددت 
الشبكة. وقال  بيانات  التسجيل عىل قاعدة  انتهاء 
ترصيح  يف  العقابي،  نجم  الوزارة  باسم  املتحدث 
بيانات  «الوزارة مستمرة يف مقاطعة  إن  صحفي: 
املستفيدين من الحماية االجتماعية مع مؤسسات 
من  الكثري  رصد  وتم  املعنية،  والوزارات  الدولة 
املتجاوزين عىل شبكة الحماية االجتماعية لكونهم 
متقاعدين أو يتسلمون راتبني»، مؤكداً «اسرتجاع 
وأضاف  املتجاوزين».  من  جداً  كبرية  مبالغ 
العقابي، أن «التسجيل عىل قاعدة بيانات الحماية 

االجتماعية مستمر لغاية ٢٠٢٢/١١/٢٢».
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بغداد/ الزوراء:
وجَه رئيـس مجلس الـوزراء محمد شـياع 
السـوداني، أمـس السـبت، وزارة الكهرباء 
لوضـع خطـة بتوقيتـات زمنيـة واضحـة 
ملعالجـة هـذا القطاع.وذكـر بيـان للمكتب 
اإلعالمي لرئيـس الوزراء تلقتـه ”الزوراء“: 
إن ”السـوداني أجرى زيـارة إىل مبنى وزارة 
الكهربـاء، وعقد حال وصولـه اجتماعا مع 
وزيـر الكهرباء زيـاد عيل فاضـل والكوادر 
املسـؤولة يف الوزارة“، الفتاً اىل أن ”االجتماع 
ناقـش ملف الطاقـة الكهربائيـة، والوقوف 
عىل املشـاكل املشـخصة لهذا امللف، وسـبل 
املعالجة الرسيعة له“.وأكد السوداني، خالل 

االجتمـاع، أن ”الحكومـة الحاليـة وضعت 
قطاع الكهرباء ضمن أولويات عملها ألهميته 
يف حياة املواطنـني“، موضحاً أنه ”عىل مدى 
أكثـر من عقد ونصف ُرصـدت مبالغ طائلة 
لتحسـني الكهربـاء، ولكن لم يتـم االنتفاع 
منها كثريا، وظلت أزمة شّح الكهرباء قائمة 
وتسـببت بزيادة معانـاة املواطنني“.ووجه 
لوضـع  الكهربـاء  ”وزارة  الـوزراء  رئيـس 
خطة بتوقيتـات زمنية واضحة ملعالجة هذا 
القطاع، تكـون ذات نتائج ملموسـة ابتداًء 
مـن صيف 2023 وللمواسـم التـي تليه، إىل 
جانـب تفعيل أعمـال الصيانة واالسـتجابة 

الرسيعة لشكاوى املواطنني“.
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 دياىل/الزوراء:
خامس  تسجيل  السبت،  أمس  دياىل،  محافظة  يف  البيطري  املستشفى  إدارة  اعلنْت 
إصابة بالحمى النزفية يف أطراف قضاء الخالص (١٥ كم شمال رشق بعقوبة).وقالت 
مدير املستشفى ابتسام جاسم محمد يف ترصيح صحفي إن «شخصا يبلغ من العمر 
التابع لقضاء الخالص وتم اتخاذ  النزفية يف( حي الحسني)  ٤٢ عاما أصيب بالحمى 
اإلجراءات البيطرية والصحية وتماثله للشفاء».واشارت محمد اىل ان «فريقا مشرتكا 
بحق  الصحية  اإلجراءات  واتخذ  اإلصابة  موقع  إىل  توجه  والبيطرة  الصحة  دائرة  من 
اإلصابة  لتفادي  توعوية  محارضة  جانب  اىل  الوقائية  البيطرية  واإلجراءات  املصاب 
باملرض».وبينت محمد ان «دياىل سجلت ٥ إصابات بالحمى النزفية حتى اآلن يف مناطق 
الخالص وبهرز وخان بني سعد، وتويف ٣ من املصابني جراء املرض».والحمى النزفية 
مرض فريويس يصل معدل الوفيات للمصابني به إىل ٤٠٪، وفق منظمة الصحة العاملية، 

وينتقل من الحيوانات.
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الزوراء/مصطفى فليح:

أسباب  اقتصاديان  خبريان  كشَف 
املشرتين  قائمة  العراقيني  تصدر 
واملستثمرين يف سوق العقارات لدى 
بعض دول الجوار فيما أوضحا آلية 

اسرتداد هذه األموال من الخارج.
ماجد  االقتصادي،  الخبري  وقال 
لـ“الزوراء“  حديث  يف  الصوري، 
املحلية  فالظروف  عام  ”بشكل  انه 
االستثمار  عىل  تساعد  ال  العراقية 
اذا اخذنا االمر بحسن نية لكن  هذا 
األساسية  الطريقة  هو  االستثمار 
لعملية  والخارج  العراق  يف  واالسلم 
القادمة  األموال غري الرشعية  غسل 

التجارة  أو  الفساد  طريق  عن 
ممنوع  يشء  أي  أو  باملخدرات 

خصوصا يف الدول العربية“.
من  الكثري  ”هناك  ان  اىل  واشار 
األموال  أصحاب  من  املستثمرين 
يف  يستثمروا  أن  ممكن  الرشعية 
إىل  توجهوا  هؤالء  لكن  الخارج 

الصناعة والزراعة“.
العراقيني  من  ”الكثري  ان  ولفت 
االموال  واصحاب  كاملتقاعدين 
يف  العقار  برشاء  قاموا  البسيطة 
عىل  يحصلوا  حتى  واالردن  تركيا 
الجنسية وهؤالء اناس بسطاء هربوا 

من صعوبة الحياة يف العراق“. 

تنمية  عىل  نعمل  اآلن  ”نحن  وبني 
وغري  املجاورة  الدول  من  الكثري 
املجاورة بسبب االسترياد الكبري منها 
بالصناعة  االهتمام  عدم  وبسبب 

والزراعة العراقية“.
”تحدث  ان  يف  امله  عن  واعرب 
ويحدث  العراق  يف  كبرية  تطورات 
من  والتخلص  لألمن  استتباب 
أن  وبمجرد  السياسية  الرصاعات 
للقانون  وتطبيق  امن  هناك  يكون 
ستعود  الرشيفة  األموال  أكثر  فأن 
قبل  من  مالحقته  يجب  املنهوبة  و 
الحكومة بالتعاون مع الدول األخرى 
”أكثر  ان  مؤكد  اإلنرتبول“،  مع  و 

للتعاون من  أبدت استعدادها  الدول 
أجل اسرتداد األموال لكن  هذا يحتاج 

إىل جدية من الجانب العراقي“.
االقتصادي،  الخبري  قال  جانبه  من 
صفوان قيص، يف حديث لـ“الزوراء“ 
يف  العقارات  أسعار  ”ارتفاع  ان 
عىل  بظالله  ألقى  بغداد  العاصمة 
العقارات“،  هذه  رشاء  إمكانية 
يف  السوق  استقرار  ”عدم  ان  مؤكدا 
العراق أدى إىل بحث اصحاب االموال 
إقليم  يف  سواء  أخرى  مالذات  عن 
االردن  يف  أو  تركيا  يف  أو  كردستان 

واالمارات“.
أن  استطاع  من  ”هناك  أن  واضاف 

مرشوعة  غري  أموال  عىل  يحصل 
محاوال اخفاءها بطرق مختلفة من 
يجب  لذلك  العقارات  سوق  ضمنها 
كانت  وإذا  املال  جنس  عن  التحري 
هناك شبهة يف مصدر األموال يمكن 

تجميدها“.
العراقية  الحكومة  ”عىل  ان  وبني 
مرشوع  إكمال  بموضوع  تهتم  أن 
دعم  وكذلك  األرايض،  قطع  توزيع 
بعملية  املعني  اإلنشائي  القطاع 
يكون  لكي  املساكن  بناء  إكمال 
لألموال  جاذب  عقاري  سوق  لدينا 
أيضا  لدينا  يكون  وأن  االستثمارية 
سيطرة عىل أسعار اإليجارات خاصة 

يف املجمعات السكنية و يكون هناك 
عن  بعيدا  العقارات  لسوق  تنظيم 

أيدي الفاسدين“.
نمو  معدالت  ”وجود  ان  اىل  ولفت 
عدد  يف  سنويا   3% عن  يقل  ال  بما 
بحاجة  اننا  يعني  العراق  سكان 
وحدة  الف   250 عن  يقل  ال  ما  إىل 
مضيفا  سنة“،  كل  جديدة  سكنية 
البنية  بإكمال  معنية  ”الحكومة  ان 
بإقامة  معني  واملستثمر  التحتية 
مشاريع استثمارية ذات أوجه دخل 
متعددة  منها مساكن خاصة لذوي 
الدخل املحدود مساكن خاصة بذوي 
بمتناول  تكون  لكي  العايل  الرشاء 

الجميع“.
فرصة  ”اغتنام  رضورة  اىل  واشار 
الحصول  يف  املركزي  البنك  مبادرة 
صفرية  شبه  بتكاليف  األموال  عىل 
لإلرساع بعملية اكمال هذه املساكن 
وإنما  فردية  قروض  تكون  ال  وان 
قروض إجمالية من خالل الرشكات 
ان“البنية  مضيفا  التخصصية“، 
رشعت  ما  إذا  والطرق  التحتية 
كرس  سيتم  بتنفيذها  الحكومة 
نشهد  وقد  العقارات  سوق  أسعار 
أسواق  من  األموال  سحب  عملية 
العقارات سواء يف تركيا أو يف األردن 

وعودتها اىل السوق املحلية“. 
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ملناقصة  عطاءاتهم  لتقديم  الخربة  و  االختصاص  ذوي  من  املؤهلني  العطاءات  مقدمي  بدعوة  النفطية)  املشاريع  (رشكة  يرس 
الصينية عدد (٥) من محطة حماية كاثودية وانودات وملحقاتها) الكاثودية لخزانات مصفى  الحماية  (تجهيز مواد منظومة 

وتسليمها وتفريغها (DDP) حسب االنكوتريم (٢٠١٠) يف موقع املرشوع يف مصفى الصينية / صالح الدين - العراق عىل ان تكون 
املواد من املناشئ التالية (امريكا – اليابان – كندا - فرنسا – ايطاليا - املانيا - فلندا – هولندا – اسبانيا - اململكة املتحدة) علماً ان 
املناقصة ممولة ذاتياً وان الكلفة التخمينية للمناقصة هي(٢٩٨,٧٢٥,٠٠٠) (مائتان وثمانية وتسعون مليون وسبعمائة وخمسة 

وعرشون الف دينار عراقي) وبمدة تنفيذ (١٨٠)يوم (مائة وثمانون يوم تقويمي)، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
١. للحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املشاريع النفطية/قسم التوريدات والتعاقدات:-

 scop@scop.oil.gov.iq         Pur.cus@scop.oil.gov.iq   من االحد اىل الخميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة (٩:٠٠ص)
لغاية(١٢:٠٠م) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

تقديم عطاءاتهم وفقا  املناقصة  باالشرتاك يف هذه  والراغبني  الخربة واالختصاص  املؤهلني من ذوي  العطاءات  ٢. عىل مقدمي 
للرشوط املطلوبة يف الوثائق القياسية واالعالن بموجب املعايري اآلتية:

٢-١ املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات املتصلة بها.
٢-٢ خدمات ما بعد البيع.

٢-٣ يتم تحديد االهلية القانونية ملقدمي العطاءات املشرتكني باملناقصة من حيث (الجنسية وتضارب املصالح وقائمة الرشكات 
املتلكئة والقائمة السوداء) وفق النرشات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط وضوابط وتعليمات وزارة النفط ورشكة املشاريع 
العمل بها حسب  الدويل فيتم  املتحدة ومجلس االمن  االمم  للمنع بموجب قرارات  او أي جهة رسمية اخرى، وبالنسبة  النفطية 
النفطية او أي جهة رسمية  النرشات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط وضوابط وتعليمات وزارة النفط ورشكة املشاريع 

اخرى والقرار صادر من االمم املتحدة / مجلس االمن تحت الفصل السابع من دستور االمم املتحدة.
٢-٤ يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ (٥٩,٧٤٥,٠٠٠) تسعة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسة 

واربعون الف دينار عراقي من مرصف معتمد.
٢-٥ مدة تنفيذ العمل باأليام التقويمية.

٢-٦ يكون التجهيز مع التفريغ DDP (تسليم وتفريغ) حسب االنكوترم (٢٠١٠) يف موقع املرشوع يف مصفى الصينية / صالح 
الدين – العراق، عىل ان يتم قبول (استالم) التجهيز يف موقع املرشوع يف مصفى الصينية/ صالح الدين- العراق.

٢-٧ بيان عدد املشاريع التي بعهدة مقدم العطاء مع ذكر كلفتها ونسب االنجاز املتحققة لها.
٢-٨ مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة.

٢-٩ يلتزم مقدم العطاء املشرتك باملناقصة بتقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محسومة تجاه مختلف الرشكات 
واملؤسسات العراقية خالل (٣٠) ثالثون يوما من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية رشط الزامي إلصدار قرار 

االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاده.
٢-١٠ يف حالة وجود مطالبات مالية لدى مقدم العطاء املشرتك يف املناقصة يلتزم بتقديم تعهد بتسوية مرضية للطرفني (التسوية 
وفقا التفاقية نادي باريس او التسوية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ او شطب الدين كلياً بحسب مقتىض الحال) 
ألية منازعات او مطالبات سابقة خالل (٣٠) ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية رشط الزامي 

إلصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاده.
٢-١١ يتعهد مقدم العطاء املشرتك باملناقصة بعدم اجراء اي مطالبة قضائية او ادارية عىل اي مديونية بحق مختلف الرشكات 
واملؤسسات العراقية بعد االحالة مبارشة او غري مبارشة من خالل البيع او التنازل للغري عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او 
قضائية بمعنى استمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املشرتكة باملناقصة للعمل بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغري، 

ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
٣. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع 

قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٥٠,٠٠٠) دينار عراقي (مائتان وخمسون ألف دينار عراقي) نقداً وغري قابل للرد.
قسم  النفطي-  التدريب  معهد  الوزيرية/خلف  النفطية-  املشاريع  رشكة  النفط-  (وزارة  املناقصة  وثائق  بيع  مكان  يكون   .٤

التوريدات والتعاقدات) من االحد اىل الخميس من الساعة (٩:٠٠ ص) ولغاية الـ (١٢:٠٠ م).
النفطي - لجنة استالم وفتح  التدريب  الوزيرية/ خلف معهد  النفطية/  النفط-رشكة املشاريع  العطاء (وزارة  ٥. مكان تسليم 

العطاءات املحلية- الطابق االول).
• يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ (٢٠٢٢/١٢/٤) حيث ان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم الفتح 

بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل:-
وزارة النفط - رشكة املشاريع النفطية/الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد-العراق

• الجهة التي تستلم العطاء/لجنة استالم وفتح العطاءات املحلية.
• التقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح.

٦. يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني او من يمثلهم بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء ويكون الحضور للمؤتمر (الزامي) 
للتوضيح واإلجابة عىل االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أسبوع من تاريخ الغلق وعىل مقدمي العطاء تقديم استفساراتهم 

تحريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤتمر 
الوقت : (٩:٠٠ ص)لغاية (١٢:٠٠ م).

التاريخ:   /   / 
املكان: يحدد الحقاً

٧. تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.
٨. يلتزم مقدم (مقدمي)العطاء بإرفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:-

أ- شهادة تأسيس الرشكة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تأسيس الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية يف ذلك البلد 
ودائرة التصديقات يف وزارة الخارجية يف العراق.

للفرع مصدق  الفعيل  والعنوان  الفرع  تقديم شهادة تسجيل هذا  بالعراق عليه  االجنبي فرع لرشكته  العطاء  إذا كان ملقدم  ب- 
اصوليا وفقا لنظام فروع الرشكات االجنبية رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ وشهادة تسجيل الرشكة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعيل 

مصدق اصولياً.
ت- يلتزم مقدم العطاء سواء كان رشكة عراقية او (رشكة اجنبية لها فرع يف العراق او مكتب اقليمي) بتقديم من دائرة الضمان 

االجتماعي يثبت اشرتاكها بالضمان االجتماعي للعمال حسب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٥.
ث- املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:

• ملواطني جمهورية العراق : البطاقة الوطنية املوحدة(او شهادة الجنسية +هوية االحوال املدنية)، بطاقة السكن، عقد ايجار، او 
الطابو للداللة عىل العنوان .

• ملواطني الدول االخرى: صورة واضحة عن جواز السفر.
ج- هوية غرفة التجارة(نافذة) وعقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس والنظام الداخيل وشهادة تأسيس الرشكة مصدقة من 

مسجل الرشكات يف وزارة التجارة اذا كان مقدم العطاء عراقيا.
ح- يلتزم مقدم (مقدمي) العطاء بتقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ معنون اىل رشكة املشاريع 

النفطية.
خ- وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصوليا.

د- تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء مصدق اصوليا.
ذ- يجب ان يكون مقدم العطاء (مقدمي العطاء) من املصنعني او احد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة.

ر- وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
ز- كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل .

املالحظات:-
يتم تقديم العطاء يف خمسة اظرف منفصلة ومغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:

األول- يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله.
الثاني- يحتوي عىل العرض الفني+ الجدول الزمني (نسخة الكرتونية مع النسخة الورقية، ويف حالة وجود اختالف او تضارب يتم 

اعتماد النسخة الورقية).
الثالث- يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر.

الرابع – يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.
الخامس – يحتوي عىل التأمينات االولية والبالغة (٦,٠٠٠,٠٠٠) (ستة ماليني دينار عراقي) ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان 
او سفتجة او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد عىل ان تكون نافذة ملدة (١٢٠) يوم عىل ان تكون التأمينات االولية 
العراقي. يمكن الحصول عىل قائمة املصارف املحظورة  البنك املركزي  مدرجة ضمن املنصة االلكرتونية لخطابات الضمان لدى 

حاليا من قبل الهيئة املالية لرشكة املشاريع النفطية.  
توضع االظرف يف ظرف واحد مغلق ومختوم بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عليه وعىل االظرف الداخلية ما ييل:

أ - اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب - اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار اليه يف الفقرة الفرعية ١-١ من تعليمات ملقدمي العطاء وأي اشارات اخرى مذكورة يف 

بيانات العقد.
ج - تاريخ الغلق .

التأمينات  املطلوبة،  الوثائق  مسعر،  غري  تجاري  عرض  مسعر،  تجاري  عرض  فني،  (عرض  الداخيل  الظرف  محتوى  بيان  د - 
االولية).

٩. عىل مقدم العطاء تقديم نسخ اضافية طبق االصل عدد ٢ من العطاء الخاص باملناقصة اعاله اضافة اىل العطاء االصيل عىل 
ان تكون جميع النسخ (مختومة بختم حي من مقدم العطاء)، توضع النسخ االصلية (يف غالف منفصل) وتؤرش بعبارة (نسخة 
بعبارة (نسخة اضافية) وتوضع هذه  النسخ االضافية يف غالف منفصل ويتم تأشري كل مغلف  اصلية) توضع كل نسخة من 

املغلفات (االصلية واالضافية) يف مغلف واحد.
١٠.  الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

١١.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.
١٢.  تهمل العطاءات الغري املستوفية للمستمسكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري املستويف ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة 
اقسامها، يجب ان تتوافق جميع العطاءات املقدمة مع رشوط املناقصة القانونية والتقنية واملالية وإال فإنها تستبعد ألنها غري 

متوافقة.
١٣.  يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات والتبليغات واالنذارات داخل العراق 
ايام عىل االقل من حصول  العنوان خالل (٧)  الطرف االول بأي تغيري يطرأ عىل  املوقع والربيد االلكرتوني وعليه اشعار  وتثبيت 

التغيري.
١٤.  لجهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء 

وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني اآلتيتني :-
هذين  تطبيق  اىل  اللجوء  رشوط  توفر  عند  االحتكاري  العطاء  او  املبارشة  الدعوة  اىل  التنفيذ  اسلوب  وتغيري  املناقصة  الغاء   •

االسلوبني.
• عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.

١٥. يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح صاحب العمل (رشكة املشاريع النفطية SCOP) ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد 
مقدم (مقدمي العطاء) يف الحاالت االتية:

• إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.
• إذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فرتة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقديم العطاءات.

• إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته الخاطئة والتي من املمكن ان تؤثر عىل قرار االحالة.
١٦. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء أي تعديل عليها .

١٧. يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ 
الفقرة.

١٨. إذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازائها يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود 
الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر االجمايل للعطاء .

١٩. تجديد خطاب الضمان (التأمينات االولية وكفالة حسن االداء) بصورة تلقائية بعد استالم قرار االحالة وقبل توقيع العقد لحني 
اصدار كتاب انتفاء الحاجة من رشكتنا يجب ان يتم تمديد فرتة نفاذية خطابات الضمان (تأمينات اولية وكفالة حسن االداء) 
بشكل تلقائي من قبل املرصف املصدر لها كل ثالثة اشهر ويقوم املجهز بحث املرصف عىل ارسال سند التمديد وصحة الصدور اىل 

صاحب العمل اىل ان يتم اصدار كتاب انتفاء الحاجة من صاحب العمل موجه للمرصف املصدر.
٢٠. عىل مقدم العطاء تقديم تعهد بعدم يف عقود و/ أو مشاريع يف قطاع النفط والغاز يف اقليم كردستان خالفا لقرار املحكمة 
او مشاريع حالية فعىل  اتحادية ٢٠١٩، ويف حال وجود عقود و/  اتحادية / ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠  العليا رقم (٥٩)  االتحادية 
مقدم العطاء التعهد بإنهائها خالل ثالث اشهر، وعند عدم التزام مقدم العطاء بما ورد انفا يتم وضعه يف القائمة السوداء ويحظر 

التعامل معه.
٢١. مقدم العطاء يكون مسؤوال عن (ويتحمل) جميع تكاليف تخليص املواد كمركيا من نقطة الدخول ودفع اي مصاريف متعلقة 
بها مدفوعة داخل العراق لتخليص املواد وكذلك دفع كافة الرضائب والرسوم الكمركية وغري الكمركية وحسب القوانني واالنظمة 

والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها واستبدالها من وقت ألخر.
٢٢. مقدم العطاء للرشكات العراقية يكون مسؤوال عن دفع الرسوم املالية الستحصال صحة الصدور لهوية غرفة تجارة بغداد.

٢٣. عدم مشاركة مقدم عطاء لديه ثالثة عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومربمة مع رشكة املشاريع النفطية.
٢٤. يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة (SCOP) او وزارة النفط عىل االنرتنيت.

Web site: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.Oil.gov.iq

E-mail: Pur.cus@scop.Oil.gov.iq
                                                                     و. مدير عام
 رشكة املشاريع النفطية
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بغداد/ الزوراء:

َتلقـى نقيـب الصحفيـني العراقيني 
مؤيـد الالمـي، املزيـد مـن التهاني 
وباقات الورد بمناسبة فوزه برئاسة 
لـدورة  العـرب  الصحفيـني  اتحـاد 

ثانية.
وتلقى الالمي باقـة ورد وتهنئة من 

عـارف السـاعدي مدير عـام دائرة 
الشـؤون الثقافية يف وزارة الثقافة، 
بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا التحاد 

الصحفيني العرب لدورة ثانية.
كما تلقى نقيب الصحفيني العراقيني، 
باقة ورد وتهنئـة من رئيس االتحاد 
العام لالدبـاء والكتاب يف العراق عيل 

حسن الفواز بمناسبة اعادة انتخابه 
رئيسا التحاد الصحفيني العرب .

وقال الفواز يف تهنئته: ”يسـعدني 
ان ازجـي لكـم خالـص التهانـي 
اعـادة  ملناسـبة  والتربيـكات 
انتخابكم رئيسا التحاد الصحفيني 
بالنجـاح  االمنيـات  مـع  العـرب، 

والسـداد يف عملكم خدمة الرستنا 
الصحفية، وملسـار حريـة الكلمة 
والتعبـري يف عـراق جديـد يواصـل 
جهدهـم  وصحفيـوه  مثقفـوه 
االنسـاني واملهني لتعزيز خيارات 
البرشيـة  التنميـة  ومسـؤوليات 
وقيم الديمقراطية، واسـتحقاقات 

العمل املشـرتك يف قطاعات االعالم 
والثقافة، وبما يسـهم يف توسـيع 
مديات افاق التعاون دعما لرسالتنا 

الوطنية والثقافية واملهنية“.
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  كمـا 
العراقيـني مؤيـد الالمـي باقـة ورد 
وتهنئة من املكتـب اإلعالمي لحركة 

عصائـب أهل الحق بمناسـبة اعادة 
انتخابـه رئيسـا التحـاد الصحفيني 
العرب، قدمها مسؤول اعالم املكتب 
محمود الربيعي.كذلـك، تلقى نقيب 
الصحفيـني العراقيني مؤيـد الالمي 
باقة ورد وتهنئة من وكالة ”سطور“ 
االخبارية بمناسـبة اعـادة انتخابه 

رئيسـا التحـاد الصحفيـني العرب، 
وسـلمت الباقة لالمي رئيسة تحرير 

الوكالة آمال العامري .
وايضا تلقى الالمي باقة ورد وتهنئة 
من صحفيي ذي قار بمناسبة اعادة 
انتخابـه رئيسـا التحـاد الصحفيني 

العرب .
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خالًفا عن كل سكان األرض انفرد املواطن العراقي باالهتمام بنوعية 
الطعام الذي يتناوله، وهو يف كل األحوال يعّد من أكثر  الذواقني  بتناول 
أن  العراقي  املواطن  اعتاد  فقد  الدسمة،   األطعمة  وخاصة  الطعام، 
من  تحويه  عما  النظر  بغض   بالزيوت  املثقلة  الثقيلة  االكالت  يأكل 
أرضار صحية، وخاصة االكالت الشعبية مثل الـ» باقالء بالدهن الحر 
املحببة  األكلة  تناول هذه  «  صباحا مع تناول شاي « سنكني « بعد 
من  العديد  األكلة  هذه  عمل  يف  تفنن   وقد  املواطنني،  من  العديد  لدى 
الدول   من  العديد  اىل  العراق  حدود  اماكنها  تجاوزت  حتى  املطاعم 
اكلة  لها  املناظرة  األكالت  أبرز  ومن  للعراق،  املجاورة  خاصة  العربية 
العالم  دول  وأغلب  املعدة،  عىل  الثقيلة  األكالت  من  وهي   ،» الباجة   »
الصالحة  الحيوانات  غري  أكلها باعتبارها من بقايا  الغربي تستهجن 
لالستخدام  البرشي..  يف غضون ذلك دخلت العراق أواسط السبعينيات 
من القرن املايض اكلة الفالفل  التي ادخلها اخواننا املرصيون العاملون 
يف العراق، وأقبل عليها املواطن العراقي  يتناولها  بلذة وبإقبال شديد 
املواطن  طبيعة  وبسبب   عليها..  الحصول  وسهولة  ثمنها  لرخص 
دخلت  مجتمعنا  عن  الغريبة  حتى  األطعمة   بتناول  امللهم  العراقي 
عمل  مطعم  أول  وكان  الربكر»   » لفة  ومنها  الغريبة،  األكالت  العراق 
هذه األكلة هو مطعم ابو يونان الكائن يف املنطقة القريبة من الكرادة، 
وأول من أدخل هذا النوع من االكالت مواطن عراقي مسيحي اسمه « 
بطرس عوديش «،  وشهرته « ابو يونان « كان ابنه يعيش يف امريكا، 
وجلب هذه االكلة اىل العراق...واطالل هذا املطعم مازالت موجودة يف 
حي الكرادة « ارخيته «، وكان لديه فرع يف العلوية، وفرع يف منطقة 
الغدير، ومنذ ذلك الوقت عشق العراقيني اكلة «  الربكر» وقد اختفى هذا 
املطعم  هذا  وكان  اخباره،  يعرفون  العراقيون  يعد  ولم  فجأة،  املطعم 
 » يونان  ابو    » ويعّد  واملميزة،  الرسيعة،  الوجبات  مطاعم  أشهر  من 
من الشخصيات التي تركت اثرا واضحا يف الرتاث البغدادي، وكان هو 
 » يونان  ابو   » حقق  ان  وبعد  بأيديهم،   » الربكر   » يصنعون  وزوجته 
شهرة كبرية بدأ أصحاب املطاعم األخرى املنافسة له ببث الشائعات، 
ومحاربته للحد من شهرته، فنرشوا بني العامة من السكان شائعات 
بأنه يصنع الربكر من لحم البعري  يف محاولة منهم لإلقالل من زبائنه 
لكن جاءت األمور يف صالحه ، فقد تعاظمت شهرته؛ ليصبح حديث كل 
األوساط بما فيهم املسؤولون الذين كانوا يحرصون عىل تناول الطعام 
من « ابو يونان « لكن يف نهاية ثمانينيات القرن املايض، وبال مقدمات 
تم غلق املطعم بكل فروعه، واختفى « ابو يونان «، وضاعت اخباره 
التقليدية  املطاعم  أصبحت  أن  بعد  العراق  يف  جميل  كل  اختفى  مثلما 
جميلة  أوقات  لقضاء  العراقية  العوائل  تؤمها  ملفتة  ظاهرة  تشكل 
وسط حالة الخيبة التي يشعرون بها  بعد أن أكل الرساق  طعام النيام 
يف غفلة من الزمان،  فأصبح العراق مطعم ينهش لحمه اللئام.. فهل 

من مستجري  يعيد املال الحرام.

بغداد/ الزوراء:
أنطونيو  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  من  كل  َهنأ 
أمس  الثالث،  تشارلز  بريطانيا  وملك  غوترييش، 
رشيد،  عبداللطيف  الجمهورية  رئيس  السبت، 
التزامه  جدد  فيما  للبالد،  رئيساً  انتخابه  بمناسبة 

بالتعاون مع الحكومة العراقية.
بيان  يف  الجمهورية،  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
تلقته «الزوراء»: أن «رئيس الجمهورية عبد اللطيف 
العام  األمني  من  تهنئة  رسالة  تلقى  رشيد،  جمال 
لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش بمناسبة انتخابه».
«إن خربتكم وقيادتكم  وقال غوترييش، يف رسالته: 
ديمقراطية  دولة  بناء  يف  حاسم  دور  لهما  سيكون 
الشعب  مصالح  يخدم  وبما  موحدة  فيدرالية 

العراقي».
وأشار األمني العام، إىل أن «اإلرساع بتشكيل حكومة 
فاعلة وذات صالحيات كاملة وقادرة عىل االستجابة 
اإلصالحات  إجراء  خالل  من  املرشوعة،  للمطالب 
سيكون  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية 
رضورياً لبناء مستقبل أفضل للشعب العراقي بمن 

يف ذلك النساء والشباب».
الدول املؤسسة لألمم  وأكد أن «العراق، بوصفه من 
منظمة  مع  األمد  وطويل  مثمر  تعاون  له  املتحدة 
األمم املتحدة»، مضيفاً: «أؤكد لكم من جديد التزامي 

الشخيص بمواصلة التعاون مع حكومة العراق ومع 
فخامتكم».

عىل  تعولوا  أن  «يمكنكم  قائالً:  غوترييش،  وختم 
استمرار الدعم الثابت املقدم من بعثة األمم املتحدة 

لتقديم املساعدة للعراق (يونامي)، وفقاً للوالية التي 
أناطها بها مجلس األمن».

اللطيف  عبد  الدكتور  الجمهورية  رئيس  تلقى  كما 
جمال رشيد، برقية تهنئة من ملك بريطانيا تشارلز 

الثالث.
الجمهورية  لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
تهنئة  رسالة  تلقى  «رشيد  أن  «الزوراء»:  تلقته 
املتحدة  اململكة  ملك  الثالث  تشارلز  امللك  جاللة  من 
بمناسبة  الشمالية  وإيرلندا  العظمى  لربيطانيا 

انتخاب فخامته رئيساً للجمهورية».
وقال تشارلز الثالث، يف التهنئة: «يطيب يل بمناسبة 
انتخابكم رئيساً لجمهورية العراق أن أبعث لكم أحّر 
بلدينا  بني  الوثيقة  «العالقات  إن  اىل  الفتا  التهاني»، 
للمملكة  بالنسبة  قصوى  بأهمية  تحظى  تزال  ال 

املتحدة».
عالقات  تعزيز  استمرار  إىل  قدماً  «أتطلع  واضاف: 
بني  القائمة  املتينة  الرشاكة  ودعم  الوّدية،  الصداقة 
أطيب  العراقي  وللشعب  لفخامتكم  متمنياً  بلدينا، 

األمنيات».

واشنطن / متابعة الزوراء:
عدَّ األمري تركي الفيصل، سفري السعودية 
وصفه  ما  أن  واشنطن،  يف  األسبق 
بني  النظر»  وجهات  يف  بـ»االختالف 
ضاربا  حله،  يمكن  وواشنطن  الرياض 
عام  للسعودية  األمريكي  بالتهديد  املثل 

.١٩٧٣
ويف كلمة بمؤتمر نظمه «املجلس الوطني 
للعالقات العربية األمريكية»، وهو مركز 
رئيس  الفيصل،  قال  واشنطن،  يف  بحثي 
إن  األسبق،  السعودية  االستخبارات 
بني  النظر  وجهات  يف  األخري  «االختالف 
بلدينا ليس سببا إلدارة ظهورنا لبعضنا 

البعض».
الحقائق  تدحض  «بينما  أنه  إىل  وأشار 
بلس  أوبك  قرار  كان  الكاذبة،  املزاعم 
أعضاء  جميع  قبل  من  باإلجماع  قرارا 
املجموعة، وكان يهدف إىل إعادة التوازن 

إىل سوق النفط».
بناء  يف  منخرطة  «السعودية  أن  وتابع 
فقط  ليس  الجيو-اقتصادية  تنميتها 
ملصلحة  ولكن  الخاصة،  ملصلحتها 
منطقتها والعالم»، معربا عن األمل بأن 
تكون  أن  يف  املتحدة  الواليات  «تستمر 
جزءا من نجاحنا املستقبيل كما كانت يف 

نجاحنا السابق».
الخالف بني  تركي كواليس  األمري  وروى 
 ١٩٧٣ عام  املتحدة  والواليات  اململكة 
إرسائيل،  مع  وسوريا  مرص  حرب  أثناء 
النفطي  الحظر  خضم  يف  «أتذكر  قائال: 
عندما   ،١٩٧٣ عام  رمضان  حرب  خالل 
وصلت رسالة من السيد كيسنجر (وزير 
امللك  إىل  آنذاك)  األمريكي  الخارجية 
محطة  رئيس  عرب  الله،  رحمه  فيصل، 
اململكة،  يف  املركزية  االستخبارات  وكالة 
واضحة  ولكنها  موجزة  الرسالة  كانت 

تماما».
فيها:  جاء  الرسالة  أن  األمري  وأضاف 
«جاللة امللك، إذا استمر الحظر النفطي، 
إليجاد  ستسعى  املتحدة  الواليات  فإن 
«ال  بالقول:  وتابع  لتصحيحه».  سبل 
وضوحا.  أكثر  التهديد  يكون  أن  يمكن 
وكان من واجبي إيصال هذه الرسالة إىل 

والدي الراحل بينما كان يستعد للنوم».
وأشار األمري تركي إىل أن «الحظر استمر 
اتخذت  حتى  أخرى،  أشهر  لبضعة 
للتأثري  فعالة  إجراءات  املتحدة  الواليات 
جبهة  عىل  اإلرسائييل  االنسحاب  عىل 
وقال:  الجوالن».  ومرتفعات  السويس 
«بعد أسابيع قليلة، قاد امللك الراحل فهد، 
للوزير،  الثاني  النائب  آنذاك  كان  الذي 
السعوديني  املسؤولني  من  كبريا  وفدا 
تعاون  اتفاق  لتوقيع  واشنطن  إىل 
الواليات  مع  القضايا  من  العديد  بشأن 

املتحدة».
االتفاق  وقع  الذي  «الرجل  وأضاف: 
هنري  نفسه  هو  األمريكي  الجانب  من 
أشهر  بضعة  قبل  هدد  الذي  كيسنجر، 

بغزو اململكة العربية السعودية». واختتم 
حديثه قائال: «يمكن حل االختالف الحايل 
يف وجهات النظر بني بلدينا كما حدث من 

قبل».
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بغداد/الزوراء:

اعلَن وزير التجارة اثري داود الغريري، اطالق قطع 

و تجهيـز الوجبـة العـارشة مـن مفردات السـلة 

الغذائيـة لعـام ٢٠٢٢ واعتبـارا مـن اليـوم األحد 

املوافق السادس من شهر ترشين الثاني الجاري .

وذكر بيان للوزارة امس السبت، ان الرشكة العامة 

لتجـارة املواد الغذائيـة انهت اسـتعداداتها الفنية 

واالداريـة لتسـلم املـواد املوردة لحسـاب السـلة 

الغذائيـة يف مخازنهـا والتي سـتوزع عـىل جميع 

املواطنني املشـمولني بنظام البطاقـة التموينية و 

حسـب الخطة التسـويقية للتجهيز التـي اعدتها 

الرشكـة وبـدءا من املناطـق االكثر فقـرا وتتبعها 

بقية املناطق .

ودعا بيـان الـوزارة وكالء املـواد الغذائية ملراجعة 

مراكـز القطع يف بغداد واملحافظـات لغرض قطع 

حصص املواطنني وبحسب جداول القطع .

مـن جانبها اكدت مدير عام رشكـة املواد الغذائية 

ملى هاشـم املوسـوي، اسـتمرار مالكات رشكتها 

كافـة يف املواقع ببغداد واملحافظات عملهم وخالل 

ايام العطل الرسـمية اسـتعداد لبـدء تجهيز مواد 

السـلة الغذائيـة وتوزيعهـا عىل املواطنـني بدفعة 

واحدة وبنفس الوقـت بدون تأخري او نقص يف اي 

مادة .

واعتمـد العـراق نظـام البطاقـة التموينية عقب 

صدور قـرار مجلس األمن الدويل رقم ٦٦١ الصادر 

بتاريـخ ٦ أغسـطس/ آب ١٩٩٠ القـايض بفرض 

حصار اقتصادي عىل البالد جراء غزو نظام صدام 

حسني للكويت.

ومـرت البطاقـة التمونيـة بمراحـل مختلفة بني 

ازدهـار وتعـدد انـواع مفرداتها بعد اتفـاق االمم 

املتحدة مع العراق ما يسـمى النفط مقابل الغذاء 

والـدواء يف نهاية عـام ١٩٩٦، وتقليـص املفردات 

وتراجـع انواعهـا بانتهاء االتفاق وسـقوط نظام 

صدام حسني يف عام ٢٠٠٣.
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االنبار/الزوراء:

أكَد رئيس األكاديمية العسكرية الفريق الركن نارص الغنام، انه سينرش 

تقريرا حول الفساد يف مؤسسة شهداء االنبار.

وقال الغنام يف منشـور عرب حسـابه الرسمي عىل «فيسبوك» : اسرتعي 

انتباه االخوة املواطنني يف محافظة االنبار والعراقيني باني سانرش قريبا 

تقريرا مفصال يوضح حجم الفساد والتزوير و الهدر واالختالس باموال 

مؤسسـة شهداء االنبار بعد ان أهملت قرارات لجنة تدقيق ملفات هذه 

املؤسسة والسباب نجهلها».

واضـاف: «هذا امللـف املهم والخطر والذي أهدرت فيـه مليارات الدنانري 

مـن امـوال العراقيني من قبل الفاسـدين وكيل ثقـة ان قيادتنا الجديدة 

ستاخذ هذا امللف املهم بنظر االعتبار الهميته وخطورته».

بغداد/الزوراء:
أفادت الحكومـة املحلية يف محافظة 
كركوك، بتوزيعهـا ٤ مليارات و٦٠٠ 
مليون دينار عىل العوائل املترضرة يف 

الوجبة األخرية.
وقـال معـاون محافـظ كركوك عىل 
حمادي يف ترصيح صحفي ان «مبالغ 
التعويضات التـي وصلت اىل كركوك 
يف الدفعـة االخـرية تبلـغ ٤ مليارات 
و٦٠٠ مليون دينـار»، مبيناً أنه «تم 
توزيعهـا عـىل ٣٠٠ عائلة مشـمولة 

بالتعويضات».

«عـدد  أن  حمـادي  عـيل  وأضـاف 
املعامالت املنجزة التي تم تقديمها اىل 
بغداد من اجـل الحصول عىل تمويل 
لها يبلغ ٢٥ الف معاملة، حيث تصل 
املبالـغ لهذه املعامـالت اىل ٤٥ مليار 

دينار».
أما بشأن تخصيصات األمن الغذائي، 
أوضح معـاون محافـظ كركوك انه 
«تم تخصيص ٥ مليارات دينار ضمن 
القانون ملحافظـة كركوك، لكنها لم 
تصل»، متوقعاً أن «تصل هذه املبالغ 

اىل املحافظة خالل مدة شهر».

بغداد/الزوراء:
كشـفْت وزارة الصناعة واملعادن، امس السبت، عن وضع خطط 
لصناعة السيارات يف العراق. وقال مستشار وزارة الصناعة عمار 
الجنابـي يف ترصيح صحفي: إن «الوزارة بدأت بوضع خطط تتم 
دراسـتها حالياً بغية إنتاج سـيارات عراقيـة، وتطوير الصناعة 
بشكل عام»، مبينا: «وجود العديد من األفكار بخصوص صناعة 
السـيارات، وأن واحدة منها، إجراء عقود مشـاركة التكنولوجيا 
الخاصـة مع الجانب املرصي». وأشـار اىل أن «عدم تفعيل قانون 
منـع االحتكار واملنافسـة الذي صـدر العام ٢٠١٠ يعد مشـكلة 
يف القطـاع الصناعي التنافـيس»، الفتاً إىل أن «العـراق كان ينتج 
سيارات نوع (سـكانيا) سابقا ويتم تجميعها من خالل استرياد 
االحتياجات املهمة فيها وهي مواد أساسـية يف صناعة السيارات 
يتم استريادها من رشكات خاصة، ويتم تجميع الهيكل الباقي من 
خالل الخطوط اإلنتاجية يف الداخل». وأكد ان «سيارة (دسكايب) 
عىل سبيل املثال تباع ب ٢٨٠٠ دوالر يف إيران، بينما يصل سعرها 
يف العـراق اىل ٧٠٠٠ دوالر ، وهـذا يـدل عـىل ان التخطيط لم يكن 
صحيحا»، مبيناً أن «الوزارة وضعت خطوطا تقوم بدراستها من 
اجـل انتاج صناعة عراقيـة مجدية يف جميع املجـاالت، وليس يف 

مجال صناعة السيارات وحسب».
من جانب اخر اشـار مستشـار وزارة الصناعـة، اىل ان «الوزارة 
تـويل اهتماما كبـريا بموضوع الصناعة الدوائيـة  لتحقيق األمن 

الدوائي يف البالد».

بغداد/الزوراء:

أعلنـْت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، امس 

السـبت، تنفيذ عمليَّة ضبٍط يف تسـجيل 

عقاري الديوانيَّة وعدٍد من ُمالحظيَّاتها، 

ُمبيِّنًة أنَّها ضبطت خالل العمليَّة عرشات 

تقارير الكشف ملُعامالت بيع العقارات.

دائـرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض 

حديثهـا عـن تفاصيـل عمليَّـة الضبط 

ـرٍة قضائيٍَّة، أفادت  ت وفق ُمذكَّ التـي تمَّ

يف بيـان ورد لــ «الزوراء»، بـأنَّ «فريق 

مكتب تحقيق الهيئـة يف الديوانيَّة، الذي 

انتقـل إىل ُمديريَّـة التسـجيل العقـاري 

يف املحافظـة وُمالحظيَّاتهـا يف األقضية 

ن  والنواحـي، واملـرصف العقـاري، تمكَّ

مـن ضبط (٨٠) تقرير كشـٍف ملُعامالت 

بيـٍع أُْجِرَيْت عىل عقـاراٍت تمَّ بيعها عىل 

مبادرة قرض املرصف العقاري».

وتابعـت أنَّ «تقاريـر الكشـف تلك التي 

أُْجِرَيـت عـىل العقـارات ثبـت اختـالف 

تقديـرهـا عـن التـقديـر األول الذي تمَّ 

بمـوجبـه منح القـرض»، الفتـًة إىل أنَّ 

«تحقيقاتهـا األوليَّــة كشـفت تسـبُّب 

لجان الكشف عرب ذلك بهدٍر للمال العام 

تجاوزت قيمته مليـار ديناٍر عراقيٍّ عن 

فـرق منح القـرض، والتهـرُّب من دفع 

الرضائب والرسوم».

أنَّ  الدائـرة  ـدت  أكَّ أخـرى،  عمليَّـٍة  ويف 

ن  «مكتب تحقيق الهيئة يف املُحافظة تمكَّ

ـحٍة  من ضبط إضبارة قطعة أرٍض ُمرشَّ

كفرصٍة اسـتثماريٍَّة من قبل مدير فرع 

عقارات الدولة دون أخذ ُموافقة الجهات 

القطاعيَّة الرصيحة، وعدم أخذ موافقة 

دائـرة عقـارات الدولـة ووزارة املاليَّة»، 

الفتـة إىل أن «ذلك دفع هيئة االسـتثمار 

لإلعالن عـن إكمال إجراءاتهـا، وصدور 

بهـا،  الخاصـة  االسـتثماريَّة  اإلجـازة 

وبمساحة (٣٧) دونماً».

ونوَّهـت بــ «تنظيـم محـارض ضبـٍط 

أصوليَّة، وعرضها أمـام قايض محكمة 

تحقيق الديوانيَّـة املُختص بنظر قضايا 

إجراءاتهـا  أنَّ  إىل  ُمشـريًة  النزاهـة، 

زالـت  مـا  بالقضيَّــة  التحقيقيَّــة 

ُمستمرًة».

بغداد/الزوراء:

اعلنـْت وزيـر املاليـة طيـف سـامي، امس 

السبت، إطالق التخصيصات املالية الخاصة 

العمليـات  جـراء  املترضريـن  بتعويـض 

واملفصولـني  اإلرهـاب  واعمـال  الحربيـة 

السياسني ونقل الخدمات. وقالت سامي يف 

بيـان ورد لـ «الـزوراء»، أنها «اوعزت إتمام 

اإلجـراءات الخاصة بإطـالق التخصيصات 

املاليـة الخاصـة بتعويـض املترضرين من 

جراء العمليات الحربية واألخطاء العسكرية 

واعمـال االرهـاب، اضافـة اىل التخصيـص 

املـايل لرشيحة املفصولني السياسـيني ونقل 

الخدمات». وبحسـب البيان، شـددت الوزير 

عىل «رضورة االرساع بإسـتكمال اإلجراءات 

املتعلقـة بهذة الفئـات، ومنها التخصيصات 

التعويضية التـي تأتي بموجـب قانون رقم 

٢٠ لسـنة ٢٠٠٩ الذي رشعه مجلس النواب 

العراقـي، وإرشاف االمانـة العامـة ملجلـس 

الوزراء عرب اللجنة املركزية لتعويض ضحايا 

اإلرهـاب واألخطـاء العسـكرية»، مبينـاً ان 

«الوزارة مسـتمرة بإجراءاتها لحسم جميع 

معامالت الفئات املشار اليها. وأشارت اىل أن 

«الـوزارة تؤكد التزامها تنفيذ كافة القرارات 

والترشيعـات وفـق الضوابـط والتعليمـات 

النافذة، وانها ال تدخر جهدا إلرسـاء حقوق 

مختلـف الرشائـح والفئـات مـن املجتمـع 

العراقي، عمال بمبادئ الشـفافية واملساواة 

التي تنتهجها الوزارة».

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت مديريـة الدفاع املدنـي، اخماد حريـق اندلع 
باملدينـة املائيـة يف النجـف األرشف بعـد اسـتمراره 
لعدة سـاعات. وذكر بيان للمديرية تلقته «الزوراء»: 
أن «فـرق الدفـاع املدنـي تمكنت من اخمـاد الحريق 
بمشـاركة ٥٠ عجلة إطفـاء تخصصيـة». وأضاف: 
أن «فرق الدفاع املدني تمكنت من السـيطرة وإخماد 
حـادث حريـق كبـري اندلـع داخل عـدد مـن املحال 
التجارية متنوعة النشـاط مشـيد من السندويج بنل 
رسيع اإلشـتعال واملخالف لتعليمات السـالمة داخل 
املدينـة املائيـة يف محافظـة النجـف األرشف بقيادة 
مدير عام الدفاع املدني اللواء كاظم سلمان بوهان».

وأوضح أن «فرق الدفاع املدني استنفزت جهد النجف 
بالكامـل وعـززت فرقهـا التخصصية بفرق سـاندة 
من محافظة بابل والديوانية وكربالء املقدسـة لتبلغ 
خمسـون فرقة إطفاء تخصصية لتحكم سـيطرتها 
الكاملة عىل امتداد النريان وتحجم خسـائرها املادية 
داخـل املدينة املائيـة وتنهي أعمال اإلخمـاد والتربيد 
دون تسـجيل إصابـات برشيـة». يف غضـون ذلـك، 
كشـفت مديريـة الدفـاع املدني عـن تفاصيل حريق 

املدينـة املائيـة يف محافظـة النجـف األرشف. وقـال 
مديـر اعالم الدفاع املدني يف محافظة النجف االرشف 
عـيل تويـج يف ترصيح صحفـي: أن « الدفـاع املدني 
اسـتنفرت جهودها ومتواجدة حاليا يف موقع حادث 
حريـق املدينة املائية بإرشاف قائـد رشطة املحافظة 
و مديـر الدفـاع املدنـي»، مبينا ان «طبيعـة الحادث 
احرتاق مجمعات تجارية تحتوي عىل مالبس وعطور 
و ما شابه ذلك». وأضاف، أنه «بأمر مدير عام الدفاع 

املدنـي توجهت فرق اسـناد اىل النجف االرشف والتي 
اكثـر من ١٥ عجلـة اطفاء من املناطـق القريبة من 
محافظات كربالء و بابل و الديوانية»، مؤكدا أنه «لم 

تسجل اي اصابة برشية لغاية هذه اللحظة».
وبـني، أنه «تـم اسـتدعاء الدوائر الخدمية املسـاندة 
لعمـل الدفاع املدني وهي املـاء و املجاري و الكهرباء 
و البلدية و مازلنا مسـتمرين بإخماد الحريق من كل 

الجهات».

بغداد/الزوراء:
صالـح  الدكتـور  الصحـة  وزيـر  زاَر 
مهـدي الحسـناوي مركـز الرسطان 
يف ُمستشـفى االمام الحسـن املجتبى 
التابـع لدائرة صــحـة كربالء واطلع 
للمـرىض  املقدمـة  الخدمـات  عـىل 
امـس  صبـاح  للمركـز  واملراجعـني 

السبت.
وذكـرت وزارة الصحـة يف بيـان «ان 
الوزير اشاد بالخدمات املقدمة وجهود 
املـالكات العاملة مؤكـداً حرص وزارة 
الصحـة عىل توفـري االدويـة الخاصة 

بعالج مرىض الرسطان واملسـتلزمات 
الرضوريـة من اجل تكامـل الخدمات 
الصحيـة املقدمـة للمـرىض يف عموم 
املؤسسـات الصحية وكذلـك النهوض 
بواقع البنى التحتية وابداء التسهيالت 
املراجعـني  واملواطنـني  للمـرىض 

للمركز».
واضاف البيان «ان الوزير التقى بادارة 
اىل عـرض مفصـل  املركـز واسـتمع 
للخدمـات املقدمـة واهـم املقرتحات 
الالزمـة لتحسـني الخدمـات وتقديم 

االفضل للمرىض واملراجعني للمركز».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية، امس السبت، عن إحصائية 
جديـدة بعدد املقبـوض عليهـم بتهمـة املتاجرة 
باملخـدرات وترويجهـا يف البـالد خـالل األشـهر 
العـرشة املاضيـة مؤكـدة يف الوقت نفسـه ضبط 
٣٦٠ كيلوغراماً من املخدرات وأكثر من ١٤ مليون 

حبة مخدرة.
وقـال مديـر إعـالم مديريـة مكافحـة املخدرات 
واملؤثـرات العقليـة يف وزارة الداخلية العقيد بالل 
صبحـي، يف ترصيح صحفي إن «مفـارز املديرية 

العامة ملكافحـة املخدرات، وبناء عـىل توجيهات 
وزيـر الداخلية ووكيـل الوزارة لشـؤون الرشطة 
وضعت خطة عمل اسـرتاتيجية السـتهداف كبار 
تجـار املخدرات وتوجيه رضبات رسيعة وموجعة 
للعصابات اإلجرامية»، الفتاً إىل أن «الخطة أسفرت 
عن القبض عىل ١٣٨٠ مطلوباً خالل ترشين األول 

املايض».
وأضـاف أن «عدد امللقى القبض عليهم ارتفع هذا 
العام ليصل خالل عرشة أشـهر إىل ١٣٦٨٠ متهماً 
بالتجارة والرتويج والتعاطي من بينهم ٣٥٠ حدثاً 

و١٩٠ امرأة ، فضالً عن ضبط ٣٦٠ كيلوغراماً من 
املواد املخدرة وأكثر من ١٤ مليوناً و٥٠٠ ألف حبة 

من حبوب الكبتاجون واملؤثرات العقلية». 
وأضـاف أن «تعاون املواطنني كان وما زال العامل 
األهم يف الوصول للتجار واملروجني والقبض عليهم 
عـن طريق   االتصـال بالخط السـاخن للمديرية 
العامة ملكافحة املخدرات املرقم ( ١٧٨)»، مشـرياً 
اىل أن» االتصـال بـه مجاني يف جميـع محافظات 
العـراق ودور املواطنـني أسـايس للحـد من هذه 

اآلفة».

بغداد/الزوراء:

أعلنـْت وزارة املـوارد املائية عن 

اسـتئناف العمل بتوزيع الخطة 

الشـتوية عـىل اآلبـار االرتوازية 

للمزارعني املستفيدين. 

وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة 

حاتم حميد، يف ترصيح صحفي، 

إنه «بعد إقـرار الخطة الزراعية 

يجـري  الشـتوية،  للموسـم 

وزارتـي  بـني  مبـارش  تنسـيق 

املـوارد املائيـة متمثلـة بالهيئة 

العامة للميـاه الجوفية ووزارة 

الزراعـة والجهات السـاندة لها 

لتوزيـع الخطـة الشـتوية عىل 

اآلبـار االرتوازية للمسـتفيدين، 

ومتابعة الخطة ونسـب اإلنجاز 

لغاية نهاية املوسم الشتوي».

 ويف وقـت سـابق أكـدت وزارة 

املوارد املائية، التوجه الستخدام 

امليـاه الجوفية ألغراض الزراعة 

يف ٦ محافظات، وفيما أوضحت 

بشـأن موافقـات حفـر اآلبـار 

والخزيـن االسـرتاتيجي للمياه 

الجوفية، حذرت مـن أن العراق 

معرض لسنة جافة أخرى بحالة 

عدم سقوط األمطار.

وقال وزيـر املوارد عـون ذياب، 

يف ترصيـح صحفـي إن «خطط 

الوزارة يف رسم خارطة استخدام 

امليـاه الجوفية ألغراض الزراعة 

يف صحراء صـالح الدين واألنبار 

وكربـالء  األرشف  والنجـف 

السـماوة  وباديـة  املقدسـة 

والديوانية ترتبط بتوجه الوزارة 

يف اعتمـاد أسـلوب االسـتخدام 

العادل للميـاه الجوفية، بقصد 

أال نسـتنزف ما لدينا من خزين 

ونعرضه إىل هبوط كبري بشـكل 

رسيع، لذا نتجه الستخدام املياه 

الواعـدة  املناطـق  يف  الجوفيـة 

التـي فيهـا خزيـن جيـد يمكن 

أفضل مـن مناطق  اسـتخدامه 

أخرى».

وأضـاف ذيـاب، أن «الـوزارة ال 

تسـتطيع أن تعطـي موافقـات 

لحفـر ميـاه اآلبـار يف مناطـق 

انخفضت فيها مستويات املياه 

الجوفية بشـكل رسيع أو كبري، 

ألن اسـتهداف املياه الجوفية ال 

يعنى يف كمية املياه املسـتخدمة 

فقط بـل يف نوعية امليـاه، ففي 

حالة سـحب كميـات كبرية من 

امليـاه الجوفية سـتزداد نسـبة 

امللوحـة كمـا حـدث يف الخزين 

يف  الدبدبـة  طبـق  يف  املوجـود 

صحراء الزبري وصفوان، فنتيجة 

السحب املستمر ازدادت الرتكيز 

امللحيـة يف امليـاه حتـى تركـت 

بعض اآلبار نتيجة ذلك».

معـرض  «العـراق  أن  وتابـع، 

إىل سـنة جافـة أخـرى يف حالة 

عدم سـقوط األمطار ألن املياه 

الجوفيـة تتغـذى مـن األمطار، 

وليـس فقـط السـاقطة داخـل 

العـراق بـل السـاقطة أيضـاً يف 

دول الجوار لألحواض املشـرتكة 

خاصة رشق شمال السعودية».

وأشار إىل أن «بعض األمطار التي 

تتسـاقط لها تأثـري إيجابي عىل 

رفع مسـتويات الخزيـن املائي 

يف العديد من الطبقـات، واملياه 

الجوفيـة وبالنتيجـة ممكن أن 

نستعيد هذا الخزين املتجدد الذي 

يتكون نتيجة سقوط األمطار».

تؤكـد  «الـوزارة  أن  وأكمـل، 

عـىل اسـتخدام امليـاه الجوفية 

وليـس  الحديثـة،  بالتقنيـات 

باألساليب االعتيادية القديمة أي 

باسـتخدام طرق الري بواسطة 

الـرش الـذي أعطـى نتائج أعىل 

بواسـطة الرش املحوري والذي 

كانـت نتائجه مرتفعـة مقارنة 

باألرايض املروية يف الري السيحي 

أو الطرق األخرى للري».



مديرية الزراعة يف محافظة
 النجف االرشف

التعاقد والتوزيع
انذار

اىل ورثة الفالح املتويف (صلف عبد راجي واملعتمدة بإدارة 
االرض زوجتـه نجيـه متعب) املوزع عليه مسـاحة (٦) 
دونم ضمن السـلف ١/٢ مقاطعة ٢٩ / النفاخ بموجب 
قـرار التوزيـع املرقـم ١٨٩٧ يف ١٩٧٤/٩/١٥ .. بالنظر 
الرتحالكم عـن املنطقـة وترككم املسـاحة املوزعة عىل 
مورثكـم اعاله عرضـة للتجاوزات واالسـتغالل من قبل 
الغري وعدم امتثالكم للتعليمات رقم (٤) لسنة ١٩٧٠ لذا 
ننذركم بوجوب التقييد بما اوجبه القانون واسـتغاللكم 
املساحة خالل فرتة (١٠) ايام من تاريخ النرش ومراجعة 
مديريتنـا / قسـم االرايض وبخالفه سـوف نقوم بإلغاء 

التوزيع وفق الضوابط والتعليمات املعمول بها.
منعم شهيد حسني
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف / وكالة

بغداد/ الزوراء:
تعهـدت وزارتـــا املاليَّـة والتخطيـط بتقديـم جميع 
التسـهيالت لتأمني الخاصة املالية التخصيصات بميناء 

الفاو الكبري للعام املقبل.
وقـال مــديـــر الــعــالقــات واإلعـالم يف الرشكة 
العامـة ملوانئ الــعــراق بـوزارة النقل، أنمار الصايف، 
يف ترصيح صحفـي: إن ”الـــوزارتــــني اطلعتا عىل 
وتـرية العمل ميدانياً وعىل نسـب اإلنجاز املتحققة عىل 

أرض املـرشوع، التي فاقـت ضمن املرحلـة األوىل منه، 
املخطط لها“. 

وأضـــاف الــصــافــي أن ”ربط ميناء الفاو بالنفق 
املغمـور، اسـتكملت بشـكل نهائـي من قبـل الرشكة 
املنفـذة وسـتكون هنـاك نقاط تقـادم وتــســـارع 
واضـــح يف إنجاز املشـاريع املرتبطـة بامليناء، رشكة 
موانئ العراق“، منوها بأنها ”أوعزت باإلرساع يف تنفيذ 
املشـاريع الخمسـة والتحول إىل تنفيـذ الجزء األول من 

املرحلـة الثانية وهو إنشـاء األرصفة النفطية وأرصفة 
أخرى“. 

وكشـف عـن ”تسـجيل ارتفـاع بنسـب إنجاز سـاحة 
الحاويـات يف امليناء التي سـتكون جــاهـــزة للعمل 
يف املوعد املحدد لها بغية اسـتكمال املشـاريع املرتبطة 
بعمليات التبادل التجاري فيها، السيما أن هناك استنفاراً 
لكامل طاقات املوانـئ لــتــعــزيــز الــحــركــة 

االقــتــصــاديــة والتجارية يف امليناء“.
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 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجـارة، امس السـبت، التحرك 
لتحسني السلة الغذائية عن طريق إضافة مواد 
عليها، فيما أكدت الحفاظ عىل السوق املحلية.

وقال معاون مدير عـام الرشكة العامة لتجارة 
املـواد الغذائية يف وزارة التجـارة، طالب عباس 
الحمداني، يف ترصيح صحفي: إن ”سياق عمل 
الرشكة العامة لتجـارة املواد الغذائية، يتضمن 
أن تكون السـلة الغذائية دفعة واحدة يف القطع 
والتجهيز“، الفتاً إىل أنه ”بعد أسـبوعني، سيتم 
قطع الحصة الحادية عرشة من السلة الغذائية، 

حتى تستوىف املواد كاملة عند املواطن“.
وأضاف الحمداني أن ”التوزيع يتم شهرياً ودون 
تأخري، وذلك مالحظ عند املتابعة منذ تأريخ 16 
ترشيـن األول مروراً باألول مـن ترشين الثاني، 
فخالل أقل األسبوعني كان هنالك توزيع للسلة 

الغذائيـة، ومنذ األول مـن ترشين الثاني وأيضا 
مـا يقارب األسـبوعني سـيكون توزيع السـلة 

الحادية عرشة“.
ولفت إىل أن ”السالت تكتمل للمواطن يف مواقع 
الرشكة يف بغـداد واملحافظات، وتنطلق يف خط 
رشوع واحـد لقطعها، مع توجيـه الوكالء بعد 
اسـتكمال القطـع والكشـوفات عـىل جميـع 

املواد“.
وأشـار إىل أن ”آثـار ذلـك أصبحـت واضحة يف 
السـوق بالنسبة لألسـعار، إذ أصبح املواطن ال 
يحتـاج رشاء أي مادة غذائية، وبالتايل حافظت 
وزارة التجارة بهذا التوزيع عىل السوق الداخلية 
للمـواد الغذائيـة مقارنـة بالـدول اإلقليمية يف 
ظل األزمـة العامليـة“. وأكد أنه ”سـيتم العمل 
مستقبالً عىل تحسني السلة الغذائية من خالل 

إضافة مواد عليها“.

ÚÓ‹0a@÷Ïè€a@¿@äb»é˛a@Û‹«@√b–®a@pá◊c

@ÚÓˆaâÃ€a@Ú‹è€a@µèzn€@⁄ãznm@Òäbvn€a
ÒáÌáu@ÜaÏfl@Úœbög@’Ìã†@Â«

Îb–€a@ıb‰Ó∑@Úñb©a@p˝ÓËèn€a@…Óª@·Ìá‘ni@ÊaáË»nm@ÚÓ€bæaÎ@›‘‰€a

اعالن
جويـد  (سـمرية  الرشيكـة  إىل 
اىل  حضـورك  اقتـىض  خضـري) 
مديريـة بلديـة النجـف االرشف 
البنـاء  اجـازة  اصـدار  لغـرض 
للرشيـك (نصـري جراد يوسـف) 
يف   ٣/٣٠٩٤٢ املرقمـة  للقطعـة 
النجـف حـي الجامعـة مقاطعة  
خالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك .

اعالن
تعلن نقابة النقـل واالتصاالت يف 
النجـف االرشف عـن بيـع جهاز 
سـبلت نوع (دنكا) مندثر يف مقر 
اتحـاد نقابات العمـال يف النجف 
االرشف وذلك يوم االثنني املصادف 
العارشة  الساعة   ٢٠٢٢/١١/١٤

صباحاً.
محمد رزاق عبدالله
رئيس نقابة النقل يف النجف االرشف

اعالن
اىل الرشيكـة (ثنـاء عبـد الرضـا 
اىل  حضـورك  اقتـىض  كاظـم) 
مديريـة بلديـة النجـف االرشف 
البنـاء  اجـازة  اصـدار  لغـرض 
للرشيك (عيل حسـن عبد السيد) 
يف   ٣/٤٩٦٤٧ املرقمـة  للقطعـة 
النجـف حـي النـداء مقاطعة ٤ 
خالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك .

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النارصية 

إىل / املواطن باسم يارس حامد

م/ اعالن
 بنـاًء عىل الطلـب املقدم مـن قبل املدعو (هاشـم يارس 
حامـد) والـذي يطلـب اصـدار حجـة حجـر وقيمومـة 
بحقـك عليه تقرر تبليغك يف جريدتـني محليتني يوميتني 
بالحضـور امام هـذه املحكمة او من ينـوب عنك قانونا 
خالل سـبعة ايام من اليوم التايل للنرش وبخالفه سـوف 
تقوم هذه املحكمة بإصدار حجة حجر وقيمومة بحقك 

بناًء عىل الطلب املقدم من املدعو اعاله.
القايض
حسن وايل حسني

اعالن
وعليـاء  واالء  (زينـب  الرشيكـة  اىل 
وخنسـاء وشـيماء أوالد طالب نارص 
احمـد)  جعفـر  وانتصـار  يوسـف 
اقتـىض حضوركـم اىل مديريـة بلدية 
النجف االرشف لغـرض اصدار اجازة 
البناء للرشيك (محمـد طالب نارص) 
للقطعـة املرقمة ٣/٣٠٤٣٢ يف النجف 
حي الجامعة مقاطعة ٤ خالل عرشة 
ايام وبخالفه سـتتم االجـراءات دون 

حضوركم .

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
سـتبيُع محكمة بـداءة النارصية وعن طريـق املزايـدة العلنية العقار 
تسلسـل ٣٠٤٨٦/١١٠ جزيـرة وخالل ثالثـون يوماً اعتبـاراً من اليوم 
التـايل للنرش وإذا صـادف يوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليوم الذي 
يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل 
الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية بنسـبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار 

بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء.
القايض 
عزيز شنته الجابري

االوصاف:-
١-العقـار عبارة عن عرصة خالية من البناء يقع يف مدينة النارصية / 

حي البشائر خلف املدينة املائية.
٢-مساحة العقار ٢٨٠ م٢.

٣-القيمة املقدرة للعقار ثمانون مليون دينار فقط.
مالحظة:-

النرش يف صحيفتني محليتني.

فقدان

فقدت مني الهوية الصادرة 
الصحفيـني  نقابـة  مـن 
(عبـد  بإسـم  العراقيـني 
حمـود جافـل) فعـىل من 
يعثـر عليهـا تسـليمها اىل 

جهة اإلصدار

اعالن
اىل الرشيـك (سـيف فاضل حمود 
اقتـىض  عبـود)  جبـار  وحميـد 
حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
اجـازة  اصـدار  لغـرض  االرشف 
البنـاء للرشيـك (نصري احسـان 
عزيز) للقطعة املرقمة ٣/٨٦٢٢٤ 
يف النجـف حي النـداء مقاطعة ٤ 
خالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك .

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية  
محكمة االحوال الشخصية  يف النارصية

م/ تبليغ 
 اىل املدعى عليه / احمد شاطي جاسم

ملقتضيـات حسـم الدعوى الرشعيـة املرقمة اعاله 
واملقامـة مـن قبـل املدعـي (اسـماء خلـف عـيل) 
باملهـر  للمرافعـة والحكـم يل  واملتضمنـة طلبهـا 

املؤجل.
وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواسطة 
صحيفتـني محليتني بالحضور امـام هذه املحكمة 
بموعد املرافعـة املصادف ٢٠٢٢/١١/١٦ السـاعة 

التاسعة صباحا.
القايض
ضياء قاسم الهاليل

فقدان

مـن  الصـادر  الوصـل  فقـد 
بلديـة مديرية النجـف واملرقم 
(٧٢٢٧٧٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١ 
بإسـم (غسـان جابر عليوي) 
دينـار   (٢٥٠٠٠٠٠) بمبلـغ 
عراقـي فعـىل مـن يعثـر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

مديرية الزراعة يف محافظة
 النجف االرشف

التعاقد والتوزيع
انذار

اىل ورثة الفالح املتويف (عبد الساده موىس جاسم باإلضافة 
اىل الوريثـة زوجته املعتمدة رضيه كريم عبيد) املوزع عليه 
مسـاحة (٦) دونـم ضمـن السـلف ١/١ مقاطعـة ٢٩ /
النفاخ بموجب قرار التوزيع املرقم ١٨٩٧ يف ١٩٧٤/٩/١٥ 
.. بالنظر الرتحالكم عن املنطقة وترككم املسـاحة املوزعة 
عىل مورثكم اعاله عرضة للتجاوزات واالسـتغالل من قبل 
الغـري وعدم امتثالكم للتعليمات رقم (٤) لسـنة ١٩٧٠ لذا 
ننذركم بوجـوب التقييد بما اوجبه القانون واسـتغاللكم 
املسـاحة خالل فرتة (١٠) ايام من تاريخ النرش ومراجعة 
مديريتنـا / قسـم االرايض وبخالفه سـوف نقـوم بإلغاء 

التوزيع وفق الضوابط والتعليمات املعمول بها.
منعم شهيد حسني
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف / وكالة

مديرية الزراعة يف محافظة 
النجف االرشف

التعاقد والتوزيع
انذار

اىل الفالح (صالح حمزة جاسم) املوزع عليه مساحة 
(٦) دونم ضمن السلف ١/١ مقاطعة ٢٩ /النفاخ 

بموجب قرار التوزيع املرقم ١٨٩٧ يف ١٩٧٤/٩/١٥ .. 
بالنظر الرتحالكم عن املنطقة وترككم املساحة املوزعة 

عىل مورثكم اعاله عرضة للتجاوزات واالستغالل من 
قبل الغري وعدم امتثالكم للتعليمات رقم (٤) لسنة 

١٩٧٠ لذا ننذركم بوجوب التقييد بما اوجبه القانون 
واستغاللكم املساحة خالل فرتة (١٠) ايام من تاريخ 

النرش ومراجعة مديريتنا / قسم االرايض وبخالفه 
سوف نقوم بإلغاء التوزيع وفق الضوابط والتعليمات 

املعمول بها.
منعم شهيد حسني
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف / وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املشخاب

م / إعالن
اىل/ املدعوة (نجيه غازي محمد)

إشـارة اىل الطلـب املقـدم من قبـل كفاح غـازي محمد 
والـذي تـروم فيـه اسـتصدار حجـة وفـاة لـك كونـك 
متوفية، وملجهولية محـل اقامتك قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني لغرض الحضور امام هذه املحكمة 
خـالل سـبعة ايام من صـدور الصحيفـة ويف حالة عدم 
حضـورك سـوف تسـري املحكمة بإجـراءات اسـتصدار 

الحجة وفق القانون.

القايض
صفاء ناجي املوىل

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                        

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية   
محكمة جنح سوق الشيوخ

م/ اعالن
اىل املتهم/ عمار موازي حسـن عويد العكبوش/ يسـكن/ 
البـرصة الزبـري/ محلة العـرب / سـابقا / مجهول محل 

االقامة حالياً
بالنظر ملجهولية محل اقامتك حسـب القائم بالتبليغ قررت 
املحكمة اجـراء املحاكمة بحقـك غيابيا وفق احـكام املادة 
٣٨٤ من قانون العقوبات تقرر تبليغك بالحضور امام هذه 
املحكمـة بتأريخ ٢٠٢٢/١٢/٤، وإذا صـادف يوم املحاكمة 
عطلة رسمية فيعترب يوم العمل الذي يليه موعدا للمحاكمة 
وملجهوليـة محل اقامتك تقـرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
ويف حالة عدم حضورك وتسليم نفسك اىل اقرب مركز رشطة 

فسوف تتخذ االجراءات بحقك غيابيا وحسب االصول.
القايض
عالء حسني عيل

جمهورية العراق
وزارة العدل  

دائرة التنفيذ      
مديرية تنفيذ املشخاب

اعالن
تبيُع مديرية تنفيذ املشخاب العقار تسلسل 
١ م ١٧ الواقع يف املشـخاب العائد للمدين (        
) املحجـوز لقـاء طلب الدائـن (       ) البالغ      
دينار، فعىل الراغـب بالرشاء مراجعة هذه 
املديريـة خالل مـدة ١٥ يوم تبـدأ من اليوم 

التايل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل 

عماد بجاي الحمداني
املواصفات:

١-موقعه ورقمه : املشخاب 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية

٣-حدوده واوصافه : ارض زراعية تسـقى 
سيحاً

٤-مشتمالته: ـــــــ
٥-مسـاحته:  حسـب الحصـص املبينة يف 

القسام الرشعي
٦-درجة العمران: ــــــــ

٧-الشاغل : - قسم من الرشكاء
٨-القيمة املقدرة: اربعة ماليني دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري 
اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية

رقم العقار :٥٠٢٠٧/١١٠
اسم املقاطعة : جزيرة

الجنس : دار مفرز لدارين 
النوع : ملك رصف

املساحة : ٢٥٠ م
سـتبيع دائرة التسـجيل العقـاري يف ذي قـار الثانية 
باملزايـدة العلنيـة العقـار املرقم اعـاله واملتكون من  
جزأيـن الدار االمامي يبلغ مسـاحته ١٦٥ م ويحتوي 
عىل اسـتقبال وصالـة وغرفتني نـوم ومطبخ وحمام 
ومرافـق صحيـة وغرفتني نوم وصحيـات ومخزن يف 
الطابق الثاني، واالرضية من املرمر واملطبخ واملجموعة 

الصحية من السـرياميك ومبني من الطابوق والسقف 
شـيلمان بناء مـن الدرجـة الثانية. أما الجـزء الثاني 
الخلفـي يحتـوي عىل اسـتقبال ومطبـخ ومجموعة 
صحية يف الطابق االول وغرفتني نوم فوقاني بمساحة 
٨٥ م بناء من الطابوق ومسقف بالشيلمان واالرضية 
كايش موزائيـك بإسـم الراهـن (محمـد عبـد عـيل 

رشيف).
مليـون  ثالثمائـة   ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠: املقـدرة  القيمـة 

دينار.
فعـىل الراغـب يف االشـرتاك باملزايدة مراجعـة الدائرة 
خالل ثالثني يوم اعتبـارا من اليوم التايل لنرش االعالن 
مسـتصحبا معه التأمينات القانونية نقدية او كفالة 
مرصفيـة ال تقل عن ١٠ ٪ من القيمـة املقدرة للعقار 
وان املزايدة ستجري يف الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من اليوم 

الثالثني.

وزارة العدل                                جمهورية العراق
مديرية التسجيل العقاري العامة            اعالن بيع عقار                  نموذج رقم (١٨)

دائرة التسجيل العقاري يف ذي قار /٢                    

سـتبيع دائرة التسـجيل العقاري يف ذي قـار / الثانية باملزايـدة العلنية العقـار٥٠٢٠٧/١١٠ جزيرة 
العائـد للراهـن (محمد عبد عيل رشيف) لقاء طلب الدائن املرتهن (عبد الكاظم جاسـم محمد) البالغ 
(٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسـة وسـبعون مليون دينـار، فعىل الراغب يف االشـرتاك مراجعة هذه 
الدائـرة خالل ثالثني يومـا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحباً معه التأمينات 
القانونيـة نقدية او كفالة مرصفيـة من القيمة املقدرة ازاء كل عقار مبيع اعاله يرغب االشـرتاك يف 

مزايدته وان املزايدة ستجري يف الساعة (١٢) ظهراً من اليوم االخر.

دائرة التسجيل العقاري
 النوع: ملك رصف             رقم العقار :٥٠٢٠٧/١١٠ جزيرة

الجنس : دار مفرز اىل دارين بصورة غري رسمية
املساحة : ٢,٥٠ اولك

القيمة املقدرة للبيع: ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ثالثمائة مليون دينار عراقي
واردات املبيع السنوية: ٣,٠٠٠,٠٠٠ ثالثة ماليني دينار عراقي

اعالن

اىل الرشيكـة (ظمـأ عباس محمـد) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (زينب عبد عيل هاشم) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(٣/٨٦٩٣٨) املقاطعـة (٤/ حـي صـدام) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.
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العدد/٨٦٦/ج/٢٠٢٢
رقم االضبارة: ٢٨/خ/٢٠٢٢التاريخ ٢٠٢٢/١١/٣ 

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٣١ 

العدد: ٤٢٣
التاريخ: ٢٠٢٢/١١/١

العدد: ١٨١٩٠
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٣١

العدد: ١٨١٨٩
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٣١

العدد: ١٨١٨٨
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٣١

العدد/٦٦٦١/ش/٢٠٢٢
التاريخ / ٢٠٢٢/١١/٢

العدد:١٦٤٦٧
التاريخ:٢٠٢٢/١٠/٣١

العدد: ١٥٥٨/ب/٢٠٢٢
التأريخ: ٢٠٢٢/١١/١
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بغداد/ متابعة الزوراء
تراجـع ترتيب الدوري العراقي املمتاز إىل املركز الخامس عرش، وفق التصنيف األخري الذي أعلنه 
اإلتحاد اآلسـيوي ، ليسـتمر يف تراجعه دون وجود معالجات حقيقية مـن قبل االتحاد العراقي 
الـذي اكتفى بإقامة املسـابقة وفق نظـام الرتاخيص ، مقابل تأجيل تنفيـذ دوري املحرتفني إىل 
املواسم املقبلة وعدم تحديد فرتة زمنية قريبة.وجاء الدوري السعودي يف صدارة أفضل الدوريات 
يف آسـيا ، كما تقدمت ٣ مسـابقات عربية عىل الدوري العراقي وهي  قطر ( ٧ ) ، االمارات ( ٩ ) 
، االردن ( ١١ ) . وتمكنت مسـابقات بلدان رشق آسـيا ذات املستويات الثانية من التفوق أيضاً ، 

وجاء دوري هونج كونج باملركز ٦ ، وماليزيا ٨ ، وفيتنام ١٠ ، وتايالند ١٢، والهند ١٤.
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بغداد / محمد الخفاجي
عدسة/ يارس جمال

اقيـم صباح امس السـبت يف قاعة 
املؤتمـرات بمقـر اللجنـة األوملبية 
املؤتمر االنتخابي للمكتب التنفيذي 
التحـاد الـرشاع واأللعـاب املائيـة 

بارشاف أوملبي ووزاري.
ثقتهـا  العامـة  الهيئـة  وجـددت 
برئيس االتحاد تحسـني عيل لدورة 
إنتخابيـة جديدة، إذ حصل عىل 21 

صوتاً من أصل 24 مصوتاً.
كمـا فـاز بمنصـب نائـب رئيـس 
االتحـاد باسـم أحمـد، فيمـا فـاز 
بمنصـب العضويـة كل من محمد 

عباس وجمال عيل والحسن هادي 
وسجى عادل عنيد.

وحـرض املؤتمـر االنتخابـي عضوا 
املكتـب التنفيـذي للجنـة األوملبية 
الدكتور حسـني العميدي والدكتور 
هريدة رؤوف واألمـني العام للجنة 
األوملبيـة الوطنيـة العراقيـة هيثم 
عبدالحميـد واألمـني املـايل للجنـة 
ومديـر  صـربي  أحمـد  األوملبيـة 
البـدري  عـيل  القانونـي  القسـم 
ومعاونه ليث خـرض وممثل وزارة 
الشباب والرياضة بسام عيل وادي 
معاون مسؤول قسم االتحادات يف 

الوزارة.

@ÚÓˆbæa@lb»€˛aÎ@ aãì€a@Üb•a@ÚÓflÏ‡«
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بغداد/ ليث العتابي
أعلن الجهـاز الفنـي للمنتخـب الوطني 
لكرة السلة ان تجمع بغداد األول تحضرياً 
لتصفيـات كأس آسـيا املزمـع انطالقها 
يف شـهر  شـباط املقبـل بضيافـة قطر، 

سيتوقف يف السابع  من الشهر الحايل.
وقال محمد النجار ، املدير الفني للمنتخب 
الوطني: سـتتم إعادة العبـي املنتخب إىل 
إنديتهم مجـدداً تحضرياً ملباريات الدوري 

املمتاز“.
الشـمال  غـاز  مـع  لعبنـا   ” وأضـاف 

والحشد الشـعبي مباريات تجريبية ذات 
طابع تنافـيس، وظهر املنتخـب الوطني 
بصورة جيدة، واسـتفدنا كثـرياً من هذه 

الوديات“.
وختـم النجار ”سـتكون هنالك تجمعات 
مباريـات  توقـف  فـرتات  يف  مماثلـة 
الدوري املمتاز قبل الدخول باملعسـكرات 

الخارجية“.
وسـتنطلق يـوم غـٍد االثنـني منافسـات 
الـدوري املمتاز بعد توقـف دام لـ 8 أيام، 
اذ يلتقـي الكهرباء مـع الرشطة يف صالة 

الشـعب ببغـداد ، تليها مواجهـة النفط 
ودجلة الجامعة.

وتقام، يف الثامن من ترشين الثاني الحايل، 
مباراتـا الكرخ والقوة الجوية ، والحشـد 

الشعبي والدفاع الجوي.
وتسـتكمل املباريات يف الـ 9 من الشـهر 
نفسـه، عندما يلتقـي التضامن النجفي 

مع دجلة الجامعة.
ويتصـدر الرشطة ترتيب الـدوري املمتاز 
بعـد نجاحـه بتحقيـق سـبع انتصارات 

متتالية.

بغداد/ ساجد سليم 
يعـد نـادي الدفـاع املدنـي التابع 
ملديرية الدفاع املدني يف العراق من 
االنديـة التابعـة لـوزارة الداخلية 
يف  تشـارك  فـرق  عـدة  ولديـه 
البطوالت التـي تقيمها االتحادات 
واالندية ضمن االنشطة الرياضية 
ووزارة  االوملبيـة  للجنـة  التابعـة 
انـه  علمـا  والرياضـة،  الشـباب 
يمتلـك فريق كرة قدم مشـاركا يف 
دوري اندية الدرجة االوىل وبطولة 
كرويـة  قاعـدة  ولديـه  الـكأس، 
للفئات العمرية اشـبال وناشـئني 

وشباب ورديف، لكن اهتمام ادارة 
النـادي ليـس بفريق القـدم فقط 
وانمـا لجميـع الفـرق وااللعـاب 
الفرديـة.. هذا ما تحـدث به اللواء 
بوهان، املدير العـام للدفاع املدني 
عـن الفـرق الرياضيـة يف النادي، 
قائال: بالبدايـة فالرياضة بجميع 
مفاصلهـا تبعـث رسـالة محبـة 
وسـالم لجميـع الشـعوب ونحـن 
يف العراق نعشـق كـرة القدم فقط 
يف  االوىل  الشـعبية  اللعبـة  النهـا 
العالـم اجمـع لكـن هـذا لـم ولن 
يمنعنا من دعم االلعاب االخرى يف 

نادينا، علما ان لدينا فرقا يف ألعاب 
فرديـة وجماعيـة عـىل مسـتوى 
عـاٍل وحقق نادينـا نتائج متميزة 
وحصد اوسمة ذهبية وفضية من 
التايكوانـدو واملالكمة  لعبة  خالل 
وبنـاء االجسـام والعـاب اخـرى. 
واضاف: ان هناك العبني من نادي 
الدفاع املدني بااللعاب الفردية هم 
ضمـن املنتخبـات الوطنيـة وهذا 
يزيدنا فخرا واعتزازا عندما يكون 
العب من نـادي الدفاع املدني وهو 
الوطنيـة ويرفع  املنتخبات  يمثـل 
علـم العـراق يف املحافـل الدوليـة 

والبطـوالت الخارجيـة. أمـا عـن 
فريق كرة القدم، فقـال: ان فريق 
كـرة القدم سـيكون هذا املوسـم 
رقمـا صعبا يف دوري الدرجة االوىل 
رغـم ان هناك فرقا عريقة تنافس 
من اجل التأهل اىل الدوري املمتاز.

واضـاف: ان ادارة النـادي تتابـع 
فـرق الفئات العمرية بشـكل جيد 
وبأعمار حقيقيـة من اجل زجهم 
للفريق االول للنادي، وان شاء الله 
فريقنـا جاهز للمنافسـة بجهود 
املالك التدريبي والالعبني واالداريني 

ويبقى التوفيق من الله.
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بغداد/ محمد عماد
تغلـَب املُنتخـُب الوطنـّي عـىل فريـِق 
الكهربـاء بهدفـني مـن دون مقابٍل يف 
املُبـاراِة الودّيـِة التي احتضنهـا ملعُب 
الشـعب الدويلّ امس السـبت، وتناوَب 
عىل إحـراِز هديف املباراة حسـني جبار 

(12)، وأيمن حسني (27).
وقبـل انطـالِق املُبـاراِة كانـت هنـاك 
”رايض  املـدرِب  قبـل  مـن  محـارضٌة 
شنيشـل“ الذي أبـدَى تفاؤلـه بتواجِد 
الطاقِم اإلسـبانّي، وبفكرهم التدريبّي 
بـرضورِة  الالعبـني  ناصحـاً  العـايل، 
الرتكيـِز يف املرحلـِة املُقبلـة، ُمتمنياً أن 
يعكس الالعـبُ العراقـّي يف املُواجهاِت 

صورًة طبيًة عن ُمستواه الفنّي. 
وأوضـَح شنيشـل: إن الجلسـَة التـي 
عقـدت مـع الجهـاِز الفنّي اإلسـبانّي 
كانت ُمثمـرًة، وإن الحديَث معهم كان 
ذا قيمـٍة فنيـٍة عاليـٍة. ُمبديـاً تعاونه 
املفتوح أمامهم بالطريقِة التي تعكُس 
صـورًة ناصعًة عـن املُـدرِب العراقّي، 

وتعاونه من أجل خدمِة كرتنا.
عـىل صعيٍد ُمتصـٍل، يخـوُض املُنتخُب 
الوطنّي، اليوم األحد يف الساعِة الحادية 
الشـعب،  ملعـِب  يف  صباحـاً  عـرشة 
آخـَر وحداتـه التدريبّيـة قبـل التوجِه 
إىل إسـبانيا فجـر االثنـني، وسـتكون 
التدريباُت مفتوحًة أمام وساِئل اإلعالِم 

كافة.
ويف سـياق متصل، عقَد رئيُس االتحاد 
العراقـّي لكـرِة القـدم عدنـان درجال 
اجتماعـاً موسـعاً مع املـالِك التدريبّي 
اإلسـبانّي الذي من املؤمل أن توكَل إليه 

مهام عمله مع املنتخِب الوطنّي، 
وتواجـد يف االجتماِع كل من خيسـوس 
كاسـاس ( مدربـاً )، أليخاندرو فاريال 
لوبيز (املدرب املساعد األول )، سلفادور 
رومريو (مدرباً مساعداً ثالًثا )، خافيري 
سانشـيز (مدرباً للياقة) و  ياغو راما 

لوبيز ( وكيل أعمال املدرب ). 
وحـَرض االجتماع ُعضـو االتحاد غانم 
عريبـي واألمـنُي العام لالتحـاد محمد 

فرحان،
 ثـم تـال ذلـك اجتمـاٌع آخـر للطاقـِم 
اإلسـباني ومـدرب املنتخـب األوملبـّي 
رايض شنيشل، إضافًة إىل املديِر اإلداري 

مهـدي كريم واملنسـق اإلعالمّي محمد 
عماد. 

وتخلـل االجتمـاع الحديث عـن بعِض 
الجوانب الفنّية وتبادل املعلومات التي 

تخصُّ الكرَة العراقّية.
وسيتسـلم االسـباني كاسـاس املهمة 
مـن املـدرب املؤقت رايض شنيشـل، يف 
مباراتـي كوسـتاريكا وفنزويال يومي 

17 و21 من الشهر الحايل، املقررتني يف 
محافظة البرصة.

فـإن  كمـدرب،  لعملـه  وباإلضافـة 
كاساس حاصل عىل شهادة املاجستري 

من إيطاليا وإسبانيا يف القانون، ولديه 
رشكة تقدم املشورة القانونية يف مجال 
الرياضـة، كمـا ترافـع يف الكثـري مـن 
القضايا الرياضية أمام محكمة كاس.

بغداد/حسني الشمري
يواجه اليوم االحد منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة منافسه منتخب 
كازاخستان يف لقاء مصريي وحاسم ضمن منافسات بطولة العالم 

الجارية احداثها حاليا يف البوسنة.
وقال رئيس اتحاد الكرة الطائرة الباراملبي أحمد حسـن:  سـيالقي 
اليوم منتخبنا الوطني منافسـه املنتخب الكازاخسـتاني يف مباراة 
حاسـمة ال تقبل القسـمة عىل اثنني امـا الفوز إن شـاء الله تعاىل  
واملـيض للعب عىل املراكزاألثمانية األوىل او الخسـارة السـامح الله 
للعب عىل املراكز من التاسع إىل املركز الثاني عرش، وهذا ما النتمناه 

ملنتخبنا الذي نعول عليه لتحقيق نتيحة ايجابية.
واضاف حسـن: ان منتخب كازاخسـتان يعد واحـدا من املنتخبات 
القوية ضمن القارة اآلسـيوية وسـبق ان واجهناه يف استحقاقات 

اسيوية سابقة وهو من الفرق الصعبة جداً..
وبـني حسـن: ان منتخبنـا كان قد خـرس مباراتـه األوىل يف إفتتاح  
البطولـة يـوم امـس االول الجمعة  أمـام منتخب ايـران الذي يعد 
املنتخـب االول عـىل القارة اآلسـيوية والرقم الصعـب عىل الصعيد  
العاملـي ثم حققنـا الفوز يف مباراتنـا الثانية عـىل منتخب كرواتيا 

بثالثة أشواط مقابل شوط واحد والتي جرت يوم أمس السبت .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
للصحافـة  العراقـي  لالتحـاد  التنفيـذي  عضـو 
الرياضية، الزميل بالل زكي، اكد اكتسابه الشفاء 
التام من االزمة الصحية التي تعرض لها قبل ايام 
قليلة، خالص االمنيات لزميلنا بالشفاء التام وان 

يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
 *****************

الزميل زيـد الرساج حل ضيفا يف 
برنامج (وطن سبورت) الذي يبث من عىل شاشة 
قنـاة (وطن) الفضائيـة، حيث ناقـش الربنامج 
العديـد مـن امللفات واملحـاور التـي تخص عمل 

وزارة الشـباب والرياضة، وكذلك االتحاد العراقي 
لكرة القـدم، كما ناقش الربنامج منافسـات بطولة 

خليجي 25 التي سـتقام يف محافظة البرصة مطلع العام 
املقبل، وكذلك ناقش الربنامج دور االعالم يف حل القضايا املشاكل التي تثار 

بشكل دائم يف رياضتنا.

بغداد/ امري الداغستاني
تدريبياً  معسكراً  املنتخب  إقامة  محمد،  عماد  الشباب،  منتخب  مدرب  أعلن 
املحطات  أوىل  يعد  ”املعسكر  إن  محمد  تركيا.وقال  يف  الحايل  الشهر  منتصف 
اإلعدادية لنهائيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان يف آذار من 
2023“.وأضاف انه من ”املؤمل ان يخوض املنتخب ثالث مواجهات ودية  العام 
خالل املعسكر الذي يستمر أسبوعني االوىل امام نظريه الرتكي للشباب والثانية 
الناشط  سبورت  انطاليا  نادي  أمام  والثالثة  للشباب  كوسوفو  منتخب  أمام 
نهائيات كأس  الشباب يف  ”. وضمت مجموعة منتخب  املمتاز  الرتكي  بالدوري 

آسيا للشباب منتخبات أوزبكستان البلد املضيف وسوريا وإندونيسيا .

بغداد/ الزوراء 
الثانية  الجولُة  األحد،  اليوم  تنطلُق، 
حيث  الصاالت،  لكرِة  املُمتاز  للدوري 
ستكون هناك سبُع مباريات، إذ تفتتح 
الجولة بلقاِء فريقي الرشطة والجنوب 
الثانية  الساعِة  عند  الشباب  قاعِة  يف 
الرابعة  الساعِة  عند  تعقبها  ظهرًا، 
وضيفه  بغداد  أمانة  مباراة  عرصاً 
فريق نفط البرصة، فيما تحتضن قاعُة 
الحكيم مباراة فريقي الحشد والحدود، 
آليات  فريَق  الظفر  فريق  ويالقي 

ويضيف  األعظمية،  قاعِة  يف  الرشطة 
فريق نفط الوسط فريق بلدية البرصة 
فريق  ويالعب  التضامن،  قاعِة  يف 
األول،  قاعة  يف  املصايف  فريق  الجيش 
فريق  لقاء  البرصة  نفط  قاعة  وتشهد 
الجنوب،  غاز  وفريق  البرصي  الشباب 

فيما يبقى فريق الرشقية باالنتظار.
عند  ستقام  املباريات  جميع  أن  علماً 
مباراة  باستثناِء  ظهراً  الثانية  الساعِة 
أمانة بغداد ونفط البرصة عند الساعِة 

الرابعة عرصاً.
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مدريد / متابعة الزوراء
انضم أتلتيكو مدريد إىل السباق الستقطاب 
أحد نجوم مانشسـرت سـيتي، وفقا ملا أكدته 

تقارير صحفية.
أتلتيكـو  أن  وذكـرت صحيفـة ”ذا صـن“، 
مدريد، يراقب تطورات األمور بني مانشسرت 
سيتي والعبه األملاني إلكاي جوندوجان، الذي 

ينتهي عقده بنهاية املوسم الحايل.
وكان الالعـب البالـغ مـن العمر 31 
عاًما، العبا أساسيا يف تشكيلة 

املدرب بيب جوارديـوال خالل األعوام املاضية، 
ولم يتبق له سـوى أقل من عـام عىل عقده يف 

ستاد االتحاد.
واختري العب خط الوسط األملاني قائدا للفريق 
يف الصيـف بعـد رحيـل الربازيـيل فرناندينيو، 
وما يزال يلعب بشـكل منتظـم بعد أن خاض 
17 مباراة يف جميع املسـابقات حتى اآلن هذا 

املوسم.
الصفقـة سـتكون منطقية بالنسـبة لفريق 
دييجو سـيميوني، بالنظر إىل حاجته لإلنفاق، 

بعدما ودع املسـابقات األوروبية يف وقت مبكر 
هذا املوسم.

كمـا أعرب بايـرن ميونيـخ األملانـي وجالطا 
رساي الرتكـي عن اهتمامهما بخدمات إلكاي 
جوندوجان الذي سـجل مع السيتي 51 هدًفا 

يف 267 مباراة.
وكان جوندوجان أول صفقة ملانشسرت سيتي 
يف عهـد جوارديوال، وانضم إىل النادي يف 2016 
مقابل 20 مليون جنيه إسرتليني من بوروسيا 

دورتموند.

أبوظبي / متابعة الزوراء
يخوض املنتخب السـعودي لكرة القـدم مباراته الودية الرابعة 
يف معسـكره يف أبـو ظبي اليـوم األحد أمام أيسـلندا عىل ملعب 
محمد بـن زايد، ضمن املرحلـة الثالثة مـن الربنامج اإلعدادي 

لبطولـة كأس العالـم FIFA قطر 2022™ التـي تنطلق بعد 
نحو أسبوعني.

وخـاض األخرض ثالث مباريات يف معسـكره الـذي بدأ يف 17 
ترشيـن األول/أكتوبر املـايض، ففاز عىل مقدونيا الشـمالية 

0-1، وتعـادل مـع ألبانيـا 1-1، وهنـدوراس 0-0.
ورّكـز املدرب الفرنيس إيـريف رونار يف الوقوف عىل مسـتويات 
الالعبني، بهدف التوصل للتشـكيل األمثل الذي سيعتمد عليه يف 
املباريات الرسمية.وساد االرتياح الجهاز الفني بعد تعايف جميع 

الالعبـني املصابـني، حيث التحـق الثنائي سـلطان الغنام 
ونارص الدورسي باملعسـكر يوم الخميس املايض، 

بعد فـرتة تأهيل يف مركز سـبيتار بالدوحة 
استمرت نحو أسبوعني. خضعا لتمارين 

خاصة رفقة الجهـاز الطبي، وهو ما 
ينطبق عىل املهاجم صالح الشهري 

الذي شـعر ببعـض اآلالم يف الفخذ 
واشنطن / متابعة الزوراءبعد ودية هندوراس.

تخطى بروكلني نتس أزمـة جدلية وتفّوق دون 
نجمـه املوقوف كايـري إرفينغ عـىل مضيفه 
واشـنطن ويـزاردز 86-128، يف دوري كـرة 

السلة األمريكي للمحرتفني.
وكان نتـس أقـال مدربه الكندي سـتيف 
نـاش الثالثـاء املـايض وأوقـف إيرفينغ 
خمـس مباريات عىل األقل، بعد أسـبوع 
مـن إثارتـه جـدالً كبـرياً عندما شـارك 
منشـوراً عىل مواقع تواصل االجتماعي، 
تضمـن رابطـاً لفيلـم تعـرض النتقـادات 

بسبب معاداته للسامية.
وبعد سـاعات من إيقافه، اعتذر إيرفينغ عىل موقع إنسـتغرام، 
لكـن التبعـات تواصلـت الجمعة عندمـا أوقفت رشكـة نايكي 
للمستلزمات الرياضية تعاونها مع الالعب وألغت إطالق حذائه 

الجديد كايري 8.
غرّد مالك النادي جو تسـاي بعد الفوز: ”دعونا نعيد الفرح إىل 

كرة السلة“.
ويف غياب إيرفينـغ، كان النجم اآلخر كيفن دورانت قريباً من 
تحقيـق تريبل دابل (عرش أو أكثر يف ثـالث فئات احصائية)، 

بتسجيله 28 نقطة و11 تمريرة حاسمة و9 متابعات.
وتألق دورانت يف مسـقط رأسـه وقاد فريقه إللحاق أسـوء 

خسارة بواشنطن عىل أرضه.
أضاف نيك كالكستون 18 نقطة لنتس الذي حقق فوزه الثالث فقط من 

أصل تسع مباريات.
وبعد تقدمه 12 نقطة عىل االسـرتاحة، رضب نتس بقوة يف الربع الثالث 

وسجل 59 نقطة يف الشوط الثاني مقابل 29 للمضيف.
قـال دورانت: ”واصلنا تمرير الكرة طوال الليلة. الجميع ملسـها، ارتقى 

نحو السلة وكان قادراً عىل اظهار بعض اللمحات الهجومية“.
تابع دورانت الذي تفّوق بشكل واضح عىل دانيال غافورد يف الربع األول: 

”هذا ما نرغب بتقديمه“.

كواالالمبـور / متابعـة الـزوراء
دعـا رئيس االتحـاد اآلسـيوي لكـرة القدم 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة أرسة كرة القدم 
 ™FIFA العامليـة للوحدة خلـف كأس العالم
يف قطر.ووقف رئيس االتحاد اآلسـيوي لكرة 
القدم بصالبـة مع دولة قطـر والفيفا وأكد 
دعمه الكامل من أجـل ضمان نجاح بطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وقال سـلمان بن إبراهيـم آل خليفة: ”تعود 
كأس العالم FIFA™ إىل قارة آسيا بعد غياب 

لـ20 عاًما وتقـام يف وقت صعب يتعاىف فيه 
العالم من آثار جائحة كورونا“.

وأضـاف: ”الجهـود االسـتثنائية املبذولة يف 
  ™FIFA دولة قطر ستضمن أن كأس العالم

ستحقق نجاًحا رائًعا“.
وتابـع: ”نجاح كأس العالم FIFA™ يف قطر 

هو رضورة كبرية حاليا“.
وأردف: ”ال توجـد أي رياضـة أخـرى تمتلك 
مثل هذه القـدرة الرائعة عىل جمعنا بالروح 

اإليجابية واملتعة والحماس والتفاؤل“.

أوديني / متابعة الزوراء
تعادل أودينيزي مـع ضيفه ليتيش 1-1 
يف الجولـة 13 مـن منافسـات الـدوري 

اإليطايل لكرة القدم.
وافتتح لورنزو كولومبو (33) التسجيل 
للضيوف ثـم أدرك الربتغايل بيتو التعادل 

ألصحاب األرض يف الدقيقة 68.
ويحتـل أودينيزي املركز السـابع مؤقتاً 

بـ23 نقطة.
ويف الـدوري الفرنـيس، انتهـت مبـاراة 
تروا وأوكسـري بالتعـادل اإليجابي 1-1 
يف الجولـة 14 من الدوري الفرنيس لكرة 

القدم.
وسـجل لرتوا الربتغايل روني لوبيز (27) 
بينما سجل غايتان بريين هدف أوكسري 

يف الدقيقة 85.
وعىل الئحـة الرتتيب، يأتي تروا يف املركز 
12 مؤقتاً برصيـد 14 نقطة فيما يحتل 
أوكسـري املركـز 14 مؤقتـاً برصيـد 13 

نقطة.
ويف اسـبانيا، فـاز جريونـا عـىل ضيفه 
أتليتيـك بلبـاو 1-2 يف الجولـة 13 مـن 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وسـجل كل من دافيد لوبيز سيلفا (67) 

وإيفان مارتني نونييز (75) هديف جريونا 
فيمـا دّون جوركا غوروزيتا هدف بلباو 

الوحيد يف الدقيقة 78.
وبعـد تعادله مع ريـال مدريد يف الجولة 
املاضيـة 1-1، واصل جريونـا الثبات يف 
النتائـج يف الفرتة األخـرية ليحتل املركز 

12 مؤقتاً برصيد 13 نقطة.
ويف أملانيا، حقق بوروسيا مونشنغالدباخ 
فوزاً كبرياً عىل شتوتغارت 1-3 يف الجولة 

13 من الدوري األملاني لكرة القدم.
وسـجل كل مـن جونـاس هوفمان (4) 
والفرنيس ماركوس تورام (25) وباتريك 
هريمان (4+90) أهـداف غالدباخ فيما 
كان هدف شتوتغارت الوحيد يف الدقيقة 

35 بواسطة الربتغايل تياغو توماس.
ويحتل بوروسيا مونشـنغالدباخ املركز 
السـابع مؤقتـاً بـ19 نقطـة فيما يأتي 
شـتوتغارت يف املركـز 15 مؤقتـاً بـ11 

نقطة.
ويف هولنـدا، فاز نيميجـن بصعوبة عىل 
مضيفه كامبور (1/0)، يف إطار املرحلة 
ال13 مـن الدوري الهولندي املمتاز لكرة 
القدم.ويديـن نيميجن بالفضـل يف هذا 
الفوز لالعبه، السه شـوني، الذي سجل 
هدف الحسـم يف اللحظـات األخرية من 
الشوط األول.ورفع الفوز رصيد نيميجن 

إىل 14 نقطة، يف املركز العارش.

وتوقـف رصيد كامبور عنـد 8 نقاط، يف 
املركز الثالث من القاع.

ويف تركيا، سـجل فريق عمراني سـبور 
فوزه األول يف املوسـم الحايل من الدوري 
الرتكي املمتـاز، بتغلبه عىل ضيفه أالنيا 
سـبور (1-3) يف الوقت الذي تعادل فيه 
قاسـم باشـا مع ضيفه أنقـرة جوجو 

(1-1) يف الجولة 13.
سـجل  تعـادالت،  و3  هزائـم   8 وبعـد 

عمراني سـبور فوزه األول هذا املوسـم 
ليبقـى يف املركز األخـري برصيد 6 نقاط 
وتوقف رصيد آالنيا سبور عند 16 نقطة 

يف املركز التاسع.
األول  الهدفـني  نايـري  أومـوت  وسـجل 
والثالـث لعمرانـي سـبور يف الدقيقتني 
21 و70 وأحـرز جريالـدو الهدف الثاني 
يف الدقيقة 38 وتكفل ويلسـون ادواردو 
بالهدف الوحيد ألالنيا سـبور يف الدقيقة 

.56
وعىل ملعب رجـب طيب أردوغان، تقدم 
فـودي كويتـا بهـدف لقاسـم باشـا يف 
الدقيقـة 58، ثم تعادل أنقرة جوجو عن 
طريق أناستاسـيوس خاتزيجيوفانيس 

قبل 5 دقائق من النهاية.
ورفع قاسم باشـا رصيده إىل 15 نقطة 
يف املركـز الحادي عرش مقابل 12 نقطة 

ألنقرة جوجو يف املركز الرابع عرش.
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تكساس / متابعة الزوراء
دور  جابـر  أنـس  التونسـية  وّدعـت 
املجموعـات مـن بطولة دبليـو تي ايه 
الختاميـة ملوسـم كرة املـرضب، فيما 
بلغـت البيالروسـية أرينـا سـابالينكا 

نصف النهائي يف تكساس األمريكية.
وتفّوقـت سـابالينكا املصنفة سـابعة 
عىل األمريكية جيسـيكا بيغـوال الثالثة 
3-6 و5-7، ثـم خـرست جابـر الثانية 
أمـام اليونانيـة ماريا سـاكاري الخة 

6-2 و3-6.
عامـاً   24 البالغـة  سـابالينكا  قالـت 
والالهثـة وراء لقبهـا األول يف 2022 : 
”أنا سـعيدة ألني تمكنت مـن الرتكيز 

وإنهاء املباراة بمجموعتني“.
سـابالينكا التـي رفعـت رصيدهـا إىل 
1-4 يف املواجهـات املبارشة مع بيغوال، 
اسـتفادت من األخطـاء املزدوجة (4) 
عـىل إرسـال خصمتهـا يف املجموعـة 

األوىل.
لكن يف الثانية، ارتفعت حدة املنافسـة، 
مع تعويض بيغوال كرس إرسال مبكر، 

ثم تعثر سابالينكا عىل إرسالها.
ورغم ارتكابها سـبعة أخطاء مزدوجة 

الثانيـة،  املجموعـة  إرسـالها يف  عـىل 
تمكنت من كرس إرسال بيغوال والتقدم 

عليها 5-3.
إرسـال  كارسة  رّدت  بيغـوال  لكـن 

البيالروسية فعادلت 5-5.
الكلمـة األخـرية لسـابالينكا  وكانـت 
بهمـا  حسـمت  متتاليـني  بشـوطني 

املجموعة.
قالت بيغوال: ”هذا أمر قاس، لكن هذه 
هـي كـرة املـرضب. هنـاك الكثري من 

املطبات يف هذه اللعبة“.
تابعت: ”تنهي السـنة بشـكل جيد ثم 

تأتـي إىل هنـا وتخـرس كل مبارياتك“، 
مشرية إىل أن عدد هزائمها هذا األسبوع 
يف فورت وورث يسـاوي ما تعرّضت له 

”يف ثالثة أشهر“.
وبعـد فـوز سـابالينكا، كانـت جابـر 
قـادرة عـىل التأهل إىل نصـف النهائي، 
بحال فوزها عىل ساكاري بمجموعتني 

نظيفتني.
لكـن وصيفـة ويمبلـدون وفالشـينغ 
ميـدوز ُمنيـت بخسـارة قاسـية أمام 
سـاكاري 6-2 و6-3 يف 69 دقيقة، بعد 
ارتكابهـا 31 خطأ مبـارشاً مقابل 10 

فقط لخصمتها اليونانية، فحلت ثالثة 
يف مجموعة نانيس ريتيش.

وأخفقـت جابر (28 عاماً) باسـتعادة 
انجازهـا يف دورة رومـا، عندمـا قلبت 
تأخرهـا 6-1 و5-2 أمام سـاكاري إىل 
فوز رائع دون أن تواجه أي كرة لحسم 

املباراة.
واسـتفادت سـاكاري، بصفتها بطلة 
للمجموعة، من عـدم مالقاة البولندية 
إيغا شـفيونتيك املصنفـة أوىل عاملياً يف 

نصف النهائي.
بـدالً مـن ذلـك، سـتالقي الفرنسـية 
كارولني غارسيا السادسة أو الروسية 
اللتـني  الثامنـة  كاسـاتكينا  داريـا 
تتواجهان السـبت عىل مركز الوصافة 

يف مجموعة تراييس أوستن.
قالت ساكاري التي كانت ضمنت تأهلها 
منذ األربعاء املـايض: ”أعتقد أنه يجب 
أن أتابـع ما أقـوم به. أنا أثـق بنفيس. 
ببسـاطة، ال أخىش شـيئاً يف امللعب“.يف 
املقابـل، يتحتم عىل سـابالينكا مالقاة 
شـفيونتيك املتألقة واملتوجـة بثمانية 
ألقاب هذه السنة، بينها روالن غاروس 

وفالشينغ ميدوز.
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يوكوهاما / متابعة الزوراء
توج يوكوهاما مارينوس بطالً للدوري الياباني لكرة القدم ألول 
مرة منذ 2019 بعد فوزه 1-3 عىل فيسـل كوبي يف اليوم األخري 

ملوسم البطولة وتفوقه عىل كاواساكي فرونتال حامل اللقب.
وتحقـق فوز فريـق املدرب كيفن موسـكات بفضـل هدفني يف 
الشـوط الثانـي حمـال توقيعي تاكومـا نيشـيمورا وتريوهيتو 
ناكاجـاوا لريتفـع رصيـد نقاط الفريـق إىل 65 نقطـة من 34 
مبـاراة وبفارق نقطتني عن كاواسـاكي املالحـق األقرب.وفاز 
كاواسـاكي 2-3 أمس السـبت عـىل أف.يس. طوكيـو لكن ذلك 
لم يكن كافيا لتتويجه باللقب للمرة الخة يف سـتة مواسـم بعد 
انتصار مارينوس. ولعب كاواسـاكي ألكثر من ساعة منقوصا 

من أحد العبيه بعد طرد حارس مرماه جونج سونج ريونج.
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روما / متابعة الزوراء

قـال جوزيـه مورينيو مـدرب روما 
إنـه من املهم عـدم إقصاء النادي 

اإليطـايل من الـدوري األوروبي 
لكـرة القدم، لكنـه أضاف أن 
فريقـه سـيواجه اآلن أندية 
التـي  القـرش“  ”أسـماك 
أبطـال  خرجـت مـن دوري 
لورينتسـو  أوروبا.وأحـرز 

بيليغرينـي هدفني من ركلتي 
جزاء يف الشـوط الثانـي ليقود 

رومـا لتحويل تأخـره بهدف أمام 
ضيفـه البلغـاري لودوغورتس للفـوز  1-3 الخميس املـايض واحتالل 
املركـز الثاني يف املجموعة الثالثـة وحجز مقعـده يف األدوار اإلقصائية.

وقال املدرب الربتغايل لشـبكة سكاي سـبورت: ”يف املواجهات الفاصلة 
سنلتقي بفرق عىل مستوى مختلف. من املهم بالنسبة لنا أن نتأهل لكن 
اآلن تأتي أسـماك القرش“.وأضاف: ”التقدم يف الدوري األوروبي يجعلنا 
فخوريـن، لم يكـن هدفنا االنتقال لدوري املؤتمـر وأن نصبح أحد أقوى 
الفـرق بالبطولة وأكثرها احتمالية للفوز باللقب“.وفاز روما بأول لقب 
لدوري املؤتمر األوروبي املوسـم املايض تحت قيـادة مورينيو، وهو أول 
لقب أوروبي كبري لنادي العاصمة منذ أكثر من 60 عاما.وقال مورينيو: 
”ربما ال تتوفر لدينا الظروف لالحتفال مثلما فعلنا العام املايض، لكن بعد 
هزيمتنا (-1صفر) أمام نابويل (يف الدوري اإليطايل) فزنا بثالث مباريات 
متتالية“.وينتظـر روما مواجهة أخرى مهمة اليوم األحد يف الدوري ضد 
التسـيو الذي يحتل املركز الـخ يف الرتتيب ويتخلف عن منافسـه املحيل 

صاحب املركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط.
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لندن/متابعة الزوراء:
 تتجـه صحيفـة اإلندبندنـت الربيطانيـة إىل 
تخفيـض الوظائف لديها بسـبب الرتاجع يف 
سـوق اإلعالنـات الرقمية وتدهـور الظروف 
االقتصاديـة، حيـث لـم ينجح املسـتثمرون 

األجانب يف تاليف هذا الخيار الصعب.
ولم تنج الصحيفة من مخاطر تراجع سـوق 
اإلعالنات الرقمية، رغم االسـتثمار السعودي 
فيها والدعم املايل السنوي املبارش مقابل إعادة 
استخدام اسم الصحيفة وبعض موضوعاتها 
يف النسـخة العربية ”إندبندنت عربية“ وهي 
مضطرة اآلن إىل خفض التكاليف واالستغناء 

عن ُخمس املوظفني.
وذكر تقرير لصحيفـة الغارديان الربيطانية 
أن اإلندبندنت عرّضت مصري ٥٢ من املوظفني 
لديها للفصل، ٣٠ منهم يف مناصب تحريرية، 
مـن بني حوايل ٢٤٠ موظًفا، حيث أن الرتاجع 
يف سـوق اإلعالنات الرقمية وتدهور الظروف 
االقتصاديـة يف اململكة املتحـدة يجرب النارش 
عـىل اإلنرتنـت فقـط عـىل السـعي لخفض 

التكاليف.
وكانـت اإلندبندنت أطلقت أربعـة مواقع لها 
باللغات العربية والرتكية والفارسية واألوردو 
عقب تعاقـد الصحيفـة الربيطانية املرموقة 
مع املجموعة السـعودية لألبحاث والتسويق 

.“SRMG”
وتنـرش املواقـع األربعـة أخبـارا وتحليـالت 
عـن األحداث والعالقـات الدوليـة، باإلضافة 
إىل مقـاالت وتقاريـر مرتجمة من النسـخة 

اإلنكليزية األم.
اإلندبندنـت  ملؤسسـة  العـام  املديـر  وقـال 
اإلعالميـة زاك ليونـارد إن الصفقـة الجديدة 
سـتمكن الصحيفة الربيطانيـة من الوصول 

بمعدل أرسع إىل جمهور الرشق األوسط.
تمتلـك وتديـر   “SRMG” أن رشكـة يذكـر 

العربيـة  الصحفيـة  املشـاريع  مـن  عـددا 
البـارزة، باإلضافة إىل مواقع ناطقة باألوردو 
واملالياالميـة (إحـدى لغـات جنـوب الهنـد) 
وهـي تعد رافـدا ماليا مهما لهذه املشـاريع 

اإلعالمية.
لكـن زاك ليونـارد الرئيـس التنفيـذي قـال 
يف رسـالة بالربيـد اإللكرتونـي إىل املوظفـني 
األربعاء ”نحن يف خضم مناخ اقتصادي شديد 
الصعوبة، حيث تؤثر الرياح املالية املعاكسـة 
عـىل الصناعـة بأكملهـا. وبالنظـر إىل هذه 
الظروف املعاكسـة، كان عـىل مجلس اإلدارة 
مراجعة مـوارد أعمالنـا، وعند القيـام بذلك 
تم االقرتاح بموجب التشـاور خفض تكاليف 
التشـغيل، وسـيتم إغالق بعـض الوظائف يف 

العمل“.
وقال تقريـر صحيفة الغارديـان إن الحاجة 
إىل خفـض التكلفة كانـت مدفوعة بالرتاجع 
يف سوق اإلعالنات الرقمية الذي أثر أيًضا عىل 
رشكة ميتا مالكة فيسـبوك وإنستغرام، كما 
سجل موقع يوتيوب اململوك من قبل فيسبوك 
اإليـرادات،  انخفـاض عـىل اإلطـالق يف  أول 
باإلضافـة إىل تغيـري فيسـبوك الخوارزميـة 
عـىل املحتوى الـذي يظهر يف موجـز األخبار 
للمسـتخدمني والتـي تـم تنفيذهـا يف وقـت 

سابق من هذا العام.
وقالت صحيفة اإلندبندنت إنه عىل الرغم من 
االسـتثمار والنمـو يف مجاالت تشـمل خدمة 
التلفزيـون عـرب اإلنرتنـت ونشـاط التجارة 

اإللكرتونيـة والتوسـع يف الواليـات املتحدة، 
فإنها تحتاج اآلن إىل خفض التكاليف.

وتأتـي التخفيضات عـىل الرغم مـن أن أحد 
رجـل  اإلندبندنـت  صحيفـة  يف  املسـاهمني 
إيفجينـي  الربيطانـي   – الـرويس  األعمـال 
ليبيديـف دخـل أساسـا مجال االسـتثمار يف 
الصحافة ملضاعفـة أرباحه العام املايض من 
٢٫٧ مليـون جنيه إسـرتليني إىل ٥٫٤٨ مليون 

جنيه إسرتليني.
املوظفـني  أن  وبروتـون  ليونـارد  وذكـر 
املترضريـن قـد تـم إطالعهـم عـىل الخطط 
و“سـتتم مناقشـة جميـع األدوار الجديـدة 
املتاحة معهم عىل سبيل األولوية، قبل اإلعالن 

عن أّي يشء خارجًيا“.

للصحيفـة  األجنبـي  االسـتثمار  أن  ويبـدو 
لـم يكن كافيـا لتعويـض تراجـع اإلعالنات 
الرقميـة، وقد اسـتحوذ مسـتثمر سـعودي 
عىل حصة كبرية من موقـع اإلندبندنت الذي 
يملكـه ليبيديـف، وذلـك كجزء مـن مخطط 

الدفع باملوقع إىل منطقة الرشق األوسط.
وحصـل محمد أبوالجدايل عـىل حصة هامة 
تقدر بنسـبة ٣٠ يف املئـة يف رشكة ”ديجيتال 
نيوز أنـد ميديا“، وهي الرشكـة األم للموقع 
اإللكرتوني، بما يف ذلك األسـهم التي بيعت له 
من قبل املسـاهمني األصغـر حجما يف عامي 

٢٠١٧ و٢٠١٨.
وقـد قلّـص إيفجيني، ابـن الوكيل السـابق 
يف لجنـة أمـن الدولـة واملليارديـر ألكسـندر 
ليبيديف، من أسـهمه مـن ٦٠ يف املئة إىل ٤١ 
يف املئة. فضال عن ذلك، قلّص مسـتثمر ثالث 
وهو جوستني بيام شـو رئيس مجلس إدارة 
اإلندبندنـت من حصته التي تفوق ٣٠ يف املئة 

لتصبح ٢٦ يف املئة.
وقد تحدثت صحيفة الفايننشـال الربيطانية 
عـن هذه الصفقـة يف ينايـر ٢٠١٨، وذكرت 
أن املستثمر السـعودي يريد أن يصدر نسخا 

رقمية منها باللغتني العربية واألوردية.
ويملـك أبوالجدايـل نصـف أسـهم رشكتـي 
اإلندبندنت وإيفنينج ستاندرد، ويعود النصف 
الثاني إىل رشكة ”وندرز إنفسـتمنتس“ التي 

يديرها بنك سعودي تابع للدولة.
ويـرى محللـون أن الهـدف مـن االسـتثمار 
يف الصحافـة ال ينبغـي أن يكـون مقتـرصا 
عـىل تحقيق األرباح فهنـاك دائما نظرة أبعد 
بكثـري من ذلـك، تتعلـق بالتأثري عـىل الرأي 
العـام وتحريك بوصلة األحداث، وهو ما دفع 
االستثمار السعودي إىل التوجه نحو صحيفة 

بريطانية تملك حضورا قويا.
وّرصح تشاريل بيكيت أسـتاذ اإلعالم يف كلية 

لنـدن لالقتصـاد قائـال ”ال أحـد يسـتثمر يف 
الصحافـة لتحقيق أرباح سـهلة، لذلك يجب 
أن يكون الدافع وراء ذلك هو الرغبة يف تغيري 

الوضع والتأثري“.
وأفـادت صحيفـة اإلندبندنـت، التـي أنهـت 
إصداراتها املطبوعة يف عام ٢٠١٦ بينما بدأت 
يف نفـس الوقـت يف تعزيز وجودهـا رقميا يف 
الواليـات املتحدة، أنها حققت زيادة بنسـبة 
٣٦ يف املئـة يف اإليرادات عىل أسـاس سـنوي 
من ٣٠ مليون جنيه إسـرتليني إىل ٤١ مليون 

جنيه إسرتليني يف عام ٢٠٢١.
ومنـذ إغـالق الصحيفـة، ارتفـع عـدد رّواد 
املوقع عىل اإلنرتنت إىل أكثر من الضعف. كما 
شـهد املوقـع ارتفاعا مفاجئا يف عـدد القراء 

بالواليات املتحدة.
وارتفعت عائـدات الصحيفـة اإللكرتونية يف 
اململكـة املتحـدة بنسـبة ٥٧ يف املئـة من ١٥ 
مليون جنيه إسرتليني إىل ٢٣٫٥ مليون جنيه 
إسرتليني، وارتفعت إيرادات الواليات املتحدة 
وكندا بنسبة ٢٩ يف املئة من ٧٫٦ مليون جنيه 
إسـرتليني إىل ٩٫٩ مليـون جنيه إسـرتليني ، 
بينمـا نما الدخـل من مناطق أخرى بنسـبة 
٩٠ يف املئـة مـن ٥٫٢ مليون جنيه إسـرتليني 
إىل ٩٫٩ مليـون جنيه إسـرتليني.وعند تقديم 
التقرير املايل السـنوي يف فرباير املايض، اتخذ 
ليونارد نـربة متفائلة قائالً إن السـنة املالية 
األخرية للمجموعة قد بدأت بشـكل جيد وإن 
املجموعـة ”واصلـت تقديـم أداء قـوي مـن 
الجمهـور واإليرادات بما يتمـاىش مع خطة 

أعمالها“.
ومع ذلك، فإن تدهور الوضع االقتصادي دفع 
النـارش إىل التطلع إىل خفـض قاعدة التكلفة 
السـنوية البالغة ٢٤ مليون جنيه إسـرتليني 
يف عـام ٢٠٢١، ارتفاًعا مـن ١٩ مليون جنيه 

إسرتليني يف عام ٢٠٢٠.
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 بغداد/ الزوراء: 
األمنـاء  مجلـس  رئيـس  أشـاد 
بشـبكة اإلعالم العراقي الدكتور 
جعفر الونان، بأداء وكالة األنباء 
العراقيـة (واع) وتعاملها املهني 
مـع األحـداث، وفيمـا أكـد أنها 
الدولة والشعب،  سـتبقى صوت 
اإلعـالم  شـبكة  رئيـس  اشـاد 
العراقي الدكتور نبيل جاسم، بـ 
(واع) مؤكـدا أن إتقانها لصناعة 
الخـرب جعلهـا أبرز مصـادره يف 

العراق.
يأتي هـذا بمناسـبة الذكرى 63 
العراقية  األنباء  لتأسـيس وكالة 
(واع) وبحضور نقيب الصحفيني 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني 

العرب مؤيد الالمي.
األمنـاء  مجلـس  رئيـس  وقـال 
بشـبكة اإلعالم العراقي الدكتور 
جعفر الونان يف كلمته بمناسـبة 
وكالـة  لتأسـيس   63 الذكـرى 
امـس  (واع)  العراقيـة  األنبـاء 
السـبت : ”نحتفي اليـوم بذاكرة 
صادقـة أرشـفت تاريـخ العراق 
ملدة 6 عقود ممثلة بوكالة األنباء 
العراقية، الضوء اإلعالمي الناصع 
يف ظل تزايد الفوىض والعشوائية 

يف اإلعالم الرقمي“.
وكالـة  عملـت  ”لقـد  وأضـاف، 
األنبـاء العراقية بقيـادة متميزة 
لنقل املعلومات واألحداث بمهنية 
عاليـة يف ظـل ظروف سياسـية 
معقدة وحرجـة، وال يخفى عىل 
حرضاتكـم أن اإلعـالم يتجـه إىل 
اإلعالم الرقمـي أو إعالم الهاتف 
لذلـك نعمـل يف شـبكة اإلعـالم 
العراقـي عـىل إنشـاء منصـات 

إعالمية متزنة“.
هـذه  ”اسـتغل  الونـان،  وأكـد 
املناسـبة للمطالبة بدعم شـبكة 
بالتسـهيالت  العراقـي  اإلعـالم 
املاليـة واإلدارية ودعـم العاملني 
فمـن أراد أن يؤثر بالـرأي العام 
عليه أن ال يبخل عىل إعالم الدولة 

وكذلك دعم العاملني فيه“.
السـادة  ندعـو  ”كمـا  وتابـع، 

ترشيـع  إىل  النـواب  مجلـس  يف 
قانـون ينظـم العمـل الصحفي 
مـن الفـوىض ويحمـي حقـوق 
العاملني يف املؤسسـات اإلعالمية 
الترسيـح  مـن  والصحفيـة 

اإلجباري والتعسف اإلداري“.
وأكد أن ”شـبكة اإلعالم العراقي 
هي صـوت الدولة والشـعب معاً 
الحقائـق  عكـس  عـىل  وتعمـل 
الـرصاع  عـن  بعيـداً  واألحـداث 
االهتمـام  وكذلـك  السـيايس 

بملفـات مهمـة مثـل الطفولـة 
واألرسة واملناخ والتصحر وشحة 
املياه والبطالة وحقوق اإلنسـان 
ومواجهة خطـر املخدرات وأزمة 
السـكن والتأكيـد عىل مشـاريع 

الصناعة والزراعة“.
وأشـار إىل أن ”هذه فرصة جيدة 
للمطالبـة بتوفـري أعـىل مراحل 
الشـفافية يف مكافحـة الفسـاد 
وتسـهيل إجراءات الحصول عىل 
املعلومـات املؤكـدة وتعزيز دور 
القضاء العراقي يف دعم الصحافة 

واإلعالم يف البالد“.
ولفـت الونـان إىل أننا يف شـبكة 
اإلعـالم نعمـل عـىل أن تنطلـق 
مؤسسات الشبكة من املحلية إىل 

العربية والعاملية“.
وختـم بالقـول، ”أخـرياً أتقـدم 
بالشـكر الجزيل للسـادة أعضاء 

مجلـس األمنـاء والسـيد رئيس 
شبكة اإلعالم العراقي والعاملني 
يف وكالة األنباء العراقية وكل عام 

وانتم بخري“.
مـن جانبـه أكـد رئيس شـبكة 
اإلعـالم العراقـي الدكتـور نبيل 
جاسم، أن نجاح الشبكة ووكالة 
األنبـاء العراقيـة (واع) مـا كان 
ليتحقق لوال عملها بروح الفريق 
الواحد، وفيما أشـاد بـ(واع) أكد 
أن إتقانها لصناعة الخرب جعلها 

أبرز مصادره يف العراق.
وقال رئيس شبكة اإلعالم العراقي 
يف كلمة له خالل ذكرى تأسـيس 
وكالـة األنبـاء العراقيـة (واع): 
”نحـن نلتقـي مجـدداً لالحتفاء 
بواحــدة مـن أعرق املؤسسـات 
الصحفية يف الرشق األوسـط، يف 
الذكرى الثالثة والستني لتأسيس 
وكالـة األنبـاء العراقيـة، ثانـي 
وكالة أنباء ناطقة بالعربية، هذه 
التي أسـهمت  الرائدة  املؤسسـة 
يف صناعـة خبــرات اآلالف مـن 
العاملـني يف مجال الصحافة عىل 

مـدى عقـود مـن الزمن“.
وأضـاف: ”أنتهـز هـذه الفرصة 
موقـع  مـن  عنهـا  للحديـث 
املسؤولية، فعىل الرغم من ريادة 
هذه املؤسسـة فإنهـا عانت من 
معظـم  كحـال  تراجـع  فـرتات 

العراقيـة  الدولـِة  مؤسسـات 
والسـيما بعـد عـام 2003، هذا 
الرتاجـع كانت له أسـباب كثرية 
أهمها تعاقـب اإلدارات والتعامل 
مـع املؤسسـة عـىل أنهـا مهمة 

مرحلية“.
وتابع، ”األوان آن أن نلتفت إىل أن 
هذه املؤسسات هي ليست تابعة 
لشـخص أو نظام أو حكومة، بل 
هي مؤسسـات للدولـة العراقية 
ويجب العمل واالرتقاء بها؛ حتى 

تكون عـىل قدر هذه املسـؤولية 
الوطنيـة واالجتماعيـة عـىل حد 

سواء“.
وتابع، ”ألن أمل الصحافة الحرة 
كان كبـرياً بعـد لحظة إسـقاط 
النظـام الديكتاتـوري، حيث كنا 
نتطلع اىل ثـورة يف مجال صناعة 
الخـرب ومالحقتـه، فـإن وكالـة 
يسـعفها  لـم  العراقيـة  األنبـاء 
الحـظ وال القائمـون عليها، ألن 
تسـرتد مكانتهـا عربيـاً ودولياً، 
وعـدم  تـارة  اإلهمـال  بسـبب 
مواكبة الثورة التكنولوجية تارة 

أخرى“.
واردف جاسم: ”وال أُخفيكم رساً 
أننـا عنـد تـسـنمنا املسؤولية يف 
شبكة اإلعالم العراقي، تفاجأنـا 
بضـعف املتابعـات والقراءات يف 
موقـع الوكالة، وقمنـا يف حينها 

بوضـع خطة مفصلـة؛ من أجل 
إعادة النشـاط إليها باالستعانة 
املميـزة  الصحفيـة  بالفـرق 
التـي تزخـر بهـا شـبكة اإلعالم 
العراقـي، وتمكنــا خــالل مدة 
وجيزة من تحويل الوكالـة مـن 
مجــرد موقـع يـزوره عرشات 
املسـتخدمني يوميـًا، إىل منصـة 
مليـونــي  مـن  أكثـر  يتابعهـا 
شــخص عرب مختلـف منافذها 
اإللكرتونية، حتى أصبحت وكالة 
(واع) واحـدة مـن أبـرز املصادر 
يف صناعـة الخـرب ومالحقتـه يف 
العراق، ولسـُت مغاليــاً إن قلت 
إنهـا األبرز عـىل اإلطـالق، األمر 
الـذي مكنها من العـودة كعضو 
أسـايس وفاعل يف اتحـاد وكاالت 

األنباء العربية“.
لهـذا  أنـه ”مـا كان  إىل  وأشـار 
النجـاح أن يتحقـق لـوال العمل 
بروح الفريق الواحد داخل شبكة 
اإلعـالم العراقـي والـدور الكبري 
الذي لعبه مجلس األمناء رئاسـة 
وأعضـاء، حيـث ملسـنا منهـم- 
بشـكل دائم - دعماً كبرياً لجميع 
األفكار التي من شأنها أن تطور 
عمل جميع مؤسسـات الشـبكة 

األنبـاء  وكالـة  مقدمتهـا  ويف 
العراقية“.

واختتم قوله: ”أنتهز هذه الفرصة 
لتقديـم الشـكر والثنـاء لجميع 
وأقــول  الوكالـة،  يف  العاملـني 
مــا كنـا أن نخطـو خطوة نحو 
النجاح لـوال جهودكـم الجبارة، 
وإتقانكم فنــون صناعة الخرب 
”أتوجـه  مضيفـا  ومالحقتـه“، 
بالشكر الجزيل لجميع السيدات 
والسـادة الحضـور ملشـاركتهم 

فـي هـذا الحفل“.
يف غضـون ذلـك شـارك نقيـب 
الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد 
الصحفيـني العرب مؤيـد الالمي 
، يف تكريـم الزمـالء االعالميـني 
املتميزيـن يف ارسة تحرير وكالة 
االنباء العراقية ” واع ” بمناسبة 
الذكرى السنوية 63 لتأسيسها .

بغداد / نينا:
اختتمت، يوم امس السبت يف العاصمة النمساوية 
فيينـا، فعاليات املؤتمر الدويل عايل التمثيل إلنهاء 
االفـالت مـن العقـاب يف الجرائـم التـي تطـول 
الصحفيني، بمشـاركة العـراق وبرعاية منظمة 
اليونسـكو العامليـة. وركزت اجتماعـات املؤتمر 
عىل مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين يف آليات 
الحماية والسالمة واالمان ومكافحة االفالت من 
العقاب.واسـتعرض مسـؤول برامـج االعالم يف 
مكتب اليونسـكو الدويل للعـراق، ضياء صبحي، 
ممثال عـن املنطقـة العربيـة وشـمال افريقيا ، 
الئحـة املشـاورات اإلقليميـة للـدول العربية ، إذ 
اعترب معظم املشاركني يف االستطالع عرب اإلنرتنت 
أن مقاضـاة الجرائم املرتكبة ضد الصحفيني هي 
أقـل مجـاالت التدخل نجاًحـا بموجـب الخطة، 
فضال عن نقـص التدريب القانونـي للصحفيني 
، ما يعزز معرفتهـم بحقوقهم بموجب القوانني 

الوطنيـة والدولية، مع ضعـف الثقافة القانونية 
بحريـة التعبري عن الرأي للسـلطات القضائية يف 

املنطقة العربية.
وقـدم صبحـي توصيـات املشـاورات اإلقليميـة 
للـدول العربية ، والتـي تضمنت إنشـاء آلية آمنة 
للصحفيني، وخاصة النساء، لإلبالغ عن املضايقات 
واالعتداءات، وكذلك مراجعة القوانني الوطنية بما 
يتمـاىش مع املعايـري الدولية، وإضافـة املزيد من 
األحـكام التي تحمـي الصحفيني، وكذلك إنشـاء 
منصـة لنـرش البحـوث األكاديمية حول سـالمة 
الصحفيني.كمـا تضمنـت التوصيـات ايضـا ، ” 
تعزيز سـيادة القانون وإنشاء محاكم متخصصة 
أو هيئـات تحقيـق دوليـة مسـتقلة للتحقيـق يف 
القضايا املتعلقة بالصحفيني، ومشاركة القضايا 
القانونية للصحفيني مع شبكة دولية من املهنيني 
القانونيـني ومـع سـلطات قضائية دوليـة وفتح 

تقارير مراقبة لقضايا العنف ضد الصحفيني“.

الحلة / نينا:
أقامـت هيئـة اإلعـالم واالتصـال الحكومـي 
،بالتعاون مع فـرع نقابة الصحفيني يف بابل، 
ورشـة عمل بعنوان ” واقع اإلعالم الوطني يف 
العراق بني التحديات واملعالجات“، وبمشاركة 

عدد من إعالميي وصحفيي املحافظة.
وقـال رئيـس فـرع النقابـة يف بابل، يوسـف 

الجمـل: ”ان الورشـة تناولت اهـم التحديات 
التـي تواجـه الصحفـي واإلعالمـي العامل يف 
العراق يف ظـل الحكومـات املتعاقبة والوضع 

السيايس املتغري“.
واضاف ”ان فرع النقابة يهدف من خالل هذه 
الورشة إىل توسـيع األفق القانوني لصحفيي 

واعالميي املحافظة“.
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يتمتع بأسلوب رسدي ممتع ، ويرسم 
خريطـة قصصه ورواياتـه بإتقان ، 
يمتلك مهارة عالية يف خلق الفضائي 
مـن خـالل توظيـف أركان الـرسد ، 
قلمـه ال يعرف الرتهـل من خالل فن 
الحذف وفن االضافة، يحسن صياغة 
االسـتهالل والدخـول اىل قلب الحدث 

بطريقة مرنة .
مفـردات  تتنـاول  قصصـه  معظـم 
الواقـع اال انه يؤطرهـا بفنية عالية 
وينسـجها بخيوط التشـويق ، قلمه 
ال يعـرف الفوازيـر والطالسـم اال ان 
متوالياتـه الرسديـة  تحمـل دالالت 
كبرية . بدأ حياته االبداعية بالحوارات 
التي منحته كفاءة يف الدخول اىل عالم 

الرسد .
عضو اتحاد االدباء والكتاب يف العراق 
/ رئيـس  مؤسسـة صـدى القيثارة 

االعالمية
القيثـارة  صـدى  وكالـة  مديـر 

االخبارية.
صدرت له املؤلفات التالية 

1. زبد االيام .حوارات ثقافية ..الجزء 
االول 2017 دار الفرات العراق /بابل

2.وكتـاب وهـج الحـروف .قـراءات 
ثقافيـة  2018دار الفـرات العـراق/

بابل
3.كتـاب حـوارات ثقافية زبـد االيام 
الجزء الثاني  2018دار الفرات العراق 

/بابل
امللتقيـات  الثقافـة  رواق  كتـاب   .4
الثقافية يف كربالء . 2019 دار الفرات 

/العراق بابل
5. نبوءة حمامة مجموعة قصصية . 

عن دار الفؤاد القاهرة 2019
6. كتاب حوارات ثقافية عطاء االيام 
الجزء الثالث 2019 دار املداد / العراق 

كربالء
7. كتـاب مجموعـة قصصية جذور 
عنيـدة عـن دار النخبـة القاهـرة / 

2020
8. كتـاب مجموعـة قصصيـة غبار 
القاهـرة  النخبـة  دار  عـن  االرواح 

2020/
9. كتاب وهـج الرسد قراءات ثقافية 
والنـرش  للطباعـة  الـرسد  دار  عـن 

2021
10.كتاب خفايا الرسد رؤى نقدية يف 
اعمال القاص اسـامة ابراهيم 2021 

دار النخبة القاهرة
11. رواية عـىل حافة الخوف عن دار 

النخبة القاهرة 2022
12. كتـاب سـحر القصـة والروايـة 
قراءات يف الـرسد تحت الطبع دار بن 

النفيس االردن 2022
13. مجموعـة قصصيـة أنـا .. الظل 

عن اصدارات اتحـاد االدباء والكتاب 
العراقيني 2022

دخلنا بيدر القاص والروائي العراقي 
خالد مهدي الشـمري ، وخرجنا منه 

بهذا العطاء :
•ما وظيفة الثقافة اليوم يف تصورك.        
يف  كبـريا  دورا  الثقافـة  تلعـب  ـــ  
املجتمـع ولهـا ثقلهـا حيـث تراهن 
الشـعوب يف غزوها بلدنا الحبيب عىل 
طمـس ثقافـة البلد والذي يـؤدي اىل 
طمس هويتـه الفكرية والسياسـية 
للسـيطرة  الجهل والتخلف  ونتشـار 
عىل مقدراته كافة ، لذلك عىل الطبقة 
املثقفة ان يكـون لها دورا فعاال (  ال 
يوجـد بلد يمكـن أن تتطـور حقا ما 
لم يتـم تثقيف مواطنيها.  نيلسـون 

مانديال )
* كيـف تـرى العالقـة بـني الناقـد 

واملؤلف؟

 ـــ انـا مـع الـرأي الـذي طرحته ( 
الشـاعرة املغربية نعمة ابن حالم أن 
النقد األدبي هو املدخل الرئييس لفهم 
أنواعها.  النصوص األدبية بمختلـف 
كما اعتقد ان للنقد دورا كبريا يف فرز 
الكم الكبري من النتاج االدب وتوجيه 
نحـو جـادة االسـس االدبيـة حينما 
يكون نقـدا مبنيا عـىل ثقافة نقدية 
حقيقيـة عدى انه واعـز نحو تقديم 

االفضل  وتطويره.
* يف ظـل الخـراب الـذي يعـم العالم 
هل ما زالت القصـة تحقق الحضور 

املطلوب لها ؟
ــ لسـت قادرا عىل الحكم وانا اعترب 
نفيس ما زلت اتعلم القصة وتعجبني  
مـن الكثـري من االدبـاء، كمـا هناك 
الكثـري ايضـا مـن الدخـالء تعلمـت 
منهـم ان ادقق واتمحـص كثريا قبل 
الرشوع يف عمل جديـد واكيد الفكرة 
وحدها ليسـت كافية فهي تحتاج اىل 
دراية بمقومات نجاح القصة وهناك 
قصص كثـرية قد اقـول ال تنىس أبدا 
القصة موجودة قبل اكتشاف الكتابة 
حيـث كانـت تتناقـل شـفويا واقدم 
بلـد يف كتابة القصـة هو مرص عربيا 
وهناك اسـماء خلدها التاريخ نجيب 
محفـوظ ويوسـف ادريـس يوسـف 

السباعي وغريهم .
* ما إحساسك بعد االنتهاء من كتابة 

قصتك ؟
ج/ كتابـة القصة هي والدة فكرة او 
عدة افكار وهنا استطيع ان اقول انه 
مخاض وعملية تستحق عند نهايتها 
ان تشـعر بالفخـر واالعتزاز وشـعر 
اخـر يصاحبـك وانـت تجـد نتاجـك 
كمولـود امامـك احسـاس ال يوصف 
بأنك انجزت وصنعت شـئا ما واالكرب 
حينمـا تكون قد سـاهمت بفكرة او 
معالجـة لهـا فائدة يف املجتمـع . اما 

عن اهم حدث يف حياتي وهي االنتهاء 
من روايتي االوىل التي دام العمل فيها 
اكثر من اربع سـنوات والتي خرجت 
بحلـة مقبولة لـدى املتلقـي وتحمل 

عنوان عىل حافة الخوف . 
* كيـف تتجّىل صورة املـرأة يف قلمك 

القصيص والروائي؟
 ــ للمرأة صـور مختلفة يف كتاباتي 
او عند االدباء بالعموم لكني شـكلت 
صـورا مختلفة للمـرأة االم والحبيبة 
منهـا  العاملـة   ، والزوجـة  والبنـت 
وهـي صورة نجدهـا يف املجتمع كما 
مناضلـة وهي تشـارك يف املظاهرات 
كمـا يف مجموعتي غبار االرواح قصة 
كـي تموت والزوجـة الثانيـة وامرأة 
تمـوت مرتـني وسـحابة حـب وعن 
املظلومة كتبت شـجرة الرمان وهي 
قصة اغتصاب. أما مجموعتي جذور 

عنيدة فيمكن ان اقول اغلب قصصها 
عن املـرأة مثل عريـس والقبلة االوىل 
وقسـمة وانتحـار وحديـث العيـون 
وجـذور عنيدة كما فيهـا نقد للواقع 

الذي تعيشه املرأة مثل تقاليد بالية 
* هل تخاف من الفشل ؟

ــ ال يوجد انسـان يف الكون ال يخاف 
الفشـل والفشـل نقيض الفوز وبما 
انـك تبحـث عن الفـوز فال بـد لك ان 
تناقـض او تحـارب الفشـل . وعـن 
نفـيس كنـت ال اخاف الفشـل لكنني 
حذر من التقرب لتلـك املنطقة بينما 
االن وبعـد اربعـة عـرش كتابـا فإني 
اخاف وبشدة من الفشل . لذلك اتردد 

كثريا قبل ان اكتب شيآ.
* يقـول البعض ان عرصنا هو عرص 

الرواية بامتياز ، فماذا تقول ؟
ـــ للقصـة مميـزات خاصـة ولهـا 

حضـور ولها بصمة يف الوسـط الذي 
يمـىس متلقـي ، لكن مهمـا تقدمت 
ومهما تطورت فإن للرواية الحضور 
عديـدة  اسـباب  وهنـاك  والهيمنـة 
اكتمال الرؤية عرب اكتمال مالبسـات 
الحدث مـن صغرية وكبـرية يف قصة 
الروايـة كذلـك التطـرق للتشـعبات 
والزوايا االخرة املكملة للحدث جعلها 

اكثر مقبولية.
 كذلك ترابط االحداث ووحدتها بينما 
يف املجموعـة القصصيـة نجـد افكار 
متعـددة فـكل قصـة تأتـي بفكـرة 
مغايـرة وان تشـابهت االفـكار فهي 
ليـس فيهـا اندمـاج فكـري كمـا يف 
الرواية وهي صورة معربة عن الواقع 
بـل هي احيانـا واقع مصـور وكذلك 
الروايـات الخيالية فهـي صور لواقع 

متخيل متكامل . 

داود سلمان الشوييل
   عندمـا نلـج عالم هذه ”السـطور“ التي 
الناقـد خالـد بوزيـان املوسـاوي  كتبهـا 
تحـت عنـوان  ((ملحمة لقاء بـني معلوم 
وموهـوم)) مـن أّول لفظـة فيهـا إىل آخر 
لفظـة، لـم نجد تصنيفـا ملا نقـرأ قد كتب 
عنهـا، أو كانت قد بدأت به. فالتصنيف أما 
أن يأتـي من خالل القـارئ، إذ هو يصنفه 
مـن خـالل ذاكرتـه القرائية، ومـا تحمله 
من اشـرتاطات كل نـوع أدبي معني، أو أن 
يذكر التصنيف مسـبقا، وهذه السطور ال 
تحمـل تصنيفا يمكن االعتمـاد عليه، وقد 
بدأت بقراءته فلزاما عـّيل أن أصنفه حتى 
لـو كان ذلـك يف ال وعيي أنا عىل انه شـعر. 
وملـا كان الذي أمامي من سـطور مكتوبة 
قد صنفتهـا ذاكرتي عىل انها شـعر، فأي 
نوع من الشعر هذا؟ هل هو شعر عمودي 
يحتفظ بعمود الشـعر، وبالقافية، وبوزن 
شـعري من أوزان الفراهيـدي؟ أم انه من 
شـعر التفعيلة، ويحتفظ بمـا يحتفظ به 
شـعر التفعيلة من وزن حاصـة، وإيقاع؟ 
أم انه شـعر يندرج تحت مسـمى قصيدة 
النثر املحررة من كل يشء يلتزم به الشـعر 
العمودي، أو شـعر التفعيلة، ويضيف اليه 

أشياء جديدة؟
 لقـد توصلت القراءة األوىل للسـطور هذه 
عىل انها تعد شـعرا وفـق تصنيف قصيدة 

النثر العربية.
***

أّول ما نجد يف قصيدة النثر هذه انها تتكون 
من مقاطع شـعرية أربعة، غري متساوية 
أعداد األبيات، أو السـطور الشعرية، ألنها 
قصيدة ال تتحمل االسهاب يف الكتابة، كأي 
قصيدة ناضجة، متكاملة، وهذه أّول ميزة 

تمتاز بها.
سندرس كل مقطع من القصيدة عىل حدة 
من خـالل عنـارصه األولية التـي حركته، 
وجعلتـه يفـك أرساره مـن قبـل املتلقـي 

النبيه.
***

* املقطع األّول:
   يف املقطع األّول يهيئ الشـاعر األجواء ملا 

يريد أن يقوله، من خالل طرحه لألسـئلة، 
وهذه التساؤالت تهيء أجواء القصيدة أمام 
املتلقي. إذ نعرف ان الشاعر يريد ان يضمد 
رشوخ مرآته، أي نفسـه، فقد سقطت كل 
أوراقه، وانكشـف للعيـان. وكذلك يريد رد 
االعتبار ليفهـم كل يشء. انه يريد أن يعيد 

الثقة لنفسه.
   * ((كيف اضمد رشوخ مرآتي 

ببلسم الثقة 
وإعادة اعتبار

لكي أعاود قراءة 
كم سطر 

من تجاعيد شاهدة 
عىل سقوط أوراقي 
فوق سفح خريف 

نذير اندحار)) .
لقـد انكشـف للعيـان، وهـذا يعنـي نذير 
اندحاره، وسـقوطه، إال انه تدارك نفسـه، 
وراح يعيـد الثقـة لهـا بعـد أن ضمـد كل 

الجروح ”رشوخ مرآته“.
***

* املقطع الثاني:
يف املقطـع الشـعري الثاني، وهـو مقطع 
ينضـح بصوفية متسـرتة خلـف قناع من 
ألفاظ تـيش بالواقع الـذي تفضحه لفظة 
(الهنـاك)، وهـي تشـري إىل ما هـو خارج 
النفـس، إىل الواقع املر لينتهي بـ“العشـاء 
بمقدمـات  عهـده  آخـر  ان  أي  األخـري“، 

اندحـاره، وصوفيتـه هذه ينسـجها من 
الواقـع، ومفرداته، مثل: صرب، نسـيان، 
زاهد...الـخ. وكذلـك فانه يؤثـث املقطع 
بجمل شـعرية ينحتها من ألفاظ مادية، 
وأخـرى معنويـة، مثـل: رؤى نبـوءات. 

نيازك لعنة. سدرة منتهى... الخ. 
   * ((أتذكر ذاك ”الهناك“....

عىل بعد مسافة 
صرب 

ونسيان 
وغثيان...

عىل امتداد رؤى نبوءات
سقطت سهوا 

كما نيازك لعنة 
من سدرة منتهى...

أن كان يل محيا 
ينري ردهات 

محراب شاعر 
زاهد.

تتغزل به املرايا 
وكم نجمات 

وكواعب متوغلة 
يف الغواية...

أيقظني عويل اختفائها
من غفوة 

مرتامية األوهام
فغرقت واملرايا 

يف ويل 
من مداد شاعر 

أهوج
يكتب نهايته 

أناشيدا
عىل شاهد تابوت 

”العشاء األخري“)).
  ان العشاء األخري، وهو يتناص مع العشاء 
األخري للمسـيح، هو أخر عهد الشاعر بما 

أراد أن يسبب اندحاره. 
***

* املقطع الثالث:
يف املقطـع الثالث، والذي يبدأ ببيت شـعري 
فيـه لفظة ”هنا“ التي تكّون سلسـلة ربط 
مع املقطـع الثاني الذي يبدأ ببيت شـعري 

فيـه لفظـة ”هناك“ لتشـكال عبـارة ”هنا 
وهنـاك“، هـذا املقطـع نقـرأ فيـه أصـداء 
الحكايـات، والقصص، وهـي تتلظى فوق 
جمـر نريان العشـق، أي ان الشـاعر يخرج 
من عالم التصـوف الذي كان فيه يف املقطع 
الثانـي، ان كان حقيقة أو تخيال، إىل الواقع 
والقصـص،  الحكايـات،  واقـع  الخيـايل، 
املطروحة، واملرتبطة بـ ”اسمه“، ال الواقع 
العياني الذي يعيشـه. ان مسببات اندحاره 
هـي حكايات مـن ورق، عالم مـن الخيال. 

فهو يدعي انه ”سمع“ اسمه منطوقا به:
    * ((واتذكر الها ”هنا“... 

عىل اريكة انتظار 
عديم الكربياء 

حيث سمعت منطوق 
اسمي

متورطا 
يف إحدى قصص 

شهرزاد
بطل حكاية من أوراق 
تراقص نريان العشق 

وتراوغ االحرتاق 
فوق جمر حنني 

مكلوم...)).
   واذا كان الشـاعر قد تمثل عالم املتصوفة 
يف املقطـع الثانـي، فهـو يف هـذا املقطـع 
يتمثل عالـم الحكايات، والقصص، منطلقا 
مـن ذاته، من نفسـه هو (الهنـا)، فتكون 

القصص، والحكايات، هـي جمر حنني له. 
و“الهنا“ والهناك“، إال انها واقع من الخيال 
الذي كان مغموسـا به، وقـد جاءت يف هذه 

القصيدة بمعنى داخل النفس، وخارجها. 
***

* املقطع الرابع:
   يف املقطـع الرابـع، نقـرأ أصـداء الواقـع 
العيانـي، ال الواقـع املتخيل كمـا يف املقطع 
الثالـث. انـه عـاد إىل واقعـه، فهـو يقول: 
(خطوات لقاء/بني/معلوم/ و/ موهوم)، 
وكلها تشري إىل لقاء معلوم بموهوم، وكأني 
به يذكر نفسـه انـه يكتب شـيئا موهوما، 
انـه الشـعر. وقد رأى نفسـه ”حبيس قالع 

شاهقة“.
    * ((وها أنا ذا اآلن....

حبيس قالع شاهقة 
األشجان

أتوضأ بزرقة حرب 
منذور 

لقصائد 
ضليل ديار 

واشعار 
أتناغى عىل أصداء 

قوايف 
تحاكي نبض 
خطوات لقاء

بني 
معلوم

و
موهوم)).

   انه ابداع شـعري، فقد استخدم اللفظني 
”معلوم وموهـوم“ بصيغة االنكار، ألنه ال 
يريـد أن يوقف عملهمـا يف أي زمن، وانما 
يظال يعمالن باستمرار، وكذلك يريدهما ان 
يظال مفتوحني لألبد، املعلوم واملوهوم. هو 

والشعر.
***

   هكذا يأخذنا املوساوي يف رحلة بني عالم 
التصـوف، وعالـم القصـص، والحكايات، 
وبني العالم الخيايل، والعالم العياني، ليقول 

لنا انه أعاد لنفسه ثقته بها.
***

Zãófl@O@kÌá€a@·ÓÁaãig
 اشـتهر كريم البيومي بالحرص الشديد يف كل وجوه انفاق 
املـال ، لم يكـن حرصـاً عفويـا، أو عرضا طارئـا، بل كان 
يصدر عن نفسـه كعقيدة وبقناعة تامة تعرب تصالحه مع 
نفسه، يف كل ما يصدر عنه من حرص: الذي تحول من كثرة 
اعتياده لبخل شـديد ممنهج يمارسه كطقوس عملية عىل 
أرض الواقع ، فلم يكن يعبئ بمن يعرتض عىل نهج عيشـه 
من االخربن، ومن أوالده اللذين طلبوا منه زيادة النفقة عىل 
معاشـهم وخاصة طعامهم ورشابهم ، يحـدث بذلك نعمة 
الله عليه ، سـمع كريم البيومي قصصه يف البخل تروى بني 
أهـل الحي فيما بينهم  ، والتي تسـتحق كل قصة منهم أن 
يفرد لها الجاحـظ  لو أنه معارص لكريم البيومي: مكانا يف 
كتابه البخالء .فكربم البيومي له يف نظرية البخل وفلسفته 
، وتطبيقـه لهل ما فـاق به ،الكندي الـذي تناوله: الجاحظ 
وروى من قصص بخله يف متن كتابه، التي تسـاوت شهرته 
يف البخل ،مع أكرب الظن مع شهرته يف الفلسفة، كان خاصة 

كريـم البيومي، واملقربـون منه، يلومونه بسـبب تضيبقه 
عـىل أهل بيتـه،و وذكر  له أحدهم بأنـه : أل يأتي ألوالده إال 
بلحم الرأس, وكان اخباره الرجل لكريم البيومي، عىل طلب 
أحـد أوالد كريم نفسـه ،عله يتعدى بعد هذه الشـكوى من 
لحـم الرأس: للحم الذبيحة ، فجـاء تربير كريم البيومي: أن 

كل قطعـة من  الـرأس؛ تتميز  عن غريها بمـذاق مختلف ، 
فتجمع الرأس كل ما تحتوي عليه الذبيحة من مذاق شهي، 
فمن يتناول لحم الرأس كأنه تناول كل أجزاء الذبيحة بثراء 

وتعدد طعمها الذي ال يقاوم.
كان ال يهتم بما يقال أو يردد عنه ، يف أمر البخل فهو تخطى 
االربعـني التـي كان من املفرتض أن يكون بلـغ نصاب املال 
الـذي يدخره من أجل تحقيق حلمه، وهو رشاء قطعة أرض 
عىل طريق بورسـعيد دمياط يشـيدعليها عمـارة ثم يرجع 
مسـافة للخلف ليشاهد اسمه مكتوب بالخط العريض عىل 
صالة عرض املوبيليا يف طابـق العمارة األول ،ولكن ال بأس 
بأنه مقبل عىل الخمسني فهو يعيش حياة داخلية بينه وبني 
نفسـه، كل ليلـة وهو يحـيص ماله املدخـر كل ليلة، والذي 
أصبـح مبلغاً كبرياً ،بعـد أن يضيف إليه مسـتمتعا بالنظر 
إليـه ممنيا نفسـه؛ أنـه أقرتب موعـد تحقيـق الحلم ،كان 
استمتاعه الذهني ال حد له، وحياة يراها أغنى، وأجمل من: 
حيـاة هؤالء التافهني اللذين يتهمونـه بالبخل ,فكلما تذكر 

ما يستحوذ عليه من مال يشعر بتفوق عىل اللذين ينظرون 
؛إليه باسـتخفاف وسـخرية فهـو يرثي لحالهـم فهم من 
وجهة نظرة يستحقون الشفقة أكثر من الغضب منهم قبل 
أن ؛يصفهم بالفاشلني مقارنة بما سيقوم به يف املستقبل.

فقد عكف نفسـه إىل حياة داخلية اكتشـف فيها عاملاً أشـد 
جمـاالً وأعظم روعـة، وأكثر دقـة و تنوعاً، فمنـح عنايته 
كلهـا لهذا العالم الداخيل، ذهب مع أحد السـمارسة ليعاين 
قطعة األرض  لتحقيق حلمه أخرياً. أعجب بسكان املنطقة، 
وبمسـاحة األرض وبموقعها املتميز، وحدد يوم  معلوم مع 
مالكهـا  إلتمام عملية الرشاء، سـيطر عليه الحلم أكثر من 
أي وقـت مىض تراجع مسـافة لالبتعاد عـن قطعة األرض 
وهـو مغمض العينـني وأخـذ يتخيلها عمـارة وهو يعيش 
الحلـم املؤجـل ، كان هنـاك موتوسـيكال ينطلـق برسعـة 
جنونية يصدم كريم البيومي بطرحه أرضا يقوده صبي هو 
اآلخر يحلم بالفوز بالسباق عىل املتنافسني معه من الصبية 
اللذين ال يقلون عنه جنونا وال رسعة عىل طريق بورسـعيد 

دمياط الذي يتخذونه :حلبة سباق لجنونهم.
انتقـل كريـم البيومـي للمستشـفى فاقداً للوعـى يف حالة 
خطرية، ينتظر معجزة من السماء ليظل عىل قيد الحياة وعدة 
عمليـات جراحية إحداها يف املخ بخالف تغيري مفصل فخذه 
األيـرس ، ومبلغ ضخم من املال، اجمعـت زوجته وأوالده أن 
ينقل الوالد  عىل الفور ألكرب املستشفيات الخاصة وأن يقوم 
اشـهر الجراحني بإجراء العمليات له، استمرت فرتة العالج 
مدة طويلة تخطت الستة أشهر، لم يكن كريم البيومي عىل 
درايـة بما يحدث له ،خرج من املستشـفى فرح لذلك أوالده 
وزوجته، التي سـألها عن املال املدخر من أجل رشاء قطعة 
ليبدأ بناء العمارة أخربته أن األولوية بعد الحادث األليم عىل 
طريـق بورسـعيد كانت إلنقاذ حياته وأخربتـه أن املال كله 
انفـق يف عالجه أغمي عليه مـن الصدمة، ومن عدم تحقيق 
حلمـه الـذي كان مقرر له أن يحققـه يف األربعني من عمره 
ولكنه أجله الخمسـني فنقل مرة أخرى للمستشفى ولكنه 

لم يعود هذه املرة للببت بل عاد يف سيارة املوتى للمقابر.

‚ÏÁÏflÎ@‚Ï‹»fl@µi@ÎbéÏæa@á€bÇ
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يا صالح ُ لسنا بصالحني
أنَت تنفُخ يف رماٍد ماَت منُذ سنني

فخطايانـا املعجـزة أكُرب وأكُرب مـن ناقتَك 
املعجزة ..

كيَف ُتهدينا ..ونحُن نضمُر سكاكنَي الغدِر 
وراَء انحناءاِت السالِم لَك ولَها؟؟

َر قلوَبَنا  حليُبها األَبيُض لم ولن ُيطهِّ
املتحوِّلِة اىل حجارٍة سوداء..
لن يحدَث التغيرُي ملجرِد إِنَّنا 

نرى ناقتَك وفصيلَها 
يرعيان يف أرضنا ويرشبان ماَءنا ..

نا األَحمُق ال يعجُبُه فسكريِّ
كثريا مزَج حليِبها بخمرِتِه

فهذا يراه كفرا بحقِّ املزاج..
وسرتاه يغرُز سكيَنُه العمياَء فيها

ذاَت يوٍم نحٍس...
ونحُن وراَءُه... 

ال تظنُّنا إِالَّ سالخني لحَمها وآكلني..
لذا ال ُتصدِّق حديَثنا كثريا

فنحُن أبعُد من أيِّ تصديق..
نا وراَءَك مصالُحنا تسريِّ

فنهتُف لَك بما تريُد وال تريُد..
نا بأفعالِنا األَنبياء  ال تتعجب.. فنحُن َحريَّ

واألَوصياء من قبُل ومن بعد...
لذلك نقوُل لَك برصاحة ٍ: 

َدْمِدْم وهيِّئ أفضَل الدعواِت
من أجِل عذاٍب يليُق بأفعالنا

فال رحمَة ملن ماَت اللُه يف قلِبِه...

Ú”b‰€a@�‚Ï”@ �paäaÏy@ �ãÇe
Î˝óæa@Ô‹«@NÜ@@
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كشفت دراسة حديثة أن األزواج غري 

السعداء يف عالقاتهم هم أكثر عرضة 

بنسـبة النصـف (%50) للعـودة إىل 

املستشـفى بعد اإلصابة بنوبة قلبية 

ثانية.

أكثـر  املجهـدون  األزواج  كان  كمـا 

عرضة بنسـبة %67 لإلبالغ عن آالم 

يف الصدر يف العـام الذي أعقب النوبة 

القلبية، مقارنة بأولئك الذين يعانون 

مـن ضغـوط قليلـة أو معدومـة يف 

زواجهـم، و يف املقابـل ربطت العديد 

الـزواج  السـابقة  الدراسـات  مـن 

السـعيد بصحة عامة أفضل والقدرة 

عىل التنبؤ بأمراض القلب.

لكن العلماء أرادوا اختبار ما إذا كان 

كونـك يف عالقـة طويلة األمـد يمكن 

أن يكـون عامـال مسـاعدا أو عائقا 

بعـد اإلصابـة بنوبة قلبيـة، ونظروا 

 1500 يف حـاالت شـفاء أكثـر مـن 

بالـغ، بمتوسـط سـن 47، بعد عام 

واحد وقارنوها بمدى سـعادتهم مع 

أزواجهم.

إكمـال  املشـاركني  مـن  وُطلـب 

اسـتبيانات حول موضوعات تشمل 

جـودة العالقة العاطفية والجنسـية 

قبل تصنيفهم عـىل أنهم إما يعانون 

من ضغوط زوجية غائبة / معتدلة، 

أو إجهـاد زوجي معتـدل أو ضغوط 

زوجية شديدة.

واسـتخدم العلماء بعد ذلك مقياسـا 

صحتهـم  لتقييـم  النقـاط،  يعتمـد 

البدنيـة، ودرجات األلـم، والرفاهية 

بيانـات  إىل  باإلضافـة  العقليـة 

املستشـفى ملراقبة أي عمليات إعادة 

دخول.

وأبلـغ نحو أربع من كل عرش نسـاء 

وثالثة من كل عرشة رجال عن إجهاد 

زوجـي حاد، وفقـا للنتائـج التي تم 

تقديمها يف الدورات العلمية لجمعية 

القلب األمريكية لعام 2022.

وسجل املشاركون الذين يعانون من 

ضغوط شديدة أقل من 1.6 نقطة يف 

الصحـة البدنيـة، و2.6 نقطة أقل يف 

الصحـة العقلية، من إجمـايل 12، و 

أفـاد أولئك الذيـن يعانون من معظم 

اإلجهاد أن جودة الحياة أقل بمقدار 8 

نقاط عند قياسهم بمقياس مصمم 

خصيصا ملرىض القلب.

وكانـوا أكثـر عرضـة بنسـبة 67% 

لإلبـالغ عـن آالم يف الصـدر مقارنـة 

مـن  يعانـون  الذيـن  باألشـخاص 

ضغوط زوجية خفيفة أو دون إجهاد 

زوجـي، و%50 أكثر عرضـة للعودة 

إىل املستشفى ألي سبب.

وقالـت املؤلف الرئيسـية سـينجينغ 

تشـو، من كلية ييل للصحـة العامة 

يف كونيتيكـت، إن النتائج أظهرت أن 

الحيـاة الشـخصية يمكـن أن تلعب 

دورا رئيسيا يف تعايف الناس.

وتابعـت: ”النتائج التي توصلنا إليها 

تدعـم أن اإلجهـاد الـذي يعاني منه 

املرء يف الحيـاة اليومية، مثل اإلجهاد 

الزوجي، قد يؤثر عىل تعايف الشـباب 

بعد نوبة قلبية“.

وأضافـت أن الضغوطـات اإلضافية، 

بما يف ذلـك اإلجهاد املـايل أو ضغوط 

العمـل، قد تلعب أيضـا دورا يف تعايف 

الشـباب، مضيفة: ”يجـب أن تفكر 

األبحاث املستقبلية يف فحص املرىض 

لإلجهاد اليومي أثناء مواعيد املتابعة 

األشـخاص  تحديـد  يف  للمسـاعدة 

ملخاطـر  أفضـل  بشـكل  املعرضـني 

منخفضة، الشفاء الجسدي / العقيل 

أو االستشـفاء اإلضـايف وقـد يكون 

نمـوذج الرعايـة الشـامل املبني عىل 

كل من العوامـل الرسيرية والجوانب 

النفسية واالجتماعية مفيدا، خاصة 

للبالغـني األصغر سـنا بعـد اإلصابة 

بنوبة قلبية“.

قد تبدو الحمى والسعال والربد 

مثل أعـراض األنفلونـزا، ولكن 

هـذا ليـس هـو الحـال دائًمـا، 

فهنـاك أمراض أخرى لها نفس 

أعراض األنفلونزا، نتعرف عليها 

يف هذا التقرير. 

واألنفلونزا املوسـمية هي نوع 

شـائع من العدوى الفريوسـية 

التـي يمكـن أن تكـون قاتلـة، 

خاصـة يف املجموعات املعرضة 

الصغار  للخطر مثـل األطفـال 

وكبار السن والنسـاء الحوامل 

واملصابـني بأمـراض مزمنة أو 

ضعف يف جهاز املناعة.

عـادًة ما يتأثـر الحلـق واألنف 

والرئتـان باألنفلونـزا يمكن أن 

يحـدث هـذا املـرض التنفـيس 

بسـبب مجموعات مختلفة من 

الفريوسات 

احرتس من أعراض األنفلونزا:

األنفلونـزا  تسـبب  أن  يمكـن 

أعراًضا مثـل الحمـى والتهاب 

الحلق والقشعريرة والقشعريرة 

والسـعال  العضـالت  وآالم 

األنـف  وسـيالن  واالحتقـان 

والصـداع واإلرهاق حتى القيء 

واإلسـهال قد يعاني منه بعض 

النـاس، ومـن املهـم أن تتذكر 

أنـه ليس كل مـرىض األنفلونزا 

يعانون من الحمى.

تشـبه  أعـراض  لهـا  أمـراض 

األنفلونزا:كوروناال يزال شـبح 

ومتغرياتـه  كورونـا  فـريوس 

دائمة التطور يطاردنا منذ عام 

٢٠١٩، وتظهر العدوى بأعراض 

مشابهة مثل األنفلونزا ، ولكنها 

مرتبطة بحمـى عالية الدرجة، 

وصداع، وفقدان التذوق والشم 

وسـيالن األنف، يجـب أن تعزل 

نفسـك حتـى يصبـح اختبارك 

سلبًيا لكورونا وتتلقى العالج.

نـزالت الـربد مـرض فـريويس 

أيًضـا، تتضاعف حـاالت نزالت 

الـربد أربـع مرات خالل أشـهر 

الـربد  نـزالت  يظهـر  الشـتاء، 

أيًضا بأوجه تشـابه مذهلة مع 

اإلنفلونـزا الفريوسـية، العامل 

األكثر تميـًزا هو الفرتة الزمنية 

التـي تظهـر فيهـا األعـراض، 

تظهر األنفلونزا بشـكل عام يف 

١-٣ أيام بينما يمكن أن يستمر 

نزالت الربد لعدة أيام إىل أسبوع 

واحد.

التهاب البلعوم الجرثوميتشـبه 

عـدوى املكـورات العقدية التي 

تصيب الحلـق واللوزتني تقريًبا 

اإلنفلونـزا، ويمكـن أن يكـون 

لها تضخـم يف الغدد الليمفاوية 

وبقع حمراء داخل الفم وحمى 

عاليـة الدرجـة، يـكاد ال يظهر 

مع انسـداد األنف (وهي سـمة 

شائعة يف األنفلونزا).

العـدوى  الرئويتعـد  االلتهـاب 
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الفطريـة الخطـرية، وااللتهاب 

الرئـوي (أو تماسـك الرئة) من 

املضاعفات الشائعة لألنفلونزا، 

تعترب الحمى املزمنة والسـعال 

مـن  الصـدر  وألـم  املسـتمر 

السـمات الكالسـيكية للعدوى 

الرئوية، يجب دخول املريض إذا 

تم تشخيصه بااللتهاب الرئوي 

ولديه ضيق يف التنفس أو تشبع 

يف مستويات األكسجني يف الدم.

التهاب الشـعب الهوائيةالتهاب 

القصبات  أو  الهوائيـة  املجاري 

لـه أوجـه تشـابه مذهلـة مع 

اإلنفلونـزا مثل السـعال املنتج 

للبلغـم واحتقـان األنـف وآالم 

الحلـق. ومـع ذلـك، يمكـن أن 

يكون التهاب الشـعب الهوائية 

بسبب الحساسـية أو امللوثات، 

أيًضـا، يمكن أن يمتد السـعال 

الشـعب  التهـاب  حالـة  يف 

الهوائية ألسـابيع وقـد يحتاج 

االستنشاقية  السـتريويدات  إىل 

كعالج.

عدد كريات الدم البيضاء املعدية 

يحدث عدد كريات الدم البيضاء 

املعديـة، املعـروف أيًضا باسـم 

مرض التقبيل، بسـبب فريوس 

إبشـتاين بـار. يحـدث بسـبب 

مشـاركة اللعـاب أو التقبيل أو 

مشاركة األواني، تشبه أعراضه 

أعـراض األنفلونـزا مع تضخم 

والطفـح  الليمفاويـة  الغـدد 

الجلدي ودرجة عالية من التعب 

وتورم الطحال.

التهاب السـحايا التهاب مميت 

تحيـط  (طبقـات  السـحايا  يف 

الشـوكي)  والحبـل  بالدمـاغ 

ناتـج عـن فـريوس أو بكترييا 

لـه أعراض تبدأ مثـل األنفلونزا 

تصلـب  مـع  ترتافـق  ولكنهـا 

الرقبة، والصداع املؤلم، والحمى 

الشديدة، والتقيؤ، والحساسية 

للضوء والصوت واالرتباك وهذا 

من األمراض الخطرية.

يف مـا يأتـي نسـتعرض 9 حيـل مسـاعدة 
عىل نجـاح الـ“رجيم“ املتبـع، مهما كانت 

مكوناته:
1. امضغـي اللبان الخايل من السـكر، قبل 
”السـوبرماركت“.  مـن  الحاجيـات  رشاء 
تحّد هـذه الحيلة من الشـهية، مـا يدفعك 
إىل التخفيـف من الرغبـة يف رشاء األطعمة 

الغنية بالسعرات الحرارية!

2. اشـرتي وجباتـك نقـداً. علمـاً أن الدفع 
ببطاقـات االئتمـان يزيـد الرغبـة بـرشاء 

أطعمة غري صحية، حسب دراسة!
3. تجنبـي مشـاهدة برامـج الطهي، األمر 

الذي يحول دون اشتهاء الحلويات.
األزرق،  باللـون  باألطبـاق  اسـتعيني   .4

للتخفيف من حدة الشهية.
5. اسـتعميل أدوات املائدة بأحجام صغرية. 

إشـارة إىل أن دراسة أفادت أن الذين تناولوا 
الوجبات يف أطباق كبرية أكلوا أكثر بـ45%، 

مقارنة بالذين استعملوا أطباقاً صغريًة.
6. توقفـي عـن مشـاهدة التلفـاز، أثنـاء 

األكل.
الغنيـة  الخفيفـة  الوجبـات  أبعـدي   .7
بالسـعرات عن متنـاول يديك، فقـد أثبتت 
دراسـة أن املرء يتناول كماً أقل بـ%25 من 

الوجبات الخفيفـة، إذا خزن هذه االطعمة 
يف خزائـن املطبـخ العالية وليـس يف أدراج 

املكتب.
8. اطلبي الوجبات الرسيعة كعلب الفشار، 

مثالً، بأحجام صغرية.
9. تنـاويل األكل ببـطء، وامضغيـه جيـداً، 
فالوجبـة يجب أن ال تسـتغرق أقل من 20 

دقيقة لتناولها.
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املقادير:

- البيض : ٢ حبة

- الفانيليا : ملعقة صغرية

- الزيـت النباتي : ثالث أرباع 

الكوب

- سكر : كوب

- طحني : ٢ كوب

- بيكنـج بـودر : ٢ ملعقـة 

صغرية

- بيكنج صودا : نصف ملعقة 

صغرية

كـوب  نصـف   : حليـب   -

(سائل)

- مشـمش مجّفـف : نصف 

كوب (مفروم)

- لوز : ربع كوب (رشائح)

طريقة التحضري:

سـخني الفـرن عىل حـرارة 

١٨٠ درجة.

ادهنـي قالب الكيـك بالزبدة 

ورشة طحني.

اخفقـي  للخلـط،  وعـاء  يف 

 ٥ ملـدة  والفانيـال  البيـض 

دقائق.

والزيـت  السـكر  أضيفـي 

واخفقي.

أضيفـي الطحـني، والبيكنج 

صـودا،  والبيكنـج  بـاودر، 

جيـداً  وامزجـي  والحليـب، 

باستخدام ملعقة.

أضيفي املشمش واخلطي ثم 

صبي خليط الكيك بالقالب.

وزعـي اللـوز فـوق الكيـك، 

وأدخليه الفـرن ملدة ٤٥ -٥٠ 

دقيقة حتى ينضج.

قدميه دافئاً أو بارداً.
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أصبحـت أنـواع السـريوم املختلفـة منتجـا أساسـيا يف روتـني العناية 

بالبـرشة، فهو منتج ميلء بمجموعة من املكونات النشـطة وخصائص 

الرتطيب ومضادات األكسدة. 

و السريوم هو طريقِك للتعامل مع معظم مشاكل برشتِك، ولكن كما هو 

الحـال مع جميع منتجات العناية بالبرشة األخرى ، لن يكون السـريوم  

فعاالً إال إذا تم استخدامه يف الوقت املناسب وبالكمية املناسبة.

و إذا كنت تسـتخدمني السـريوم لفرتة من الوقت، لكنك لم تحصيل عىل 

النتيجة املطلوبة، فهذا يعني أنِك تستخدميه بطريقة خاطئة. 

ما سريوم الوجه؟

األمصال (السـريوم) ليست سوى منتجات للعناية بالبرشة تحتوي عىل 

تركيز عاٍل من املكونات النشـطة التـي تهدف إىل تحقيق نتائج محددة: 

فيتامـني يس ، ومضـادات األكسـدة ، والحمضيات وأحمـاض الفاكهة 

األخـرى ، وغريها الكثري لديه قوام مائي وخفيف الوزن للغاية ، يمتص 

داخل برشتِك عىل الفور.

و برصف النظر عن عالج مشـاكل البـرشة املختلفة ، تم تصميم معظم 

أنواع سـريوم الوجه بغرض الرتطيب والتقشـري، ما يمنحِك نضارة بعد 

أيام قليلة من االسـتخدام بسـبب الرتكيبة الرقيقة والسائلة، ال يشعرِك 

السـريوم  بالثقـل عنـد االسـتخدام ويمكـن وضعه بسـهولة مع بقية 

منتجات العناية بالبرشة. 

طريقة استخدام السريوم:

1. التنظيف

ابدأي بإزالة كل املكياج باسـتخدام مزيل مكياج لطيف أو ماء ميسيالر 

بعـد ذلك ، نظفي مسـامِك وتخليص من الشـوائب املتبقية باسـتخدام 

غسول لطيف للوجه يمكنك القيام بذلك حتى مع روتينك الصباحي، ألن 

أي روتني للعناية بالبرشة سيحتاج منك تنظيف وجهِك أوالً.

هـذه الخطـوة مهمة جًدا ، خاصـة للبرشة املعرضة لحب الشـباب بعد 

التنظيف الجيد ، يمكن لبرشتك أن تأخذ معظم املكونات النشطة للعناية 

بالبرشة.

2. التونر بعد تنظيف وجهِك

حـان وقت اسـتخدام التونـر، والتونر هو منتج سـائل للبـرشة يمكن 

اسـتخدامه بني خطـوات التنظيف والرتطيب يف روتـني العناية بالبرشة 

؛ يحتـوي عىل فوائد متعددة، من التنظيف اإلضايف إىل الرتطيب والتهدئة 

انقعـي قطعة القطـن بالتونر ثم اسـحبيها برفق عىل وجهـِك ورقبتِك 

وصدرِك.

سيسـاعد ذلـك يف موازنـة مسـتويات األس الهيدروجينـي لبرشتـك ، 

باإلضافـة إىل تحسـني امتصاص بقيـة منتجات العنايـة بالبرشة التي 

يجب اتباعها.

3. السريوم

نظـرًا ألن منتجـات العناية بالبرشة يتم تطبيقها عـادًة بدًءا من األخف 

ثم االنتقال إىل املنتجات األثقل ، فال شـك أن السريوم يدخل مبارشة بعد 

التونـر خذي قطرتني أو ثالث قطرات من السـريوم وضعيها عىل وجهك 

تجنبـي فركـه ، ألن ذلك لن يؤدي إال إىل شـد الجلد بعد وضع السـريوم، 

انتظـر لبضع دقائق للسـماح للمصـل باالمتصاص بشـكل صحيح يف 

برشتك قبل وضع بقية املنتجات.

يختلـف مقـدار تحمل املسـؤولية 
والتكويـن الشـخيص لـدى طفلك، 
عن األطفال اآلخرين، والسؤال هنا: 
هـل تحمل املسـؤولية أمـر وراثي 
يولد به الطفل، أم أنه اكتسابي يتم 
غرسـه من خالل املجتمـع والبيئة 

املحيطة؟
يف هـذا املقال نكشـف لـك العوامل 
التـي تسـاعدك عـىل جعـل طفلك 

مسؤوالً ومعتمداً عىل نفسه.
عوامل تساعدك

١ - اجعـيل طفلك واثقاً يف نفسـه، 
فهـو البـد أن يخطئ؛ حتـى يتعلم 
الصواب بالتجربة مثالً: اطلبي منه 
أن يمسـك الكوب بشـكل صحيح؛ 
ألنـه إذا سـقط فسـينكرس، فـإذا 
سـقط ال توبخيه فقط، بل أخربيه 
أن ما حـدث أمر مزعج وقد يصاب 
بسـبب الزجـاج، وقومـي بحرص 
بتجميع الزجاج عن األرض، وأعِطه 
قطعة قماش ليقوم بمسح العصري 
بعدما تتأكدين من خلو األرض من 

أي زجاج.
تقلـيل  وال  معـه  تتناقشـني   -  ٢

من شـأنه أمام اآلخريـن، وعرفيه 
بـأرضار ومخاطر أي أمـر؛ ليكون 
مسـؤوالً وقادراً عىل عدم العبث به 

حتى يف غيابك.
٣ - اعلمي أنه قبل عامه الرابع، لن 
يكـون منصتاً لِك، ولـن يتمكن من 

االعتماد عىل نفسه.
٤ - إذا كان لديـِك أطفـال آخـرون 
فاجعليه يشرتك مع أخوته األصغر 

قنينـة  ليسـاعدك يف رج  الرضـع؛ 
املُكـث  يف  يسـاعدك  أو  الرضاعـة 
يداعبـه  الرضيـع  طفلـك  بجـوار 
ويالطفه. هذا سيجعله أكثر تحمالً 

للمسؤولية.
٥ - حـددي أيامـاً بعينهـا؛ ليذهب 
مع والده للتسـوق ورشاء أغراض 
املنزل، كذلك اجعليه يسـاعد والده 

يف تنظيف السيارة.

٦ - قومـي بعمـل مسـابقة، فمن 
يف  األلعـاب  بتجميـع  سـيقوم 
الصندوق الخاص باأللعاب سيأخذ 
وضـع  أن  لـه  وارشحـي  حلـوى، 
األشـياء يف أماكنها سيسـهل عليه 

اللعب بسهولة.
٧ - عندمـا تجديـن طفلـك يحاول 
حمـل كـوب أو طبق فـال ترصخي 
فيه؛ خوفاً أن يكرسه؛ ألنه قد يرتكه 

عىل األرض مبـارشة فور رصاخك، 
ولكن بحرص اميش بجواره؛ حتى 

يضعه يف املطبخ واشكريه.
٨- ال تقارنيـه بغـريه من األطفال 
أو حتى بأخوته، فاملقارنة ستزيده 

كسالً.
٩ – اغمريـه بالحـب فسـتجدينه 
يشء  أي  فعـل  يحـاول  مطيعـاً 

إلرضائك.
١٠ - البد أن يشـعر بأنـك تقومني 

بمساعدة الغري.
١١ - علميـه أن يلبس بمفرده وأن 
يـأكل بمفـرده مـن غـري توجيهه 
مبـارشة، ولكن من خـالل حكاية 
تقصينهـا عليه بـأن هنـاك طفالً 
بارتـداء مالبسـه  يقـوم  شـجاعاً 

وهكذا.
١٢- وكوني حريصة يف ترصفاتك، 
فـال تكذبي بأن تجعيل أحد أبنائك، 
هاتفـك  عـىل  يجيـب  زوجـك  أو 
لالعتـذار للمتصـل؛ ألنـك نائمـة، 
وأنـِت مسـتيقظة، فتهربـك مـن 
إحدى مسـؤولياتك سـيعوده عىل 

التربير.
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١٨٦٠ - انتخاب أبراهام لينكون رئيًسا للواليات املتحدة.

١٩١٣ - القبـض عـىل مهاتما غانـدي بينما كان يقود مسـرية 

عمال املناجم الهنود يف جنوب أفريقيا.

١٩١٨ - انسحاب القوات العثمانية من دير الزور لتسيطر عليها 

الحقاً القوات الربيطانية والعربية.

١٩٤٤ - إنتاج البلوتونيوم ألول مرة يف موقع هانفورد الذري.

١٩٥٦ - فرنسـا واململكة املتحـدة وإرسائيل يوافقون عىل وقف 

عملياتهـم العسـكرية عىل مرص والتـي عرفت باسـم العدوان 

الثالثي.

١٩٥٧ - تأسيس جامعة امللك سعود بالرياض.

١٩٧٥ - انطـالق املسـرية الخـرضاء يف املغـرب إىل الصحـراء 

الغربية.

١٩٧٨ - شـاه إيـران محمد رضـا بهلوي يعلن فـرض األحكام 

العرفيـة يف البالد مـن أجل التصدي لالضطرابات الشـعبية التي 

انترشت يف كل أنحاء إيران احتجاًجا عىل فساد الحكم واستجابه 

لدعوة الخميني إىل الثورة عىل الحكم.

١٩٨٣ - حـزب الوطن األم الرتكـي بزعامه تورغوت أوزال يفوز 

باالنتخابات ويتمكن من تشكيل الحكومة الرتكية.

١٩٨٦ - انتخاب حيدر أبوبكر العطاس رئيًسا لوزراء جمهورية 

اليمن الديمقراطية الشعبية.

١٩٩١ - إطفـاء آخر برئ نفط محرتق يف الكويت من جراء الغزو 

العراقي عليها يف ٢ أغسطس ١٩٩٠.

٢٠١٢ - إجراء انتخابات الرئاسة األمريكية والتي يتنافس فيها 

عـن الحزب الديمقراطـي الرئيس املنتهية واليته بـاراك أوباما، 

وعـن الحزب الجمهوري ميت رومني، وكانت نتيجة االنتخابات 

إعادة انتخاب الرئيس أوباما لفرتة رئاسة ثانية.
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أنـا متزوجة مـن ١١ سـنة، ويل 
٣ أطفـال وزوج يهملنـي كثريًا، 
ويقيم عالقـات غري رشعية، ويف 
كل مـرة كنـت أكشـف األمر وال 
أسـتطيع املواجهـة؛ ألني أخاف 
ويف  صغـار،  وأطفـايل  الطـالق 
إحـدى املرات قـررت أن أواجهه؛ 
فاعرتف وقال إن املوضوع سوف 
ينتهـي؛ علًمـا أنه يغيـب أحياًنا 
ويرتكنا بدون مـرصوف، قررت 
أن أتجاهـل وجـوده يف حياتـي 
حتى يكـرب األوالد، وكنت لطيفة 
معـه، لكنـه اسـتمر يف هجـري 
وتجاهـل وجودي؛ حتـى الكالم 
واآلن  بيننـا،  كان رسـمًيا جـًدا 
تزوج بأخرى، ولم يغري شـيًئا يف 
حياتـي معه، إنما أالحظ حرصه 
عىل رضاهـا وأخذهـا للمطاعم 
واملكاملـات املطولة معها، وجدت 
نفـيس محرومـة مـن كل يشء، 
لـم أحصل عـىل ما حصـل عليه 
غـريي، تأكدت أنى غـري مرحب 
بي فطلبت الطالق، إال أنه رفض 

من أجل األوالد.
وقال: اجلـيس مـع أوالدك وهذا 
بيتك وسـوف أجتهـد، إال أنى لم 
أَُعـْد أطيق التحمـل، وأفكر يف أن 

أخرج من البيت.
الحل والنصائح:

- سنبدأ من اآلخر وأسالك: إىل أين 
ستخرجني إذا غادرت بيتك؟؟؟

- أنصحـك بـأن تبدأي مـن هنا 
ثـم تراجعي أسـئلتك، وهي: أين 
سـأعيش مع أطفـايل إذا غادرت 
بيتـي؟ هـل أسـتطيع أن أتحمل 
مصاريف نفـيس ومصاريفهم؟ 
هـل أنا امرأة عاملـة؟ هل يمكن 
ألهيل أن يساعدوني؟ هل أحصل 

عىل نفقة تكفيني العوز؟
- هذه األسـئلة رضورية بعد أن 
وصلت إىل هذه املرحلة؛ فالتفكري 
ان  ينبغـي  البيـت،  مغـادرة  يف 
يكـون من رؤية واقعية وعملية، 
وليـس ردة فعل إزاء هجر الزوج 

وتجاهله!!

- دعينـي أيًضا أصارحك بشـأن 
موقفك مـن التباعد الذي تواَصل 
بينـك وبـني زوجـك، وبرصاحة 
فأنـت هنـا تتحملني جـزًءا من 
املوقـف  اتخـذت  إذ  املسـئولية؛ 
السلبي الذي يجعل الطرف اآلخر 
يتمـادى، ولهـذا وجـد زوجك أن 
بإمكانه الزواج، طاملا أنت صابرة 
وراضيـة، وهـو يرفـض الطالق 
ألنه يعتقد أن بإمكانه االحتفاظ 
بـك، طاملا أنـك ال تطالبـني بأية 

حقوق!
- لهـذا عليك أن تراجعي نفسـك 
جيًدا وتضعي يف كفة من امليزان، 
وجودك يف كنف هـذا الزوج رغم 
املوقـف الصعب الذي تعيشـينه، 
وتضعي يف الكفة األخرى تصورك 
لحياتك بعد أن تغادري البيت مع 

أطفالك.
- ال أسـتطيع هنـا أن أكتشـف 
الجوانب اإليجابية لحياتك وحيدة 
مع أطفالك؛ ألني ال أعرف قدراتك 
املعيشية، ومن جانب آخر، يبدو 
أنه من األفضل أن تغريي نظرتك 
إىل نفسـك، وتبدأي بوضع نقاط 
واضحة، تحـدد حقوقك كزوجة 
إذا مـا فضلـت البقـاء والتـزام 
الزوج مادًيا ونفسًيا وعاطفًيا بك 
وبأبنائـك، ومصارحتـه برشوط 
عامـة، عليه أن يلتـزم بها إذا ما 

بقيت تعيشني يف كنفه كأم.
- أخـرًيا، ال تيـأيس مـن رحمة 
اللـه، وفكـري يف أنـه امتحـان 
صعب تعيشينه، وأخليص النية 
والدعاء، واشغيل نفسك بأوالدك 
ونفسـك مـن منطلـق الرعاية 
والفرح، وأحبي نفسك واهتمي 
بمظهـرك، وابحثي عـن هواية 
عمـل محـدد أو حتـى تطـوع 
ويساعدك  بإنسـانيتك  يشعرك 
عىل تقبل وضعـك، وتأكدي من 
أنك سـتثابني عـىل هـذا النوع 
مـن السـعي؛ فالله لـن يتخىل 
عنك طاملا لم تتخِل عن أمومتك 

وطلبك السرت، وفقك الله.
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هواتفنـا النقالة تعـرف الكثري 

عنا فنحن نستخدم هذه اآلالت 

كل يوم وملـدة طويلة. وبالطبع 

هنـاك الكثـري مـن املعلومـات 

املوجـودة يف الهاتـف والتي تدل 

عىل صفات شخصيتنا كالنغمة 

املختارة وخلفية الشاشـة وكم 

مـن الوقـت يسـتغرق الهاتـف 

لكي يقفل. اضافة إىل ذلك هناك 

للهاتـف عـرب  فتحنـا  طريقـة 

املسـح عىل الشاشـة يف ٥ طرق 

طريقـة  اي  حـددي  مختلفـة، 

تعتمدين لفتح هاتفك لنكشـف 

لك الكثري عن شخصيتك:

١- املسح اىل اليمني: فتح الشاشة 

عن طريق املسح باتجاه اليمني 

يكشـف أنـك شـخصاً متفهماً، 

بطيئة يف االنفتـاح مع اآلخرين 

بالعالقـة  الشـعور  وتفضلـني 

الوثيقة والثقة أوالً. أنت شخص 

خالق واجتماعـي ولكنك حذرة 

يف خياراتك.

فتـح  اليسـار:  اىل  املسـح   -٢

املسـح  طريـق  عـن  الشاشـة 

باتجاه اليسار يعني أنك تربعني 

يف عالـم االعمال، أنِت شـخص 

عميل وقـادر ومتـني. يف حياتك 

الخاصـة، ال تملكـني التنسـيق 

تشـعرين  مـا  وغالبـاً  نفسـه 

بشغف كبري.

٣- املسـح اىل االسـفل: يف حـال 

كنـت تفتيحن الهاتف من خالل 

املسـح باتجـاه االسـفل، فهذا 

يعنـي أن النـاس تراِك شـخصا 

ذكيـاً ومتواضعـاً مـع امتالكك 

ملقاربة حذرة. لديك نزعة باتجاه 

النجاح مهنياً وشخصياً. ودوما 

تحافظني عىل االنفتاح.

أنـِت  االعـىل:  اىل  املسـح    -٤

شخص ايجابي جداً حتى إن لم 

يكن الجو مناسباً وال تحبني أن 

تري أحد عابسـاً. مع الكاريزما 

الخاصـة بـك، تنرشيـن حيوتك 

يف كل مـكان ولكـن ال يجـب أن 

تفكري بأنك شخص ال يقهر أو 

يهزم.

٥- فتح الهاتـف باالبهامني يف 

الوقـت نفسـه: عندما تضعني 

هدفـاً أمامك، تبذلـني قصارى 

تشـعرين  لتحقيقـه.  جهـدك 

بالفخـر يف كل عمـل تقومـني 

بـه وهـو شـعور رائـع. لديك 

توجـه لفـرط تقييمـك للوقت 

ولقدراتك. تجدين نفسـك دوماً 

يف سـلة مليئة من املسؤوليات 

تجعلـك  ألنهـا  وتختارينهـا 

مشـغولة وتحت الضغط حيث 

ال  ولكـن  عملـك،  يف  تربعـني 

قـواك  اسـتنفاذ كل  تنتظـري 

لكي تاخذي اسرتاحة وتتنفيس 

الصعداء.
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چنه آنه وياك نوصـــــل للغــــــيــوم
عالگمر چــــانت تطيـــر احـــــالمنه
هسه وين انته صرت لو آنـه ويــــــــن؟
بس دمع شاهــد بقه علـى ايامنـــــه !!
ما اكــــــــــدر اعوفك حته لو للمـوت
واسمع راح اكلك ليش ما عوفــــــــك
من طبع اليغمض ما يشـــوف النـــاس
بس اني من اغمض كلبي اليشوفــــك 
يالـماخذهه منــي الليله مــا وصيــك 

حبيبة گلبــــي هاي شتطلب إنطــيهه 
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١. قلم - عتمة
٢ .وجدك - خاف بشكل مفاجئ..

٣ .أشهر رحالة عربي.
٤ .جد سيدنا يعقوب عليه السالم - والد.
٥ .ضياع العقل واحلكمة - فقط (عامية).

ــن الفصيلة  ــيولوجية ملقاومة املرض - م ــة فس ٦ .حرك
السنورية (معكوسة).

ــية في البحر األبيض  ــع إلى عقلك - جزيرة فرنس ٧ .إرج
املتوسط (مبعثرة).

٨ .مخادع - وسادات.
٩ .أول من قسم أيام األسبوع على سبعة أيام.

١٠.لنيل أقساط من الراحة.

١ .مدينة فلسطينية (مبعثرة) - اطول اخللفاء الراشدين 
مدة في اخلالفة.

٢ .متشابهان - من يقرع الطبل.
٣ .من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه - وقع.

٤ .نسور - دفتر.
٥ .يطبخ - حسم األمر.

٦ .ممثل جسد شخصية عمر اخملتار - براد (باالجنليزية).
٧ .دفن - دولة تقع فيها سدس مساحة اليابسة.

٨ .معظم الشيء - أجهزة للترويح أيام احلر.
ــب  ــس الطبي ــيخ الرئي ــر - الش ــد الضج ــال عن ٩.تق

الفيلسوف.
١٠ .تقينا البرد واحلر - طرف.
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ربمـا تحرض اليـوم حدثـا مهما يف مـكان مختلف. 
حضورك لهذا الحدث سـيعطيك دفعـة لألمام إلنجاز 
أهدافـك. ربمـا تكتشـف أن لديـك بعـض املواهب عند 
إنجازك ملهام معينة. مهما كانت الظروف التي تمر بها 

اليوم، سيكون يوما جميال وممتعا يف النهاية.

اليـوم مـن أفضل األيام لـك عىل الصعيـد العاطفي، حيث 
تخـرج مع رشيـك حياتـك يف رحلة ممتعـة. كمـا أن اليوم 
مناسب إلعادة التواصل مع أفراد عائلتك. حالتك الصحية جيدة، 
ولكـن يجب أن تهتم بصحتـك لتحافظ عليها، فالوقاية خري من 

العالج.

ستشعر اليوم بملل شديد،ولذلك ستقرر فجأة 
كـرس كل القوانـني والذهاب للنادي للممارسـة 
الرياضـة. ربمـا تكـون بحاجـة إىل إعـادة تقييم 
لبعض املراحل يف حياتك. أمامك العديد من الفرص 
للحصول عىل وظائف أخرى، فلم ال تحب التغيري؟

ربمـا تشـعر بتعـارض بـني مطالبـك الشـخصية 
ومطالـب أرستـك. إذا كنت تريد الذهـاب إىل مكان ما 
للتسلية واملتعة هذا املساء، اذهب واستمتع بوقتك، ولكن 
خصـص جزءا من هـذا الوقت ألرستك أو اقـرتح عليهم أن 

يذهبوا معك. ال تحاول أن تكون بطال خارقا اليوم.

ربما تشعر بالتعب وامللل اليوم بسبب املشاكل التي 
حدثت بينك وبني شـخص ما قريب إليك. اسـتمع إىل 
بعـض األغانـي الهادئة. اجعـل املكان مـن حولك مليئا 
بالزهور واألشـياء امللونة. هذه الخطوات ستساعدك عىل 

االسرتخاء.

إذا فكرت يف إهمال طلبات مديريك، فيجب أن تأسف لذلك. 
ال ترتك نفسـك منسـاقا وراء عاطفتك و إال وقعت فريسـة 
للضغـوط النفسـية والعصبية. ال بـأس من االسـتعانة بأحد 
األصدقـاء أو الزمـالء يف العمل ملسـاعدتك هذه الفـرتة يف اتخاذ 
بعض القرارات املهنية الجديدة. ال تختار أي شـخص إال إذا كنت 

واثقا فيه.

ربمـا تكـون بحاجـة إىل إجـراء عمليـة رشاء 
معينة. تتطلب سـيارتك صيانة وتصليحا أو ربما 
رشاء بعـض املعـدات الالزمـة لهـا. قد يكلفـك األمر 
الكثري ولكنه رضوري. سـتنفق كل ما ادخرته األيام 

املاضية.

احـذر مـن االنطباعات الخاطئـة التـي تقدمها عن 
نفسـك لزمالء العمل. رغم أنك تمـر بمرحلة صعبة إال 
أنـك يجب أن تكون متواضعا وال تثق يف نفسـك ثقة مبالغ 

فيها تزيد من غرورك.

وضعك الصحى اآلن عىل ما يرام، ولكن ال يجب أن 
تهملـه، فمن األفضل أن تهتـم بصحتك بكل الطرق 
املمكنـة خصوصا أنـك تتعرض لجهد غـري طبيعى يف 
الفرتة الحالية. يف الفرتة املقبلة ستشـهد تقدما ملحوظا، 
ولكـن عليـك أن تعلـم أن لكل شـئ ثمنا سـتدفعه، فمن 

األفضل أن تكون عىل استعداد لذلك من اآلن.

هذا هو الوقت املناسـب جدا للكشـف عن مشـاعرك 
تجاه الشخص الذي تشعر نحوه بانجذاب. لديك قدرة 
جيدة عىل التعبري عن الذات وتتحىل هذه األيام بأسلوب 

يساعدك عىل التواصل بكفاءة مع اآلخرين.
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هناك اسـتقرار بينك وبني الرشيك، فـال تجعل الغرباء 
يفسـدون صفو حياتكما فأنتم تعيشان حياة يحسدكم 
عليها املحيطون. حاول أن تكون كتوما أكثر من ذلك، توقع 
أن يزورك شـخص مسـافر من فرتة طويلة وسوف يؤثر بشكل 

ايجابي عىل حياتك العاطفية.

بدأت الحياة بينك وبني الرشيك بالهدوء واالستقرار، 
حـاول أن تسـتغل هذه الفرتة مـن حياتكما لتكون 
فرتة سـعيدة، ال ترتدد بتقديم هدية للحبيب بمناسبة 
قدوم العام الجديـد. ال تهتم بثمن الهدايا بل األهم من 

ذلك قيمتها.

Ô”aã«@fiçÀ
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َعىل الرغم من  ال مباالتها املقصودة يف الرد عىل 
اليسا  الفنانة  أن  يبدو  «وبطري»،  أغنية  أزمة 
صّعدت من ردها عىل صناع األغنية زياد برجي 
أكد محامي  أحمد مايض. ففي حني  والشاعر 
اليسا مارك حبقة أن مكتب جرائم املعلوماتية 
للتحقيق  ومايض  برجي  سيستدعي  لبنان  يف 
بشأن إعادة تسجيل االغنية، قال زياد برجي يف 
أول رد حول القضية أنه لم يتبلغ حتى الساعة 
املعلوماتية،  مكتب  اىل  بالحضور  دعوة  أي 

املحققني  أو  االمن  رجال  تعذر  عن  وُيحكى 
من  «سّخف»  الذي  بربجي  االتصال  كيفية  يف 
باليسا  الخاص  املحامي  قاله  وما  املوضوع 
كتب  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل  بتغريدة 
برجي  استهزاء  يعني  وهذا  مامي»؛  «يا  فيها 
بشأن  املحققني  أمام  مثوله  عن  ُيحكى  بما 
عىل  األوىل  اليوم  حتى  زالت  ما  التي  األغنية 
بعد  برجي   زياد  غناها  بعدما  يوتيوب  موقع 
بيعها الليسا بخمسة عرش يوماً وصّورها عىل 

الرايس.إىل  نادين  النجمة  مع  الكليب  طريقة 
ذلك، تؤكد املعلومات أن معظم القضايا الخاصة 
والدعاوى القضائية يف لبنان ُتهمل حالياً بسبب 
األوضاع وإرضاب القضاة املستمر منذ أشهر، 
وذلك كله أّخر عملية رد اليسا من خالل الطلب 
ألنها  زياد  نسخة  ايقاف  برضورة  القضية  يف 
وإصدارها،  نرشها  حقوق  اليسا،  أي  تمتلك، 
الرتاجع  أو  القضاة  انتظار فك  لكن كل ذلك يف 

عن اإلرضاب وعودة الحياة اىل طبيعتها.

مكاتبها  (تويرت)  رشكة  أغلقت 
وطلبت من موظفيها عدم الحضور، 
القوى  البدء بترسيح ٥٠٪ من  عقب 
بريد  رسائل  عرب  لديها،  العاملة 

إلكرتوني.
أن  دولية،  إعالمية  تقارير  وأفادت 
عرب  موظفيها،  أخطرت  الرشكة 
وثيقة داخلية، بأنها ستقوم بترسيح 
من  الرشكة  واعتذرت  منهم،   ٪٥٠
أهمية  عىل  أكدت  لكنها  موظفيها، 

تلك الخطوة لضمان نجاح (تويرت).
عرب  رسالتها  يف  (تويرت)  وقالت 
الربيد اإللكرتوني: «سنميض قدما يف 
الوظائف  لتخفيض  الصعبة  العملية 

يف الرشكة عىل املستوى العاملي».
العملية  وأضافت: «نعرتف بأن هذه 
الذين  األشخاص  من  عدد  يف  ستؤثر 

قدموا إسهامات جليلة لتويرت، ولكن 
أجل  من  لألسف  رضورية  العملية 

تمكني الرشكة من النجاح».
فورا  ستقيد  إنها  الرشكة  وقررت 
ضمان  أجل  من  املكاتب،  إىل  الدخول 
أنظمة  وسالمة  املوظفني  سالمة 

تويرت وبيانات املستخدمني».
من  أيام  بعد  اإلجراءات،  هذه  تأتي 
ايلون  األمريكي،  املليادير  إعالن 
ماسك، فرض رسوم ثمانية دوالرات، 
عىل  حسابه  توثيق  يريد  من  عىل 
عىل  ماسك،  واستحوذ  املنصة. 
مليار   ٤٤ بلغت  صفقة  يف  (تويرت)، 
دوالر، ليقيل بعدها الرئيس التنفيذي، 
وعدد آخر من املسؤولني التنفيذيني يف 
الرشكة، كما أعلن تسعة من أعضاء 

مجلس اإلدارة مغادرتهم للرشكة.

كشفْت رشكة االتصاالت األملانية «تي موبايل» مع رشكة صناعة حقائب السفر 
يف  السفر  موسم  قبل  وذلك  التقنية،  عالية  ذكية  حقيبة  إلطالق  «سمسارا»، 

العطالت.
وتقدم الرشكة حقيبة سفر أرجوانية زاهية يطلق عليها اسم «أنكاريري أون»، وهي 
مصممة خصيصا للمسافرين الذين يتطلعون إىل البقاء عىل اتصال باإلنرتنت أثناء 
التنقل، و يأتي اسم الحقيبة الجديد من الحملة التسويقية «أنكاريري» التي أطلقتها 

«تي موبايل» عام ٢٠١٣.
ما مميزات الحقيبة؟

• مزودة بمنصة شحن ال سلكية، يمكنها شحن «باور بنك» أو هاتف ذكي برسعة، 
إضافة إىل الشحن السلكي.

وضع  يمكن  حيث  الصغرية،  الطاولة  يشبه  ما  إىل  الحقيبة  يحول  عمل  سطح   •
كمبيوتر محمول فوقها.

• خاصية التتبع الذكي، التي تسهل مهمة العثور عليها يف حال فقدانها.
وتبلغ تكلفة الحقيبة ٣٢٥ دوالرا ال تشمل الرضائب، ومن املتوقع شحن الطلبات يف 

وقت الحق من شهر نوفمرب الجاري، وفق إعالن الرشكتني.
وتتوقع رشكات الطريان هذا العام انتعاشة لحركة السفر يف موسم األعياد، رغم 

التضخم املرتفع الذي يؤثر عىل ميزانيات املسافرين.

¬biã€a@sÌáy

، بما يرافق  العامة يف املغرب  التوايل يلقي الجفاف بظالله عىل األوضاع  الثانية عىل  للسنة 
ذلك من مخاوف كبرية من التداعيات املرتقبة عن الشح الكبري يف التساقطات املطرية . فقد 
عرف املغرب خالل املوسم الفالحي السابق نقصا كبريا يف هطول األمطار ، مما كانت لها 
عواقب وخيمة عىل األوضاع االقتصادية و االجتماعية يف البالد ، إذ انخفضت املحاصيل من 
الفالحني الصغار و  باملائة، مما كانت له تأثريات عىل أوضاع  الحبوب بنسبة تجاوزت ٨٠ 
املتوسطني . و بما أن القطاع الفالحي يعترب القطاع االقتصادي االسرتاتيجي األول يف البالد ، 
فإن انخفاض املحاصيل الفالحية كان له تداعيات عىل مستويات سوق الشغل ، خصوصا يف 

العالم القروي ، و عىل تراجع معدالت النمو و االدخار و االستثمار .
تراجع  السابق تسبب يف  املوسم  األمطار يف  إن شح  بل   ، الحد  لم تقف عند هذا  التداعيات 
مخيف يف كميات املياه املخزنة يف السدود ، حيث انخفضت نسبة امللء فيها إىل ٢٤ باملائة . و 
هي مستويات تراجع لم يعرفها املغرب طيلة الثالثني سنة املاضية. و يذكر أن املغرب يعول 
املياه  استعماالت  السقي و من  الرشوب و مياه  املاء  احتياجاته من  تلبية  السدود يف  عىل 
املخزنة يف العديد من الصناعات و توليد الكهرباء. و تكشف املعطيات الحديثة أن حوايل ١٤٨ 
سد ، ضمنهم ١١٤ سد كبري ، تتسع جميعها لتخزين حوايل ٣٠ مليار مرت مكعب من املياه ، 
ال تخزن حاليا إال أقل من خمسة آالف مرت مكعب. و لهذا السبب فإن املغرب يواجه ألول مرة 
ندرة فادحة و حقيقية يف مياه الرشب حيث بدأت تلوح يف األفق أزمة ماء تهدد بالعطش ، 

خصوصا يف املناطق النائية .
و كان األمل معقودا عىل أن تجود السماء هذه السنة بكميات أمطار تسمح بتدارك العجز 
أن  اليوم، حيث  لحد  األمل  الذي حدث عاكس هذا  أن  إال  الفارطة.  السنة  املسجل يف  الكبري 
السابق فيما يتعلق  املوسم  أكثر قساوة من مثيلتها يف  الحايل كانت  الفالحي  املوسم  بداية 
بهطول األمطار . و إىل اليوم و نحن عىل مشارف نهاية املرحلة األوىل من املوسم الفالحي، 
فإن النقص يف األمطار كان أكثر حدة من املوسم الفارط ، و بدأ يلوح يف األفق جفاف حقيقي 
يف  االجتماعية  و  االقتصادية  األوضاع  - عواقب وخيمة جدا عىل  الله  قدر  ال   - له  ستكون 
البالد. إذ سجلت البالد معدالت جد متدنية من األمطار يف مختلف مناطق املغرب، و تواصل 
و تعمق تراجع مخزون السدود من املياه. و رغم الجهود الكبرية التي تبذلها الدولة ملواجهة 
التي تنتظر املغرب خالل الشهور  التحديات  هذه املعضلة، فإنه ال أحد يمكنه إنكار حجم 

القليلة املقبلة بسبب ندرة املياه .
فجدير بالذكر أن املغرب يعول يف تحريك عجلة االقتصاد عىل القطاع الفالحي بشكٍل رئيس، 
و إن كان رشع منذ سنني قليلة خلت يف إحداث تغيري كبري و مهم يف بنيته االقتصادية، بحيث 
انطلق القطاع الصناعي يف التدرج يف اتجاه احتالل موقع متقدم يف البنية االقتصادية ، إال أن 
ذلك لم يستطع كبح جماح القطاع الفالحي بشكٍل نهائي و حاسم، ليستمر القطاع الفالحي 

يف الريادة يف بنية االقتصاد. 
هذه املستجدات صادفت ظروفا بالغة الصعوبة بالنسبة لالقتصاد املغربي بسبب ما ألقت به 
أزمة كورونا من تداعيات قوية نتيجة مبالغة السلطات املغربية يف التشدد يف قرارات و تدابري 
العزل و اإلغالق. و أيضا ما يلحق هذا االقتصاد حاليا من خسائر فادحة بسبب استمرار 
الحرب الروسية األوكرانية، خصوصا ما يتعلق باالرتفاعات املهولة يف أسعار املحروقات. و 
املغرب يكاد يكون البلد العربي الوحيد الذي ال ينتج نقطة واحدة من هذه املواد و يعول عىل 
تلبية حاجياته االستهالكية منها عىل االسترياد من الخارج، مما يؤثر يف مستويات أسعار 

جميع املواد الطاقية بما يف ذلك ما يتعلق بانتاج و استهالك الكهرباء .
الخالصة الرئيسية من كل ما سبق، أن املغاربة يضعون أياديهم عىل قلوبهم خوفا من سنة 
جفاف ثانية متتالية، بما يرتتب عن ذلك من أوجاع اقتصادية و اجتماعية ال يمكن التخلص 

من آالمها باملسكنات و املهدئات. 
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التواصل  مواقع  عرب  نشطاء  تداول 
للفنانة  فيديو  مقطع  االجتماعي 

منى زكي من أحدث جلسة تصوير 
خضعت لها

وظهرت الفنانة منى زكي، ترتدي 
ملفتة  بألوان  طويال  فستانا 
وكان  أناقتها،  بكامل  وبدت 
مكياج منى زكي يتميز  باأللوان 

الناعمة. 
تستعد  الفني  الصعيد  وعىل 

عىل  للوقوف  زكي  منى  الفنانة 
عرب  للجمهور  وأعلنت  جديد  من  املرسح 

«أيام  قالت:  فقد  بإنستغرام،  حسابها 
تاني  الوقوف  عن  بتفصلني  قليلة 
غياب  بعد  املرسح  خشبة  عىل 
املرسحية  يف  انتظروني  طويل، 
التاني) من  (الوش  الكوميدية 
١١ لـ ١٥ نوفمرب يف بوليفارد 
حقيقي  سيتي..  رياض 
مبسوطة إني هقابل الجمهور 
السعودي وسعيدة جدا بالتطور 
الرياض  موسم  يف  حاصل  اليل 
للرتفيه  العامة  الهيئة  برعاية 

واملستشار تركي آل الشيخ».

أعلَن املحامي يارس قنطوش، 
للفنانة  القانوني  املستشار 
عن  عبدالوهاب،  شريين 
املستشفى  من  مغادرتها 
فيها  تعالج  الذي  النفيس 
الخميس،  يوم  بالقاهرة، 
حالتها  تحسن  بعد  وذلك 
أكثر  مرور  بعد  الصحية، 
عالجها.  عىل  يوًما   ٢١ من 
ويف ترصيحات صحفية قال 
قنطوش،  يارس  املحامي 
لشريين  الصحية  الحالة  إن 
وتحسنت  للغاية  جيدة 
ولم  األخرية،  األيام  خالل 

يعد هناك داٍع الستمرارها يف 
مقطع  وانترش  املستشفى. 
تطلب  لشريين  صوتي 
خروجها من املستشفى الذي 
استقرار  بعد  فيها  ُتعالج 
وأكد  الصحية.  حالتها 
التقرير  إن  شريين  محامي 
القومي  املجلس  الصادر عن 
بخصوص  النفسية  للصحة 
لشريين،  الصحية  الحالة 
الفنانة  حالة  أن  إىل  لفت 
وال  ومستقرة  جيدة  بصحة 
تحتاج إىل عالج إلزامي داخل 

املستشفى.
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بغداد/ الزوراء:

نظمـْت مبـادرة رابطـة «صحفيـون من 

الخليـج اىل املحيط»، بالتعـاون مع أمانة 

بغـداد ومجموعـة رضا علـوان الثقافية، 

حفال لتكريم نقيـب الصحفيني العراقيني 

مؤيد الالمي بمناسبة فوز العراق برئاسة 

اتحـاد الصحفيـني العـرب لـدورة ثانية، 

فيما اكد الالمي خـالل الحفل، ان منصب 

رئاسـة االتحـاد مهـم للعـراق والسـيما 

الصحفيني وسيحسـن من صـورة العراق 

خارجيا.واقيـم الحفـل املركزي عىل قاعة 

نادي العلوية ببغداد تحت شعار « فوزكم 

برئاسـة اتحـاد الصحفيني العـرب لدورة 

ثانيـة ترسـيخ ملبـادئ حريـة الصحافـة 

وتكريـس لخطـاب اعالمي متـوازن» من 

قبل مبادرة رابطـة صحفيون من املحيط 

اىل الخليـج وبالتعـاون مـع امانـة بغداد 

ومجموعـة رضا علـوان الثقافية.وحرض 

حفل التكريم النائب كاظم الشمري وعضو 

الكتلـة الصدريـة عـيل السـاعدي واللواء 

عمر الوائيل رئيـس هيئة املنافذ الحدودية 

ومحافظ بغـداد محمد جابر العطا وامني 

بغـداد عمار االنصـاري ونقيـب الفنانني 

جبار جودي وعدد من رؤسـاء املؤسسات 

الصحفيـني  نقيـب  .وقـال  االعالميـة 

العراقيني رئيس اتحـاد الصحفيني العرب 

املركـزي  الحفـل  خـالل  الالمـي،  مؤيـد 

لتكريمـه، ان منصب رئيـس االتحاد مهم 

للعراق وللعراقيني وخصوصا الصحفيني.

وأضـاف: ان صـورة العـراق يف الخـارج 

ارتبطت بالسلبية والفساد واالرهاب لكن 

مثل هكذا انجازات تصحح صورة العراق.

وتابـع: انا فخور بـان العراقيني حتى من 

خارج الوسـط الصحفي فرحون بتحقيق 

الفوز برئاسة اتحاد الصحفيني العرب.


