
بغداد/ مصطفى العتابي:
قـرر رئيس مجلـس الوزراء، محمد شـياع 
إنهـاء تكليـف رئيـس هيئـة  السـوداني، 
اسـتثمار بغـداد، وفيما شـدد عىل رضورة 
تفعيل اللجنة العراقية القطرية، أكد أهمية 
فرض هيبة الدولة وإعادة املبالغ املرسوقة.
وقـال املكتب االعالمـي لرئيس الـوزراء يف 
بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان ”رئيس مجلس 
الوزراء، محمد شـياع السوداني، قرر إنهاء 
تكليـف رئيـس هيئة اسـتثمار بغـداد من 
إدارة الهيئة“.وأضاف ان ”السـوداني وجه 
بإحالة محـرض التحقيـق اإلداري الخاص 
باملخالفـات املرتكبـة عـىل هيئـة النزاهة 

االتحادية، لغرض اتخاذ االجراءات القانونية 
رئيـس  ثمـن  ذلـك،  الالزمـة“.يف غضـون 
مجلـس الوزراء، محمد شـياع السـوداني، 
اسـتضافة قطر بطولـة كأس العالم.وذكر 
املكتـب اإلعالمي لرئيـس مجلس الوزراء يف 
بيـان تلقته ”الـزوراء“: أن ”رئيس مجلس 
الوزراء، محمد شـياع السـوداني، استقبل 
سـفري دولة قطر لدى العراق خالد بن حمد 
السـليطي“، مبيناً أن ”السفري نقل رسالة 
تهنئـة مـن أمري دولـة قطر، الشـيخ تميم 
بـن حمد آل ثاني، اىل السـوداني بمناسـبة 

تشكيل الحكومة الجديدة“.

بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيـس مجلـس القضـاء األعـىل، 
القايض فائق زيدان، مـع وزير الداخلية، 
عبـد االمـري الشـمري، ووزيـرة الهجرة 
كل  جابـرو،  فائـق  ايفـان  واملهجريـن، 
عىل حـدة، الجهود املشـرتكة يف مكافحة 
الجريمة واإلجـراءات القضائية الخاصة 
بعـودة املهجرين.وقـال مجلـس القضاء 
األعىل يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”رئيس 
مجلـس القضـاء األعـىل، فائـق زيـدان، 
استقبل وزير الداخلية عبد االمري الشمري، 
وجرى خالل اللقاء بحث إجراءات التعاون 

بـني القضـاء وأجهـزة وزارة الداخلية يف 
مكافحة الجريمـة بجميع صورها“.كما 
بحـث رئيس مجلس القضاء األعىل، فائق 
زيدان، مـع وزيـرة الهجـرة واملهجرين، 
إيفان فائق، اإلجراءات القضائية الخاصة 
بعـودة املهجرين.وقـال مجلـس القضاء 
األعـىل يف بيان إن ”رئيس مجلس القضاء 
األعىل فائق زيدان اسـتقبل اليوم (امس) 
وزيـرة الهجرة واملهجريـن إيفان فائق“.

وأضـاف البيان أنـه ”جرى خـالل اللقاء 
بحث اإلجراءات القضائية الخاصة بعودة 

املهجرين“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة 
االتحاديَّـة، امـس االثنـني، عـن صدور 
حكـٍم حضـوريٍّ بحبـس ُمحافـظ ذي 
قار السـابق؛ الرتكابه عمـداً ما يخالف 
واجبات وظيفتـه بقصد تحقيق منفعٍة 
شـخصيٍَّة.وذكر بيـان للدائـرة، تلقتـه 
”الـزوراء“: أن َ”محكمـة جنح الكرخ - 
الهيئة الثالثة، أصـدرت حكماً حضورياً 
بالحبس عـىل محافظ ذي قار سـابقاً؛ 
لقيامـه بُمخالفـة واجباتـه الوظيفيَّة، 
واسـتقطاع مبلغ (200,000) ديناٍر من 
رواتب ُمنتسبي الصحوات من دون وجه 
ب  ا تسـبَّ حـقٍّ بصورٍة غـري قانونيٍَّة، ممَّ
بإلحاق الرضر بمصلحتهم“.وأشـار إىل 
أنَّ ”دائرة نزع السـالح ودمج املليشيات 

هي الجهـة املسـؤولة عن االسـتقطاع 
يف حالـة وجـوده؛ بعدِّهـا جهـة رصف 
الرواتب“.وأضـاف البيـان أن ”املحكمة 
لـت إىل القناعـة الكافيـة بالحكـم  توصَّ
عـىل املـدان،  بعـد اطالعهـا عـىل األدلة 
لـة يف هذه القضيَّـة، التي تمثَّلت  املُتحصَّ
بأقوال الشـهود ومحـرض الضبط الذي 
تمَّ بموجبه ضبط املبالغ املسـتقـطعة، 
ومطالعة لجنة الرواتب وبودرة الرواتب، 
فأصدرت قـرار اإلدانة وفق أحكام املادة 
(331) مـن قانـون العقوبـات، وبداللة 
مـواد االشـرتاك (47 و48 و49) منـه، 
مـع إعطاء الحـقِّ للُمشـتكني باملطالبة 
بالتعويض أمـام املحاكـم املدنيَّـة، بعد 

اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
رغم نفي الدوما التورط يف مسـألة 
التأثـري عىل االنتخابـات األمريكية، 
فّجـر يفغينـي بريجوزيـن، رجـل 
األعمال الرويس الشهري، املقرب من 
الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتني، 
مفاجأة من العيـار الثقيل.فقد أقر 
مؤسس مجموعة «فاغنر» املقاتلة، 

يديـر  بأنـه  سـابقاً  اتهـم  والـذي 
مجموعة من الحسابات للتأثري عىل 
السياسـة األمريكية، أنـه تدخل يف 
االنتخابـات، مضيفاً أنه سـيواصل 
يف  املسـتقبل.وقال  يف  ذلـك  فعـل 
تعليق عـىل موقع رشكته كونكورد 
لتقديـم الطعام، يف فيسـبوك:» لقد 
تدخلنا (يف االنتخابـات األمريكية)، 

ونتدخل حالياً وسـنواصل التدخل، 
بكل حـرص، ودقة وعـىل طريقتنا 
الخاصة، كما نتقن ذلك!»، بحسـب 
تعليـق  رويرتز.جـاء  نقلـت  مـا 
بريغوزيـن الذي يخضـع لعقوبات 
أمريكيـة وأوروبيـة، واملتهـم منـذ 
سنوات عدة بالتدخل يف االنتخابات 
االنتخابـات  السـيما  األمريكيـة 

عشـية   ،  ٢٠١٦ عـام  الرئاسـية 
االنتخابات النصفية، التي ستجري 
اليـوم، حيث سـيتوجه األمريكيون 
إىل صناديق االقرتاع من أجل تجديد 
معظم أعضاء مجلس النواب، وثلث 
مقاعد الشـيوخ، فضال عن انتخاب 

٣٠ حاكم والية من أصل ٥٠.

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس الجمهوريـة، عبد اللطيف 
رشـيد، امس االثنني، جدية الحكومة 
العراقيـة يف التعامـل مـع السياسـة 
املائيـة، وفيمـا أشـار اىل أن العـراق 
املسـاحات  توسـعة  عـىل  سـيعمل 
الخـرضاء، اشـار الرئيـس املـرصي 
عبـد الفتـاح السـييس اىل إن «العالم 
يواجه أزمة كبرية، وهي أزمة الحرب 
الروسية األوكرانية»، معلنا استعداده 
الحـرب  هـذه  إنهـاء  عـىل  للعمـل 
وإيقافها».وقـال رئيـس الجمهورية 
عبد اللطيف رشـيد خالل مؤتمر قمة 
املنـاخ (cop ٢٧) يف كلمـة له تابعتها 
«الـزوراء»: إن «التحـدي األبرز الذي 
نواجهه يف العـراق ملف املياه»، الفتا 

اىل إن «بالد الرافدين تعاني من شـح 
املياه وأن مؤتمر املناخ يشكل عالمة 
يف  «األزمـات  أن  مهمة».وأضـاف 
العراق تضاعفت جراء ضعف هطول 
األمطار»، مبينـا أن «الجفاف املتزايد 

يف العـراق يشـكل تحديـا خطـريا».
وتابـع أننـا «نأمـل تعـاون يف ملـف 
امليـاه مـع دول الجـوار»، موضحـا 
أن «أزمـة امليـاه يف العـراق أجـربت 
السـلطات عـىل تقليـص املسـاحات 

«مشـكلة  أن  اىل  الزراعية».وأشـار 
شـح املياه تفاقم ظاهرة التصحر يف 
العـراق»، مؤكـدا أن « التصحر يهدد 
٤٠ باملئة من مسـاحة العراق».واكد 
أن «العـراق مـن أكثر الـدول ترضراً 
من االحتباس الحـراري»، مضيفا أن 
«الحكومـة العراقية جادة يف التعامل 
مع السياسـة املائية».وشدد الرئيس 
عىل «أهمية تبادل الخربات بني الدول 
بشأن ملف املناخ»، مؤكدا أن «العراق 
املسـاحات  توسـعة  عـىل  سـيعمل 
الخرضاء».يف غضون ذلك، أكد رئيس 
الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، 
امس االثنـني، رغبة العراق يف تعضيد 
العالقـات الثنائيـة مـع تونس.وذكر 
املكتب اإلعالمي لرئاسـة الجمهورية 

يف بيـان تلقته «الـزوراء»: أن «رئيس 
جمـال  اللطيـف  عبـد  الجمهوريـة، 
رشـيد، اسـتقبل يف مقـر اقامتـه يف 
مدينة رشم الشـيخ، رئيسـة الوزراء 
التونسـية نجـالء بودن عـىل هامش 
 COP أعمال مؤتمر قمة املناخ العاملي
٢٧ والذي تستضيفه جمهورية مرص 
العربيـة، بحضـور عدد مـن الوزراء 
الوفديـن  أعضـاء  مـن  واملسـؤولني 
البيان  والتونيس».وأضـاف  العراقـي 
أنَّ «رئيسـة الـوزراء قدمـت تهانيها 
وتهاني الرئيس التونيس قيس سعّيد 
الرئيس بمناسـبة انتخابـه، متمنية 
لـه املوفقية والنجـاح يف مهام عمله، 

وللشعب العراقي الرفعة والتقدم».
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الزوراء/ مصطفى فليح:
اكدت وزارة الرتبية قرب انتهاء ازمة الكتب، ويف 
حني شخصت اسباب النقص، اشارت اىل موعد 
تسـلم مجموعة من املـدارس ضمن االتفاقية 
الصينية.وقـال مدير تربية الكرخ األوىل العام، 
عدنـان الربع، يف حديث لـ“الـزوراء“: ان أزمة 
الكتب بدأت تنتهي بتسـليم الكتب للمديريات 
حسـب توجيه معايل الوزير االسـتاذ إبراهيم 
الجبـوري ”، مؤكدا ان ”االجتماع االخري لهيئة 
الرأي اوعز للمدراء العامني باملديريات بتسـلم 
الكتب“.وبنّي ان ”النقص لم يكن حادا، فنحن 
سلمنا الكتب القديمة، لكن هناك نقصا بنسب 

ترتاوح ما بني (%20 اىل %40) يف بعض املواد، 
وهذا سـتعالجه الوزارة، والدراسة يف املدارس 
بـدأت ومـىض عليها اكثـر من شـهر“.ولفت 
اىل ان ”النقـص موجود يف كل املراحل بسـبب 
نسبة التلف التي تحدث للكتب كل سنة، اضف 
اىل ذلـك عمليـة التعديل التي تحـدث للمناهج 
يف كل املراحل“، مشـريا ان ”ما يجري الرتويج 
لـه باإلعالم بـأن هناك نقصا كبـريا وال توجد 
دراسـة غري صحيح، فالـدوام منتظم بصورة 
طبيعية“. مؤكدا ان ”نقص الكتب سينتهي يف 

اقل من شهر“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
تصـّدر جو بايـدن ودونالد ترامب مشـهد اليوم األخري 
من الحملة االنتخابية، امس االثنني، عشـية انتخابات 
التجديد النصفي التي ستحّدد إطار بقية والية الرئيس 
األمريكي، كما يمكن أن تمّهد الطريق لعودة سـلفه إىل 
البيت األبيض.ويواجه الديمقراطيون رصاعاً محموماً 
للحفاظ عىل الكونغرس، بعد سباق وصفه الرئيس بأنه 
لحظة ”حاسـمة“ للديمقراطيـة األمريكية، ويف الوقت 
الـذي هيمنت فيـه قضايا مثل التضّخـم، إىل حّد كبري، 
عـىل الحملة.من جهتهم، يبـدو الجمهوريون يف وضع 
مريح يسمح لهم بانتزاع غالبية يف مجلس النواب اليوم 
الثالثاء، بينما يخىش العديد من الديمقراطيني خسارة 

مجلس الشيوخ، يف هزيمة ستسمح ألعداء بايدن بتوّيل 
املهّمـة الترشيعية بشـكل شـبه كامل خـالل العامني 
األخرييـن لـه يف البيـت األبيض.وتظهـر اسـتطالعات 
الـرأي أّن معظم األمريكيـني قلقون بشـأن االقتصاد، 
ويشـعرون بأّن البالد تسري عىل الطريق الخطأ، ما أّدى 
إىل تقوية موقع املرّشحني الجمهوريني يف مناطق كانت 
تبدو بعيـدة املنال بالنسـبة إليهم.وفيمـا تتاح جميع 
مقاعد مجلس النـواب البالغ عددها 435 للمنافسـة، 
وثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100 مقعد، 
وعدد مـن املناصـب الحكومية، يضـع الديمقراطيون 

آماالً بشأن اآلفاق التي قد يحّققونها يف هذا السباق.
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الزوراء/ حسني فالح:
أثـار قانون خدمة العلم او ما يسـمى 
واسـعا  جـدال  االلزامـي  بالتجنيـد 
يف االوسـاط العراقيـة سـواء كانـت 
الشـعبية او السياسـية، حيـث هناك 
مـن يـرى رضورة إقـراره لخلق جيل 
قوي وواٍع، واالخر يحذر من عسـكرة 
املجتمـع حال اقـرار القانـون، وفيما 
حذر تحالـف الفتح من مغبـة اقراره 
دون وجـود آليـات لتنفيـذه، طالـب 
ائتالف النرص بشمول االناث بالقانون 

اسوة بالذكور.
عـيل  الفتـح،  تحالـف  عضـو  وقـال 
الفتـالوي، يف حديث لـ“الـزوراء“: ان 
مرشوع قانـون الخدمة اإللزامية فيه 
جنبتان سـلبية وإيجابية، حيث ربما 
سـيكون بوابـة جديدة للفسـاد وهذا 
يتطلـب تفعيل الدور الرقابي ومتابعة 
العسـكرية  االسـتخبارات  قبـل  مـن 
بشـكل حقيقي.وأضاف: أمـا الجنبة 
اإليجابية فهي استيعاب عدد كبري من 
الشـباب العاطلني ممـا يتيح للجهات 
الرسـمية الحكوميـة اىل وضع برامج 
لتنظيـم عمـل تلـك الرشيحـة. داعيا 
اسـتغاللهم  عـدم  اىل  الدفـاع  وزارة 
يف العسـكرة فقـط وانمـا زجهـم يف 
مشـاريع منتجة واالطالع عىل تجارب 
الجيـوش يف املنطقـة كتجربة الجيش 
الباكستاني والجيش املرصي وأخرى . 
وأوضح: ان قيام وزارة الدفاع بتدريب 

الشـباب املكلـف ملـدة قصـرية عـىل 
الجانب العسكري وملدة محدودة ومن 
ثـم زجهـم يف مشـاريع إنتاجية منها 
يف مؤسسـات الصناعة الحربية وبعد 
انهـاء خدمتهـم اإللزاميـة باإلمـكان 
تعيينهـم يف تلـك املؤسسـات خاصـة 
ان عاميل الصناعـات الحربية اغلبهم 

اقرتب من السـن القانونيـة، وبالتايل 
سيصبح هؤالء الرافد الجديد واملتجدد 
يف تلك املؤسسات وغريها .من جهتها، 
قالت املتحدثة باسـم ائتـالف النرص، 
آيات مظفـر، يف حديـث لـ“الزوراء“: 
انـه بعد طرح مسـودة قانون (خدمة 
العلـم) جـاء يف املـادة (١) اوالً واملادة 

(٣) مـا يؤكد عـىل شـمول (الذكور) 
فقـط يف احكام هـذا القانـون. الفتة 
اىل: ان عمليـة ابعاد (املرأة) عن خدمة 
العلم هو تجاهل اخر لدورها الوطني 
ومسـؤوليتها تجـاه الدولـة، واالعذار 
املطروحـة إلبعادها غـري منصفة وال 
مقبولة.وطالبت الربملان بإضافة فقرة 

(شـمول االناث ممن لديهـا الرغبة يف 
احـكام هذا القانون)، بمعنى تشـمل 
بجميـع بنود القانـون ان كانت لديها 
الرغبـة، وعملية اضافة هـذه الفقرة 
تأتي ألسباب عدة من بينها الكم الهائل 
من املجندين بحاجة اىل ادارة وتشـمل 
االدارية  االدارة (الحسـابات والكتـب 
والربيد واملتابعة والتخطيط واالرشاف 
…الخ) وبإمكان (املجندات) ادارة هذا 
امللـف وفق نظام الدوام اليومي املعتاد 
يف  وكالً  املدنيـة،  الـوزارات  اغلـب  يف 
محافظة سكنها.وأضافت: انه يسمح 
اضافة (االناث) لخدمة العلم بإعطاء 
حافـز معنـوي ومـادي يشـعر املرأة 
بانتمائها الوطني وهو السـبب نفسه 
الـذي رشع من اجله القانون. مؤكدة: 
انـه يحقق هـدف التدريـب والتأهيل 
لإلنـاث للدخـول يف سـوق العمل بعد 
اتمام الخدمة الوطنية (خدمة العلم).
من جانبهـا، قالت النائبة املسـتقلة، 
نور نافع، يف تغريدة لها عىل ”تويرت“: 
ان قانـون التجنيـد االلزامـي يعنـي 
عسـكرة املجتمع العراقـي من جديد 
وزيادة اتسـاع ظاهرة العسكرة.فيما 
القانـون  ترشيـع  أن  مراقبـون  رأى 
سيخدم البلد من امور عدة منها خلق 
جيـل منظم ووطني، وسـيوفر فرص 
عمل للكثري من الشـباب العاطلني عن 
العمـل كون املجنـد سـيتقاىض راتبا 

شهريا لحني انتهاء مدة خدمته.
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بغداد/ الزوراء:
أصدر البنك املركزي العراقي، امس االثنني، توجيها 
غري  املالية  واملؤسسات  كافة  املجازة  املصارف  اىل 
املرصفية بإيقاف التعامل بعملة الدوالر االمريكي، 
مع أربعة مصارف اهلية، مع جواز التعامل معهم 
بالعمالت االخرى.وبحسب وثيقة صادرة عن البنك 
املركزي، اطلعت «الزوراء» عليها، فقد تقرر ايقاف 
التعامل وفقا للتوجيه اعاله مع مرصف االنصاري 
القابض  ومرصف  والتمويل،  لالستثمار  االسالمي 
اسيا  ومرصف  واالستثمار،  للتمويل  االسالمي 
ومرصف  والتمويل،  لالستثمار  االسالمي  العراق 

الرشق االوسط العراقي لالستثمار.

@“b‘Ìg@äã‘Ì@ç◊ãæa
ÚÓ‹Ác@“äbófl@4@…fl@›flb»n€a

@ÜaáÃi@äb‡rnéa@êÓˆä@—Ó‹ÿm@ÔË‰Ì@ıaäåÏ€a@êÓˆä
ÚÌã�‘€a@ÚÓ”aã»€a@Ú‰v‹€a@›Ó»–m@Û‹«@ÜáìÌÎ

@ÜÏËu@ÎãibuÎ@ã‡ì€a@…fl@szjÌ@ÊaáÌå
ÂÌãvËæa@ÒÜÏ«@paıaãugÎ@Ú∫ãßa@Úzœbÿfl

≈œb´@êj¢@·ÿ®a@ZÚÁaç‰€a
pb–€b¨@Èibÿmä¸@’ibè€a@äb”@à

@ò‘„@Úflåc@ıbËn„a@lã”@@@@@@@@@@Ä€@á◊˚m@ÚÓi6€a
@ÚÓ”aã»€a@ëäaáæa@¿@knÿ€a

@pbibÉn„¸a@ÚÓì«@·«á€a@Êaáì±@kflaãmÎ@ÊáÌbi
Ú8b®a@ÚÓ–ó‰€a
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 Ïjéc@fi˝Ç@b„ÎäÏÿi@Úibñg@373@›vèm@Úzó€a

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الوزراء، محمد شـياع السوداني، 
خالل اسـتقباله نقيب الصحفيني العراقيني 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، 
امـس االثنني، عىل دور الصحافة يف ترسـيخ 
النظـام الديمقراطي.وقـال املكتب اإلعالمي 
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزراء  مجلـس  لرئيـس 
«الزوراء»: ان «رئيس مجلس الوزراء، محمد 
شياع السوداني، اسـتقبل نقيب الصحفيني 

العراقيـني، رئيس اتحـاد الصحفيني العرب، 
السيد مؤيد الالمي»، مبينا ان «السوداني هنأ 
الالمي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا التحاد 
الصحفيني العرب».واضاف ان «اللقاء شهد 
مناقشة الواقع الصحفي يف العراق، وأهمية 
ايجاد القوانني الداعمة للصحفيني والضامنة 
لحرية الرأي والتعبري، كذلك التأكيد عىل دور 
الصحافـة يف ترسـيخ النظـام الديمقراطي، 

ودعم ممارساته».

بغداد/ الزوراء:
االثنـني،  امـس  الصحـة،  وزارة  أعلنـت 
كورونـا،  لجائحـة  األسـبوعي  املوقـف 
فيما اكـدت تسـجيل ٣٧٣ اصابة جديدة 
بكورونا خالل االسـبوع املايض. وذكرت 
الـوزارة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: أنها 

«سـجلت ٣٧٣ إصابـة جديـدة بفريوس 
كورونـا، خـالل أسـبوع، وثـالث حاالت 
وفاة، فيمـا بلغ عدد املتعافني من املرض 
٢٣٤ حالة».وأضافـت أن «عـدد متلقـي 
اللقـاح املضـاد لكورونا خالل االسـبوع 

املايض بلغ ٢١٥٢٤ شخصاً».

Ÿ€à@›ñaÏ‰éÎ@ÚÓÿÌãfl˛a@pbibÉn„¸a@¿@›Çán„@·»„@Z›Ó‘r€a@äbÓ»€a@Âfl@Òdub–fl@ãv–Ì@µmÏi@Öbj†
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بغداد/ الزوراء:
يشهد العالم، اليوم الثالثاء، خسوفا قمريا كامال، يعرف باسم «قمر الدم»، والذي لن 
الخسوف  لرصده.وهذا  نادرة  فرصة  يمثل  مما  املقبلة،  الثالث  السنوات  خالل  يتكرر 
الكيل الثاني للقمر هذا العام، وكان األول يف أيار، ولن يحدث الخسوف التايل قبل عام 
٢٠٢٥.وسيكون الخسوف الكيل للقمر مرئيا يف أنحاء أمريكا الشمالية يف ساعات ما 
وأسرتاليا  آسيا  ويف  أفضل،  الرؤية  كانت  الغرب  أقىص  التوجه  تم  وكلما  الفجر،  قبل 
وبقية املحيط الهادئ يمكن رؤيته بعد غروب الشمس.وسيغيب الخسوف بالكامل عن 
أفريقيا ودول الرشق األوسط ومعظم أوروبا، حيث سيتعني عليهم االنتظار حتى عام 
صباحا   ٥:١٦ من  بداية  ونصف  ساعة  نحو  ظهوره  يستمر  سوف  ٢٠٢٥.وباإلجمال 
األرض  فيه  تمر  الذي  الوقت  يف  املتحدة،  الواليات  رشق  بتوقيت  صباحا   ٦:٤١ حتى 
مبارشة بني القمر والشمس.ويظهر القمر باللون الربتقايل املائل لالحمرار املختلط من 

ضوء غروب الشمس ورشوقها.
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Ú”Îãèæa@Õ€bjæa@ÒÜb«gÎ@Ú€Îá€a@ÚjÓÁ@üãœ@ÚÓ‡Ác@á◊c

@Û‹«@ÜáìÌÎ@ÜaáÃi@äb‡rnéa@êÓˆä@—Ó‹ÿm@ÔË‰Ì@ıaäåÏ€a@êÓˆä
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@’Ój�m@Û‹«@ÊÏflåb«@ZÚÓ€bæa@ãÌåÎ
Ô„Î6ÿ€�a@ÚÓ◊ã‡ßa@pb„bÓj€a@‚bƒ„

@…fl@Ôˆçu@·ˆbÀ@ê‘�€a@ZıaÏ„˛a
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بغداد/ مصطفى العتابي:
الوزراء، محمد  رئيس مجلس  قرر 
تكليف  إنهاء  السوداني،  شياع 
رئيس هيئة استثمار بغداد، وفيما 
اللجنة  تفعيل  رضورة  عىل  شدد 
أهمية  أكد  القطرية،  العراقية 
املبالغ  وإعادة  الدولة  هيبة  فرض 

املرسوقة.
لرئيس  االعالمي  املكتب  وقال 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
محمد  الوزراء،  مجلس  ”رئيس  ان 
شياع السوداني، قرر إنهاء تكليف 
من  بغداد  استثمار  هيئة  رئيس 

إدارة الهيئة“.
وأضاف ان ”السوداني وجه بإحالة 
الخاص  اإلداري  التحقيق  محرض 
هيئة  عىل  املرتكبة  باملخالفات 
اتخاذ  لغرض  االتحادية،  النزاهة 

االجراءات القانونية الالزمة“.
يف غضون ذلك، ثمن رئيس مجلس 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء، 
كأس  بطولة  قطر  استضافة 

العالم.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
تلقته  بيان  يف  الوزراء  مجلس 
مجلس  ”رئيس  أن  ”الزوراء“: 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء، 
استقبل سفري دولة قطر لدى العراق 
خالد بن حمد السليطي“، مبيناً أن 
”السفري نقل رسالة تهنئة من أمري 
حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر،  دولة 
بمناسبة  السوداني  اىل  ثاني،  آل 

تشكيل الحكومة الجديدة“.
شهد  ”اللقاء  أن  البيان  وأضاف 
بحث العالقات الثنائية بني البلدين، 

عىل  املتبادل  التعاون  تعزيز  وسبل 
مختلف املستويات والصعد، السيما 
يف مجال الطاقة، وكذلك التأكيد عىل 
القطرية،  العراقية  اللجنة  تفعيل 
بني  العالقات  عمق  يرسخ  وبما 

البلدين الشقيقني“.
للبيان،  وفقاً  السوداني،  ن  وثمَّ
كأس  لبطولة  قطر  ”استضافة 
تعد  انها ”خطوة  اىل  العالم“، الفتاً 
الشعوب  جانب  من  اعتزاز  مصدر 

الشقيقة والصديقة“.
يف  عربية  دولة  أي  ”نجاح  أن  وأكد 
هو  إنما  العاملية  البطوالت  تنظيم 

نجاح للعرب جميعاً“.
من جانب اخر، أكد رئيس الوزراء، 

أهمية  السوداني،  شياع  محمد 
املدن  يف  األمني  االنتشار  إعادة 
هيبة  وفرض  القانون  وسيادة 
الدولة، فيما شدد عىل وجوب إعادة 

املبالغ املرسوقة.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
تلقته  بيان  يف  الوزراء  مجلس 
مجلس  ”رئيس  أن  ”الزوراء“: 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء، 
األمن  لجنة  رئيس  مع  اجتمع 
البوالني  جواد  النيابية  والدفاع 

وعدد من أعضائها“.
انه ”جرى خالل االجتماع  وأضاف 
يف  األمنية  األوضاع  مجمل  بحث 
البالد، ويف مقدمتها قضايا النازحني 

للقيادات  الوظيفي  والتدوير 
األمنية، وملف حشد الدفاع“.

إعادة  ”أهمية  السوداني  وأكد 
وسيادة  املدن  يف  األمني  االنتشار 
الدولة،  هيبة  وفرض  القانون 
إبعاد  رضورة  عىل  والتأكيد 
االستثمار  عن  األمنية  املؤسسات 
الحزبي والسيايس، معرباً عن ثقته 
مكرَّس  الحكومي  املنهاج  ”بأّن 

ملعالجة مطالب املواطنني“.
الفساد،  بمكافحة  يتعلق  ما  ويف 
”وجوب  عىل  السوداني  شدد 
لن  وإنه  املرسوقة،  املبالغ  إعادة 
من  مرجّوة  مصداقية  هناك  تكون 
جهود مكافحة الفساد ما لم نثبت 

للمواطن العراقي إمكانية استعادة 
هذه األموال وحمايتها“.

رئيس مجلس  أكد  ذلك،  يف غضون 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء، 
مجلس  لرئيس  األول  والنائب 
رضورة  املندالوي،  محسن  النواب 
الكافية  املالية  التخصيصات  منح 

ملحافظة دياىل.
للنائب  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
األول، يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن 
املندالوي،  محسن  برئاسة  ”وفداً 
النائب األول لرئيس مجلس النواب، 
وجميع نواب محافظة دياىل، التقى 
رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
األمني  الواقع  لبحث  السوداني، 

والخدمي واحتياجات املحافظة“.
النيابي  الوفد   ” البيان:  وأضاف 
أهم  ناقش  املندالوي،  ترأسه  الذي 
والقرارات  واملشاريع  الخدمات 
للنهوض  املحافظة  تحتاجها  التي 
واألمني  الخدمي  بواقعها 
”تم  انه  اىل  مشريا  والعمراني“، 
منحها  رضورة  عىل  التأكيد 
يف  الكافية  املالية  التخصيصات 
نقلة  إلحداث  القادمة  املوازنة 

نوعية عىل مختلف األصعدة“.
أهمية  عىل  التشديد  ”تم  وتابع 
بني  والتنسيق  العمل  استمرار 
والتنفيذي  الترشيعي  الجانبني 
املحافظة  يف  املعنية  والجهات 
لتجاوز املشاكل واالرساع يف تقديم 
املواطنني،  ينتظرها  التي  الخدمات 
األمنية  الخروقات  ومعالجة 
اآلونة  يف  املحافظة  شهدتها  التي 

األخرية“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكدت وزارة الرتبية قرب انتهاء ازمة الكتب، ويف 
اىل موعد  النقص، اشارت  حني شخصت اسباب 
االتفاقية  ضمن  املدارس  من  مجموعة  تسلم 

الصينية.
عدنان  العام،  األوىل  الكرخ  تربية  مدير  وقال 
الكتب  أزمة  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الربع، 
حسب  للمديريات  الكتب  بتسليم  تنتهي  بدأت 
الجبوري  إبراهيم  االستاذ  الوزير  معايل  توجيه 
”، مؤكدا ان ”االجتماع االخري لهيئة الرأي اوعز 

للمدراء العامني باملديريات بتسلم الكتب“.
سلمنا  فنحن  حادا،  يكن  لم  ”النقص  ان  وبنّي 
الكتب القديمة، لكن هناك نقصا بنسب ترتاوح 
وهذا  املواد،  بعض  يف   (40% اىل   20%) بني  ما 
بدأت  املدارس  يف  والدراسة  الوزارة،  ستعالجه 

ومىض عليها اكثر من شهر“.
املراحل  كل  يف  موجود  ”النقص  ان  اىل  ولفت 

بسبب نسبة التلف التي تحدث للكتب كل سنة، 
اضف اىل ذلك عملية التعديل التي تحدث للمناهج 
يف كل املراحل“، مشريا ان ”ما يجري الرتويج له 
باإلعالم بأن هناك نقصا كبريا وال توجد دراسة 
منتظم بصورة طبيعية“.  فالدوام  غري صحيح، 
من  اقل  يف  سينتهي  الكتب  ”نقص  ان  مؤكدا 

شهر“.
الصني،  مع  املوقعة  املدارس  بناء  اتفاقية  وعن 
ضمن  االوىل  الكرخ  تربية  ”حصة  ان  الربع  بنّي 
عقد االلف مدرسة كانت 27 مدرسة، 14 مدرسة 
ومدرسة  غريب  ابو  يف  و12  الغزالية  منطقة  يف 
هذه  ”ان  مؤكدا   ،” الخرضاء  حي  يف  واحدة 
املدارس قيد االنشاء والعمل جاٍر فيها ”، معربا 
الدوام  املقبل ومبارشة  العام  امله ”تسلمها  عن 

فيها“.
كثرية،  مدارس  اىل  الرتبية  ”حاجة  اىل  واشار 
 2000 اىل  عددها  يصل  التي  الثانية  فالوجبة 

وحسب  ملديريتنا  مدرسة   60 رشحنا  مدرسة 
الصينية والذي لم تكن  املربم مع الرشكة  العقد 
دورها  انحرص  وإنما  فيه طرفا مرشفا،  الرتبية 

املدارس بإرشاف وزارة  املواقع وتسلم  يف تسليم 
العامة  االمانة  للعمل  الراعي  وكان  اإلسكان، 

ملجلس الوزراء“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الخارجية، امس االثنني، 
الخارجية  لوزير  مرتقبة  زيارة 
زرداري  بوتو  بيالوال  الباكستاني 

مطلع العام املقبل.
وذكر بيان للوزارة، تلقته ”الزوراء“: 
وزير  الوزراء  رئيس  ”نائب  أن 
مع  التقى  حسني،  فؤاد  الخارجيَّة، 
باكستان  ُجْمُهوريَّة  خارجيَّة  وزير 
يف  زرداري،  بوتو  بيالوال  اإلسالميَّة 
وذلك  أبوظبي،  اإلماراتيَّة  العاصمة 
أعمال  يف  ُمشاَركته  هامش  عىل 
صري  ملُنتدى  عرشة  الثالثة  الدورة 
من  بتنظيم  يعقد  الذي  ياس  بني 
الدويل  والتعاون  الخارجيَّة  وزارة 

اإلماراتيَّة“.
بحث  اللقاء  خالل  ”جرى  أنه  وتابع 
وُسُبل  املُتميزة  الثنائيَّة  العالقات 
وأهميَّة  آفاقها  وتوسيع  تعزيزها 
املجاالت  التعاون السيما يف  استمرار 
والتجارّية  واالقتصادّية  العسكرّية 
للبلدين  املُشرتَكة  املصالح  يخدم  بما 
إىل  اضافة  الصديقني،  وشعبيهما 
إجراءات  تسهيل  موضوع  مناقشة 

الدخول  تأشريات  عىل  الحصول 
أجل  من  العراق  إىل  للباكستانيني 

السياحة الدينية“. 
رفيعة  ”الزيارات  إىل  حسني  وأشار 
املُستوى التي قام بها مسؤولون كبار 
من كال البلدين خالل الفرتة املاضّية، 
وما شكلتُه من أهميَّة كبرية يف تعزيز 

العالقات بني البلدين الصديقني“.
تطورات  عن  ”نبذة  حسني  وقّدم 
العملّية السياسيَّة يف العراق وتشكيل 
ومالمح  الجديدة  العراقيَّة  الحكومة 
”تفاؤله  عن  ُمعرباً  املُقبلة،  املرحلة 
إدارة  الجديدة عىل  الحكومة  يف قدرة 
الراهنة  التحديات  وُمواجهة  الدولة 

التي تحيط باملنطقة والعالم“.
د أن ”العراق ُيقدم كل ما يف وسعه  وأكَّ
مواسم  يف  خاصة  الزائرين،  لخدمة 
الزيارة الدينيَّة، من جميع الجنسيات 

بما فيهم القادمني من باكستان“.
عىل  االتفاق  تم  اللقاء،  نهاية  ويف 
الخارجيَّة  لوزير  زيارة  ترتيب 
العام  مطلع  العراق  إىل  الباكستانّي 
املُقبل، وذلك يف إطار تعزيز العالقات 

الثنائيَّة بني البلدين الصديقني.

بغداد/ الزوراء:
سامي،  طيف  املالية،  وزيرة  أكدت 
البيانات  نظام  تطبيق  عزمها 
الجمركية اإللكرتوني بالهيئة العامة 

للجمارك.
وقال املكتب االعالمي للوزارة يف بيان 
املالية  ”وزيرة  إن  ”الزوراء“:  تلقته 
(امس)،  اليوم  عقدت،  سامي  طيف 
اجتماعا موسعا بشأن متابعة تنفيذ 
للقطاعني  االتمتة  مرشوع  مراحل 
بحضور  والرضيبي،  الجمركي 
املعلومات  دائرة تكنلوجيا  مدير عام 
معاوني  اىل  اضافة  الوزارة،  يف 
الجمارك  لهيئتي  العامني  املدراء 

والرضائب“.
أن  االجتماع  خالل  سامي  وأكدت 
”استكمال مرشوع االتمتة سيساهم 
وتحسني  الجمارك  دوائر  تطوير  يف 

الواحدة،  النافذة  اعتماد  عرب  ادائها، 
وتوفري  الجباية  انظمة  وتحديث 
قاعدة بيانات رصينة، والذي سيحقق 
بدوره إدارة فعالة فضال عن تحقيق 
االقتصاد  وتنوع  املالية  االستدامة 
والشفافية  النزاهة  مبادئ  وفق 

ومكافحة الفساد“.
وأضافت أن ”الوزارة تسعى لتحويل 
دوائر الجمارك اىل مصادر مهمة لدعم 
خزينة الدولة بعد االيرادات النفطية“، 
عىل  عازمة  ”الوزارة  أن  اىل  مشرية 
الجمركية  البيانات  نظام  تطبيق 
-ASYC (االسيكودا  )االلكرتوني 
DA يف الهيئة العامة للجمارك بثمرة 
مستمرة  ولقاءات  اجتماعات  جهود 
واالجرائي  التقني  الفريق  ممثيل  مع 
ملؤتمر االمم املتحدة للتجارة والتنمية 

الداعمة للمرشوع“.

بغداد/ الزوراء:
لألسبوع  البالد  يف  الطقس  حالة  االثنني،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
الحايل، فيما توقعت ان يكون الطقس غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار 

خفيفة خالل االيام املقبلة.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس البالد اليوم الثالثاء يف املنطقتني 
مطر  زخات  لتساقط  فرصة  مع  جزئياً  غائماً  سيكون  والشمالية  الوسطى 
تكون رعدية، بينما سيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية غائماً جزئياً اىل غائم، 
األقسام  يف  السابق  اليوم  عن  درجات  بضع  فستنخفض  الحرارة  درجات  أما 
من  الجنوبي  القسم  يف  السابق  لليوم  مقاربة  وتكون  والشمالية،  الوسطى 

البالد“.
يف  غائم  اىل  جزئياً  غائماً  سيكون  األربعاء  غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  سرتتفع  الحرارة  ودرجات  البالد،  مناطق  جميع 
املنطقة الوسطى، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق يف املنطقتني الشمالية 

والجنوبية من البالد“.
وأشار اىل أن ”طقس يوم الخميس يف املنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً 
وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر يف اقسامها الغربية تكون رعدية 
أحياناً، بينما سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية غائماً جزئياً، فيما سيكون 
الطقس يف املنطقة الجنوبية غائماً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم 
السابق يف األقسام الوسطى والجنوبية، يف حني سرتتفع قليالً عن اليوم السابق 

يف القسم الشمايل من البالد“.
وأحياناً  املقبل سيكون غائماً جزئياً  الجمعة  ليوم  البالد  أن ”طقس  اىل  ولفت 
غائماً يف املنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية غائماً 
جزئياً، ويف املنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة 
اىل متوسطة الشدة تكون رعدية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم 
اليوم السابق يف  السابق يف االقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليالً عن 

القسم الجنوبي من البالد“.

بغداد/ الزوراء:
قدمت لجنة األمن والدفاع النيابية طلباً لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، 

لتشكيل هيئة مختصة بمكافحة املخدرات.
اجتمعت  ”اللجنة  إن  صحفي:  ترصيح  يف  الشمري  نايف  اللجنة،  عضو  وقال 
واملهام  االمنية  القوات  تعانيه  ملا  مفصالً  ايجاًز  وقدمنا  الوزراء  رئيس  مع 
الجنود“،  وارزاق  الجيش  وطريان  الجوية  القوة  من  الصنوف  لكل  والواجبات 
مبينا أن ”اللجنة تطرقت اىل ملف املفسوخة عقودهم واملفصولني ورضورة رفد 

املؤسسة االمنية بدماء شابة“.
وأشار إىل إن ”اللجنة ركزت عىل موضوع مهم وهو تفيش املخدرات وطلبنا من 
رئيس الوزراء تشكيل هيئة او جهاز مختص بمكافحة املخدرات ومحاربتها“، 
املخدرات  ملكافحة  هيئة  تشكيل  برضورة  الرؤى  يف  تطابقا  ”هناك  أن  مؤكدا 
صارمة  قوانني  بترشيع  سيرشع  النواب  مجلس  وكذلك  مختص  قاض  وفيها 

لردع هذه االفة الخطرية“.
وأضاف أن ”لجنة االمن والدفاع تطرقت اىل معضالت تواجهها القوات االمنية 
برضورة أن يكون هناك تسليح حديث لالليات ومنظومات متطورة للمراقبة 
والكامريات واملناطيد والنواظري الليلية“، الفتا إىل أن ”اللجنة تطرقت ايضاً اىل 
العام  والقائد  االمنية  القوات  إلسناد  اللجنة  بها  تميض  التي  املهمة  القوانني 
ايلة للسقوط ورضورة  للقوات املسلحة، كما تطرقنا اىل وجود مراكز رشطة 

اعادة تأهيلها وتجهيز وزارة الداخلية والدفاع باليات ومركبات حديثة“.
قادة  اختيار  املسلحة  للقوات  العام  القائد  مع  اللجنة  ناقشت  ”كما  وتابع: 
الفرق والوحدات وفق معايري الكفاءة والنزاهة وضوابط الرتقية بعد أن شهدت 
لسمعة  يسئ  بما  الفرق  قادة  الختيار  ملتوية  محاوالت  املاضية  السنوات 
النيابية  اللجنة  واعضاء  الوزراء  رئيس  من  طلبنا  كذلك  العسكرية،  املؤسسة 
عدم التدخل السيايس يف الوزارات االمنية وفسح املجال للوزراء االمنيني للعمل 

عىل تعزيز االمن“.
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تعلن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) الكائنة يف محافظة كركوك عن اجراء املناقصات التالية أدناه:
فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة أعاله:

١- مراجعة مقر الرشكة الكائن يف (محافظة كركوك/ طريق كركوك- بيجي) الستالم املواصفات الخاصة باملناقصة أعاله.
٢- تقديم تأمينات اولية بملغ قدره (١ ٪) ما عدا الرشكات الحكومية وتكون عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من 

املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذ ملدة (١٢٠) مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق.
٣- تقدم الرشكات كتاب عدم ممانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب ومعنونا اىل رشكة غاز الشمال 

(النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية.
٤- إرفاق شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الرشكات الوطنية بالنسبة للرشكات 

العراقية و/ أو هوية غرفة التجارة وشهادة تسجيل مصادق عليها من امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة.
٥- عىل كافة املشاركني امالء الجزء الرابع من الوثيقة وإعادة النسخة االلكرتوني املؤيدة من قبلنا، ويتطلب استالم القرص 
(CD) واملتضمنة الوثائق القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض ملئها وتوقيع املعلومات الخاصة بكم وتسليمها يف 

املوعد املحدد.
٦- يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف غرفة الرشكات وبحضور أصحاب 

العطاءات املشاركة، ويف حالة مصادفة عطلة رسمية فيكون يف اليوم الذي يليه دوام رسمي هو يوم غلق املناقصة.
٧- ان رشكة غاز الشمال غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن.

القياسية ورشوط  الوثيقة  تتطلبه  بما  العطاء  بتقديم  االلتزام  االلكرتوني ويف حالة عدم  بالربيد  املرسلة  العطاءات  تهمل   -٨
اإلعالن.

٩- ارفاق وصل رشاء املناقصة األصيل مع العطاء وبخالفه يستبعد عطاءه علما ان ثمن املناقصة غري قابلة للرد إال يف حالة 
إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا.

١٠- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق.
١١- للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني (www.ngc.oil.gov.iq)  ويمكن مراسلتنا عرب الربيد االلكرتوني

   (ngc_info.iqoil@yahoo.com)
 (ngcoil.gov.iq@gmail.com)

(ngc_contract@ngc.oil.gov.iq)

مدير القسم التجاري
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بغداد/ الزوراء:
عبـد  الجمهوريـة،  رئيـس  اكـد 
اللطيف رشيد، امس االثنني، جدية 
الحكومـة العراقية يف التعامل مع 
السياسـة املائية، وفيما أشار اىل 
أن العـراق سـيعمل عىل توسـعة 
املساحات الخرضاء، اشار الرئيس 
املـرصي عبد الفتاح السـييس إن 
”العالم يواجـه أزمة كبرية، وهي 
أزمة الحرب الروسية األوكرانية“، 
معلنا اسـتعداده للعمل عىل إنهاء 

هذه الحرب وإيقافها“.
وقـال رئيـس الجمهوريـة عبـد 
اللطيف رشـيد خالل مؤتمر قمة 
لـه  كلمـة  يف   (cop 27) املنـاخ 
تابعتهـا ”الـزوراء“: إن ”التحدي 
األبرز الذي نواجهه يف العراق ملف 
املياه“، الفتا اىل إن ”بالد الرافدين 
تعاني من شـح املياه وأن مؤتمر 

املناخ يشكل عالمة مهمة“.
وأضـاف أن ”األزمـات يف العـراق 
تضاعفـت جـراء ضعـف هطول 
”الجفـاف  أن  مبينـا  األمطـار“، 
املتزايـد يف العـراق يشـكل تحديا 

خطريا“.
وتابـع أننا ”نأمل تعـاون يف ملف 
املياه مع دول الجـوار“، موضحا 
أن ”أزمـة امليـاه يف العراق أجربت 
السـلطات عىل تقليص املساحات 

الزراعية“.
وأشار اىل أن ”مشـكلة شح املياه 
تفاقم ظاهرة التصحر يف العراق“، 
مؤكـدا أن ” التصحـر يهـدد 40 

باملئة من مساحة العراق“.
واكـد أن ”العراق مـن أكثر الدول 
ترضراً مـن االحتباس الحراري“، 
العراقية  مضيفـا أن ”الحكومـة 
جـادة يف التعامـل مع السياسـة 

املائية“.
”أهميـة  عـىل  الرئيـس  وشـدد 
تبـادل الخربات بني الدول بشـأن 
ملـف املناخ“، مؤكـدا أن ”العراق 
سـيعمل عىل توسـعة املساحات 

الخرضاء“.
رئيـس  أكـد  ذلـك،  غضـون  يف 
الجمهوريـة عبد اللطيـف جمال 
رشيد، امس االثنني، رغبة العراق 
يف تعضيـد العالقـات الثنائية مع 

تونس.
وذكـر املكتـب اإلعالمي لرئاسـة 
تلقتـه  بيـان  يف  الجمهوريـة 
”الزوراء“: أن ”رئيس الجمهورية، 
عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل 
اقامتـه يف مدينـة رشم  يف مقـر 
الشيخ، رئيسـة الوزراء التونسية 
نجالء بـودن عىل هامـش أعمال 
 COP مؤتمر قمـة املنـاخ العاملي
27 والـذي تسـتضيفه جمهورية 
مرص العربية، بحضـور عدد من 
الوزراء واملسـؤولني مـن أعضاء 

الوفدين العراقي والتونيس“.
وأضاف البيان أنَّ ”رئيسة الوزراء 
قدمـت تهانيها وتهانـي الرئيس 
التونـيس قيـس سـعّيد الرئيـس 
متمنيـة  انتخابـه،  بمناسـبة 
لـه املوفقيـة والنجـاح يف مهـام 
عملـه، وللشـعب العراقي الرفعة 

والتقدم“.
وثّمن رئيـس الجمهورية ”تهاني 
الرئيس التونيس ورئيسة الوزراء“، 
معرباً عن رغبة ”العراق يف تعضيد 
العالقـات الثنائية وتوسـيع آفاق 
التعـاون البّناء وتبادل الخربات يف 
مجاالت التعليم والسياحة والبيئة 
وغريهـا، بمـا يصـّب يف مصلحة 

البلدين“.

وأكدت رئيسـة الـوزراء ”اهتمام 
بلدهـا بتقوية العالقـات القائمة 
السـبل  وتعزيـز  البلديـن،  بـني 

الكفيلة لالرتقاء بها“.
من جانبـه أكد الرئيـس املرصي 
عبد الفتـاح السـييس إن ”العالم 
يواجـه أزمـة كبرية، وهـي أزمة 

الحرب الروسية األوكرانية“.
االثنني،  السـييس، امـس  وافتتح 
الذي   (COP-27) املنـاخ مؤتمـر 
عـىل  الشـيخ،  رشم  يف  ينعقـد 
مسـتوى القادة، يف حـدث يراهن 
عىل إيجـاد حلول للمشـاكل التي 

ينوء بها كوكب األرض.
وأوضح الرئيس املرصي أنه يوجه 
نـداء مـن مؤتمـر املنـاخ يف رشم 

الشـيخ ”لوقف هـذه الحرب التي 
تعاني منهـا الكثري مـن الدول“، 
مشريا إىل أنه ”مستعد للعمل عىل 

إنهاء هذه الحرب وإيقافها“.
كـدول  ”نحـن  السـييس:  وقـال 
اقتصادها مـش قوي.. عانت من 
تبعـات كورونـا وتحملناها واآلن 
نعانـي أيضـا مـن هـذه الحـرب 
أرجوكـم  األوكرانيـة..  الروسـية 

أوقفوا هذه الحرب“.
وأشـار الرئيـس املـرصي، خالل 
الرئـايس  الشـق  افتتـاح  كلمـة 
مـن مؤتمـر املنـاخ، اىل أن: ”دول 
اقتصادهـا مش قـوي، عانت من 
ازمـة كورونـا سـنتني  تباعـات 
وتحملناها واآلن نعاني أيضا من 

هـذه الحرب، مش بتكلم عشـان 
بنعانـي منها هنا، ولكن عشـان 
اتصور ان العالم كله يعاني منها، 
بنـادي باسـمكم واسـمي، اننـا 
تتوقـف هذه الحرب، هذا نداء من 

هذا املؤتمر“.
وتابع السـييس قائال: ”باملناسبة 
انا مستعد ومش للبحث عن دور، 
ال واللـه ولكن من أجل العمل عىل 
انهـاء هـذه الحـرب، اتصـور ان 
كثري من القادة يشـاركوني الرأي 
مسـتعدين نتحرك إذا كان ممكن 
الحل، متابعا: مسـتعد للعمل عيل 

إنهاء هذه الحرب“.
اليوم  وأضاف السـييس: ”املاليني 
يتابعونا كما تابعـت قمتنا العام 

املايض، نشـرتك يف مرصي وهدف 
واحـد منهم من يتواجـدون معنا 
هنا ومنهم خارج القاعات وأمام 
الشاشات يطرحون أسئلة صعبة 
ولكنهـا رضورية، أسـئلة يتيعن 
علينـا أن نسـألها ألنفسـنا قبـل 
أن توجـه إلينـا هـل نحـن اليوم 
أقـرب إىل تحقيـق اهدافنـا؟، هل 
اسـتطعنا خالل عـام منرصم أن 
نتحمل مسـئوليتنا كقادة للعالم 
التعامـل مـع أخطـر قضايـا  يف 
القرن واشـدها تأثريًا، واألهم هل 
ما نطمـح إىل تحقيقه من أهداف 
يقع يف نطاق املمكن؟ بال شك أنه 
ليس مسـتحيل، ولكن إذا توافرت 
اإلرادة والنيـة الصادقـة لتعزيـز 

العمل املشرتك املناخي“.
وافتتـح الرئيـس املـرصي، عبـد 
الفتـاح السـييس، امـس االثنني، 
الذي   (COP-27) املنـاخ مؤتمـر 
عـىل  الشـيخ،  رشم  يف  ينعقـد 
مسـتوى القادة، يف حـدث يراهن 
عىل إيجـاد حلول للمشـاكل التي 

ينوء بها كوكب األرض.
ويشـارك يف الشـق الرئايس، 110 
من قادة وزعماء العالم ورؤسـاء 
الحكومات وثلة من الشـخصيات 

الدولية والخرباء.
ويف كلمـة االفتتاح، أطلق الرئيس 
املـرصي عىل هـذه القمـة ”قمة 
التنفيـذ“، داعيـا إىل التحـرك من 
للمشـكالت  إيجـاد حلـول  أجـل 

البيئية.
وقال :“يجب أن نتسـاءل ردا عىل 
شـواغل املاليني فيمـا إذا كان ما 
نطمح إىل تحقيقـه يقع يف نطاق 
املمكن“.  وأكد السـييس عىل عدد 

من النقاط:
العالـم أصبـح مرسحـا لعـرض 
اإلنسـانية يف  للمعانـاة  مسـتمر 
أقـىس صورها ويجـب أن تنتهي 
إىل توفـري  املعانـاة، ودعـا  هـذه 
التمويـل الـالزم للـدول الناميـة 
مـن أجـل دعـم جهـود التكيـف 
املناخـي. وأوضـح ان مرص تبنت 
ملواجهـة  وطنيـة  اسـرتاتيجية 
تغري املنـاخ باالعتماد عىل الطاقة 

املتجددة والنقل النظيف.
من جانبه، قال األمني العام لألمم 
غوترييـس:  أنطونيـو  املتحـدة، 
عقـارب السـاعة تتقـدم، نحـن 
يف حـرب نخرسهـا مع اسـتمرار 
انبعـاث الغـازات ومع اسـتمرار 

ارتفاع حرارة األرض.

مضيفـا: رغـم األزمـات وسـفك 
الدماء وكل تبعاتها، ال يسـعنا أن 
نقبل بأال نركز عىل التغري املناخي. 
أي ارتفاع بحرارة األرض ما فوق 

1.5 درجة يعد خطري للغاية.
مبينا: كل دول مجموعة العرشين 
يجـب أن تعـي الخطـر الكبـري.. 
وأدعـو إلبـرام ميثاق بـني الدول 
املتقدمـة والنامية لعـدم تخطي 

درجات حرارة األرض 1.5.
واكـد: أمـريكا والصـني لديهمـا 
مسـؤولية خاصـة لبـذل الجهود 
لرتجمـة هـذا امليثـاق عـىل أرض 
3 مليـارات مـن  الواقـع.. نحـو 
الناس يعيشـون يف مناطق تعاني 

من تبعات التغريات املناخية.
من جانبه، أكد الشـيخ محمد بن 
زايد، رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحـدة، يف كلمتـه خـالل قمـة 
املنـاخ كوب 27 ، مواصلة الرتكيز 
يف اإلمارات عىل خفض االنبعاثات 

يف قطاع النفط والطاقة.
وأضـاف رئيـس دولـة اإلمـارات 
يف كلمتـه خـالل افتتـاح القمـة: 
أتوجه بالشـكر لجمهورية مرص 
العربية الشقيقة، واألمانة العامة 
التفاقيـة األمم املتحـدة اإلطارية 
بشـأن املناخ، عـىل تنظيم الدورة 
السـابعة والعرشين مـن مؤتمر 
األطـراف.. نسـتضيف أعمـــال 
مدينـــة  يف   COP28 مؤتمـــر 
دبــي إكسبــو يف 2023.. أطلقنا 
رشاكة اسـرتاتيجية مع الواليات 
مليـار   100 السـتثمار  املتحـدة 
دوالر يف إنتاج الطاقـة النظيفة.. 
عاملنا يواجه تحديات معقدة ومن 
بينها تغري املناخ الذي أصبح يؤثر 

عىل األمن واالستقرار.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
تصّدر جـو بايـدن ودونالـد ترامب 
مشـهد اليـوم األخـري مـن الحملة 
االنتخابيـة، امـس االثنـني، عشـية 
انتخابـات التجديـد النصفـي التـي 
سـتحّدد إطـار بقية واليـة الرئيس 
تمّهـد  أن  يمكـن  كمـا  األمريكـي، 
البيـت  إىل  سـلفه  لعـودة  الطريـق 

األبيض.
رصاعـاً  الديمقراطيـون  ويواجـه 
محمومـاً للحفاظ عـىل الكونغرس، 
بعـد سـباق وصفـه الرئيـس بأنـه 
للديمقراطيـة  ”حاسـمة“  لحظـة 
األمريكيـة، ويف الوقـت الذي هيمنت 
فيـه قضايا مثـل التضّخـم، إىل حّد 

كبري، عىل الحملة.
مـن جهتهم، يبـدو الجمهوريون يف 
وضـع مريـح يسـمح لهـم بانتزاع 
اليـوم  النـواب  مجلـس  يف  غالبيـة 
الثالثـاء، بينمـا يخـىش العديـد من 
مجلـس  خسـارة  الديمقراطيـني 
الشـيوخ، يف هزيمة ستسمح ألعداء 
بايدن بتوّيل املهّمة الترشيعية بشكل 
شـبه كامل خالل العامني األخريين 

له يف البيت األبيض.
وتظهر استطالعات الرأي أّن معظم 
األمريكيني قلقون بشـأن االقتصاد، 
ويشـعرون بـأّن البـالد تسـري عىل 
الطريـق الخطـأ، مـا أّدى إىل تقوية 
يف  الجمهوريـني  املرّشـحني  موقـع 
مناطـق كانـت تبـدو بعيـدة املنال 

بالنسبة إليهم.
مقاعـد  جميـع  تتـاح  وفيمـا 
مجلس النـواب البالـغ عددها 435 
للمنافسـة، وثلـث مقاعـد مجلـس 
الشـيوخ البالغ عددهـا 100 مقعد، 
وعدد من املناصب الحكومية، يضع 
الديمقراطيـون آماالً بشـأن اآلفاق 

التي قد يحّققونها يف هذا السباق.
وقال السناتور عن نيوجريس كوري 
بوكر لشبكة ”آي بي يس“: ”الحزب 
املوجـود يف البيـت األبيض عـادة ما 
يخرس يف االنتخابات النصفية، ولكن 
الحقيقة هي أننا ما زلنا نحافظ عىل 
مسار قوي، ليس فقط للحفاظ عىل 
مجلـس الشـيوخ، ولكـن للحصول 

عىل مقاعد إضافية“.
يف هـذه األثنـاء، ُمنـح املرّشـحون 
الديمقراطيـون دفعـاً قويـاً خـالل 
قبـل  مـن  االنتخابيـة  الحملـة 
السياسيني األكثر شعبية يف الحزب، 
بمن فيهم الرئيسان السابقان باراك 

أوباما وبيل كلينتون.
مـن  الجمهوريـون  اسـتفاد  كمـا 
دعـم وتشـجيع قائمـة أضيـق من 
السياسـيني، يف ظل تسـليط الضوء 
خالل الحملة االنتخابية يف األسابيع 
األخـرية عىل ترامب الذي كان يغازل 
فكرة ترّشح محتمل للرئاسة يف عام 

.2024
وسـيتنافس بايدن وترامب عشـية 
االنتخابات، حيث يشارك الرئيس يف 
تجّمع حاشـد بالقرب من العاصمة 
يف واليـة ماريالنـد، بينمـا يخـوض 
إطـار  يف  انتخابيـة  ترامـب حملـة 
سـباق مجلس الشيوخ املضطرب يف 

أوهايو.
وكان املشـهد السـيايس يميل بعيداً 
عـن الديمقراطيـني منـذ الصيـف، 
مع إظهـار اسـتطالعات الـرأي أّن 
الجمهوريـني يتموضعون للحصول 
عـىل غالبية مـن رقمـني يف مجلس 

النواب.
وقال الحاكم الجمهـوري لفرجينيا 
غلني يونغكني: ”سـيكون ذلك دعوة 

إيقاظ للرئيس جو بايدن“.
ورغم أّن السباق يف مجلس الشيوخ 
يبدو محتدمـاً، فـإّن الديمقراطيني 
يأملـون يف الحفاظ عىل هذا املجلس 

الذي يسيطرون عليه بغالبية ضّيقة 
بفضل نائبة الرئيس كاماال هاريس 
التي تحمل الصوت الكارس للتعادل.

ويف هذا السـياق، تحتدم السـباقات 
يف بنسـلفانيا ونيفادا وويسكونسن 
وجورجيا ونيو هامبشـري وأوهايو، 
حيث يمكن ألّي من هذه الواليات أن 

يغرّي ميزان القوى.
وخـالل الحملـة االنتخابيـة، رّكـز 
حقـوق  عـىل  الديمقراطيـون 
اإلجهـاض  يف  والحـق  التصويـت، 
والرفاهيـة، ويف حالـة بايـدن، عىل 
التهديـد الـذي يمثله الدعـم املتزايد 
املؤيديـن لرتامب  الجمهوريني  بـني 

لنظرية املؤامرة السياسية.
ويرّد الجمهوريون عىل ذلك مؤكدين 
أّن التصويـت للديمقراطيـني يعني 
أّنـه لن تكون هنـاك نهاية للتضّخم 
املرتفع وتصاعد جرائم العنف، وذلك 
يف إطار سـعيهم إىل جعل االنتخابات 

النصفية استفتاًء عىل الرئيس.
ومع وصـول نسـبة تأييـد الرئيس 
إىل حـوايل 42 يف املئـة، تجّنب بايدن 
الواليات األكثر احتداماً. ولكنه شارك 
يف الحملة االنتخابية إىل جانب رئيسه 
السـابق باراك أوباما يف بنسـلفانيا، 
السـبت، يف إطار جدول أعمال ميلء 

باملحّطـات االنتخابيـة، بمـا يف ذلك 
إلينوي وفلوريدا ونيويورك.

ووّبـخ الرئيـس األنصـار املتطرّفني 
ترامـب،  املهـزوم“  لـ“الرئيـس 
متوّجهاً للحشـد بالقول ”حقكم يف 
االختيار موجود عىل ورقة االقرتاع.. 
حقكـم يف التصويـت موجـود عـىل 

ورقة االقرتاع“.
اتهم ترامب، الذي يواصل االدعاء بأّن 
انتخابـات عـام 2020 ُرسقت منه، 
الديمقراطيني ”املتطرّفني واملجانني“ 
وسـقوط  ”تراُجـع  يف  بالتسـبب 
أمـريكا“، وذلـك خالل مشـاركته يف 
تجّمعات انتخابية يف نهاية األسبوع 

يف الواليات املتأرجحة.
مع ذلـك، حّقـق الرئيـس األمريكي 
إنجـازات يمكنـه الرتويج لهـا، بما 
يف ذلـك القيود عـىل أسـعار األدوية 
التي تستلزم وصفة طبية، وترسيع 
تصنيع الرقائق الدقيقة، واستثمارات 
قياسـية يف البنيـة التحتيـة. غري أّن 
الديمقراطيـني كافحوا لتحويل هذه 
االنتصارات الترشيعية إىل حماسة يف 

الداخل األمريكي.
لكـّن إيمـي كلوبوشـار، املرّشـحة 
عـام  يف  الرئاسـية  لالنتخابـات 
2016، تراجعـت األحـد، عـن فكرة 

حـرب  خـرسوا  الديمقراطيـني  أّن 
الرسـائل، متوّقعـة ليلـة انتخابيـة 

سعيدة لحزبها.
الناخبـني  مـن  املئـة  يف   48 وقـال 
األخـري  االسـتطالع  يف  املحتملـني، 
الـذي أجرتـه شـبكة ”ان بـي يس 
نيـوز“ عىل املسـتوى الوطني، إنهم 
يفّضلـون كونغـرس يسـيطر عليه 
الديمقراطيون، بينما قال 47 يف املئة 
إنهم يفّضلون أن يتوّىل الجمهوريون 

زمام إدارة الكونغرس.
ولكـن 80 يف املئـة مـن الناخبني 
ذوي امليول الجمهورية قالوا إنهم 
متأكـدون مـن أنهم سـيصوّتون 
بالفعـل، وفقـاً  بذلـك  قامـوا  أو 
الستطالع جديد أجرته ”واشنطن 
بوسـت“، بالتعاون مـع ”إي بي 
يس نيوز“، وذلك أعىل بست نقاط 
بالحـزب  املتعلّقـة  األرقـام  مـن 

الديمقراطي.
وقـد أدىل حـوايل 40 مليـون أمريكي 
حتـى  مبكـر  وقـت  يف  بأصواتهـم 
بعـد ظهر األحـد، وفقـاً لـ“يونايتد 
بروجكـت“  إيليكشـنس  سـتايتس 
-United States Elections Pro )
ect)، متجاوزين بقليـل الرقم الذي 

جرى تحقيقه عام 2018.

موسكو/ متابعة الزوراء:
رغـم نفي الدوما التورط يف مسـألة التأثري 
عـىل االنتخابـات األمريكية، فّجـر يفغيني 
بريجوزين، رجل األعمال الرويس الشـهري، 
املقرب من الرئيس الرويس فالديمري بوتني، 

مفاجأة من العيار الثقيل.
فقد أقر مؤسس مجموعة ”فاغنر“ املقاتلة، 
والذي اتهم سـابقاً بأنه يدير مجموعة من 
الحسابات للتأثري عىل السياسة األمريكية، 
أنـه  االنتخابـات، مضيفـاً  تدخـل يف  أنـه 

سيواصل فعل ذلك يف املستقبل.
وقـال يف تعليق عىل موقع رشكته كونكورد 
لتقديـم الطعام، يف فيسـبوك:“ لقد تدخلنا 
(يف االنتخابـات األمريكيـة)، ونتدخل حالياً 
وسنواصل التدخل، بكل حرص، ودقة وعىل 
طريقتنا الخاصة، كما نتقن ذلك!“، بحسب 

ما نقلت رويرتز.
جاء تعليق بريغوزين الذي يخضع لعقوبات 
أمريكية وأوروبية، واملتهم منذ سنوات عدة 
بالتدخـل يف االنتخابـات األمريكية السـيما 
االنتخابات الرئاسـية عام 2016 ، عشـية 
االنتخابات النصفية، التي سـتجري اليوم، 
حيـث سـيتوجه األمريكيـون إىل صناديـق 
االقـرتاع من أجـل تجديـد معظـم أعضاء 
مجلـس النـواب، وثلـث مقاعد الشـيوخ، 
فضال عن انتخاب 30 حاكم والية من أصل 

.50
كمـا أتى ذلـك بعدمـا نفى رئيـس مجلس 

الدومـا، فياتشيسـالف فولوديـن، بوقـت 
سـابق، تلـك الشـائعات جملـة وتفصيالً، 
مشدداً عىل أن بالده ال تتدخل يف االنتخابات 
يف  بالتدخـل  تسـمح  ال  كمـا  األمريكيـة، 

شؤونها.
تربيـر  االتهامـات  تلـك  أن  اعتـرب  كذلـك 
اسـتباقي من الحزب الديمقراطي لهزيمته 
الشـيوخ والنـواب  انتخابـات مجلـيس  يف 
املرتقبة اليـوم بعد أخطاء إدارة جو بايدن، 

وفق قوله.
يذكـر أن مصـادر أمريكية، كانـت أفادت، 
أمس، أن حسابات مزيفة بدأت حملة للتأثري 
عـىل نتائـج االنتخابـات، مبينـة أن وكالة 
روسـية تدخلت يف انتخابـات عامي 2016 
و2020 تكرر ممارسـاتها اآلن، بحسب ما 

نقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“.
كما ذكرت أن تلك الحسـابات شـنت حملة 
تشـويه واسـعة ضد الرئيس األمريكي جو 
بايدن وغريه مـن الديمقراطيـني البارزين 

وبشكل فاضح.
وكان مكتب التحقيقـات الفيدرايل ووكالة 
األمـن السـيرباني وأمـن البنيـة التحتيـة، 
حذرت الشهر املايض من املعلومات املضللة 
التي تنترش عرب ”وسـائط الويب واملجالت 
عرب اإلنرتنت وتطبيقات املراسـلة واملواقع 
الربيـد  ورسـائل  املخادعـة  اإللكرتونيـة 
اإللكرتونـي“، مروجة ملزاعـم مغلوطة عن 

اخرتاق بيانات أو نتائج التصويت.
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لجنة االرايض واالستيالء يف                                    العدد:٣
محافظة النجف االرشف                                         التاريخ:٢٠٢٢/٦/١

اعالن
بتاريـخ ٢٠٢٢/٦/٢٦ سـتقوم لجنة االرايض واالسـتيالء االوىل يف محافظة 
النجـف االرشف بتثبيـت عائدية القطعة ٢٤ مقاطعـة ٦٨/املالحة الرشقية 
من ناحية العباسية /قضاء الكوفة وفقا لقانون االصالح الزراعي رقم ١١٧ 
لسـنة ١٩٧٠ وتعليماتهـم وعىل من لديه ادعاء بحـق الترصف او االعرتاض 
الحضـور يف الزمـان واملـكان املحدديـن باالعـالن وبخالفه سـتقوم اللجنة 

بإجراءتها اصوليا لذا اقتىض التسوية.
القانوني 
رسول شالكة جرب 
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل
 يف محافظة النجف االرشف

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية، امس االثنني، تعليمات قرار «املحاوالت» لطلبة الصف 

السادس االعدادي لفروعه كافة.
وذكـرت الوزارة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»، أن «املديريـة العامة للتقويم 
واالمتحانـات أصدرت اعمامـاً اىل املديريات العامة للرتبيـة يف املحافظات 
كافة يتضمن، شـمول الطلبة الراسـبني بدرس أو درسـني للعام الدرايس 
٢٠٢١ – ٢٠٢٢، وللدراسـتني الصباحية واملسـائية بقـرار املحاوالت للعام 

الدرايس ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣».
وتابعـت، «عـىل ان ال يشـمل القـرار أعـاله طلبـة املحـاوالت للسـنوات 
الدراسية السـابقة، ويكون هذا العام هو آخر عاٍم درايس ُيطبق فيه قرار 

املحاوالت».
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بغداد/الزوراء:

أوضحْت وزارة التخطيط، امس االثنني، 

تفاصيـل أهـداف التنمية املسـتدامة، 

فيما أكد برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

أن عملية التنمية تحتاج ملسـار طويل 

ورؤية تعرب عن العراق.

وقال مدير عام دائـرة التنمية املحلية 

واإلقليمية يف الوزارة، محمد محسـن، 

يف ترصيـح صحفـي إن «هنـاك فرقاً 

تخصصية منبثقة عن اللجنة الوطنية 

للتنمية املستدامة، مختصة بمجموعة 

أهـداف التنميـة الــ ١٧، بمشـاركة 

الجهـات  و جميـع  التخطيـط  وزارة 

املجتمـع  ومنظمـات  واملحافظـات 

املدني».

وأضـاف محسـن، أن «جميع الجهات 

املعنيـة تعمـل عـىل رصـد ومتابعـة 

ملعرفـة  املسـتدامة  التنميـة  أهـداف 

الفجوات وآليات معالجتها وتحقيقها 

حتـى العام ٢٠٣٠، إضافـة إىل معرفة 

مشـاريع املوازنة االسـتثمارية وكيف 

نتجه باتجاه التنمية املستدامة».

وأشـار إىل، أن «أهـم أهـداف التنميـة 

املسـتدامة هـو القضـاء عـىل الفقـر 

ومعالجـة التغـريات املناخيـة وتوفري 

السـكن وغريهـا، إضافـة إىل تحقيق 

املشـاركة الصحيـة للمجتمـع إلدارة 

الحكم السليمة».

وأكـد، أن «العراق قـدم تقريرين أمام 

األمـم املتحدة بعد تحريـر املناطق من 

داعش اإلرهابـي، لتعزيـز الالمركزية 

ودور املحافظـات»، مبينـاً أن «هـذه 
الخطوة تعزز دور ومكانة العراق أمام 

املجتمع الدويل، ما ينعكس إيجابا عىل 

خطط الوزارة للتنمية».

من جانبها، أكدت مديرة مرشوع دعم 

العـراق يف مجـال التنميـة املسـتدامة 

التابع لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي، 

سـندس عبـاس، أن «برنامـج األمـم 

املتحدة االنمائـي رشيك بعيد األمد مع 

الحكومـة العراقيـة وكافـة الرشكاء 

الفاعلني بالتنمية».

وأوضحت عبـاس، أن «عملية التنمية 

تحتاج ملسـار طويل ورؤيـة تعرب عن 

العراق مع صـدور الربنامج الحكومي 

الجديد الذي أكد عىل التنمية املستدامة 

برؤيته الشـاملة»، مؤكدة أن»برنامج 

األمم املتحدة االنمائي معني بتنسـيق 

الجهود والدعم يف كافة املجاالت». 

ولفتـت إىل، أن «التنمية املسـتدامة ال 

تتعلـق يف مكافحة الفقـر فقط وإنما 

نتعدى إىل تعزيز جودة الحياة والتعليم 

التماسـك االجتماعي،  والصحة وبناء 

التغـريات  إىل  التصـدي  عـن  فضـًال 

املناخيـة واألخطار التي تحيط بالبيئة 

العراقيـة، كل هـذا بهدف إىل تحسـني 

جودة الحياة للفرد العراقي الذي يعترب 

عامالً أساسياً ورئيساً للتنمية».

وأشـارت إىل أن «التنمية املستدامة لم 

تعد مجرد مهام حكومية وإنما تشمل 

كل ممثـيل املجتمـع واألفـراد بكافـة 

رشائحهم ولكافـة القطاعات يف املدن 

والريف والحـرض، جميعهم رشكاء يف 

بناء مسـتقبل مرشق وزاهـر وجودة 

حياة عالية للعراق».

يذكر أن برنامج األمم املتحدة االنمائي 

وبالتعاون مع وزارة التخطيط وخلية 

التنمية املسـتدامة يف العـراق، عقدت 

ورشـة عمـل حـول توطـني أهـداف 

التنمية املستدامة وأجندة ٢٠٣٠.
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ذي قار/الزوراء:

حذر خبري صحي يف دائرة صحة ذي قار، امس االثنني، 

من حفـر آبار مائيـة داخل مدارس رشقـي املحافظة 

بسبب شح املياه، حفاظاً عىل سالمة الطلبة.

وقال الخبـري املختص باألمـراض الوبائية، حيدر عيل، 

يف ترصيـح صحفـي، ان «هناك بعـض االقضية يف ذي 

قار وجهت نداًء ملؤسسـات امنية يف البالد لغرض حفر 

مجموعة آبار مائية داخل عدد من املدارس، وهذا يمثل 

تهديداً لصحة وسالمة الطلبة».

واكـد ان «مياه اآلبـار االرتوازية ال يمكن اسـتخدامها 

للـرشب مبارشة، قبل معالجتها وتعقيمها، اذ ان املياه 

الجوفيـة كافـة ملوثة بمسـببات مرضيـة خطرية قد 

تؤدي اىل عواقب وخيمة عىل مستخدميها».

ودعـا الجهـات الحكوميـة إىل «التأني يف اإلقـدام عىل 

هذه الخطوة، قبل أن يتم دراستها من جميع النواحي 

وتهيئة مسببات نجاحها».

وكانت االدارة املحلية بقضاء االصالح، طلبت من هيئة 

الحشـد الشـعبي يف البالد مسـاعدتها يف حفر عدد من 

اآلبـار االرتوازية لعدد من املدارس، بهدف اسـتخدامها 

كمصدر مليـاه الرشب بعد الشـحة املائية التي رضبت 

املنطقة.

البرصة/الزوراء:

أعلنْت جامعة البـرصة، امس االثنني عن 

اطالق الحشـد الشـعبي مبـادرة لتعزيز 

األقسام الداخلية يف الجامعة بالتجهيزات 

األبنيـة  تأهيـل  عـن  فضـال  السـكنية، 

الجامعيـة واملدرسـية والصحيـة للطلبة 

والتدريسيني.

وقال رئيس جامعة البرصة سعد شاهني 

خالل احتفالية نظمتها رئاسة الجامعة، 

إنـه «مع تعطـل إقـرار مـرشوع قانون 

املوازنـة املاليـة العامـة طيلة السـنوات 

الثـالث املاضيـة، كان للجامعـة تواصـل 

مسـتمر مـع لـواء عاشـوراء يف الحشـد 

الشـعبي بصـورة عامة من أجـل تنظيم 

اسـتالم املسـاعدات الطارئة املقدمة من 

قبلهم إىل الجامعة».

«املسـاعدات  أن  شـاهني،  وأضـاف 

تضمنت تعزيز األقسـام الداخلية وتوفري 

احتياجات الجامعة مـن تأثيث وثالجات 

وأرسة وأفرشة وغريها من املواد الحيوية 

للطلبة يف سـكنهم، وتعّد األضخم من بني 

التربعات املقدمة للجامعة».

مـن جانبها، ذكرت آمرية لواء عاشـوراء 

يف الحشـد الشـعبي، أن «حملـة التـربع 

تهدف لتعزيز األقسام الداخلية يف جامعة 

البـرصة بالتجهيـزات السـكنية وتأهيل 

األبنيـة الجامعيـة واملدرسـية والصحية 

للطلبة والتدريسيني».

من ناحيته، أكد ممثل لواء عاشـوراء عيل 

سامي، أن «خطة الحشد الشعبي، تهدف 

إىل التربع ومسـاعدة الجامعات ومدارس 

البرصة وكذلك املراكز الصحية ومحطات 

تحلية املياه».

وأشـاد، بــ «دور املرجعيـة الرشـيدة ملا 

قدمتـه مـن مشـاريع تعليميـة وصحية 

وتحلية املياه ألبناء البرصة خالل األزمات 

املستمرة منذ أكثر من عرشين عاماً».

االنبار/الزوراء:

اعلـَن مستشـار محافـظ االنبـار 

خلـف  عزيـز  الطاقـة  للشـؤون 

الطرموز، امس االثنني، عن املبارشة 

بعملية اعادة اعمار وتأهيل شبكة 

سـكك الحديـد للمنطقـة الغربيـة 

املترضر جراء العمليات االرهابية  .

وقال الطرمـوز يف ترصيح صحفي 

إن «الرشكـة العامة للسـكك حديد 

االنبـار وبالتنسـيق مـع حكومـة 

االنبار املحلية بارشت بإعادة اعمار 

وتأهيـل ٧ جسـور حيوية لسـكك 

الحديد يف املناطق الغربية مترضرة 

العمليـات  جـراء  كبـرية  بنسـب 

االرهابيـة ضمـن خطـة الرشكـة 

املعنية اعادة خطوط سـكك الحديد 

اىل الخدمـة حيث يربـط خط حديد 

املناطق الغربية بني محافظة االنبار 

وبغـداد وهو امتـداد اىل املحافظات 

الجنوبية والشـمالية، فضال عن ان 

خط بيجي يف محافظة صالح الدين 

باتجاه قضـاء حديثة غربي االنبار 

حيـث يربط هـذا الخـط املحافظة 

باملحافظات الشمالية». 

جسـور   ٧ العديـد   ان»  واضـاف 

حيوية ملرور سكك الحديد من فوق 

الوديان والطـرق الربية الرسيعة يف 

املناطـق الغربيـة مترضرة بشـكل 

كامـل وهذه الجسـور هـي الورار 

واملحمـدي وكبيسـة واملـرد ووادي 

الكسـارة فضـال قناطـر انبوبيـة 

جرسية صغرية».

وأوضـح الطرمـوز، ان «املحافظة 

كانـت تعتمـد يف عـام ٢٠١٤ عـىل 

شـبكة محطـات القطـار يف نقـل 

املحافظة  املسافرين والبضائع من 

األخـرى»،  العـراق  اىل محافظـات 

مؤكـدا ان «اعـادة اعمـار وتأهيل 

سـكك حديد االنبار سـوف يساهم 

يف انتعـاش حركة نقل املسـافرين 

التـي  القطـارات  والبضائـع عـرب 

توقفـت عن العمل منـذ اكثر من ٨ 

اعوام». 

الزوراء/مصطفى فليح:
يف  التحقيقـات  دائـرة  أعلنـْت 
االتحاديَّـة،  النزاهـة  هيئـة 
امس  االثنني عـن صدور حكٍم 
حضـوريٍّ بحبـس ُمحافظ ذي 
قار سـابقاً؛ الرتكابـه عمداً ما 
يخالف واجبات وظيفته بقصد 

تحقيق منفعٍة شخصيٍَّة.
وذكـرت الدائرة يف بيـان ورد لـ 
«الـزوراء»، أنَّ «محكمـة جنح 
الكرخ - الهيئة الثالثة، أصدرت 
حكمـاً حضوريـاً بالحبس عىل 
محافظ ذي قار سابقاً؛ لقيامه 
بُمخالفـة واجباتـه الوظيفيَّة، 
 (٢٠٠,٠٠٠) مبلغ  واسـتقطاع 
ألف ديناٍر من رواتب ُمنتسـبي 
حـقٍّ  وجـه  دون  الصحـوات 
ا تسبَّب  بصورٍة غري قانونيٍَّة، ممَّ
بإلحـاق الـرضر بمصلحتهم»، 
ُمبيِّنـًة أنَّ «دائـرة نزع السـالح 
ودمج امليليشـيات هـي الجهة 
املسـؤولة عـن االسـتقطاع يف 
حالـة وجـوده؛ بعدِّهـا جهـة 

رصف الرواتب».
لت  وأضافـت أنَّ «املحكمة توصَّ
إىل القناعة الكافية بالحكم عىل 
املدان، بعد اطالعهـا عىل األدلة 
لة يف هذه القضيَّة، التي  املُتحصَّ

تمثَّلت بأقوال الشهود ومحرض 
بموجبـه  تـمَّ  الـذي  الضبـط 
املسـتقـطعة،  املبالـغ  ضبـط 
ومطالعة لجنة الرواتب وبودرة 
الرواتـب، فأصدرت قرار اإلدانة 
وفق أحـكام املـادة (٣٣١) من 
العقوبات، وبداللة مواد  قانون 
االشـرتاك (٤٧ و٤٨ و٤٩) منه، 
الحـقِّ للُمشـتكني  مع إعطـاء 
أمـام  بالتعويـض  باملطالبـة 
املحاكم املدنيَّـة، بعد اكتسـاب 
القطعيَّــة». للدرجـة  الحكـم 
أفادت هيئة النزاهة االتحاديَّة، 
امـس االثنـني، بتنفيذهـا أربع 
عمليَّات ضبٍط ملغاالٍة يف األسعار 
دواويـن  أحـد  يف  وُمخالفـات 

ديـاىل،  ُمحافظـة  يف  األوقـاف 
مبالغهـا  مجمـوع  أنَّ  ُمبيِّنـًة 
ناهـزت مليـاراً و نصـف مليار 
دينـاٍر. مـن جانب اخـر ذكرت 
دائرة تحقيقـات الهيئة يف بيان 
ورد «الزوراء»: أنَّ «فريق العمل 
املُؤلَّف يف مكتـب تحقيق دياىل، 
الذي انتقـل إىل دائرة الشـؤون 
دواويـن  أحـد  يف  الهندسـيَّـة 
ن بعد  األوقاف يف املحافظة، تمكَّ
الكشـف  والتدقيق من  التحرِّي 
عـن ُمغـاالٍة يف أسـعار إنشـاء 
(٢٥) مئذنة حديديَّة يف مساجد 
املُحافظة التابعة للديوان، إذ تمَّ 
رصف مبلغ (١,٣٩١,٥٠٠,٠٠٠) 
مليـار ديناٍر؛ لغرض إنشـائها، 

ُمخالفتهـا  عـن  فضـًال 
للمواصفات الفنيَّـة». وأضافت 
ذ عمليَّتني  الدائرة أنَّ «الفريق نفَّ
وبغـداد،  ديـاىل  يف  ُمنفصلتـني 
قـام يف أوالهمـا بضبـط أصـل 
مستند رصٍف يف هيئة استثمار 
الوقـف يف املُحافظة بعد قيامها 
 (١٤,٣٧٥,٠٠٠) مبلـغ  برصف 
مليـون دينـار؛ لتوزيـع سـلٍة 
غذائيٍَّة للعوائل، خالفاً للقانون، 
فيما تمَّ خـالل العمليَّة األخرى 
ـَذت يف بغـداد ضبـط  ُنفِّ التـي 
أصل مسـتند تسـوية السـلفة 
بتجهيـز(١,٢٥٠)  الخـاصِّ 
سـلة غذائيَّة يف القسـم املايلِّ يف 
هيئـة اسـتثمار الوقـف وعدم 
تسـليمها إىل املُسـتحقني مـن 
فـة». وأوضحت  العوائـل املُتعفِّ
أنَّـه «تمَّ خالل العمليَّـة الرابعة 
ضبط أصل أوليَّات رصف مبالغ 
الساعات اإلضافيَّـة ملُدير هيئة 
إدارة واسـتثمار أمـوال الوقف 
يف دياىل السـابق، الفتًة إىل قيام 
هيئـة إدارة االسـتثمار برصف 
املبلـغ للمدير املذكـور عن فرتة 
إيفاده إىل خارج العراق، مشريًة 
اإلداريَّــة  األوامـر  ضبـط  إىل 

ة باإليفاد». الخاصَّ

صالح الدين/الزوراء:
أكـَد محافظ صالح الدين اسـماعيل خضري الهلوب، 
امس االثنني، وجود تعـاون كبري بني مواطني قضاء 
بلد مـع الدوائـر الخدمية لرفـع التجـاوزات وتنفيذ 
القانون. وقال الهلوب، يف ترصيح صحفي إن «هناك 
تعاوناً كبرياً من املواطن البلداوي مع الدوائر الخدمية 
وإدارة القضاء والرشكات املنفذة للمشاريع عىل رفع 
التجاوزات وتنفيذ القانون وتطبيقه واحرتام النظام 
العام للقضاء». وأضاف املحافظ: «يف السـابق كانت 
هناك شـبه فوىض يف الكثري من شـوارع املدينة لكن 
اليـوم هناك تغيـرياً إيجابيـاً منذ تسـلُّم القائممقام 
ملهامـه»، مؤكـداً «االلتـزام بقواعد النظـام العام يف 
املدينـة». ودعا الهلوب، أهايل قضاء بلد إىل «املزيد من 
االلتزام بقواعد املرور والنظام العام لتفادي الحوادث 
يف املستقبل من أجل إظهار املدينة بمظهر الئق وخلق 
روح املنافسـة بـني باقـي االقضية واملـدن املهمة يف 

املحافظة لتطبيق قواعد النظام العام واملرور».

بابل/الزوراء:

حـدَّدت دائـرة زراعة محافظـة بابل، امس 

االثنني، املساحة املشمولة بالخطة الزراعية 

الشـتوية، فيمـا اعلنت عن موافقـة املوارد 

عىل تغيري خطة املوسـم. وقال مدير زراعة 

املحافظة ثامر الخفاجي يف ترصيح صحفي 

إن «وزارة املـوارد املائيـة وافقت عىل تغيري 

الخطـة املائية للموسـم الحـايل»، مبيناً، أن 

«األزمـة املائية تسـببت يف هجـرة املزارعني 

بعـد توقـف الزراعـة واألرضار التي لحقت 

بالثروة الحيوانية».

وأضاف الخفاجـي، أن «وزارة املوارد املائية 

وافقـت أيضـاً عـىل زراعـة ١٠٦ آالف دونم 

ملحصـول الحنطـة و٧٨٠٠ دونـم لزراعـة 

الخرضاوات»، مشـرياً إىل أن «الحصة املائية 

لهذا املوسـم بلغت ٦٠٪ من املوسـم السابق 

والتي تقدر بـ ١٧٠ الف دونم والتي تساوي 

نصف الكمية للعام ٢٠٢٠».

وتابع، أن «املزارعني يف املحافظة لم يحصلوا 

عـىل دعم من قبـل وزارة الزراعة لتزويدهم 

مرشـات  مـن  الحديـث  الـري  بتقنيـات 

ومرشـات  بالتنقيـط  الـري  ومنظومـات 

محوريـة ثابتـة»، موضحـاً، أن «التقنيات 

الحديثة أثبتت استطاعتها ديمومة الزراعة 

ملسـاحات كبـرية تـوازي املسـاحات التـي 

تسقى سيحاً بأقل كميات من املياه».



بغداد/ الزوراء:
أكد النائب عن محافظة البرصة، اسعد البزوني، امس االثنني، ان الجهات 
املسـؤولة ذات العالقة لن تتمكن من فسخ عقد الرشكة الكورية املنفذة 
ملرشوع ميناء الفاو، الفتا اىل ان هناك تقصريا واضحا يف انجاز مشاريع 

محافظة البرصة ويجري متابعتها من قبل نواب املحافظة. 
وقـال البزوني يف ترصيح صحفي: ان ”وزارة النقل قد اكدت عدم القدرة 
عىل فسـخ العقد املربم مع الرشكة الكورية (دايو) املنفذة ملرشوع ميناء 

الفاو يف محافظة البرصة“. 
وأضـاف ان ”الوزارة قد بينت ان العمـل متواصل يف امليناء، وقد وصل اىل 
نسـب انجـاز متقدمة، والحديث عـن وجود تلكؤ يف املـرشوع او تراجع 
يف اإلنجـاز يحتاج اىل تحـرك برملاني من اجل الوقوف عـىل حقيقة االمر 

ومعرفة النسبة الحقيقية لإلنجاز“. 
وبـنّي البزونـي ان ”نـواب محافظة البـرصة يواصلون التحـرك باتجاه 
املرشوع واملشـاريع األخرى، خصوصا ان هنـاك تقصريا واضحا يف عدد 
من املشـاريع، إذ يجري العمل عليها من أجل كشـف العديد من امللفات 

املهمة الخاصة بمشاريع املحافظة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن سـوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، عن تداول 37 مليار سهم 
بقيمـة مالية تجاوزت 25 مليار دينار خالل شـهر ترشين االول/ اكتوبر 

املايض.
وذكر السوق يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”عدد الرشكات املتداولة 
أسـهمها خالل ترشيـن االول بلغت 77 رشكة مسـاهمة، فيما لم تتداول 
أسـهم 24 رشكـة الختـالف األسـعار املعروضـة عـن املطلوبة مـن قبل 
املسـتثمرين فيما يسـتمر توقف رشكتني لعدم تقديـم اإلفصاح من أصل 

103 رشكات مدرجة يف السوق“.
واضاف ان ”عدد األسهم املتداولة بلغ 37 ملياراً و421 مليون سهم بقيمة 
ماليـة بلغت 25 مليـاراً و125 مليون دينار من خالل تنفيذ 14 الف و877 
صفقة“، مشـريا اىل أن ”مؤرش األسعار املتداولة ISX60 أغلق عىل 598.2 

نقطة“.
واشـار اىل ان ”عدد األسهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني لشهر 
ترشين االول بلغ 1.27 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 1.3 مليار دينار من 
خالل تنفيذ 491 عقداً، فيما بلغ عدد األسـهم املباعة من املستثمرين غري 
العراقيني 1.73 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 4.37 مليار دينار من خالل 

تنفيذ 1598 عقداً“.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا 
مـن األحد اىل الخميس، ومدرج فيه 103 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل 
قطاعـات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالسـتثمار 

بغداد/ الزوراء:املايل والسياحة والفنادق.
أكـدت لجنـة الزراعة وامليـاه واالهـوار النيابية، امس 
االثنـني، قرب ترشيع قوانني مهمة تتعلق باملسـاحات 

املزروعة وطرق الري وشح املياه.
وقـال عضو اللجنة، حيدر جثري االزيرجاوي، يف حديث 
صحفـي: إن ”اللجنـة حريصـة عىل ترشيـع القوانني 
املهمة خالل املرحلة املقبلة من الفصل الترشيعي الحايل 

سيما التي لها ارتباط مبارش بالفالحني واملزارعني“.

وأضـاف أن ”مـرشوع قانون املسـاحات املزروعة من 
القوانني املهمـة التي طال انتظاره وهو يخدم رشيحة 

واسعة من الفالحني“.
وأشـار إىل أن ”هنـاك قوانني أخرى جـاري االعداد لها 
داخـل لجنـة الزراعة تتعلق بشـح املياه وطـرق الري 
الحديـث“، مؤكدا أن ”هذه القوانني إذا ما تم ترشيعها 
فإنهـا ستسـاهم برفع مسـتوى القطـاع الزراعي يف 

البالد“.

بغداد/ الزوراء:
دعـت لجنة االسـتثمار والتنمية النيابيـة، امس االثنني، إىل تفعيل قسـم 

النافذة الواحدة لضمان بيئة جاذبة لالستثمار بعيدة عن االبتزاز.
وقال عضو اللجنة، حسني السعربي، يف حديث صحفي: إن ”قسم النافذة 
الواحـدة املعنـي بإصدار شـهادات االسـتثمار موجود فعالً، بيـد أنه غري 
مفعل“، مضيفاً أنه ”يف حال تفعيله سيتخلص املستثمر من االبتزاز الذي 

يتعرض له من قبل الدوائر التي يتوجب عليه مراجعتها إلتمام أعماله“.
وتابع أنه ”يف حال تفعيل هذا القسـم، فسـيخلق ذلك تنافساً حقيقياً بني 
املسـتثمرين وبالتايل سيتحول العراق إىل بيئة جاذبة للرشكات الرصينة“، 
معرباً عن تفاؤله ”بمسـتقبل االسـتثمار يف الـعـراق، السـيما بعد تأكيد 
رئيس الوزراء محمد شـياع السـوداني، عىل دور االستثمار ورضورة دعم 
القطاع الخاص، بما يسـهم بالنهوض بالقطاعـات الزراعية والصناعية، 

فضالً عن توفري فرص عمل للشباب“.
وأوضح السـعربي أن ”االستثمار سـيفتح الطريق لالستفادة من األموال 
املوجودة يف البالد من أجل تحريك االقتصاد واسـتغالله يف قطاعات مهمة 
كالسـكن الذي شـكل أزمـة يف اآلونة األخـرية، والصناعة التـي تحتاج إىل 

تطوير كبري وإىل مكننة حديثة، واألمر ذاته يف جميع القطاعات“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة املـوارد املائيـة، امـس 
االثنـني، عـن قـرب إنجـاز مـرشوع 
توسـيع وتعميـق مغذيـات األهـوار 
بمحافظة ذي قار الهادف إىل استدامة 
امليـاه هنـاك للحيلولـة دون هجـرة 
سـكانها بسـبب شـح امليـاه، بينما 
تعتـزم بـدء مـرشوع مشـابه العام 
املقبـل، ضمـن محافظتـي البـرصة 

وميسان.
وقـال مديـر عـام إنعـاش األهـوار 
واألرايض الرطبـة يف الوزارة، حسـني 
عيل الكنانـي، يف ترصيح صحفي: إن 
”املركز أعد خطة اسرتاتيجية لتعميق 
وتوسيع مغذيات ومنافذ األهوار من 
خـالل تحويلها من جـداول إىل أنهار 
بأطـوال تصل إىل 20 كيلومرتا، بهدف 
تدوير املياه واسـتدامة الحياة يف تلك 
املناطق ومنع هجرة سـكانها، برغم 
الجفـاف الذي تمر به البالد للموسـم 

الرابع عىل التوايل“. 
وأضاف الكناني أن ”الخطة كانت قد 
بدأت بالفعل ضمن محافظة ذي قار 

خالل شهر أيلول املايض، والتي يتغذى 
هور الحمار فيها من منافذ أيمن نهر 
الفرات، أما األهوار الوسطى فتتغذى 
من منافذ أيرسه“، كاشفا عن ”قرب 
االنتهاء من أعمال املرشوع ضمن ذي 
قار، بينما سـتتم املبـارشة بمرشوع 
مشـابه ضمـن محافظتـي البـرصة 
وميسـان خـالل العام املقبـل 2023 

باعتماد املياه القليلة الجارية من نهر 
الفرات“. 

وأشـار اىل أن ”أهـم التحديـات التي 
تواجـه البالد هي قلة اإليرادات املائية 
الـواردة لها بسـبب سياسـات الدول 
املتشـاطئة، إضافة إلــى االنخفاض 
األمطـار  هطـول  بمعـدالت  الحـاد 

للموسم الرابع عىل التوايل“.
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بغداد/ الزوراء:
أكدت اللجنة املاليـة النيابية، امس االثنني، عدم 
معرفتهـا بتفاصيـل مسـودة مـرشوع قانون 

املوازنة الجديدة لسنة 2023.
وقـال عضـو اللجنة جمـال كوجـر، يف ترصيح 
صحفـي: إنه ”حتى هذه اللحظـة اللجنة املالية 
مسـودة  بشـأن  يشء  أي  تعـرف  ال  الربملانيـة 
مرشوع قانون موازنة سـنة 2023“، مؤكداً ”ال 
نملـك أي معلومات عن فقراتهـا، فهي مازالت 

قيد الدراسة واالنشاء لدى الحكومة“.
وأضـاف: ”نتوقـع ان تصـل مسـودة مـرشوع 
قانون موازنة سـنة 2023 اىل الربملـان العراقي 

خالل الـ(20) يوما القادمة“.
وأشـار اىل أن ”الربملان سـيعمل عـىل ترشيعها 
قبل انتهاء السـنة الحالية، بعد دراستها بشكل 

جيد“.
مـن جهته، اكـد عضـو مجلس النـواب، مرض 
الكـروي، امس االثنـني، أن موازنة عـام 2023 

ستطرح خالل 8 اسابيع من اآلن.
وقـال الكـروي يف حديث صحفـي: ان“ حكومة 
السـوداني جادة يف االرساع بطرح موازنة 2023 
خالل 8 اسـابيع مـن اآلن لتكون امـام مجلس 

النواب لغرض اعادة مناقشتها من ناحية البنود 
والنقـاط“، الفتا اىل ان ”املوازنة مهمة جدا ألنها 
تحـدد آلية رصف االمـوال وضمـان حقوق كل 

الفئات“. 
حـارضة  سـتكون  محـددات   3” ان  واضـاف 
يف موازنـة 2023 ابرزهـا سـعر برميـل النفط 
وحجـم العائـدات غري النفطيـة وتأمني الغطاء 

املـايل للعقـود واطالق فـرص عمـل اضافية يف 
مؤسسـات الدولة مع ضمان اكمال ملف رصف 

التعويضات“. 
وأشـار الكـروي اىل ان ”بقـاء اسـعار النفـط 
مرتفعة ستساعد عىل منع حصول أي عجز مايل 
يف موازنة 2023“، مؤكدا ”اهمية اعادة النظر يف 
ملف االعتماد شبه الكيل عىل بيع النفط يف تمويل 

امليزانية يف ظل التقلبات املتكررة لألسعار“. 
وقـدم النائب املسـتقل، حامـد املالكـي، االحد، 
مقرتحـًا اىل وزارة التخطيـط واللجنـة املاليـة 

إلعداد موازنة متوسطة األجل ملدة 3 سنوات.
وقـال املالكي يف مؤتمر صحفي عقده يف مجلس 
النواب: إنه ”قدمنـا مقرتحا اىل وزارة التخطيط 
واللجنة املالية النيابية إلعداد موازنة متوسـطة 

االجل ملدة ثالث سنوات“.
وأضاف أنه ”استنادا اىل احكام املادة 4 ثانيا من 
قانـون االدارة املالية رقم 6 لسـنة 2019 والتي 
تنـص عىل اآلتـي: عـىل وزارة املاليـة االتحادية 
اعداد موازنة متوسـطة االجل ملدة ثالث سنوات 
تقـدم مرة واحـدة وترشع وتكون السـنة االوىل 
وجوبيـة وملجلس الـوزراء بناًء عـىل اقرتاح من 
وزارتـي املاليـة والتخطيـط تعديلها للسـنتني 

الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب“.
واشـار اىل أنه ”طالبنا مـن الجهات اعاله النظر 
بهـذا املقـرتح الذي يسـتند اىل مـربرات واقعية 
وبهـدف وصـع خطـة ماليـة للدولـة بسـقف 
زمني متوسـط بنـا يجب القيام بـه من برامج 
ومشـاريع وتقدير االيرادات والنفقات الجارية 

واالستثمارية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يسـعى العراق ألول مـرة عرب تاريخه 
النفطـي للبحـث عن مكامـن جديدة 
”للذهـب األسـود“ والغـاز يف الرقعة 
البحرية الواقعـة يف املياه اإلقليمية يف 
الخليج، لتكون ضمن خطط حكومية 
التصديـر  حجـم  زيـادة  إىل  تهـدف 
مسـتقبالً، وليكـون منطلقـاً لزيادة 

إنتاجه من الطاقة.
خرباء نفطيـون اعتربوا هذه الخطوة 
مجديـة“  وغـري  ”خطـرة  بأنهـا 
اقتصاديـا نظـرا لكلفتهـا الباهظـة 
وهـي ”مغامـرة“ لـدول ليـس لديها 

حقوالً نفطية برية.
نبيـل  االقتصـادي،  الخبـري  ويقـول 
ان  صحفـي:  حديـث  يف  املرسـومي، 
”وزارة النفط العراقي سبق أن عرضت 
الرقعـة البحريـة البالغة مسـاحتها 
أكثـر من 400 كيلو مـرت مربع ضمن 
جولة الرتاخيص الخامسة لالستثمار 
إال أنه لم تقدم أي رشكة عاملية عليها 
بالرغـم من ان الـوزارة عرضت عائداً 
ماليـاً مرتفـع بلـغ %20 مـن قيمة 
الربميل“.واضاف ان ”الحفر باملناطق 
البحرية يشـكل خطـورة واعىل كلفة 
الن الحفـارة البحريـة كلفتهـا بنحو 
10 أضعاف الحفـارة الربية واملعدات 
تنقل بالطائرات العمودية او بالسفن 
وعمليـة توصيـل االبـار تكـون مـن 
خالل مدهـا تحت البحـر ويحتاج اىل 
بناء جـزر اصطناعية وصيانة تجري 

بالبحر يتم التحكم بها عن بعد، لذلك 
تجد اسـتخراج النفط من البحر اكثر 

تكلفة بكثري من الرب“.
وتابع ان ”عنـرص املغامرة واملجازفة 
اكـرب يف البحـر مـن الرب يعنـي نجاح 
حفر البـرئ باملناطـق البحريـة قد ال 

يشرتط وجود نفط“.
ولفت املرسـومي اىل ان ”العراق لديه 
رقع استكشـافية برية لم تستكشف 
لغايـة اآلن، مثـال يف املناطـق الغربية 
مـن املتوقع وجـود 100 مليار برميل 
مـن النفـط الخـام، وهنـاك حقـول 

مستكشـفة غـري مطـورة لـم تدخل 
باإلنتاج“، مسـتدركا ”العـراق مقيد 
باإلنتـاج من قبـل منظمـة (اوبك+) 
وبالتـايل يجب الرتكيز عىل اسـتخراج 
النفـط مـن الكلفة الواطئـة لتعظيم 

اإليرادات“.
ووقع العراق منذ 2009 ضمن جوالت 
الرتاخيـص االوىل والثانيـة عدة عقود 
مـع رشكات النفط العامليـة لتطوير 
البـالد  جنـوب  مناطـق  يف  حقولـه 
محافظـات  يف  وخاصـة  ووسـطها، 
وذي  وواسـط  وميسـان  البـرصة 

قـار، ومن ثم توسـعت الستكشـاف 
يف  جديـدة  نفطيـة  احتياطـات 

محافظات املثنى والنجف واالنبار.
من جانبـه، اعتـرب الخبـري النفطي، 
حمـزة الجواهري، يف حديث صحفي: 
ان ”الجدوى االقتصادية موجودة، إذ 
ان هناك حقالً مكتشفاً كبرياً متنازعا 
عليه ما بني ايران والكويت، وهو غري 
مطور، وهذا الحقل يعتقد أنه يمتد يف 

املياه االقليمية العراقية“.
وبنّي ان ”العراق يسـعى اىل ابرام عقد 
مع الرشكة الصينية (سينوك) إلجراء 

لتثبيـت  االستكشـافية  املسـوحات 
حقوقه يف هذه الرقعة البحرية“.

واضـاف ”املعلومـات املتوفـرة حول 
الرقعـة البحرية شـحيحة جـدا، كما 
ان املنطقـة مزدحمـة جـدا ألن املياه 
االقليميـة فيهـا موانـئ عميقة منها 
مينـاء العمية وخور البـرصة، وفيها 
النفـط،  لتصديـر  عوامـات  خمـس 
وموجـود فيهـا مدخـل اىل ام قـرص 
وشـط العرب ملرور السـفن، وبالتايل 
فإنهـا منطقة مزدحمة جدا وصغرية 
ومن الصعب تطوير الحقول النفطية 
او الغازية يف هذه املنطقة وانتاجها“.

ويف وقـت سـابق، أكـد وزيـر النفط 
العراقي السـابق، إحسان عبد الجبار 
اسـماعيل، أن التوقعات والدراسـات 
تشـري إىل أن تلك الرقعة تضم تراكيب 

هيدروكربونية.
يف  العراقيـة  النفـط  وزارة  ووقعـت 
ترشيـن األول 2022 عـىل عقـد مـع 
رشكة سـينوك الصينية للبدء بأعمال 
إلعـداد  االستكشـافية  املسـوحات 
دراسـة مشـرتكة للجـزء الـربي من 

الرقعة البحرية يف الخليج.
اتفاقيـة  انـه تـم توقيـع  اىل  يشـار 
األبحـاث املشـرتكة لرقعـة الخليـج 
يف عـام 2019 وقـد تضمنـت إجـراء 
الربي  للجزأين  عمليات استكشـافية 
والبحري، حيث تبلغ مسـاحة الجزء 
الربي 120 كـم مربع والجزء البحري 

530 كم مربع.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعات الدوالر يف مزاد البنك، امس االثنني، ملسـتوى هو األدنى 

منذ ما يقارب العامني لتتجاوز بقليل 80 مليون دوالر.
وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 80 مليونا و337 الفا و582 دوالرا غطاها البنك بسـعر رصف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وبلغت متوسـط مبيعات البنك خالل االسـبوع املايض 158 مليونا دوالر.

واضاف املصدر: ان نسـبة %91 من هـذه املبيعات ذهبت لتعزيز االرصدة 
يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات حيث بلغت 73 مليوناً و537 الفا 
582 دوالرا، فيمـا ذهبـت البقية عىل شـكل مبيعات نقديـة التي بلغت 6 

ماليني و800 الف دوالر.
وأشار إىل: ان 15 مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و8 

مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 21 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب العراقي واالجنبي يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغداد بشكل طفيف، امس االثنني، فيما استقرت يف اسواق اربيل عاصمة 

اقليم كردستان.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوروبي 340 الف دينار، وسـعر الرشاء 336 الفاً، 

فيما كانت االسعار ليوم امس االحد 342 الف دينار للمثقال.
وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 
انخفاضا أيضاً عند 310 االف دينار، وبلغ سعر الرشاء 306 االف دينار.

وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجـي عيار 21 يرتاوح بني 340 الف دينـار و350 ألفاً، فيما 
تراوح سـعر بيع مثقال الذهب العراقي بـني 310 االف دينار و320 الف 

دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 400 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 355 الف 
دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 305 آالف دينار.. ويساوي املثقال الواحد 

من الذهب خمسة غرامات.

¡jËm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@80Ä€@

@¿@kÁâ€a@äb»édi@—Ó–†@üb–Øa
ÚÀbó€a@fib´
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@fiÏñÏ€a@Úñãœ@á‘–Ì@=æaäbj€a@Òãˆb�€a@kÉn‰fl
%b»€a@Ú€Ï�i@Âfl@Ô„br€a@äÎá‹€

بغداد/ متابعة الزوراء
 فقـد املنتخب الوطني لكـرة الطائرة الباراملبي فرصة بلوغ الدور الثانـي لبطولة العالم للعبة.وكان 
املنتخـب الوطني لكرة الطائرة الباراملبي قد خرس أمام نظريه الكازاخسـتاني ٠-٣، ضمن مباريات 
املجموعـة الثانية لبطولـة كأس العالم ٢٠٢٢ املقامـة حالياً يف العاصمة البوسـنية رساييفو.وقال 
رئيس اتحاد الكرة الطائرة الباراملبي، أحمد حسن: إنه بعد هذه الخسارة فقد املنتخب فرصته لبلوغ 
الـدور الثاني من البطولة، وسـيلعب عـىل املراكز من ٩-١٦.يذكر أن املنتخـب خرس مباراته األوىل يف 
افتتاح البطولة أمام نظريه اإليراني الذي يعد املنتخب األول عىل القارة اآلسـيوية، ثم حقق الفوز يف 

مباراته الثانية عىل املنتخب الكرواتي، بثالثة أشواط مقابل شوط واحد.

ãºcÎ@ã–ñc

Òãój€a@¿@25@ÔvÓ‹Ç@Ú€Ï�i@Û‹«@Úœãìæa@bÓ‹�»€a@Ú‰v‹€a@ b‡nua@ëcãÌ@…”5æa

@lã»€a@Ú€Ï�i@¿@Ú◊äbì‡‹€@ãófl@∂g@›óm@Ú«äbóæa@Üb•a@Úr»i

بغداد/ عدي صبار
من  الثانية  الجولُة  اختتمت 
لُكرِة  املُمتاِز  الدوري  ُمنافساِت 
سبُع  أقيمت  حيث  الصاالت، 
شهدت  الجولِة،  ضمن  مبارياٍت 
ثالثِة  مقابل  انتصاراٍت  أربعَة 
قاعُة  احتضنت  فقد  تعادالٍت، 
الرشطة  فريق  مباراَة  الَشباب 
عن  وأسفرت  الجنوب،  ونظريه 
فوِز األول بـ12  هدفاً مقابل أربعِة 
نفط  ُمباراُة  انتهت  كما  أهداٍف. 
الوسط وضيفه بلدية البرصة بفوِز 
األول بستِة أهداٍف مقابل ثالثة، يف 
يف  الفريقني  جمعت  التي  املُباراِة 
ُمباراٍة أخرى،  التضامن.ويف  قاعِة 
الفوَز  الرشطة  آليات  فريُق  حقَق 

مقابل  بهدفني  الظفر  نظريه  عىل 
التي جرت  املُباراة  هدٍف واحٍد، يف 
األعظمّية.  وتغلَب فريُق  قاعِة  يف 
غاز الجنوب عىل الَشباِب البرصي 
بثالثِة أهداٍف نظيفٍة، بينما تقاسَم 
واملرور  الشعبّي  الحشد  فريقا 
يف  جمعتهما  التي  املَباراة  نقاط 
وقِع  عىل  وانتهت  الحكيم،  قاعِة 
التعادل اإليجابي بنتيجة (3 – 3). 
ويف النتيجة نفسها، تعادَل فريقا 
أمانة بغداد وضيفه نفط البرصة 
قاعُة  ضيفتها  التي  املُباراِة  يف 
مباراُة  انتهت  حني  يف  الشباب، 
بالتعادِل  الوسط  الجيش وَمصايف 
عىل  وجرت   ،(2  –  2) االيجابي 

قاعِة الجيش.

@ÚÌá‹i@‚çËÌ@¡éÏ€a@¡–„@k‘‹€a@›flby
åbn‡æa@p¸bó€a@äÎÜ@¿@Òãój€a

åbn‡æa@äÎá€a@“b‰˜né¸@a7õ•@ÜaáÃi@¿@ãÿè»Ì@ÊbèÓfl@¡–„

بغداد/ محمد حمدي
تـرأس وزير الشـباب والرياضـة رئيس 
اللجنـة الُعليا املرشفة عـىل بطولة كأس 
الخليج العربـي (25) بكرة القدم، احمد 
املربقـع، اجتماعهـا األول بتوجيـه مـن 
رئيـس مجلـس الـوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، إلعـادة تأليف اللجنـة العليا 
املرشفة عىل بطولة كأس الخليج العربي 

(25) بكرة القدم.
وبنّي املربقع، خالل االجتماع: ان البطولة 
التـي يتطلـع جمهورنـا إليهـا بشـغف 
عال سـتكون ناجحة بأعىل املسـتويات، 
وستسـاهم بإعادة العراق اىل الواجهة يف 

استضافة البطوالت الدولية. 
واضـاف: انهـا مدعومة مركزيا بشـتى 
مجاالت الدعم وتوفري اإلمكانيات الالزمة 
لنجاحها، وهو ما يبعث رسـائل تطمني 
إىل الجمهـور واىل املعنيـني جميعا بأنها 
ستكون بطولة متميزة بتحضريات كبرية 
جدا توازي اسـم العراق ومكانته الدولية 

وموقعه الحضاري الضارب بالقدم.
وختـم االجتمـاع بجملـة من القـرارات 
والتوصيـات التي تسـاهم يف دفع وترية 
العمـل يف املالعـب واملنشـآت الرياضيـة 
واملرافـق االخـرى وبما يحقـق األهداف 
املرسـومة النجازها وتهيئتها الستقبال 

البطولة بأفضل صورة.
ويف سـياق متصل، وّجـه رئيس مجلس 
الوزراء، محمد شـياع السوداني، بإعادة 
تأليف اللجنة العليـا املرشفة عىل بطولة 

كأس الخليج العربـي (25) بكرة القدم، 
برئاسة وزير الشـباب والرياضة، وجاء 
يف اعمـام االمانة العامـة ملجلس الوزراء 
ان اللجنة شكلت بمستويات رفيعة لتويل 
مهام تهيئة االرضية التامة لنجاح بطولة 
خليجي 25 يف البرصة مطلع العام املقبل  
بعضويـة كل من وزير الثقافة ومحافظ 
البـرصة ونائب قائد العمليات املشـرتكة 
ورئيـس هيئة اإلعالم واالتصاالت ووكيل 
وزارة الخارجيـة ووكيـل وزارة النفـط 
وزارة  ووكيـل  الصحـة  وزارة  ووكيـل 
النقل ووكيل وزارة الكهرباء ومستشـار 
رئيس مجلس الوزراء لشـؤون الشـباب 
والرياضة ورئيس هيئة املنافذ الحدودية 
ورئيـس دائرة املراسـم ورئيـس االتحاد 
العراقي لكرة القدم ومدير مطار البرصة 
الـدويل  ونقيـب الصحفيـني وممثل عن 
وزارة املاليـة وممثل عن شـبكة اإلعالم 
العراقـي واملدير العـام للمديرية العامة 
(سـكرتري  الرياضيـة  البدنيـة  للرتبيـة 

اللجنة).
وتضمـن التوجيـه، تـوّيل اللجنـة تهيئة 
مسـتلزمات إقامة البطولـة يف محافظة 
نجاحهـا  متطلبـات  وتلبيـة  البـرصة، 
واملتابعـة  كافـة،  اإلجـراءات  وتسـهيل 
وزارة  تتـوىل  أن  عـىل  عاليـة،  بأهميـة 
مقرريـة  تسـمية  والرياضـة  الشـباب 
اللجنة، وإدارة أعمالهـا، ومتابعة تنفيذ 
توصياتهـا، بالتنسـيق بينهـا والجهات 

ذات العالقة.

القاهرة/ عدي حاتم
وصلت، امس االثنني، بعثة االتحاد 
العراقي للمصارعـة اىل جمهورية 
مرص وذلـك للمشـاركة يف بطولة 
العـرب للمتقدمـني التي سـتقام 
يف محافظـة اإلسـكندرية، وترأس 
البعثة رئيس االتحاد شـعالن عبد 
الكاظم، فيما ضمت البعثة سـتني 
ومصـارع  مـدرب  بـني  شـخصا 
وحكم واداري ويشـارك العراق يف 

البطولة بفعاليتي املصارعة الحرة 
والرومانيـة ومـن املقـرر انطالق 

البطولة اليوم الثالثاء.
وكان منتخبنـا الوطنـي قـد دخل 
معسـكرا تدريبيـا يف بغـداد فضال 
عن معسـكر آخـر يف مدينة زاخو 
تحـت إرشاف كمال عبـدو، فضال 
عن املدربني نضري محمد عيل وعيل 
محمد جاسـم وعيل نجاح وسعيد 
ناريمـان   ومصطفـى  شـريزاد 

تضمن إقامـة العديد من الوحدات 
الصباحيـة  اليوميـة  التدريبيـة 
واملسـائية من أجل رفع امكانيات 
املصارعـني وتطوير مسـتوياتهم 
وصوال اىل املسـتوى الـذي يؤهلهم 
للتنافس عىل مراكز املقدمة بالرغم 
من قوة الدول املشـاركة، وسـمى 
االتحاد العربي للمصارعة الحكام  
حطحيـط  وجـواد  جمـال  لبيـب 
وعمـار زيارة ومسـلم  ارزيج من 

العـراق لقيـادة نـزاالت البطولـة 
العربية، ما يدل عىل املكانة املميزة 
التـي يحتلها الحكـم العراقي عىل 
الصعيـد الـدويل، فضـال عـن عدد 
آخـر من الحكام تـم تكليفهم من 
قبل االتحاد العربـي إلدارة بطولة 
إبراهيم مصطفى الدولية وبطولة 
األنديـة العربيـة التي مـن املؤمل 
لها أن تقـام بالتزامن مع البطولة 

العربية.

aáÀ@bÌÜÎ@ŸÓèÿæa@ÚËuaÏæ@a7õ•@b„Î7u@¿@ÈmbjÌäám@ãíbjÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl
paäbfl�a@¿@ÂÌáœaã€a@ÜÏéc@ÚËuaÏfl@k‹�m@˝ÌÎç‰œ

جريونا/ محمد عماد
خاَض املنتخُب الوطنّي أوىل تدريباته، عرص 
امس االثنـني، يف إسـبانيا، وذلـك تحضرياً 
ملواجهِة منتخِب املكسـيك ودياً، مساء يوم 
غد األربعاء يف اللقاِء الذي سيحتضنه ملعُب 
مونتليفـي يف جريونا يف السـاعِة التاسـعة 
مسـاًء بتوقيـِت إسـبانيا، الحاديـة عرشة 

مساًء بتوقيِت العراق .
وجـاءت تدريبـاُت االمـس استشـفائّيًة يف 
ملعـِب (پـي چـي أي كتالونيـا) الخـاّص 
بتدريبـاِت نادي جريونا والتي شـارَك فيها 
(21) العباً هم كل من جالل حسن، دلوفان 
مهدي، حسـن أحمد، أمجد عطـوان، أيمن 
حسـني، كرار عامر، سـجاد جاسم، مناف 
يونس، أحمـد زيروا، هـريان أحمد، محمد 
قاسم، حسني جبار، حمزه عدنان، إبراهيم 
بايش، عـيل فائز، زيد تحسـني، أحمد عبد 
الحسـني، عالء عباس، حسـن عبد الكريم، 
شـهاب رزاق، وأحمـد يحيـى، واألخـرُي لم 

يدخـل يف التدريباِت الفعلّيـة مع املجموعِة 
وتدرَب بشـكٍل منفـرٍد، وبـإرشاِف الجهاز 
الطبـّي من أجـل تأهيله ليكـون جاهزاً يف 

املبارياِت املُقبلة.
أما الالعبون أمري العماري، عمار محسـن 
يف  يشـاركوا  فلـم  اوراهـا،  والكسـندر 
التدريبـاِت كـون موعـد وصولهـم تزامَن 
بالقرب من موعـِد التدريبـاِت املُحددِة من 
قبـل الجانـِب املكسـيكي يف حجـِز مالعب 
التدريـب، وسيشـاركون اليـوم يف الوحدِة 
التدريبّيـة التي سـتقام يف امللعـِب الرئيّيس 

الذي سيحتضُن اللقاء.
عـىل صعيٍد متصٍل، سـيصل اليـوم الالعب 
اآلي فاضـل بعد تحسـِن وضعـه الصحّي، 
والتحاقـه  التواجـِد  عـىل  إرصاره  مؤكـداً 

بتدريباِت اليوم.
وأوضـَح املديُر اإلدارّي للمنتخـِب الوطنّي، 
مهدي كريـم: ان اإلجـراءاَت اإلدارّية كافة 
تّم تحضريها بوقٍت مسـبٍق من أجل تأمنِي 

وصـول الالعبني، وكذلك الطاقـم التدريبّي 
اإلسباني الجديد، وإن األجواَء ايجابيٌة جداً، 
وتساعد عىل االندفاِع يف التدريبات والظهور 
بُمسـتوى طيٍب يف املواجهـاِت املقبلة التي 
سـتكون مـن نـوٍع خـاٍص، خصوصـاً أن 
املنتخَب الوطنّي لم يقارع منتخباَت الصف 
األول منـذ فرتٍة طويلٍة، وبالتايل فمثل هكذا 
مبارياٍت سـتعود بالفائدِة بغض النظِر عن 

النتيجة.
ووصَل وفـُد املُنتخِب الوطنـّي، ظهر امس 
االثنني، إىل مدينِة جريونا اإلسـبانّية لغرِض 
خـوِض ُمباراتني أمـام ُمنتخبي املكسـيك 
واإلكـوادور يف التاسـع والثانـي عرش من 
الشـهِر الحايل، ومن املُؤمل أن يلتحَق أيضاً 
الالعبون املُحرتفون الكسـندر اوراها، أمري 
العماري وعمار محسـن مع بعثِة املُنتخِب 
الوطنـّي قبـَل أن يلتحـَق املـالُك التدريبّي 
اإلسـباني املُؤلف من خيسـوس كاسـاس 
ُمدربـاً، أليخانـدرو فاريـال لوبيـز املُـدرب 

املُساعد األول، بابلو غراندز املُدرب املُساعد 
الثاني، سـلفادور رومريو املُدرب املُسـاعد 
الثالـث، ميغيـل أنخيـل غونزاليـس ُمدرب 
الحراس، وخافيري سانشيز مدرب اللياقة. 

وأكـَد رئيـُس الوفـد النائـب األول لرئيـِس 
االتحاِد العراقّي لُكـرِة القدم، عيل جبار إن 
املـدرَب رايض شنيشـل سـيقوُد املباراتـني 
(املكسـيك واالكـوادور) ُمثنيـاً عـىل دوره 
له الوطنّي وبحرفيٍة عاليٍة  االيجابّي يف تعامُّ
تعكـُس مـا يمتلكـُه مـن خـربٍة ُمرتاكمٍة، 
وإنـه واحٌد مـن أهـّم الكفـاءاِت الوطنّيِة، 
ُمشـيداً بتعاونه مع الطاقِم اإلسباني الذي 
سيتواجد يف املُباراتني من عىل املُدرجاِت قبَل 

أن يتسلَم املهاَم بشكٍل نهائّي فيما بعد. 
ويف سـياق متصل، كشـف االتحاد العراقي 
لكـرة القـدم عن تسـلمه رسـالة مفاجأة 
امس االثنني، من نظـريه الفنزوييل يخص 
مصري اللقاء الـودي بني منتخبه ومنتخبنا 

الوطني.

وقال عضـو اتحـاد الكرة رحيـم لفتة: ان 
االتحاد العراقي تسـلم رسـالة من االتحاد 
الفنزوييل عن طريق قسـم العالقات يعتذر 
فيـه عن حضـور منتخبه إىل العـراق، كما 
كان متفقـا عليه لخوض مباراة ودية دون 

ذكر األسباب.
وأضـاف لفتـة: ان االتحـاد الفنزوييل قدم 
الكـرة  التحـاد  رسـمي  بشـكل  اعتـذاره 
العراقـي، لعـدم امكانيـة املجـيء للعراق 

لخوض لقاء ودي يف البرصة او بغداد.
واشـار اىل: ان االتحاد الفنزوييل اقرتح عىل 
االتحـاد العراقـي للعبـة بأن تقـام املباراة 
الوديـة يف دبي بنفـس التاريخ املثبت، وهو 
الــ 21 من هـذا الشـهر كونه سيعسـكر 

هناك .
الكـرة  اتحـاد  ادارة  مجلـس  ان  وبـنّي: 
سيناقش العرض الفنزويل يف اجتماع قريب 
بشأن إقامة مباراة املنتخبني يف دبي ليتخذ 

القرار املناسب.

بغداد/ الزوراء
يواصل فريق نادي نفط ميسـان الريايض بكرة القدم تدريباته اليومية 
عـىل ملحق ملعب ميسـان األوملبي خـالل فرتة توقف الـدوري الكروي 
التـي خصصـت لزراعـة البذور الشـتوية ملالعـب األندية املشـاركة يف 
الـدوري العراقـي املمتـاز 2022 - 2023.وشـهدت الوحـدة التدريبية 
مشـاركة الالعب الربازييل برونو امريال ، والالعب حسـن عبد الزهرة يف 
تدريبات الفريق الجماعية بعد اكتسابهم الشفاء التام من اإلصابة التي 

تعرضا لها قبل انطالق منافسات الدوري بفرتة قصرية.وحرض الوحدة 
التدريبية  رئيس النادي احمد سالم الذي تحدث مع الالعبني عىل رضورة 
التكاتف والتعاون والرتكيز خالل الفرتة املقبلة، مشرياً إىل استغالل فرتة 
التوقف للحفاظ عىل الصورة التي رسـمها الفريق لتحقيق نتائج تلبي 
طمـوح الكادر التدريبي واالداري والجماهري امليسـانية. منوهاً اىل بذل 
املزيـد من العطاء كـون فريقنا يمتلك كل مقومـات النجاح، وبإمكانه 

الخروج بمركز جيد وتحقيق االنجاز لهذه املحافظة . ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
الزميـل املصـور، محمـد عامر العـزاوي، اكد يف 
صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي 
(فيسـبوك) ان عمله يف املكتب اإلعالمي التحاد 
الكرة قد انتهى بعد مسـرية من العمل والتميز 
والنجاحـات مـع املنتخبات الوطنية اسـتمرت 
ألكثـر مـن عـرشة أعـوام، كل التوفيـق والنجاح 

لزميلنا يف محطته املهنية الجديدة.
 ******************

عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية، الزميل احسـان املرسـومي، احتفل 
بعيد ميـالده قبل أيام قليلـة، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ احمد الداغستاني
للجوجيتسو  العراقي  االتحاد  أعلن   
البازي  عيل  املنتخب  العب  انسحاب 
الصهيوني  الكيان  من  نظريه  أمام 
للمنافسة عىل تحديد املركز الثالث يف 
بطولة العالم للشباب الجارية يف أبو 
العراقي  االتحاد  رئيس  ظبي.وقال 
املنتخب  ”العب  إن  حسن:   مخلص 
العراقي عيل البازي وزن (66 كغم) 
الثالث  املركزين  تحديد  ملباراة  وصل 
للشباب،  العالم  بطولة  يف  والرابع 
من  العب  مع  أوقعته  القرعة  لكن 

كاتحاد  لنقرر  الصهيوني  الكيان 
جوجيتسو عراقي سحب العبنا رغم 
أن بإمكانه الفوز بسهولة وحصوله 

عىل الوسام النحايس عاملياً“.
وأضاف حسن ان ”االتحاد برر للجنة 
املنظمة رفض العراق مواجهة العب 
من الكيان الصهيوني“ معلال لهم أن 
اللعب  يجوز  وال  سيايس  قرار  ”ذلك 

مع العبي الكيان الصهيوني“.
وسام  عىل  حصل  العراق  وكان 
نحايس واحد يف البطولة الحالية عن 

طريق الالعب سجاد فالح حسن.

@Ô„ÏÓËó€a@ÊbÓÿ€a@Âfl@k«¸@Òb”˝fl@ùœãÌ@åbj€a@Ô‹«
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لندن / متابعة الزوراء
مستضيفه  بتخطي  ليفربول  نجح 
من   ١٥ املرحلة  ضمن   ،٢-١ توتنهام 
ثنائية  بفضل  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري 

النجم املرصي محمد صالح.
ووقع الفرعون عىل هدفيه بالدقائق ١١، 
و٤٠، بينما سجل هدف أصحاب األرض 

الوحيد هاري كاين ٧٠.
املركز  يف  نقطة   ١٩ الريدز  رصيد  وصار 
توتنهام  رصيد  تجمد  بينما  الثامن، 
خلف  الرابع  املركز  يف   ٢٦ النقطة  عند 

نيوكاسل بفارق نقطة واحدة.
ويف ايطاليا، انتهت موقعة ديربي إيطاليا 
لصالح يوفنتوس الذي تغلب عىل ضيفه 
منها  يؤمل  نتيجة  يف   ٢-٠ إنرت  وغريمه 
املدرب ماسميليانو  تخفيف الضغط عن 
الدوري  من   ١٣ املرحلة  يف  أليغري، 

اإليطايل.
وعىل «اليانز ستاديوم» وبعد خيبة إنهاء 
دور املجموعات من دوري أبطال أوروبا 
ذلك  يحرمه  أن  دون  من  يتيم  بانتصار 
من مواصلة مشواره القاري يف «يوروبا 
ليغ»، تنفس يوفنتوس وأليغري الصعداء 
فريق  ليستعيد  إنرت،  الغريم  عىل  بالفوز 
ثالث  بعد  اعتباره  العجوز»  «السيدة 
هزائم املوسم املايض أمام «نرياتسوري»، 
آخرها يف نهائي الكأس ٢-٤ بعد التمديد.

وبفوزه السابع للموسم، رفع يوفنتوس 

خامساً  وبات  نقطة   ٢٥ إىل  رصيده 
املركز  اىل  تراجع  الذي  روما  حساب  عىل 
السادس بعدما دخل املرحلة رابعاً، فيما 
توقف رصيد إنرت عند النقطة ٢٤ يف املركز 

السابع.
وسجل للسيدة العجوز، الفرنيس أدريان 

رابيو ٥٢ ولينكولو فاجيويل ٨٤.
بني  األندلس  ديربي  انتهى  اسبانيا،  ويف 
بالتعادل  إشبيلية  وضيفه  بيتيس  ريال 
املرحلة  ضمن  طرد  حاالت  بـ٣  و   ،١-١

١٣ من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
إشبيلية خيسوس  لبيتيس العب  وسجل 
نافاس بالخطأ يف مرمى فريقه ٤٣، فيما 

خورخي  األرجنتيني  املدرب  فريق  عادل 
غوديل  نيمانيا  الرصبي  العبه  سامبويل، 

.٨١
بيتيس يف املركز الرابع بـ٢٤ نقطة بفارق 
بينما  الثالث  أتلتيكو مدريد  األهداف عن 
إشبيلية متأخر إىل املركز ١٧ برصيد من 

١١ نقطة.
وتلقى إشبيلية رضبة موجعة يف الدقيقة 
غونسالو  األرجنتيني  مدافعه  بطرد   ٣٨
الخلف  من  قوي  تدخل  بسبب  مونتيال 

عىل أليكس مورينو.
أرضية  عىل  عددا  الفريقان  وتساوى 
بيتيس  ريال  وسط  العب  بطرد  امللعب 

بالكوع  قوية  رضبه  بسبب  فقري 
غوميس  «بابو»  أليخاندرو  لألرجنتيني 

.(٤٥+٤)
ثالثة  حمراء  بطاقة  الحكم  واشهر 
بطرد  بيتيس  لريال  وثانية  املباراة  يف 
إيغليسياس بسبب تدخل قوي من الخلف 

عىل خوان جوردان .(٤٩) 
كولن  عىل  فرايبورج  تغلب  أملانيا،  ويف 
بهدفني دون رد، ليصبح التهديد الرئييس 
الدوري  يتصدر  الذي  ميونيخ،  لبايرن 

األملاني لكرة القدم (البوندسليجا).
يخفق  فريق املدرب كريستيان ولم 

يتش  سرت

عىل  انتصار  ثالث  وحقق  ملعبه،  عىل 
برصيد  الثاني  املركز  يف  ليتواجد  التوايل، 
من  واحدة  نقطة  بعد  عىل  نقطة،   ٢٧
بايرن، ومتقدما عىل يونيون برلني الثالث 
بفارق نقطة، مع ختام الجولة ال١٣ من 

البطولة.
وو  الكوري  فرايبورج:  ثنائية  وسجل 
يونج جون (ق٥٢)، واملهاجم النمساوي 

ميكائيل جريجوريتش (ق٦٤).
دون  لكولن  الثالثة  املباراة  هذه  وتعد 
تحقيق أي فوز، ويتواجد الفريق عىل بعد 
٦ نقاط من دوامة الهبوط، لكنه عىل بعد 

٥ نقاط أيضا من املناطق األوروبية.

                         

يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 

›Ìåa5€a@¿@äb‡Ó„@Òãˆb�€@äaã�öa@¬ÏjÁ

مدريد/ متابعة الزوراء
هازاد،  إيدين  البلجيكي  برحيل  مدريد،  ريال  نادي  يرحب 

جناح الفريق، يف املريكاتو الشتوي املقبل.
ووفًقا لصحيفة «ماركا» اإلسبانية، فإن ريال مدريد ال يرحب 
باستمرار إيدين هازارد مع الفريق، ويسعى للتخلص منه يف 

املريكاتو الشتوي املقبل.
وأشارت إىل أن كال من رودريجو جويس وماركو أسينسيو 
وحتى ماريانو دياز يتفوقون عىل هازارد يف حسابات 

املدرب اإليطايل كارلو أنشيلوتي.
مدريد  ريال  أن  يعرف  هازارد  أن  وأوضحت 
يفتح باب خروجه، إذ نىس النادي امللكي 
قبل  أجل حسم صفقته  قاتل من  كيف 

٣ سنوات.

إيمانهم يف قدرات هازارد  أن قادة ريال مدريد فقدوا  وذكرت 
واحتمالية تألقه بقميص املرينجي، ويعتقدون أن أفضل حل 

هو أن يرحل عن النادي.
وعىل الجانب اآلخر، ال ينوي هازارد التحرك من ريال مدريد، 
حيث أنه قدم ألبنائه يف أكاديمية ريال مدريد وينوي استكمال 

عقده مع النادي.
إلجباره  طريقة  بأي  هازارد  عىل  الضغط  النادي  ينوي  وال 
عىل الرحيل، سوى حصوله عىل دقائق محدودة للمشاركة يف 

املباريات، كما حدث من قبل مع جاريث بيل وإيسكو.
ويعتقد النادي أن تقديم هازارد ملستوى مميز يف كأس العالم، 
قد يسهل حصوله عىل عرض مميز يف الشتاء، ويجعل الالعب 
نفس  عىل  يوافقهم  ال  هازارد  لكن  باستمرار،  املشاركة  يريد 

الفكرة.

روما / متابعة الزوراء
حرسته  روما،  مدرب  مورينيو،  جوزيه  أبدى 

فريقه  خسارة  عقب  ديباال،  باولو  لغياب 
عن  كشف  لكنه   ،(٠-١) التسيو  أمام 

األرجنتيني  النجم  يتمكن  بأن  آماله 
قبل  املباريات  يف  للمشاركة  العودة  من 
العالم. كأس  بطولة  منافسات  انطالق 

واستغل فيليب أندرسون خطأ من روجر 
إيبانز، ليقود فريق التسيو، بقيادة املدرب 

حاسم  فوز  لتحقيق  ساري،  ماوريتسيو 
للمركز  التسيو  ليقفز  اللدود،  الغريم  عىل 

التسيو  افتقد  وبينما  اإليطايل.  الدوري  يف  الثالث 
لجهود الثنائي سريجي ميلينكوفيتش سافيتش، وشريو 

تسديد  من  سوى  روما  يتمكن  لم  األوملبيكو،  ملعب  يف  إيموبييل 
كرتني فقط عىل املرمى حيث عانى الفريق من غياب ديباال، هداف 
مورينيو  وقال  املوسم.  هذا  الدوري  يف  أهداف   ٥ برصيد  الفريق 
ميلينكوفيتش  عن  «تحدثنا  املباراة:  بعد  الصحفي  املؤتمر  يف 

ديباال». بشأن  نتحدث  لم  وإيموبييل،  سافيتش، 
من  ألنه  أهمية،  أكثر  أنه  «أعتقد  وأضاف: 
نسجل  لكي  الحاسمة  التمريرات  يمرر 

معينون،  العبون  يغيب  عندما  األهداف. 
نواجه صعوبات». وغاب ديباال عن روما 
منذ ٩ ترشين األول/أكتوبر املايض بعدما 
ولكن  الركبة،  أوتار  يف  إلصابة  تعرض 
الالعب يف مباراة  أن يعود  مورينيو يأمل 

األحد  إقامتها  املقرر  املقبلة  تورينو 
دعما  سيكون  ما  وهو  املقبل، 

قبل  األرجنتيني  للمنتخب 
مورينيو  وقال  قطر.  إىل  رحلته 
ديباال  «برصاحة  «دازن»:  لشبكة 
يريد الذهاب لكأس العالم، من الصعب قول ال 
بالنسبة  جيد  تطور  هناك  كان  إذا  األمر.  لهذا 
إلصابته، نتمنى أن نستعيد جهوده يوم األحد 

املقبل أمام تورينو».

باريس / متابعة الزوراء
فجَر الدنماركي هولغر رونه املصنف ١٨ 
عاملياً مفاجأة من العيار الثقيل عندما 
األلف  برييس  باريس  لدورة  بطالً  توج 

نقطة للماسرتز يف كرة املرضب بفوزه 
عىل الرصبي نوفاك دجوكوفيتش حامل 
املباراة  يف  و٧-٥  و٦-٣   ٣-٦ اللقب 
العمر  من  البالغ  رونه  ونال  النهائية. 

مسريته  يف  لقب  ثالث  عاماً،   ١٩
االحرتافية جميعها هذا العام. توج 

األملانية  ميونيخ  دورة  يف  األول  بلقبه 
والثاني يف ستوكهولم.

لندن / متابعة الزوراء
املدير  كونتي،  أنطونيو  يثق 
اإلنجليزي، يف  لتوتنهام  الفني 
عىل  مني  هيونج  سون  قدرة 
الكوري  املنتخب  مع  املشاركة 
الجنوبي يف بطولة كأس العالم 

يف قطر.
حول  لكرس  املهاجم  وتعرض 
فاز  التي  املباراة  خالل  العني 
 ٢ مارسيليا  عىل  توتنهام  بها 
أوروبا  أبطال  دوري  يف   ١  /
املايض، وهو  األسبوع  منتصف 
ما أثار الشكوك بشأن إمكانية 

مشاركته يف كأس العالم.
وبعد ذلك تم التأكيد بأن سون 
عن  وغاب  لجراحة  سيخضع 
فريقه  خرسها  التي  املباراة 
بأن  علما  ليفربول،  أمام 
اللقاء  كونتي كان أعلن قبل 
أن سون لن يتمكن من اللعب 
مع توتنهام مرة أخرى قبل 

فرتة توقف الدوري.
كونتي  قدم  ذلك،  ومع 
تحديثا إيجابيا بشأن إمكانية 
البطولة  يف  سون  مشاركة 

التي تقام يف قطر، إذ يعتقد أن 
الالعب سيمثل منتخب بالده.

الخسارة  عقب  كونتي  وقال 
له  «أرسلت  ليفربول:  أمام 
رسالة عقب إجرائه الجراحة».

حزينا  كان  «سون  وأضاف: 
للغاية من وضعه، ولكني أتمنى 
له أن يتعاىف بشكل جيد وأن يلعب 
يف كأس العالم، ألنني كنت العباً 

وأعلم أهمية كأس العالم».
وأكد: «واثق من إمكانية عودته 

كأس  يف  ومشاركته  رسيعا، 
يف  حاليا  يتواجد  ال  العالم. 

املستشفى، هو يف منزله».
وتنطلق منافسات بطولة كأس 
الثاني/ ترشين   ٢٠ يوم  العالم 

نوفمرب الجاري، ولكن سيحظى 
إضافية  أيام  بأربعة  سون 
املنتخب  يبدأ  أن  قبل  للتعايف 
يف  حملته  الجنوبي  الكوري 
منتخب  أمام  الثامنة  املجموعة 

أوروجواي.

                         

ساوثهامبتون / متابعة الزوراء
رالف  النمساوي  املدرب  اإلنكليزي  ساوثهامبتون  نادي  أقال 

هازنهوتل بعد النتائج السيئة للفريق تحت إدارته.
وجاء يف بيان النادي اإلنكليزي: ”ساوثهامبتون يستطيع أن يؤكد 

انفصاله عن مدرب الفريق األول للرجال رالف هازنهوتل“.
الدوري  يف  عرش  الثامن  املركز  يحتل  الذي  ساوثهامبتون  وكان 
املمتاز قد تلقى خسارة جديدة أمس األحد أمام ضيفه نيوكاسل 
من  فقط  مباريات  ثالث  يف  ساوثهامبتون  وانترص   .1  -  4
تدريب  عاماً  الـ55  صاحب  وتسلم  الدوري.  يف  لعبها   14 أصل 
ساوثهامبتون يف ديسمرب 2018 وحاز عىل جائزة مدرب الشهر 

مرة واحدة يف حزيران/يوليو 2020.

باريس/ متابعة الزوراء
حسم ديدييه ديشامب، املدير الفني ملنتخب فرنسا، موقفه 
الديوك يف  إىل قائمة  أوليفييه جريو، مهاجم ميالن،  من ضم 

كأس العالم 2022.
وزعمت أنباء أن جريو مهدد باالستبعاد من قائمة املونديال، 
مثل:  املميزين  باملهاجمني  مدججة  فرنسا  كتيبة  أن  خاصة 
كريم بنزيما وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان وكريستوفر 

نكونكو وراندال كولو مواني.
قرر  ديشامب  فإن  الفرنسية،  كارلو“  ووفًقا إلذاعة ”مونت 
ضم جريو بشكل نهائي إىل قائمة فرنسا يف املونديال، والتي 

سيعلنها غداً األربعاء.
رقم  لكرس  بذلك عىل فرصة  أن جريو سيحصل  إىل  وأشارت 
تاريخي  كهداف  وبرشلونة،  آرسنال  أسطورة  هنري،  تيريي 
ملنتخب فرنسا.ولدى جريو حالًيا 49 هدفا مع منتخب فرنسا، 

خلف هنري صاحب الصدارة بـ51 هدفا.
بها  يشارك  التي  الثالثة  العالم  كأس  بطولة  هذه  وستكون 

جريو، بعد أن تواجد يف نسختي 2014 و2018.

نيون / متابعة الزوراء
التي  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  ثمن  قرعة  أسفرت 
سحبت يف مدينة نيون السويرسية، عن مواجهة نارية 
نسخة  لنهائي  تكرار  يف  وليفربول  مدريد  ريال  بني 
بالفوز  الريال  حسمها  والتي  املايض،  املوسم  نهائي 

بهدف نظيف.
بني  أخرى،  نارية  مواجهة  عن  القرعة  أسفرت  كما 
أن  خاصة  جريمان،  سان  وباريس  ميونيخ،  بايرن 

الفريقني يقدمان مستويات الفتة هذا املوسم.
ميالن  بني  متوازنة  مواجهات  عن  القرعة  وأسفرت 
وإنرت  تشيليس،  ضد  دورتموند  وبوروسيا  وتوتنهام، 
ميالن مع بورتو، بينما جاءت القرعة يف متناول فرق 
الذي  ونابويل  اليبزيج،  يواجه  الذي  سيتي  مانشسرت 

يصطدم بآينرتاخت فرانكفورت، وبنفيكا الذي يتوهج 
هذا املوسم مع كلوب بروج.

ذهاب  مباراتني،  عىل  ُتلعب  الـ١٦  دور  مواجهات 
وإياب، إذ سيخوض الفريق املتصدر، جولة اإلياب عىل 

ملعبه.
وتم إلغاء نظام الهدف االعتباري (قاعدة الهدف خارج 
األرض بهدفني) منذ املوسم املايض، إذا انتهت مباراتا 
سيذهب  مجموعهما،  يف  بالتعادل  واإلياب  الذهاب 
الفريقان إىل أشواط إضافية، بغض النظر عن األهداف 

املسجلة خارج األرض.
وحال فشل أي منهما يف تغيري النتيجة خالل األشواط 

اإلضافية، سيذهبان لركالت الرتجيح للفصل بينهما.
لتقام  النهائي،  ثمن  مباريات  مواعيد  اليويفا  حدد 

لقاءات الذهاب أيام ١٤، ١٥، ٢١ و٢٢ فرباير/شباط 
٢٠٢٣. أما جولة اإلياب، فستقام مبارياتها أيام ٧، ٨، 

١٤ و١٥ مارس/أذار ٢٠٢٣.
بعد االنتهاء من مباريات دور الـ١٦، سيجري اليويفا 
 ١٧ الجمعة  وهو  واحد،  يوم  يف  التالية  األدوار  قرعة 

مارس/أذار ٢٠٢٣.
سان  لباريس  الريايض  املدير  كامبي  لويس  وقال 
جريمان: : «ستكون مباراة جميلة بني فريقني كبريين، 
أحد  ميونيخ  وبايرن  الكبار،  مواجهة  نريد  ونحن 
الكبار، ولديهم مدرب شاب ولدينا أيضا مدرب رائع، 
أنا أحب مواجهة الكبار». واستمر النحس البارييس يف 
مواجهته  عن  القرعة  أسفرت  أن  بعد  الحايل،  املوسم 
لبايرن ميونخ يف دور الـ١٦. وشهدت السنوات املاضية 

مواجهة سان جريمان للفرق التالية: (٢٠١٥: تشيليس 
ريال   :٢٠١٨ - - ٢٠١٧: برشلونة  - ٢٠١٦: تشيليس 
مدريد - ٢٠١٩: مانشسرت يونايتد - ٢٠٢٠: بوروسيا 
دورتموند - ٢٠٢١: برشلونة - ٢٠٢٢: ريال مدريد). 
الريايض لريال مدريد:  املدير  ايميليو بوتراغينو  وقال 
ليفربول  املايض،  العام  بطل  وصيف  ضد  «سنخوض 
عريقني،  فريقني  عن  نتحدث  نحن  جدا،  جيد  فريق 
سانتياغو  هما  عريقني  ملعبني  يف  املباراتني  وستقام 
لربع  سنتأهل  أننا  من  واثق  أنا  رود،  وانفيلد  برنابيو 
الدقيقية  التفاصيل  أوروبا،  أبطال  فنحن  النهائي، 
ستحسم هكذا مباريات»، وعن سؤال عن أداء الريال 
نتصدر  بأدائنا  سعداء  «نحن  بوتراغينو:  فقال  هذا 

الدوري وتأهلنا يف الصدارة عن مجموعتنا».
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واشنطن/متابعة الزوراء: 
ككل انتخابـات أمريكيـة، يدخـل اإلنفـاق عىل 
الحمالت االنتخابية، يف صلب التنافس السيايس 
بني الحزبني الجمهوري والديمقراطي. وتتحول 
وسائل اإلعالم مليادين مواجهة مفتوحة، مباح 
فيها استخدام شـتى أنواع األسلحة، للنيل من 
الخصم، حتى ولو اتخذ بعضها أشكاال قبيحة، 

كالتحريض أو التهكم أو حتى الكذب.
ومع تحول اإلعالنات السياسـية ألمر رضوري 
اإلعـالم  وسـائل  شـهدت  الحمـالت،  كل  يف 
ووسـائط التواصل االجتماعي يف األيام األخرية 
قبل االنتخابات النصفية، تكثيفاً غري مسـبوق 
يف عددهـا وامليادين التـي اسـتهدفتها. بيد أن 
املفارقة التي لفتت انتباه املراقبني، أن اإلنفاق 
عليها سيسجل رقما مذهال يطيح حتى بالرقم 
القيـايس الذي سـجل يف االنتخابات الرئاسـية 
والعامـة عـام ٢٠٢٠؛ إذ توقعـت مؤسسـات 
متخصصـة يف متابعة اإلنفـاق عىل االنتخابات 
األمريكية، أن يقرتب الرقم من نحو ١٠ مليارات 
دوالر أمريكـي، أي أكثر بنحـو مليار دوالر عن 
االنتخابات الرئاسـية، التي تنافس فيها دونالد 
ترمب وجو بايدن، وأكثـر من ضعفي ما أنفق 
يف حملـة االنتخابـات النصفيـة التـي نظمـت 
عام ٢٠١٨، عندما سـيطر الديمقراطيون عىل 

مجلس النواب.
عادة مـا تكـون دورات االنتخابات الرئاسـية 
أكثـر تكلفة من دورات التجديـد النصفية. بيد 
أن املنافسة «الشاملة» هذا العام عىل كل يشء، 
وضعـت الحزبـني الديمقراطـي والجمهـوري 
أمـام معركـة قاسـية مـن شـأنها أن تغـري، 
ليس فقـط نتائـج الـرصاع عـىل الكونغرس، 
ومسـتقبل التنافـس عـىل الرئاسـة يف ٢٠٢٤، 

بـل أيضـاً مسـتقبل الديمقراطية والسياسـة 
األمريكية، والنظرة إليها داخل الواليات املتحدة 

وخارجها.
هذا العام يتوقع الجمهوريون أن يسيطروا عىل 
مجليس الشـيوخ والنـواب، لتكـون املرة األوىل 
التـي يتمكـن فيها الحـزب اليمينـي املعارض 
(ولونـه الرمزي األحمـر)، من قلب السـيطرة 
عـىل املجلسـني معـا، منـذ عـام ٢٠٠٦ عندما 
سـجل الديمقراطيـون «موجة زرقـاء». ومع 
توقعات معاكسـة تشـري إىل احتمـال احتفاظ 
الديمقراطيني بسيطرتهم عىل مجلس الشيوخ، 
يحتـدم الـرصاع أيضـاً عـىل مناصـب حـكام 
الواليات وعىل املسـؤولني الحكوميني الكبار يف 
الواليـات الذين سـيلعبون دورا يف إعادة توزيع 
املناطق االنتخابية، واألهم منها، املصادقة عىل 
نتائج االنتخابات. وبالفعل، شـهدت اإلعالنات 
التلفزيونية وعىل وسـائل التواصل االجتماعي، 

املرشـحني،  لدعـم  وامللصقـات،  واملنشـورات 
تسـجيل أرقام قياسية لناحية عدد املرات التي 

ظهرت فيها تلك اإلعالنات.
هـذا، ويف حني نجح الحزبـان يف تنظيم حمالت 
تربعـات ناجحـة، سـجلت مراكـز متخصصة 
يف قـراءة االنتخابـات األمريكية، أن املرشـحني 
األثريـاء وكبـار املمولـني مـن األثريـاء الذين 
يقدمون التربعات، باتوا يسيطرون عىل املشهد 
اإلعالمـي يف االنتخابات األمريكية، سـواء لدى 
الجمهوريـني أو الديمقراطيني. وحقاً، أسـهم 
االستقطاب السـيايس الحاد الذي يقسم البالد 
اليـوم يف تحويل «الحزبيـة» إىل العامل الرئيس 
يف الرتويج للمرشـحني، ويف سهولة الوصول إىل 
أدوات جمـع التربعات عـرب اإلنرتنت. وتوقعت 
تلك املؤسسـات إنفـاق ٢٫٤٣ مليـار دوالر عىل 
سـباقات الحـكام، و٢٫٣٧ مليـار دوالر عـىل 
سباقات مجلس الشـيوخ، و١٫٨٨ مليار دوالر 

عـىل سـباقات مجلـس النـواب، و٢٫٩٩ مليار 
دوالر عـىل سـباقات املسـؤولني الحكوميني يف 

الواليات.
أيضـا، توقـع املتخصصـون أن يتجـاوز البث 
اإلعالنـي بالفعل حوايل ٥ مليـارات دوالر خالل 
األسـبوع األخري قبل يـوم االنتخابات. وهو ما 
يتجـاوز بالفعـل أكثـر مما جـرى إنفاقه عىل 
اإلعالنات خالل االنتخابات النصفية عام ٢٠١٨ 
بأكملها. ويف حني سـجلت والية فلوريدا نسبة 
اإلنفـاق األعىل بـني الواليات يف سـباق مجلس 
 ١٠٠ مبلـغ  متجـاوزة   ٢٠١٨ عـام  الشـيوخ 
مليون دوالر، شـهدت واليات جورجيا وأريزونا 
وبنسـلفانيا ونيفـادا وويسكونسـن وأوهايو 
أرقامـا مذهلة هذا العام. فقد سـجل السـباق 
عـىل مقعد مجلس الشـيوخ يف واليـة جورجيا 
وحدها، إنفاق أكثر من ٢٠٠ مليون دوالر، عىل 
اإلعالنات والرسائل التلفزيونية. وشهد السباق 
عـىل املقاعـد النيابيـة يف مدينـة الس فيغاس 
بواليـة نيفادا، أكـرب إنفاق منذ أوائل سـبتمرب 
(أيلـول)، علمـا بأن الوالية تشـهد منافسـات 
حادة عـىل منصـب الحاكم وكال املجلسـني يف 
الكونغـرس. وحلـت مدينـة فيالدلفيـا، كربى 
مـدن واليـة بنسـلفانيا، يف املركـز الثانـي من 
حيـث اإلنفـاق، عىل مقاعـد مجلس الشـيوخ 
والحاكم، بينما حلت مدينة بوسـطن عاصمة 
والية ماساتشوستس يف املرتبة الثالثة. وللعلم، 
فإن السباق األكثر تكلفة عىل اإلعالن يف معارك 
حـكام الواليـات كان عىل منصـب حاكم والية 

تكساس.
يف إحصـاء ملؤسسـة «آدأيمباكـت»، عـن أكثر 
وأهم ١٠ مواضيع، جرى تناولها أو تغطيتها أو 
التحريض عليها يف البث واإلعالنات التلفزيونية 

والكابل، بالنسـبة للديمقراطيني، يف سـباقات 
مجليس النواب والشـيوخ منذ بداية سـبتمرب، 
كانت: اإلجهاض، والرعاية الصحية، والجريمة، 
املرشـح،  وشـخصية  الصحـي،  والتأمـني 
والرضائب، واالهتمامات الخاصة، والوظائف، 

وتطبيق القانون، والضمان االجتماعي.
ويف املقابـل فـإن املواضيـع العـرشة األكثـر 
شـيوعا وتغطيـة لـدى الجمهوريـني، كانت: 
الرضائب، وجـو بايدن، والتضخم، والجريمة، 
وشـخصية  والهجـرة،  بيلـويس،  ونانـيس 
املرشـح، والطاقة، وتمويل الرشطة، وإصالح 
العدالـة الجنائيـة. وهـو مـا دفـع، يف اآلونة 
األخرية الديمقراطيني وعـدداً من املراقبني إىل 
تحميـل الجمهوريـني مسـؤولية تزايد العنف 
يف الحمـالت االنتخابية، مسـتدلني بذلك، عىل 
حمالتهـم املركـزة والتحريـض عىل رئيسـة 
مجلس النواب بيلويس. وهو ما أدى، بحسـب 
قولهـم، إىل تعـرض زوجهـا العتداء جسـدي 
خطري داخل منزلهما يف والية كاليفورنيا، من 
أحد املتطرفني اليمينيـني. وتبني أنه كان يريد 

خطف بيلويس وتحطيم ركبتيها بمطرقته.
وكجـزء مـن تركيـز الجمهوريـني عـىل ربط 
أعىل نسـبة تضخم منـذ ٤ عقود بسياسـات 
مضخـات  صـور  أصبحـت  الديمقراطيـني، 
البنزين وممرات متاجر البقالة «كليشيهات» 
سياسـية هـذا العـام، واسـتخدمت يف العديد 
مـن إعالنـات مرشـحي الحـزب الجمهوري. 
اإلعالنـات  بلغـت  «آدأيمباكـت»،  وبحسـب 
عـدد  ضعفـي  والغـاز  بالبنزيـن  املتعلقـة 
اإلعالنات التي تناولـت «البقالة» و«الطعام». 
ثـم إن الجمهوريني أداروا الكثري من اإلعالنات 
السـلبية عـن الديمقراطيـني، يف حـني أشـاد 

وبحسـب  أنجـزوه.  بمـا  الديمقراطيـون 
يف  واليـات،   ٥ حظيـت  نفسـها،  املؤسسـة 
السـباق عـىل مقاعد مجلـس الشـيوخ، عىل 
أعىل نسـبة من اإلعالنات «السلبية» عرب البث 
التلفزيوني والكايبل. وسـجلت والية أالسـكا 
٧٥ يف املائة من اإلعالنات ذات النربة السـلبية، 
وويسكونسـن ٧١ يف املائـة، وأوهايـو ٦٨ يف 
املائة، وكل من كولورادو وأريزونا ٦٤ يف املائة.
ويف سـياق متصـل، وجهت إىل بعـض الرموز 
والشـخصيات اإلعالمية البارزة من اليمينيني 
املتشددين، أمثال اإلعالمي الشهري عىل محطة 
«فوكس نيـوز»، تاكـر كارلسـون، انتقادات 
شـديدة. فقـد قاد كارلسـون حملـة وصفت 
بـ«القـذرة» و«تجـاوزت األخالقيـات»، عـرب 
التحريض والتهكم عىل املرشـح الديمقراطي 
ملنصـب مجلس الشـيوخ يف والية بنسـلفانيا 
جون فيرتمـان، الذي أصيـب بجلطة دماغية 
صـوره  إذ  املـايض.  (آب)  أغسـطس  خـالل 
كارلسون بـ«الرجل اآليل» بسبب استخدامه يف 
األيام األوىل من عالجه أدوات تقنية مسـاعدة 
للدماغ ومربوطة بحاسـوب خاص. ولقد أثار 
تهكمه هذا تساؤالت عن دور اإلعالم ورشعية 
اسـتخدامه يف «حمـالت تضليـل»... وكيـف 
يمكـن للصحافة أن تدحض زيـف التلميح إىل 
تضخيم إعاقة بعض املرشحني والحؤول دون 
املعلومـات املضللـة؟ وفعـًال انطلقت حمالت 
شـارك فيهـا العديـد مـن محطـات التلفـزة 
األمريكيـة، بينها «إن بي يس» و«إم إس إن بي 
يس»، ووسـائط التواصـل االجتماعي، وكذلك 
«تويـرت» و«فيسـبوك» و«يوتيـوب» وغريها، 

بحسب بعض املراكز البحثية.   
(عن/صحيفة الرشق االوسط)
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باريس/متابعة الزوراء:
 تسـلط العديد من الشـهادات والوثائق 
التي كشـفت عنها وكالـة فرانس برس 
الضـوء عـىل تفاصيـل عمليـة اتصـال 
واسعة النطاق قادتها قطر قبل عامني، 
وتستهدف توظيف مروجني للمونديال.

ومنحت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
املنظمة ملونديـال قطر حجوزات فنادق 
ائتمـان  وبطاقـات  مباريـات  وتذاكـر 
مدفوعة مسـبقا للمئات مـن املرّوجني 
مـن أنحاء العالم، وشـّجعتهم عىل نرش 
تعليقـات إيجابية حول البلـد املضيف، 
وهو عرض رفضه البعض معرتضا عىل 

رشوطه.
وتكشـف الشـهادات أنه بـدءا من عام 
التواصـل مـع مدونـني  2020، جـرى 
ومؤثرين ومشجعني ناشطني ومسؤويل 
جمعيات يف إطار برنامج رسمي يقرتح 
عليهـم أن يصبحوا ”قادة مشـجعني“، 
يمثلون مونديال 2022 أمام املشـجعني 
ويف اآلن نفسه يتحدثون باسم الجماهري 

مع املنظمني.
ويـرشح فابيان بونيل، املتحدث باسـم 
”إيريزيسـتيبل  املشـجعني  مجموعـة 
فرانيس“، التي جرى التواصل معها عام 
2021، ”لقد أرادوا منا الرتويج لهم من 
خالل التأثري عىل املشجعني الفرنسيني، 

أي أن نحببهم بكأس العالم يف قطر“.
ويضيف ”رفضنـا عىل الفور عند قراءة 
الوثيقـة، إذ يجـب اسـتخدام شـبكات 
التواصـل االجتماعـي للرتويـج لكأس 

العالم يف قطر“.
ورغـم أن هذا الربنامج ليس سـابقة يف 
األحداث الرياضية والثقافية الكربى، إال 

أنه غري مستساغ ملؤيدين أوروبيني. 
شـبكة  مـن  إيفـني  رونـان  يشـدد 
”فوتبـل سـيبورترز يـوروب“ عـىل أن 
”مـن املؤكـد أن كثريين رفضـوا“ هذه 
املقرتحات ”البعيدة كل البعد عن ثقافة 

التشجيع“.
لكنه يقول إن نشـطاء آخرين انخرطوا 
يف الربنامـج وهـم ”أساسـا مؤثرون يف 

تيك توك وتطبيقات أخرى“.
وعـىل مـدى تسـعة وعرشيـن يومـا، 
ستشـهد البطولـة 64 مبـاراة، عىل أن 

تنتهـي املنافسـات يف الثامـن عرش من 
ديسمرب املقبل، تزامنا مع اليوم الوطني 
للدولة، يف ملعب ”لوسـيل“ الذي يتسع 

لـثمانني ألف مشجع.
وأعلنـت قطرالخميـس املـايض ، عـن 
اكتمال كافة التجهيزات األمنية وامليدانية 
الالزمة السـتضافة املونديـال. وأعلنت 
أيضا عن السماح بدخول الجماهري من 
غـري حاميل التذاكـر لقطر بعـد انتهاء 
دور املجموعـات بدايـة مـن الثاني من 
ديسـمرب، دون اشـرتاط الحصـول عىل 
تذكـرة، وذلـك لالسـتمتاع باألجواء مع 

بقية املشجعني واملنتخبات.
ويشـارك أكثر من 450 مشجعا من 59 
دولة يف الربنامج وفـق اللجنة املنظمة، 
التـي تؤكـد أنـه ”ال يقـوم عـىل دفـع 
مقابل ملشجعني ضيوف للقيام برتويج 

منّسق“.
وتشـدد عىل أن ”دورهـم تطوعي وغري 
مدفـوع األجـر“ وال ينطـوي عـىل ”أي 
التزام بمشـاركة املحتوى الـذي توفره 
لهم اللجنة“. لكن مدونة السـلوك التي 
وقعها ”قادة املشجعني“، تفرض بعض 
”مبـادئ النـرش الفضـىل“ التـي يجب 

احرتامها عىل الشبكات االجتماعية.
”رأيـك يخصـك“،  أن  الوثيقـة  وتـورد 
لكـن ”من الواضح أن من غري املناسـب 
االنتقاص من قطر أو اللجنة املنظمة أو 

كأس العالم“.
كمـا يجب أيضا عىل ”قائد املشـجعني“ 

الجيد ”اإلبالغ“ و“توثيـق“ ثم ”حذف“ 
أي تعليـق ”جارح أو مهـني أو ميسء“ 
تجـاه اللجنة املنظمة يرد عىل صفحاته 

يف مواقع التواصل االجتماعي.
يف املقابل، تمنح قطر ”قادة املشجعني“ 
العديد مـن االمتيازات، ومنها وفق نص 
”تذاكـر مباريـات وأحـداث“  االتفـاق 
و“هدايـا“ وزيارات للمالعـب، وغريها 
من الدعوات لفعاليات مثل حفل سحب 

القرعة يف أبريل.
ويضيـف فابيـان بونيـل ”تابعنـا مـن 
ذهبـوا عىل الشـبكات، لقـد أظهروا كل 
عجائـب قطر. لقد روجـوا لقطر وليس 

لكأس العالم“.
ومع هذه الشبكة الواسعة من املؤثرين، 
أطلقت اللجنة العليا للمشـاريع واإلرث 
يف األسـابيع األخـرية موجـة أخرى من 
30 و50 مشـجعا  الدعـوات: مـا بـني 
مـن كل دولة متأهلـة، اختارهم ”قادة 
املشـجعني“، وسـيتم التكفـل بجميـع 
نفقـات حضورهـم حفـل االفتتـاح يف 
العرشين من نوفمـرب. لكن مرة أخرى، 

رفض كثريون الدعوة.
وتشـدد اللجنة عـىل أن الضيوف يأتون 
”عىل أسـاس طوعي ومـن دون أجر“، 
مؤكدة يف اآلن نفسـه أنه يتم ”شكرهم 

عىل تعاونهم“.
لكـن وفـق مـا يـرد يف وثيقـة أُرسـلت 
إىل وفـود الضيـوف، يتعلق األمـر أيضا 

بمشاركتهم يف تنشيط حفل االفتتاح.

وتقول الوثيقة ”ننتظر منكم أن تقفوا 
وتغنـوا وتلوحوا بأعالمكم“ أثناء مرور 

الكامريات. 
وتعتزم اللجنة اختيار األغنية املخصصة 
لـكل دولة قبل مشـاركتها مـع الوفود 

”للتأكد من أنها مألوفة لكم“.
ومقابـل ذلـك، يتـم دفـع ثمـن تذكرة 
السـفر ذهابا وإيابا، وكذلك اإلقامة يف 
”شـقق“ مجهزة بـ“غـرف مزدوجة“، 

بحسب الوثيقة.
يف  دوالرا   68” ضيـف  كل  وسـيمنح 
اليوم“ بدل ”طعام ومرشوبات وغسيل 
املالبس“، عـن طريق ”بطاقـة ائتمان 
مسبقة الدفع“ توزع مع تذكرة املباراة 

االفتتاحية.
ويرى مصدر مقرب من االتحاد الفرنيس 
األسـعار  إىل  ”نظـرا  أن  القـدم  لكـرة 
واملسـافة والتوتر املحيط بكأس العالم، 
لـن يكون نـوع املشـجعني هو نفسـه 
كمـا يف كأس العالم الكالسـيكية. لذلك 
يجب السـعي إلحضارهـم إىل املالعب“. 
ويضيف ”أعتقد أنهم بحاجة إىل إظهار 
حماسة يف حفل االفتتاح، ويمكن لصور 
جيـدة تظهر أنصـارا يرتـدون قمصانا 

يكون لها تأثري“.
وأكـد العديـد مـن املشـجعني أن هـذه 
املبـاراة  إطـار  تجـاوزت  الدعـوات 
املنظمـة  ”اللجنـة  إن  إذ  االفتتاحيـة، 
تطلـب منهـم الذهـاب إىل هنـاك ملـدة 
عرشة أيام عىل األقل“، كما يشري هرييف 
موجني رئيس مجموعة ”إيريزيسـتيبل 

فرانيس“.
وتسـبب الدعـوات اسـتنكارا، إذ يـرى 
فابيـان بونيـل أنـه ”يجـب أن تكـون 
المباليـا ملبادئـك لتقبـل ثم تجـرؤ عىل 
القـول يف الكواليس أعرف كل املشـاكل 
املوجودة، ولكنني سـمحت باسـتغاليل 

عىل أي حال“.
ويرى مشجع آخر نشـط عىل املستوى 
األوروبي شـارك يف عـدة اجتماعات مع 
املنظمـني أنهم ”يشـرتون املشـجعني، 
إنها خطة عملهم. لقد تجاوزوا الحدود، 
بات األمر سـخيفا. إنها ليسـت صورة 
املشـجعني الذيـن نريـد تمثيلهـم. املال 

ليس كل يشء“.

هونغ كونغ/أسوشييتد برس: 
خرست صحفية من هونغ كونغ، فائزة 
بجوائز عدة، اسـتئنافها، امس االثنني، 
ضد إدانتها بتهمة الكذب خالل الحصول 
أجـل تحقيقهـا  عـىل معلومـات مـن 
يف هجـوم عنيـف أثنـاء االحتجاجـات 
الواسـعة النطاق التي شـهدتها املدينة 

عام 2019.
أدينـت بـاو تشـوي، العـام املـايض، يف 
أدنـى درجـة بتهمـة خـداع  محكمـة 
الحكومـة مـن خـالل الحصـول عـىل 
سجالت ملكية سيارة ألغراض صحفية 
بدالً مـن قضايـا متعلقة بالنقـل، كما 

أعلنت. 
وكانت تشـوي تحاول تعقـب مرتكبي 
هجـوم اسـتهدف متظاهريـن وركاب 
داخـل محطـة قطـار من أجـل فيلمها 

الوثائقـي الذي عرض عـىل قناة ”آر تي 
إتش كيه“ الرسمية.

وأثـار الحكم السـابق غضب صحفيني 
محليني بسبب تقلص حريات الصحافة 
يف املدينـة. وصفـت تشـوي، التـي تـم 
تغريمهـا بــ6000 دوالر محـيل (765 
دوالرا أمريكيا)، بتهمتي اإلدالء ببيانات 
كاذبة، ما حدث بأنه ”يوم مظلم للغاية 
لجميـع الصحفيـني يف هونـغ كونغ“.
وأيـد أليكس يل، قايض املحكمـة العليا، 
الحكـم وقـال: إن هناك ثالثـة خيارات 
فقـط متاحـة يف نموذج الطلـب إلجراء 
عمليـات البحث تلك.. املسـائل املتعلقة 
باملـرور، واملسـائل القانونيـة، أو رشاء 
السيارات وبيعها، أما الصحافة فليست 
خيـاراً. ولـم تنكـر تشـوي أنهـا كانت 
تحـاول الحصول عـىل املعلومـات بنية 

حسـنة، لكن القايض أشار يف الحكم إىل 
أن ”حسـن النيـة ليس مـربراً“. وقالت 
تشـوي، التي كانت محاطة بصحفيني 

محليـني مخرضمني رفعوا الفتات كتب 
عليهـا ”ال نخاف“، إنهـا أصيبت بخيبة 

أمل بسبب الحكم الصادر.

بغداد/ نينا:
 وقـَع املرصد العراقي لحقوق اإلنسـان عىل خارطة 
طريق إلنهاء اإلفالت من العقاب يف الجرائم املرتكبة 
ضـد الصحفيني، خـالل املؤتمر اإلقليمـي املنعقد يف 
العاصمة التونسية (تونس) بمشاركة منظمة األمم 

املتحدة للتعليم والثقافة (اليونسكو).
وتهدف الخارطة، التي وقعتها مجموعة مؤسسـات 
مدنيـة مـن الوطن العربـي، إىل وضع آليـات جديدة 

إلنهـاء اإلفالت من العقاب عىل الجرائم املرتكبة ضد 
الصحفيني، وتعزيز الخطـوات واإلجراءات الوطنية 
والدوليـة لحـث السـلطات يف البلـدان العربيـة عىل 

مالحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدهم.
ووضعـت الخارطـة، تزامنـا مـع الذكـرى العارشة 
لليوم العاملي إلنهاء اإلفالت من العقاب عىل الجرائم 
املرتكبة ضد الصحفيني، الـذي حددته األمم املتحدة 

عام 2012.

الجزائر/متابعة الزوراء:
 خـرست وكالة األنبـاء الجزائرية 
مرة أخـرى مهنيتهـا بهجوم غري 
مـربر أو رصني عىل املغرب، والذي 
تضمن خطأ فادحـاً بحق الجزائر 
نفسها، لم تستطع الوكالة تربيره 

رغم كل الحجج التي ساقتها.
شـنته  الـذي  الهجـوم  وتحـول 
وكالة األنبـاء الجزائرية عىل وزير 
الخارجية املغربـي نارص بوريطة 
إىل مـادة للسـخرية والتهكم عىل 
مواقع التواصل االجتماعي بسبب 
بأنهـا  للجزائـر  الوكالـة  وصـف 
الكبـار“،  ”حظـرية  يف  أصبحـت 
وزادت الوكالة الطـني بلّة بتربّئها 
مـن املقـال الـذي تناقلتـه عنهـا 

وسائل اإلعالم املحلية.
ونـرشت الوكالـة مسـاء الجمعة 
مقاال ضد بوريطة تضمن استخدام 
عبـارات غري الئقة بوسـيلة إعالم 
رسـمية. وجـاءت ضمـن املقـال 
فقرة قالت فيها الوكالة ”وأما هذا 
االنتصار الجزائري الباهر فيكرس 
عودة الدبلوماسية الجزائرية بقوة 
تحـت القيـادة الحكيمـة للرئيس 
عبداملجيـد تبـون، ومـن املؤكد أن 
يقيض الوزير بوريطة، بعد نكسته 
يف الجزائر، ليلة أخرى يتذكر فيها 
إخفاقاتـه العديدة ويفكر يف حيلة 
أخرى لرضب بلد أصبح يف حظرية 

الكبار“.
وأثار هذا الهجوم غري املهني إضافة 
إىل تسمية الجزائر بالـ“الحظرية“ 
موجة من السـخرية عـىل مواقع 
وانتـرش  االجتماعـي،  التواصـل 
#الجزائر_حظرية_الكبار  هاشتاغ 

إىل  الحـرج  مـن  مزيـدا  ليضيـف 
السـلطات الجزائرية بسبب خطأ 
الوكالة الرسمية التي اضطرت إىل 

حذف مقال التربّؤ من موقعها.
الوكالـة  أن  ناشـطون  واعتـرب 
سقطت يف فخ أخطائها، لتنال من 

سمعتها قبل أن تنال من املغرب.
محليـة  إعـالم  وسـائل  ونقلـت 
املقـال عن وكالة األنباء الجزائرية 
ومنها صحيفة ”النهار“، فوجدت 
الوكالـة الفرصة مناسـبة لتلقي 
باللوم عليها يف نقل املقال، مّتهمة 
وقالـت  بتحريفـه،  الصحيفـة 
”يجـدر التنبيه أن جريـدة النهار 
قد قامت باستغالل برقية الوكالة 
الجزائريـة الرسـمية كمصدر مع 
الترصف بإضافة كلمة ’الحظرية‘ 
التي لم يتم ذكرها مطلقا من قبل 
الوكالـة، بل تـم ذكـر الجزائر ’يف 

مصاف الدول الكربى‘“.
إال أن التربيـر زاد مـن تهكم رواد 
مواقع التواصـل االجتماعي الذين 
األفضـل  مـن  كان  أنـه  اعتـربوا 
للوكالـة أن تلتـزم بالصمـت بدل 
لتربيـر  الواهيـة  األعـذار  سـوق 

خطئها.
يف املقابل أكد صحفيـون يعملون 
يف جريـدة النهـار أنـه تـم نقـل 
املقـال كما جاء يف الوكالة دون أن 
يغريوا حرفـا مما جاء فيه، وأبدوا 
اسـتياءهم مـن محاولـة الوكالة 
النيل مـن مهنيتهـم واالدعاء بأن 
محرري الصحيفة هم من ارتكبوا 
تغريـدة  يف  وجـاء  الخطـأ.  هـذا 
”املقطـع الـذي نـرشه الزمـالء يف 
قنـاة النهـار كان مأخـوذا حرفيا 

من املقال األول الذي نرشته وكالة 
األنباء قبل تعديله، يعني املسؤولية 
يتحملها من حرر املقال واستعمل 
كلمة ’الحظـرية‘ وليس الزمالء يف 
النهـار، وكان األوىل معاقبـة مـن 
قام بتحرير املقال يف وكالة األنباء 
وليـس رمـي الكـرة والخطأ ضد 
زمالئنـا، كل التضامن مع الزمالء 
يف جريـدة النهار املعروفة باملهنية 

العالية“.
وذكر مغردون أن وسـائل اإلعالم 
وخاصـة وكالة األنبـاء الجزائرية 
دأبت عىل استخدام كلمة ”حظرية“ 

يف أخبارها وتقاريرها.
وسـبق أن وقعـت وكالـة األنبـاء 
الجزائرية يف أخطاء مهنية فادحة 
وتسببت يف إحراج الجزائر بنرشها 

أخبارا ملفقة.
واملفارقة أنـه نهاية العام املايض، 
أعلن مسؤولون جزائريون إطالق 
األنبـاء  وكالـة  إلصـالح  ورشـة 
السـتني  عيدهـا  يف  الجزائريـة 
”لتمتلـك أدوات املنافسـة دفاعـا 
عن صـورة الجزائر وتكـون عونا 
لدبلوماسـيتها“. وقال سـاخرون 
ألدوات  امتالكهـا  رحلـة  يف  إنـه 
املنافسـة ”حولت الوكالة الجزائر 

إىل حظرية“.
االعتبـار  رد  معركـة  وتواجـه 
الجزائـري  اإلعالمـي  للنمـوذج 
وتحسـني فعاليته النزعة الرقابية 
السـلطوية التي حولت األخبار إىل 
”منحدر لغـوي مثري للسـخرية“ 
وتأكـد أنها غـري مجدية السـيما 
التواصـل  مواقـع  انتشـار  مـع 

االجتماعي.
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-اهـال ومرحبا بك اسـتاذ شـاكر وانت 
اليوم ضيف الزوراء .

-بـكل سـعادة وترحيب اقـول اهال بك 
اخ جمـال واهال بالـزوراء اعرق جريدة 

عراقية .
-لكل مبدع بدايات تبدأ معه تباعا حدثنا 
عن النشأة ودور العائلة يف رسم طريقك 

نحو االبداع  ؟ 
-كان لعائلتـي دور كبري يف النشـأة منذ 
البدايـة فأنا مـن عائلـة متعلمة، وهي 
من سـاهم يف تحديد معالم هذه النشأة 
ورسـم الطريـق وكان أحـد املؤثرات يف 
حياتي هو خايل الراحل نعمة جلود الذي 
كان أحد املناضلني بالحزب الشيوعي يف 
مدينة النارصية  هـذه املدينة املعروفة 
بالفـن واألدب حيث كان لها أثر كبري يف 
تحديـد مسـاراتي إضافـة اىل جهدي يف 

تحقيق طموحاتي.
-وكيف نمت املسرية وأول الهوايات ؟

-منـذ االبتدائية كنُت مولعـا بالخطابة 
وكنت ومنذ الصـف الرابع االبتدائي أقرأ 
خطابـاً يكتبه يل معاون مدير املدرسـة 
وهـو شـاعر وكاتـب الراحـل حمـدان 

الحمداني. 
كذلـك كان لتأثري مدير املدرسـة الراحل 
األسـتاذ صربي فرج الـذي كان بأناقته 
ولـون برشتـه السـمراء يشـبه نجـوم 
السينما ومن هناك بدأت مالمح حياتي 

املستقبلية .
اىل  االوىل  مسـريتك  يف  للنتقـل  -طيـب 
مراحل الدراسـة فهل كانت لك ابداعات 
خالل املراحل الدراسية الثالث االبتدائية 

واملتوسطة واالعدادية؟
- كنُت خطيباً ويف املتوسـطة شـاركت 
مع مجموعة مـن الفنانني يف النارصية 
لنقـدم  الجـوال  الريفـي  باملـرسح 
مرسحيـات فيها التوعيـة والرتكيز عىل 
القيم االجتماعيـة وكانت فكرة املرسح 
الجـوال العـام ١٩٧١ بـإرشاف الفنـان 
املخـرج جعفـر الحـداد والراحـل عبـد 
الجبـار مأمون واألخ الكاتب والشـاعر 

عبدالعال مأمون.
كذلـك كنت أهـوى الصحافة واسـتمع 

بشكل متواصل اىل اذاعة بي بي يس. 
-ايـن اكملت الدراسـة االكاديمية وملاذا 

اخرتت هذه الكلية؟ 
-منـذ املرحلـة االبتدائية تأثـرت بنجوم 
السـينما ومنها قـررت أن أذهب لبغداد 
العام ١٩٧٣ لدراسـة السـينما يف معهد 
الفنـون الجميلـة، وبعدهـا ذهبـت اىل 
العـام ١٩٧٨ لدراسـة  ايطاليـا نهايـة 
السـينما يف املعهد العايل بمدينة بريوجا 
السـينما  يف  الجديـدة  املوجـة  وكانـت 
اإليطاليـة ذات تأثـري كبـري عامليـًا، لـم 
أكمـل الدراسـة يف إيطاليا حيـث كانت 
عصابات املافيا تنشـط هناك، وأنا كنت  
بعمـر ثمانية عرش عاماً وحدثت أمامي 
جريمـة قتـل لثالثة أشـخاص من قبل 
املافيا يف مدينة فلورنسا اإليطالية وعىل 

إثرها قررت العودة للعراق.
كيـف  والفنيـة  االعالميـة  -ابداعاتـك 

جسدتها  ؟
- بدأت رحلتـي مع اإلعالم وأنا طالب يف 
املرحلة الثانية بمعهـد الفنون الجميلة 
مـن خالل الراحـل الفنـان فاضل خليل 
الذي أدخلني اىل إذاعة بغداد العام ١٩٧٤ 
بعـد أنـا كان حـارضاً يف حفـل باملعهد 
وكنت انا عريفاً للحفل وأعجب بصوتي، 
عملـت ممثـًال اذاعيـاً ومعـداً و مقدماً 

للربامج ومخرجا يف التلفزيون
كذلك مارسـت العمل الصحفي يف مجلة 
صـوت الطلبة العـام ١٩٧٦ وكان معي 
الدكتـور طه جزاع وحسـني الشـمري 
ويحي السـفاح ومحمـد فلحي ومحمد 

عبد فيحان والراحل جبار فرج .
-هنا بـدات رحلة التخرج فهل كانت لك 

اطروحة ؟ اسمها ومحتواها ؟
يف  السـينما  مـن  التخـرج  -أطروحـة 
معهد الفنون كانت جماعية أنا وسـعد 
املسعودي وسـامان الخفاف وهي فيلم 
سينمائي تدور أحداثه يف مقربة بمدينة 

السليمانية .
-تخرجـت من معهـد الفنـون الجميلة 

لتنطلق اىل حياة اوسع اليس كذلك ؟ 
-نعم كان املجال امامـي رحبا جدا فما 
دمـت محبـا لالعـالم بجميـع مفاصله 
اوال فعملـت يف مجـال  انطلقـت  فقـد 
اإلعالم يف اإلذاعة والتلفزيون وأنا طالب 
وبعـد التخـرج اسـتمررت بالعمل لكن 
بمسـؤوليات أكرب، إذ عملت مع األستاذ 
الفنان الكبـري الراحل فيصـل اليارسي 
مسـاعدا ملديـر التلفزيـون ومديـرا له 
بعدهـا أسسـنا تلفزيون بغـداد الثقايف 
وتسـنمت اإلرشاف الكامل عـىل إدارته 
بعدها تكلفت بـإدارة املكتبات اإلذاعية 
والتلفزيونيـة إضافة اىل رئاسـة وحدة 
برامـج املحافظات و وحدة الدراسـات 
والبحـوث اىل أن تقـرر تأسـيس قنـاة 
العـراق الفضائيـة العـام ١٩٩٦ بعـدة 
عودتي مـن كوريـا الجنوبيـة، إذ قمنا 
أنـا واألسـتاذ فيصل اليـارسي بمرحلة 
اإلعـداد لها و وضـع هياكلها الوظيفية 
والربامجية. والهندسية وتوظيف مبنى 
التلفزيـون الرتبوي لهـذه القناة حيث 
آلت ملكيته اىل وزارة اإلعالم آنذاك . كذلك 

كنت عضـواً يف املجلس املركـزي لنقابة 
الفنانـني لدورتـني مـع الفنـان الكبري 
محمد شـكري جميـل والراحـل كارلو 
هارتيـون واملخرجـة خرييـة املنصـور 
واملخرجـة رجاء كاظـم والفنان فاروق 
هـالل والراحـل فاضـل خليـل والراحل 

سامي عبد الحميد.
العمـل  يف  تصاعديـا  تدرجـت  -كيـف 

االعالمي؟
للمهنـة  واإلخـالص  بالعمـل  -اإلبـداع 
والقدرة عىل قيادة األفراد واملؤسسـات 
كلها عوامل سـاهمت يف تدرجي بالعمل 
اإلعالمـي، وزادت مـن ثقة املسـؤولني 

لتكليفي بمهام متعددة .
-الـذي نعرفه ان شـاكر حامـد عمل يف 

مؤسسات اعالمية عدية هل تتذكرها؟
-أنا عملت يف مؤسسـات عربية ودولية 
عـدة منهـا قنـاة الجزيرة مراسـال لها 

يف بغـداد، ومديـراً للمكتـب اإلقليمـي 
ملؤسسـة اإلمـارات لإلعـالم يف العراق 
ومراسالً لقناة أبو ظبي حتى اإلجتياح 

األمريكي للعراق العام ٢٠٠٣ .
وقمت بتغطية موسـعة لهذه الحرب 
وكانـت أكثـر من ١٤٠ محطـة عربية 
ودوليـة تأخذ من تغطياتـي واخباري 

حتى أصبحـت قناة أبو ظبـي مصدراً 
للخرب بحكـم املوقع الذي كنا نشـغله 
وهو مقر نقابـة الصحفيني العراقيني 
حاليـاً والتجهيـزات الفنية الواسـعة 
وفـرق التصويـر مـع مجموعـة مـن 
الزمـالء العرب املوفدين مـن القناة اىل 
بغـداد، كانـت املعلومة شـحيحة لكن 
دائما الصحفي هو من يسـتغل عالقاته 
للحصـول عـىل السـبق، وهـذا ماكنت 
أفعله وحققنا تميزاً عىل بقية املحطات 
العاملة يف العراق ومنهـا الجزيرة وهي 

القناة التي عملت فيها سابقا ملدة خمس 
سـنوات وهي أسسـت يل خربة املراسل 
التلفزيونـي الناجـح إذ كانـت تعتربني 
الجزيـرة واحـداً من كبار مراسـليها يف 
املنطقة العربية والعالم، الجزيرة تميزُت 
يف تغطيتي لها بحرب «ثعلب الصحراء» 
وحركة املفتشـني الدوليني عن أسـلحة 
الدمار الشـامل، كذلك أن عميل مراسالً 
يف  العسـكرية  خدمتـي  خـالل  حربيـاً 
الثمانينيات بجبهات القتال إبان الحرب 
العراقية اإليرانية ملدة ثماني سنوات قد 
أسسـت يل خربة مرتاكمة يف التعامل مع 

الظروف الصعبة .
-خـالل فـرتة الحرب عـىل العـراق هل 

تعرضت اىل مواقف محرجة؟
-كثرية هـي املواقـف لكن القـدرة عىل 
تداركهـا ُتمكن املراسـل مـن تجاوزها 
بنجـاح ، اعتمـاداً عـىل وعـي املراسـل 

سياسياً وحضوراً أمام الكامريا.
-عملُك يف اإلذاعة والتلفزة الربيطانية يف 

لندن ماذا أضاف لك ؟
-أنـا عملـت يف بـي بـي يس منـذ العام 
٢٠٠٧ وكنـت مـن مؤسـيس تلفزيـون 
بـي بي يس العربية العـام ٢٠٠٨ بعد أن 
اسـتدعيت للعمل يف لندن مع مجموعة 

من الصحفيني العرب.
بي بي يس أضافت يل الكثري من الخربات 
خـالل ثالثة عرش عاما من عميل فيها ، 
حيـث  املهنية العالية يف صياغة الخرب ، 
واالعتماد عىل مصـادر متعددة والعمل 
بإسـلوب الصحفي الشـامل إضافة اىل 
العمل مع زمالء من مختلف الجنسيات  
وهـم شـكلوا اساسـاً لهذه املؤسسـة 
العريقة، وايضاً وفرت يل الفرصة للعمل 

يف اإلذاعة مذيعاً ومخرجاً لألخبار .
غطيـُت أحداثـاً كبـرية لصالـح بي بي 
يس يف ليبيـا وقطـر والسـودان وكذلك 
كنت موفدا من لنـدن اىل بغداد لتغطية 
األحداث السياسية بالتعاون مع فريق 
مكتـب بغـداد بـإرشاف الزميـل حداد 
قـدوري ، وأهـم هـذه التغطيـات هي 
الحـرب عـىل تنظيـم داعـش اإلرهابي 
يف معـارك التحريـر يف ديـاىل والفلوجة 

ومعركة املوصل الحاسمة .
-متـى انتهـى عملـك كمراسـل وماذا 

عملت بعد اعتزالك العمل كمراسل ؟
-تركـت العمل صحفياً و رئيس تحرير 
ومراسـال يف بـي بـي يس بلنـدن العام 
٢٠١٩ . السـتقر يف بغـداد مدينتي التي 

أعشقها.
-هـل هل تعرضـت اىل ضغـوط معينة 

بعد ٢٠٠٣؟
-التوجـد هنـاك أيـة ضغـوط ، لكنـي 
غادرت العراق اىل أبو ظبي بعد اإلحتالل 
بنـاًء عىل رغبة القنـاة التي كنت أعمل 
ادارة  يف  عملـت  هنـاك  ومـن  فيهـا، 
املشاريع بمجموعة أم بي يس والعربية 
، حيـث قمنا بإنشـاء مركـز األخبار يف 
تلفزيـون البحريـن وعملـت هناك ملدة 
سـنتني رئيس تحرير القسم الخارجي 

والتبادل اإلخباري .
-لننتقل اىل الحقبة الجديدة االن فعملك 
متحدثاً رسـمياً  لرئيس مجلس النواب 

هل يحرجك يف يشء ؟
-عمل املتحدث الرسـمي فيه إنضباط 
عايل ، وله حدود، وهو اليعرب عن وجهة 
نظـره واليـديل بتحليـالت وتوقعـات، 
بـل هـو يتحدث عـن وقائـع وحقائق 
يف  بدقـة،  محسـوب  فيـه  يشء  وكل 
ضوء القـرارات والقوانـني التي يقرها 
مجلس النواب والسـيد رئيس املجلس، 
املتحدث يوضـح وال ُيضيف  من عنده 
وال ُيسـقط أفكاره  عـىل أي ترصيح ، 
مهنة املتحدث الرسـمي لها ضوابطها 
وأساسـياتها ويجب عليـه أن اليخرج 
عنهـا ، لذلك أنا ظهوري قليل جداً اال يف 
األحـداث التي تتطلـب التوضيح وبيان 

رأي املجلس والرئيس.
األحراج هو أن بعض القنوات ومحطات 
اإلذاعة تبحث عن مسؤول للتعليق عىل 
الحدث السـيايس يف العراق فيتوهمون 
أن املتحدث يعلق عىل كل األحداث، لكن 
عندما يتصلون بي وأرشح لهم مهمتي 

يتفهمون ذلك.
-حدثنـا عن اهتماماتـك االعالمية االن 
مع من وكيـف تؤدي التزاماتك وانت يف 

املسؤولية ؟
اآلن يف متابعـة  -اهتماماتـي تنصـُب 
األحـداث الجاريـة يف البـالد واملنطقـة 
والعالـم، ومواصلة إكمـال كتابي الذي 
يوثق عميل الصحفي واإلعالمي، والحيز 
يف  للماجسـتري  دراسـتي  هـو  األكـرب 
إختصاص جديد ومهم وهو «العمليات 
النفسـية وأثرها يف اإلعالم» والدراسـة 
متشعبة متداخلة بني علم النفس و علم 
النفس السيايس وعلم النفس اإلعالمي 

وعلم النفس التنظيمي وغريها.
وألن حديثنـا هـذا يف صحيفـة الزوراء 
التـي تصدرها نقابـة الصحفيني ، أود 
أن أقـدم التهنئـة الخالصـة اىل الزميل 
االسـتاذ مؤيـد الالمـي لفـوزه بوالية 
ثانية لرئاسة إتحاد الصحفيني العرب ، 

وهذا مكسب للصحافة العراقية .
-هل تـود التحدث او االضافـة قبل ان 

نختتم الحوار؟
- مسريتي عىل مدى نصف قرن يف العمل 
اإلعالمي أكسـبتني عالقات واسعة مع 
كل الوسـط الثقايف والفنـي واإلعالمي 
محلياً وعربياً ودولياً، وهذا رصيد كبري 
اليتحقـق بسـهولة ويرس بـل بالعمل 
املبـدع واملتنـوع، وأنا أيضاً سـعيد جداً 
بما حققه أوالدي من مراكز متقدمة يف 
الدبلومـايس والصحافة  والعمل  الطب 
أيضـاً ، إذ إن ابنـي عمـر شـاكر يعمل 
مراسـًال لقنـاة الحرة يف لنـدن وأوروبا 
وغطى الحرب الروسـية عـىل أوكرانيا 
والكثـري من املحافـل الدوليـة واختتم 
حديثـي بالشـكر لكم محـاورا وكادرا 

لجريدة الزوراء الغراء.
- شـكرا لك مع امنياتنـا ان نلتقي عىل 

الخري واالبداع الدائم.
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•يتذكـر القـراء واملشـاهدون تلـك الزحمـة مـن املراسـلني 
والصحفيـني الذيـن تواجـدوا يف العراق ابان الغـزو االمريكي 
للعـراق عـام ٢٠٠٣ التي سـقط فيهـا نظام الحكـم ودخلت 
القوات االمرييكية بغداد وكيف شهدنا اسقاط تمثال الرئيس يف ساحة 

الفردوس .
احتدمت فيه زحمة املراسلني من اكثر دول العالم وكان من بينهم زميلنا 
وصديقنا املعروف شـاكر حامد مراسال لقناة الجزيرة انذاك واليوم هو 

يشغل منصب الناطق الرسمي لرئيس مجلس النواب .
شاكر حامد جالل سلمان الطائي  تولد ١٩٥٧ محافظة ذي قار .

 حاصل عىل دبلوم معهد الفنون الجميلة/ سينما العام ١٩٧٨ .
بكالوريوس قسـم الفنون السـمعية واملرئية / كلية الفنون الجميلة - 

جامعة بغداد العام ١٩٩٢ .
دبلوم يف اإلنتاج اإلخباري - كوريا الجنوبية العام ١٩٩٥ .

طالب دراسـات عليا حالياً - عمليات نفسـية - كليـة اآلداب/ جامعة 
بغداد .

اختـاره، رئيس مجلـس النواب محمـد الحلبويس، مستشـارا اعالميا 
وناطقا رسـميا باسـمه.. ويعد شـاكر حامد احد اإلعالميني املعروفني 
منذ كان مسـؤوال عن إدارة تلفزيون بغداد يف فرتة التسعينبات وبعدها 
اصبح مديرا ملكتب قناة الجزيرة يف بغداد، ثم يف أثناء الحرب عىل العراق 

عني مديرا ملكتب قناة أبو ظبي.
وبحسـب وسـائل اعالم، التقى الحلبويس شـاكر حامد، خـالل زيارته 
العاصمـة الربيطانيـة لندن ولقائه أبنـاء الجالية العراقية ، إذ سـارع 
إىل االتفـاق معه عىل أن يدير له شـؤون اإلعالم الخاص برئيس مجلس 

النواب.
ولم يرتدد شـاكر، يف قبول املنصب، ومن املعروف ايضا ان شـاكر الذي 
عمـل يف اإلذاعـة والتلفزيون العراقية لعدة سـنوات وتـوىل إدارتها مع 

الفنان العراقي املخرج فيصل اليارسي.
انطلق بعدها لنحو عقد أو أكثر ممسكا بزمام امللف العراقي يف تلفزيون 

«بي بي يس» العربي مقدما الربامج والفقرات السياسية التي 
تتعلق بالعراق .
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حياة األم ليسـت سهلة، فاألم تتحمل 

مسـؤوليات كبرية، واألمومة تمتص 

وقتهـا وطاقتها، ومع ذلـك تجد األم 

سعادة يف تجربة األمومة، ولكن بعض 

األمهـات تسـيطر عليهـن املشـاعر 

السـلبية التـي تحـول بينهـن وبـني 

الشـعور بالسـعادة، وهـو ما يحدث 

نتيجة لبعض األسـباب الخفية التي 

يمكن التعامل معها بطريقة صحيحة 

الستعادة الشعور بالسعادة.

إذا كنـِت غـري قـادرة عـىل الشـعور 

بالسعادة يف تجربة األمومة، فالسطور 

القادمـة ترشـدِك إىل األسـباب التـي 

قد تكون وراء عدم سـعادتك، وأيضاً 

إىل كيفيـة التعامـل معهـا بطريقـة 

صحيحة، من أجل استكمال سعادتك 

بتجربة األمومة.

1 - املشاكل املالية

لديـِك الكثري مـن بنود اإلنفـاق التي 

تمتـص ميزانيتك، كما لديـِك الرغبة 

يف اقتناء املزيد مـن األغراض وأدوات 

العنايـة ببرشتـك وجسـدك، وغريها 

مـن الرفاهيـات، هـذا باإلضافـة إىل 

املصاريـف اإلضافية لطفلك. كل هذه 

البنـود تفـوق ميزانيتـك، وترهقـك 

مادياً، وقد تعرّضك ألزمة مالية، وهو 

ما يصيبك باإلحباط ويشـعرِك أنِك أم 

غري سعيدة.

وللتخلـص من هـذه املشـكلة عليِك 

وضع خطة لإلنفاق، تتضمن أولويات 

اإلنفـاق، وتنظيم جيد لبنود امليزانية، 

واالستغناء عن كل ما يمكن االستغناء 

عنـه، مع وضـع خطة لالدخـار من 

أجل تحقيق أهـداف قصرية وطويلة 

املدى. التخطيط الجيد لحياتك املالية، 

يسـاهم يف تعزيـز شـعورك بالراحة 

واالطمئنان والسعادة.

2 - عـدم القـدرة عـىل التوفيـق بني 

حياتك املهنية وأمومتك

من املفـرتض أن تكون حياتك املهنية 

مصـدراً لسـعادتك، حيـث تحقق لِك 

النجاح والتميـز، وتجني من خاللها 

املال، ولكن عـدم القدرة عىل التوفيق 

بني حياتك املهنية وأمومتك، يشـعرِك 

بالتقصـري والذنب نحـو أرستك، مما 

يجعـل حياتك املهنية مصـدراً للتوتر 

والتعاسة.

ويمكنـِك التعامـل مع هذه املشـكلة 

عـرب تنظيـم وقتـك، ووضـع خطط 

زمنيـة تسـاعدك عـىل التوفيـق بني 

ومسؤولياتك  الوظيفية،  مسؤولياتك 

كأم وزوجة.

3 - االصطدام بواقع الحياة الزوجية

قـد تحملـني توقعـات عاليـة حاملة 

كمـا  بالضبـط  الزوجيـة،  لحياتـك 

الرومانسـية،  والروايـات  األفـالم  يف 

ومـع أول اختبـار حقيقـي يحّملـِك 

مسـؤوليات األم والزوجة، تشـعرين 

بالصدمة واإلحباط.

والتعامـل مـع هـذه املشـكلة يكون 

عـن  توقعاتـك  يف  االعتـدال  عـرب 

تشـمل  التـي  الزوجيـة،  الحيـاة 

الحـب والرومانسـية، وأيضاً تشـمل 

والخالفـات  واألزمـات  املسـؤوليات 

الزوجية.

4 - عدم الرضا عن شكل جسدك

الحمـل والوالدة والرضاعـة بالتأكيد 

شـكل  يف  تغيـريات  تسـبب  مراحـل 

جسـدك، وقـد تكـون لديـِك توقعات 

باستعادة رشـاقتك برسعة، والعودة 

إىل نفس شكلك ووزنك قبل اإلنجاب، 

وهـو ما يصيبـك باإلحبـاط بل قد 

االكتئاب.والتعامـل  نحـو  يقـودك 

مع هذه املشـكلة يكـون عرب إدراك 

معجزة الحمل والوالدة التي مر بها 

جسـدك، وتقدير مجهـودك ودورك 

كأم، وتقّبـل شـكل جسـدك، أنـِت 

جميلة دائماً ألنِك أم، فال تترسعي، 

وسـوف تسـتعيدين رشـاقتك عرب 

ممارسـة الرياضـة وإتبـاع نظام 

غذائي صحـي، ولكن هـذا يتطلب 

بالصـرب،  فتحـيل  الوقـت،  بعـض 

وتقبيل نفسـك، وأحبي نفسك كما 

أنِت.

أن  إىل  حديثـة  دراسـة  توصلـت 

«األوكسيتوسـني»، املعـروف بــ 

«هرمـون الحب»، والـذي تنتجه 

أجسـامنا عند العناق والوقوع يف 

الحب، يمكـن أن يعالـج «القلب 

املكسور».

واكتشـف الباحثـون يف جامعـة 

«هرمـون  أن  ميشـيغان  واليـة 

الحب» يبدو أيضا أن لديه القدرة 

القلـب  يف  الخاليـا  عـىل إصـالح 

املصاب.

وعندمـا يعانـي شـخص ما من 

عضـالت  تمـوت  قلبيـة،  نوبـة 

القلب - التي تسمح له بالتقلص 

- بكميـات كبـرية. وهـي خاليـا 

متخصصـة للغايـة وال يمكنهـا 

تجديد نفسها.

أن  الباحثـون  ووجـد 

«األوكسيتوسـني» يحفـز الخاليا 

الجذعيـة يف الطبقـة الخارجيـة 

للقلـب، والتي تهاجـر إىل الطبقة 

الوسطى وتتحول إىل خاليا عضلة 

القلب.

واخترب الباحثون هذا العالج حتى 

اآلن يف خاليا برشية وسـمك الزرد 

فقط يف املخترب. ولكن من املأمول 

أن يسـتخدم «هرمـون الحب» يف 

يوم من األيـام لتطوير عالج تلف 

القلب.

وقـال املؤلـف الرئييس للدراسـة 

الدكتـور آيتـور أغريي، األسـتاذ 

املسـاعد يف علم األحيـاء بجامعة 

والية ميشـيغان «نظهـر هنا أن 

األوكسيتوسني قادر عىل تنشيط 

آليـات إصـالح القلـب يف القلوب 

املصابة يف أسـماك الزرد والخاليا 

البرشيـة (املزروعـة يف املخترب)، 

مـا يفتـح البـاب أمـام عالجات 

جديـدة محتملـة لتجديـد القلب 

عند البرش».

الـزرد  أسـماك  مـن  كل  ويف 

وزراعـة الخاليـا البرشيـة، كان 

عـىل  قادريـن  األوكسيتوسـني 

جعـل الخاليا الجذعيـة املوجودة 

عىل الجـزء الخارجي مـن القلب 

تتحرك بشكل أعمق داخل العضو 

وتتحـول إىل خاليا عضلية القلب، 

وهي خاليـا العضالت املسـؤولة 

عن تقلصات القلب.

مراحلـه  يف  البحـث  يـزال  ومـا 

املبكـرة، لكن الفريـق يأمل يف أن 

تتمكـن الخاليا الجذعيـة القلبية 

املهاجـرة يوما ما من املسـاعدة 

يف عـالج املصابني بأرضار ناجمة 

عن النوبات القلبية.

االختبـارات  الباحثـون  وأجـرى 

عىل سـمك الزرد نظرا ألنه يتمتع 

بقدرة فريدة عىل إعادة نمو أجزاء 

الجسـم مثـل الدمـاغ والعظـام 

والجلد.

ويمكـن أن يجدد سـمك الزرد ما 

يصل إىل ربع القلب، بسـبب وفرة 

عضـالت القلب والخاليـا األخرى 

التي يمكن إعادة برمجتها.

ووجـد الباحثـون أنـه يف غضون 

ثالثـة أيـام مـن إصابـة القلب، 

ارتفعت مستويات األوكسيتوسني 

يف  مـرة   ٢٠ إىل  تصـل  بنسـبة 

الدماغ.

كمـا أظهـروا أيضـا أن الهرمون 

يشـارك بشـكل مبارش يف عملية 

شـفاء القلـب. واألهم مـن ذلك، 

كان لألوكسيتوسـني تأثري مماثل 

عىل األنسـجة البرشيـة يف أنبوب 

االختبار.

وكشـف الدكتور أغريي «حتى لو 

كان تجديـد القلـب جزئيا فقط، 

فإن الفوائد التي تعود عىل املرىض 

قد تكون هائلة».

التاليـة  الخطـوات  وسـتكون 

النظـر يف تأثـري  للباحثـني هـي 

األوكسيتوسـني عـىل البـرش بعد 

إصابة القلب.

ويشـار إىل أن األوكسيتوسني هو 

هرمـون ينتـج يف دماغ اإلنسـان 

والحيوانـات، وتحديدا يف منطقة 

تعرف باسـم الوطـاء. وهو مادة 

كيميائيـة رئيسـة مسـؤولة عن 

مشاعر العشق والتعلق والرسور.

وينتج الدماغ هـذا الهرمون عند 

االتصـال الجسـدي الوثيق، وهذا 

ما أكسبه اسـم «هرمون الحب» 

أو «هرمون العناق».

األوكسيتوسني  استخدام  ويمكن 

تحسـني  أو  لتحفيـز  أيضـا 

االنقباضات أثناء املخاض، فضال 

عن تقليل النزيف بعد الوالدة.

يتـم  الـذي  الهرمـون  ويكـون 

إنتاجـه بشـكل طبيعـي قصـري 

العمـر يف الجسـم، ما يعنـي أنه 

قد تكـون هناك حاجـة إىل أدوية 

األوكسيتوسني طويلة األمد.

الكثـرُي من النسـاء يسـتخدمن مناديل 
إزالـة املاكياج إلزالـة كل آثـار املاكياج. 
يجب طبعاً اختيار مزيل املاكياج بعناية، 
وخاصـة أن بعضها يمكن أن يرتك بقايا 
مـن املاكياج عىل البرشة، هذا إذا لم يكن 
يشكل خطراً عىل الصحة...قد ال تعرفون 
هذا، ولكن مناديل إزالة املاكياج قد تكون 
خطـرة عـىل الصحة وتسـبب مشـاكل 
جلديـة، بثـوراً، وحتى حب الشـباب. يف 
الواقع، تحتـوي مناديل إزالـة املاكياج، 
مثلها مثل مناديل األطفال، مادة حافظة 
اسـمها phenoxyethanol ، وهـي مادة 

كحولية معطرة أوصت الوكالة الوطنية 
ألمن الدواء واملنتجات الصحية بالتخفيف 
من تركيزهـا يف املنتجـات. فقد أظهرت 
دراسات علم السـموم أن الجسم عندما 
يمتص هذه املادة عرب الجلد أو الفم، يتم 
تفكيكها عـرب الكبد والتخلـص منها يف 
البول. بحسـب ما يقـول العلماء، فهذه 
املادة ليست مسببة للحساسية، ولكنها 
يمكن أن تسـبب تهيجـاً للعيون بدرجة 
معتدلـة إىل حـادة. لذلك أوصـت الوكالة 
بالتخفيف من تركيزها من 1 إىل 0,4 %.  
مـن جهة أخـرى، اثبتت دراسـة حديثة 

أن املناديـل املزيلـة للماكيـاج ال تنظف 
املاكياج بطريقة فعالـة وترتك آثاراً منه 
عـىل الوجه. عندمـا ال تزيلـون املاكياج 
كما يجب، ترتاكم البقايا وتسـد املسـام 
مسـببة مشـاكل يف الجلـد. قـد تحتوي 
املناديل أيضـًا بعض املواد املهيجة للجلد 
أو املسـببة للحساسـية التـي ال تتـالءم 
أبداً مـع نوعيـة برشتك وهذا قـد يؤدي 
إىل بثـور، فورة جلدية أو حب الشـباب. 
عالوة عىل هذا، أثبتت الدراسات الحديثة 
أن اسـتخدام مناديل إزالة املاكياج حول 
العينني يشـجع عـىل ظهـور التجاعيد. 

يف الواقـع، الحـركات التـي تقومني بها 
حـول العينـني إلزالـة املاكيـاج يمكـن 
أن تكـون حـادة قليـًال وتسـبب جفاف 
البـرشة. وهـذا مـا ينتـج عنـه تجاعيد 
حـول العينـني.  لتتفادي هـذه املخاطر 
وتحافظي عىل صحة برشتك، اسـتعميل 
منتجات طبيعية. يمكنك مثالً أن تغسيل 
وجهـك باملاء الفاتـر والصابون املتوازن 
الطبيعـي. يمكنـك أيضاً أن تسـتخدمي 
زيت اللوز الحلوالذي هو مزيل للماكياج 
ومرطـب للبـرشة طبيعـي، وهـو مثايل 

للبرشة الحساسة.
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زبدة عىل درجة حرارة الغرفة 

- كوب

سكر - كوب

دقيـق - كـوب وثالثـة أرباع 

الكوب

بيض - ٤

بايكنغ باودر - ملعقة كبرية

فانيليا - ملعقة صغرية

جوز الهند - ٣ مالعق كبرية

زبـدة لدهـن قالـب الكيك - 

بحسب الحاجة

نصائح

- يجب قلب الكيكة عىل سلك 

منخل حتى تتهوى جيداً.

- قدمـي الكيك عىل سـفرتك 

اىل جانـب عصـري املانغـو أو 

عصري التفاح الطازج.

طريقة العمل

١- اخفقـي الزبدة والسـكر 

معـا يف الخالط الكهربائي إىل 

أن تحصـيل عىل قوام كريمي 

دسم.

٢- اضيفـي البيـض الواحدة 

تلو األخرى إىل مزيج الزبدة.

الفانيليـا  اضيفـي   -٣

والبايكنغ باودر إىل الخليط.

٤- اضيفي الدقيـق تدريجياً 

وقلّبي جيداً.

٥- ادهني قالب الكيك بكمية 

كافية من الزبدة ورّيش جوز 

الهند عليها.

٦- اسكبي املزيج يف القالب.

٧- حّمـي الفرن عـىل حرارة 

٢٢٠ درجة مئوية.

لــ٢٠  الكيكـة  اخبـزي   -٨

دقيقة.
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جميعنا نحلم بابتسامة جميلة! فالحفاظ عىل ابتسامة صحية هي 
جـزء حيوي من الصحة العامة والعافية. وهـي أبعد وأكثر أهمية 
مـن مجرد فوائد جمالية، حيث يمكن لفمنا أن يئوي مجموعة من 
البكترييا، التي إذا ما تركت لتتفاقم، يمكن أن تسـبب لنا مجموعة 

متنوعة من املشكالت الصحية. 
تعد العناية باألسنان عملية رعاية ذاتية. لذا، يجب أن يعلم الجميع 
أن إعطاء األولوية لصحة الفم ليست مجرد مسألة تجميلية فقط، 
بل هي وسـيلة هامة وجـزء ال يتجزأ من الرعاية الصحية بشـكل 
عام. لذلك، فإن االستثمار يف ابتسامة أكثر صحة له تأثري مهم عىل 

الذات، فمن املهم أن تجعلوا من نظافة فمكم أولوية.
أدناه، أهم النصائح العامة للحفاظ عىل سـالمة األسـنان من قبل 

الدكتور ريجي مويدين:
1. زيـارة طبيب األسـنان مرة واحدة عىل األقـل كل عام هي بداية 

جيدة لتحسني صحة فمكم.
2. حافظـوا عـىل رطوبة أجسـامكم - ارشبوا املـاء: الحفاظ عىل 
رطوبة الجسـم أمر مهم ألجسامنا ككل، فجميع أنظمتنا الحيوية 
تحتاج للماء لتعمل بشـكل فّعال، بما يف ذلك فمنا. يؤدي ترك الفم 
جافا إىل نشـوء البكترييا، مما يؤدي إىل تسـوس األسنان وتشكيل 
التجاويـف. كمـا أن رائحة الفـم الكريهة يمكـن أن تكون ناجمة 
عن جفـاف الفم، فمن الالزم الحرص عـىل رشب 3 لرتات من املاء 

يومًيا.
 3. استثمروا يف تقويم أسنانكم: األسنان املستقيمة أكثر من مجرد 
ابتسامة رائعة وأكثر من مجرد تجميل، فامتالك أسنان مستقيمة 
يمكن أن يفيد يف عدة طرق. اذ تعيق األسنان ذات االصطفاف الغري 
منظم التنظيف الفعال لألسـنان بالفرشاة، وتجعل الطعام يرتكام 

بينهما.
4. قومـوا بزيـارة أخصائـي تقويم األسـنان: من غـري املرجح أن 
تسـبب العضة غري السـليمة أملًا حـاًدا، ولكن مـن املحتمل جًدا أن 
تسـبب مشـاكل لألسـنان واللثة عىل األمـد الطويـل، وربما حتى 

ملفاصل الفك.
أمـا األشـخاص املهتمـون بتقويـم أسـنانهم باسـتخدام نظام ” 

إنفزالين“ – INVISALIGN، فيما ييل توصيات الدكتور ريجي:
1. ابحثوا عن أخصائي تقويم أسـنان لديـه خربة مثبتة. إن مقوم 
األسنان الشـفاف ” إنفزالين“ - INVISALIGN هو نظام لتقويم 
األسـنان مشـهود لـه بفاعليتـه ونتائجـه، ومع ذلك، فـإن وجود 
أخصائي تقويم أسـنان يركز بشـكل خاص عىل تخطيط وتقديم 
عالجات ”إنفزالين“ - INVISALIGN بمسـتوى عاٍل من شأنه أن 

يعطي أفضل نتيجة.
2. اسـتعلموا جيدا حول الجدول الزمني للعالج. قد يستغرق األمر 
6 أشـهر أو أكثـر. بالطبع، كل هذا يعتمد عـىل كل حالة. إذا كانت 
أسنانكم غري منتظمة قليالً، أو إذا كان هناك سن واحد أو سنان يف 
غري مكانهما، فقد يستمر العالج ألقل من بضعة أشهر. وباملثل، إذا 

لم تكن أسنانكم يف حالة جيدة، فيمكن أن تدوم لفرتة أطول.
3. يمكـن لنظام ”إنفزاليـن“ - INVISALIGN أن يسـتخدم لكل 
األعمار تقريًبا. تماًما مثل عالجات تقويم األسـنان األخرى، يعترب 
مقوم األسـنان ”إنفزالين“ - INVISALIGN مناسـبا للجميع من 
األطفـال واملراهقني إىل كبار السـن. ال تدعوا مسـألة العمر تحول 
دون حصولكم عىل االبتسـامة املسـتقيمة التي لطاملا حلمتم بها. 
 INVISALIGN - “واألهـم مـن كل ذلك، هو أن نظـام ”إنفزاليـن
لتقويم األسـنان يقدم لكم طريقة رائعة لتقويم أسنانكم دون أي 

ألم أو إجراءات صعبة.

مـن املمكـن أن يكـون امللمـس 
الخشـن، والبثـور غـري املـربرة، 
بمثابـة إشـارة للبـرشة املجهدة 
نعلـم جميعاً أن برشتـك املجهدة 
تحتـاج إىل مزيـد مـن االهتمـام 
والرعاية من اسـتعمال املنتجات 
املهدئـة يف روتينـك إىل التحول إىل 

نظام بسيط.
عالجي برشتك املجهدة بالطريقة 

الصحيحة باتباع هذه النصائح.
صديقـك  النـوم  أقنعـة  اجعـيل 

املفضل
أن  ويمكـن  حقيقـي  اإلجهـاد 
يكون واضحـاً تماماً عىل برشتك 
تماماً مثـل عقلك، تحتاج برشتك 
إىل إجـازة أيضـاً وبعـض العناية 
اإلضافية أقنعة النوم أو الرتطيب 
هـي أفضـل طريقة لالسـتيقاظ 
عـىل بـرشة منتعشـة وممتلئـة 
توفـر األقنعـة الليلية قـدراً جيداً 

من الرتطيب للبرشة مما يجعلها 
تبدو منتعشة ونرضة.

القيـام بالحد األدنى مـن العناية 
بالبرشة

إذا ظهـرت عالمـات التعـب عىل 
برشتـك مثـل االحمـرار والبثـور 

وااللتهابات، فهذا يعني أن حاجز 
الجلـد حسـاس وأن تجربة املزيد 
مـن املنتجـات لـن يكـون أفضل 
يشء يمكنـك القيـام بـه التزمي 
بالحـد األدنى من روتـني العناية 
بالبـرشة حيـث يحتـاج الجلد إىل 

وقت لإلصـالح والشـفاء تجنبي 
اسـتخدام الكثـري مـن املنتجات 
الجلـد  عـىل  القاسـية  واملـواد 
اختـاري روتينـك بعناية حسـب 

نوع برشتك.
خذي اسرتاحة من املكياج

ابتعدي عـن وضع املكيـاج هذه 
الفـرتة، وإذا لـزم األمـر التزمـي 
برتكيبـات خفيفـة الـوزن جـداً 
أو مجـرد مرطبـات ملونة لفرتة 
مـن الوقت نحـن نضـع املكياج 
لساعات طويلة وأحياناً قد يكون 
السبب األسايس لبرشتك املجهدة، 
لـذا مـن األفضـل إعطائهـا فرتة 
راحة وترك برشتك تتعاىف بشـكل 

طبيعي بالطريقة الصحيحة.
رطبي برشتك

يعد ترطيب برشتك طريقة رائعة 
للحفاظ عىل تـوازن البرشة فهو 
ال يسـاعد عـىل تحسـني البرشة 
أيضـاً  يحتفـظ  بـل  فحسـب، 
بالرطوبة الطبيعية التي تسـاعد 
يف إصـالح البـرشة ومنحك برشة 
متوهجة بشـكل طبيعي اختاري 
املرطبات املائية واألمصال املغذية 

لخدمة الغرض الصحيح.
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الدولـة  الرابـع مـن قيـادة  السـلطان محمـد  ١٦٨٧ - عـزل 

العثمانية.
١٧٩٣ - حكومـة الثـورة الفرنسـية تفتـح أبواب قـرص اللوفر 

كمتحف للعموم.
١٨٨٩ - مونتانا تنضم للواليات املتحدة لتصبح الوالية رقم ٤١.
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١٩٦٠ - انتخاب جون كينيدي رئيًسا للواليات املتحدة.

١٩٦٥ -إلغاء عقوبة اإلعدام رسمياً يف اململكة املتحدة.
١٩٩٢ - منتخـب اليابـان لكرة القدم يفوز بكأس بطولة آسـيا 

بعد تغلبه عىل املنتخب السعودي بهدف مقابل ال يشء.
٢٠٠٤ -أكثر من عـرشة آالف جندي أمريكي مدعومني بالقوات 

الجوية يبدأون بحصار مدينة الفلوجة العراقية.
٢٠٠٥ -إعالن حالة الطوارئ يف فرنسـا بعد اضطرابات ضواحي 

باريس.
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منصبـه بعد هزيمة الجمهوريـني يف انتخابات التجديد النصفي 

بسبب رفض الشعب األمريكي للحرب عىل العراق.
٢٠١٧ - السـلطات السورية تعلن سيطرة الجيش السوري عىل 
مدينـة البوكمال رشق محافظة دير الزور عىل الحدود العراقية، 
آخـر املـدن الواقعـة تحـت سـيطرة تنظيـم داعـش يف العراق 

والشام.
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 لْم يصل الشاب الصعيدي أحمد 

إبراهيم من الصعيد إىل جامعة 

فكتوريـا صدفـة وطريقه إىل 

سـلم املجـد لـم يكـن ممهدا، 

فقد كان وراء ذلك قصة كفاح 

ملهمة قـد ال يتصورهـا أحد، 

إىل أن بات ضمن قائمة الـ ٢٪ 

من العلماء األكثر تميزا وتأثريا 

عامليا.بـدأ رحلـة العمـل منـذ 

أن كان طفـال يف العـارشة من 

عمـره، ويف املرحلـة االبتدائية 

الذهـاب  إىل  الفضـول  قـاده 

مع والده إىل منجم فوسـفات 

كيـف  لـريى  األرض،  بباطـن 

يعمـل أبـاه يف مهنـة تكسـري 

الجبـال، وهناك عـاش أصعب 

أيام عمـره مع الحـرارة التي 

ال تطـاق. بعـد خروجـه مـن 

النفق تولد داخله الحلم وبدأت 

مسـرية اإلرصار عـىل النجاح، 

والتحـق بورشـة للرخـام لـم 

ترحم ضعفه، فتشـققت يداه 

من أثر استخدام الجري وأصيب 

بجروح قطعيـة يف اليد نتيجة 

استخدام الشنيور، وظل يتنقل 

بني حرفة وأخرى حتى جاءت 

املرحلة الجامعية وأصبح يقدم 

الشـاي لـرواد إحـدى املقاهي 

واجتهـد يف مذاكرتـه إىل جانب 

عمله يف الكافترييا حتى تخرج 

يف جامعة جنـوب الوادي كلية 

العلوم وكان األول عىل دفعته.

وظـل باملقهـى حتـى تسـلم 

قـرار تعيينـه معيـًدا، فواصل 

التفوق وحصل عىل املاجستري 

يف الكيميـاء، وقدم عـىل بعثة 

دراسـية قصـرية إىل بريطانيا 

فقابله املرشف باالستهانة من 

لهجتـه الصعيديـة وخاطبـه: 

«قـول يـا صعيـدي بالعربـي 

باإلنجليـزي»  دعـوة  ملكـش 

ليبهـره ابن الجنـوب الطامح 

بإتقانه اللغـة األجنبية ويبدع 

يف اإلجابة عىل أسئلة املرشفني 

السـفر  بفرصـة  ويحظـى 

لجامعة فكتوريا بإنجلرتا.

استمر يف التألق ونرش بحًثا أبرز 

نبوغه وعرضـت عليه جامعة 

للدكتوراة،  امللكة منحة كاملة 

وأنهى رسـالته وأبحاثه وُعني 

وتمـر  بريطانيـا،  يف  اسـتاًذا 

األيام وتتقلب األحـوال ويأتيه 

بحـث لـإلرشاف عليـه مقدم 

ممن اسـتهان به قبل سفره، 

ليسطر واحدة من أهم قصص 

الكفاح والنجاح.
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األشـخاص  بعـض  يجلـس 
الكثـري  بالطريقـة نفسـها يف 
من األحيان. ويعـود هذا إىل أن 
هذه الوضعية أو تلك تشعرهم 
باالرتيـاح. بـل إنه قـد يرتبط 
أيضـاً بمدى ثقتهم بأنفسـهم 
وبصفـات أخـرى تتميـز بهـا 
شخصياتهم. اليك هذا االختبار 

ملعرفة املزيد:
١ الجلوس املستقيم

 يف هذه الحالة تجلسني بشكل 
مستقيم، أي أن ظهرك يلتصق 
بخلفيـة الكـريس أو األريكـة. 
وهذا يدل عىل أنك تثقني بنفسك 
إىل حـد كبـري وال ترتدديـن يف 

القيام بأي فعـل إذا كنت ترين 
أنـه صحيـح. كما تعنـي هذه 
أّنك تحبـني التحكم  الوضعيـة 
وعائلتـك  عملـك  يف  باألمـور 
والتواصـل الدائم والتحاور مع 
األشـخاص الذين يعيشـون يف 

محيطك.
٢ وضعية الظهر املائل

يف هـذه الحالة يميل ظهرك إىل 
أحـد جانبـي خلفيـة الكريس. 
وهـذه الوضعية تشـري إىل أّنك 
شخص حسـاس ولطيف. كما 
تـدل عىل أّنك تولـني الكثري من 
االهتمام ملشاعر اآلخرين وأّنك 
تفكريـن مليـاً قبـل أن تأخذي 

أي قـرار أو تقومي بأي خطوة 
عملية.

٣ وضعية الرأس املنحني
إذا كنت تختارين عادة وضعية 
الجلوس هذه فهي تكشف أّنك 
وتطرحني  بالفضول  تتسـمني 
الكثـري من األسـئلة يف املواقف 
املختلفـة وتحبـني التعـرف إىل 
أكرب عدد ممكن من األشخاص 
والتحدث إليهم. كما أنها تشري 
إىل أّنـك تحبـني إظهـار قدراتك 
يف املجاالت املختلفـة والتحدث 

عنها للفت انتباه اآلخرين.
٤ وضعية ضم الساقني

أنـك  الوضعيـة  هـذه  تعنـي 

القـدرة  وأن  بالصـرب  تتحلـني 
عىل االنتظار هـي أبرز صفات 
شـخصيتك. كما أنهـا تدّل عىل 
أّنـك تتمزيـن باللطـف والـود 
والصـدق وتحبني املـرح. لكّنك 
تلتزمـني الجديـة إذا احتاج أي 

موقف إىل ذلك.
٥ وضعية الساقني املتشابكتني
تكشـف هـذه الوضعيـة أّنـك 
قياديـة  بشـخصية  تتمتعـني 
املسـؤوليات  تـويل  وتحبـني 
الصعبـة. كمـا تشـري إىل أّنـك 
ال تطلبـني املسـاعدة مـن أحد 
وتفضلني القيـام بكل مهمات 
منزلـك وعملـك بنفسـك. لـذا 
تشـعرين بـني الحـني واآلخـر 
القـدرة عىل  باإلرهـاق وعـدم 

التفاعل مع محيطك.  
الركبتـني  وضعيـة   ٦

املتشابكتني
يعني جلوسـك بهذه الوضعية 
بالتواضـع  تتميزيـن  أّنـك 
وبالقـدرة عـىل التعاطـف مع 
كل شـخص يحتـاج إىل ذلـك. 
كمـا أنها تدل عـىل أنك موضع 
ثقـة الكثري مـن النـاس، علماً 
أّنك ال تحبني إظهار مشـاعرك 
الخاصـة وتفضلـني إخفاءها. 
لـذا يرى بعض األشـخاص أّنك 

شخص غامض.
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يروح الروح للمحبوب شهـــــدي
انا النحلة النحيلة وخلص شهدي
حرت للغالي غير الورد شهـــدي
الورد بس للورد يصلح هديـــــة

*************************
روى الزيتون من دمعي والراك

أوغيرك مانحل جســمي والراك
أخاف أطول غيبتكـــــــم والراك
وعند وصلك تدانيني املنيـــــه

************************
عيوني من الدمع جلن وغـارن 

وعلى حيل الهجر هدن وغـارن 
اموتن من حتب غيري وغـارن 

اريدك بس حتبني وهاي هيـــه 

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a
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حليمة هي زوجة حاتم الطائي الذي اشتهر بالكرم كما اشتهرت 

هـي بالبخـل كانـت اذا ارادت ان تضـع سـمناً يف الطبخ واخذت 

امللعقة ترتجف يف يدها فاراد حاتم ان يعلمها الكرم فقال لها:

ان االقدمني كانوا يقولون ان املراة كلما وضعت ملعقة من السمن 

يف طنجـرة (حلة) الطبـخ زاد الله بعمرها يومـاً فأخذت حليمة 

تزيد مالعق السـمن يف الطبخ حتى صـار طعامها طيباً وتعودت 

يدها عىل السخاء وشاء الله ان يفجعها بابنها الوحيد الذي كانت 

تحبـه اكثر من نفسـها فجزعت حتى تمنت املـوت واخذت لذلك 

تقلـل من وضع السـمن يف الطبـخ حتى ينقـص عمرها وتموت 

فقال الناس : عادت حليمة اىل عادتها القديمة.

١ ممثل كوميدي سعودي في مسلسل طاش ما طاش.
ــهر  ــه يتجمل. o اش ــل ال يكذب ولكن ــري راح ــل مص ٢ ممث

الفراعنة واكبر بناء
ــوب عبر أجهزة  ــات إلى احلاس ــة o نقل املعلوم ــادة مميت ٣ م

يدوية.
ــخصية الشيخ  ــد فيه محمود عبد العزيز ش ٤ فيلم جس

حسني كفيف النظر. o ٣ حروف من هاشم
٥ ناقلو األشياء.

٦ تقلص حجمه o ترشد (معكوسة).
٧ أصابه اجلنون o استجابتي ألسئلة ما
٨ ممثلة مصرية كوميدية خفيفة الظل

٩ قطع تغطى بها األسطح املائلة ابسط o وأقل تعقيدا.
ــوات الفاتنات متثيل ماري منيب وميمي  ١٠ مخرج فلم احلم

شكيب في ١٩٥٣

ــال الصوت من حوله  ــزل الناس o عال صوته أو ع ــد اعت ١ متعب
o انهض

٢ ادافع عن o مركز النور والهداية.
٣ أغلق (أذنيه) o ثمر النخل o أجاز.

ــم لصاحب كفاءة في مجال ما (معكوسة) oمجموعة  ٤ اس
متقدمة من اخليل أو الناس أو نحوها

٥ أصدر صوتا كالذباب o ابرز أدواره القرموسطي.
٦ متحلل (معكوسة) o حب

ــوت والدور وأهلها التي متثل  ــجل ملفات o مجموعة البي ٧ س
الوطن.

٨ مخرج مثير للجدل له عدد من األفالم منها حني ميسرة
٩ مظلة هبوط o شرب برغبة شديدة.

١٠ يدرين o من آثار املصريني القدماء.

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

سـتقوم اليـوم بإجـراء العديد مـن االتصاالت 
سـواء التي تتعلـق بحياتك الشـخصية أو املهنية 
إلنجـاز بعض األعمال بشـكل أرسع. يطلب بعض 
األشخاص املحيطني بك أن تعريهم انتباهك وربما 
يشـجعونك عىل العمل ويقدرون مجهودك فال داع 

لالرتباك أو الشعور بالذنب.

ملـاذا تتحمـل كل هـذه املشـاكل التـي تتعرض مـن قبل 
اآلخرين؟ عليك أن تدافـع عن حقك يف كل األوقات! االنتظار 
لن يحل شـيئا. يجب أن تركز أكثر عىل إيجاد حل لهذه املشاكل، 
وسـتالحظ أن يومك أصبح أفضل بكثري. زيارتك إلحدى الصاالت 

الرياضية ستساعدك كثريا عىل تفريغ طاقتك السلبية.

عالقتـك برشيـك الحيـاة تبـدو متقلبـة هذه 
الفـرتة. حـاول أن تكـون أكثر هـدوءا من ذلك، 
وأعط له املساحة الكافية كى يعرب لك عن مشاعره 
الحقيقيـة. ال تجربه عىل بعـض الترصفات حتى 

تستطع حماية عالقتكما من أي أزمات متوقعة.

تصادفك الكثري من املشـاكل يف محيط العمل حاول 
أن تتخطاهـا بالصرب والهدوء، ال تنظر خلفك فتخرس 
الذى أمامك. ضع يدك عىل املشـاكل حتى تجد لها الحلول 
املناسـبة، فال توجد مشـكلة بـال حل وأحيانـا يكون الحل 

أمامنا ولكن ال نراه.

تكتمك الشديد يثري جنون رشيكك، ويجعله يشعر 
بأنك ال تبادله الحب وال تشـعر تجاهه بالثقة، حاول 
أن تكون أكثر شفافية ووضوحا معه وتجنب الغموض 

الذى يخلق الكثري من الحواجز بينكما.

اإلحباط يسـيطر عليـك يف الفـرتة املاضية، ممـا يؤثر يف 
عالقتك بكل من حولك، حاول أن تتخلص من هذه املشاعر 
السلبية، ألن ذلك سيكون لها عواقب وخيمة إذا لم تتحكم بها، 

فكن عىل قدر املسؤولية، وال تفقد عملك ألسباب واهية.

كـن جاهزا ومسـتعدا فسـيزورك اليوم زمـالؤك يف العمل 
وربما يتحدثون عن أمور كثرية إال أنها إيجابية. ستناقشون 
العديـد مـن املوضوعات التـي ربما تتيح لكم فـرص للدخول يف 
مرشوعـات أخرى معا. احرتس من مقاطعة حوارهم حتى وإن 

كان لديك رغبة يف تغيري هذه املوضوعات.

ربما يكون الوقت غري مناسـب اليوم الستكمال ما بدأت 
فيه مـن مهام ومشـاريع أمس. أحيانا نكـون بحاجة إىل 
اخذ قسط من الراحة للحفاظ عىل جودة املرشوع. كلما كنت 

مسرتخيا، سيكون أداؤك أفضل بالتأكيد.

ستشـهد األيام املقبلة الكثـري من املعارك من 
أجل تصفية الحسابات مع بعض الزمالء. حاول 
أن تبتعد عن أي معارك ال تخصك فلديك الكثري من 
الهموم. ال تهمل أرستك بسبب كثرة الضغوط وحاول 

أن تخصص لها جزءا من وقتك.

تمـر بمشـاكل مـع الحبيب ممـا يهدد بفشـل 
العالقـة، حـاول أن تهدأ للتفكـري يف حلول لرجوع 
األمـور إىل طبيعتها، فأنـت تعلـم أن عالقة الحب 

املوجودة بينكما من النادر أن تتكرر مرة أخرى.
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ضيعت من يدك أفضل إنسـان كان يشعر بك. قد تكون األجواء 
مالئمة ألن تعتذر اآلن وتبدأ الحياة من جديد. لديك بعض املشاكل 
الصحيـة التي تعاني منها من فرتة وال تحاول عالجها، قم بمراجعة 
الطبيـب حتى تتخلـص منها. الوقـت مالئم لتصحيـح أخطاء املايض 
ليكون املسـتقبل مرشقا، لديك الكثري مـن األعمال املفيدة لتقوم بها يف 

الفرتة القادمة.

العروض كثـرية يف الفرتة القادمة لتغـري مجال عملك. 
حاول أن تسـتفيد مـن األفـكار الجديدة وكـن عىل قدر 
املسـؤولية امللقاة عىل عاتقك. هناك حـب جديد يدق الباب 
ليدخـل حياتـك حاول أن تفتـح الباب وال تجعـل الذكريات 

القديمة تؤثر يف الحياة الجديد بأي حال من األحوال.

Ô”aã«@fiçÀ



تم تكريم الفنانة اإلماراتية بلقيس فتحي يف الدورة السادسة من مهرجان ضيافة بدبي 

عن أفضل ألبوم غنائي.

صعدت بلقيس عىل خشبة املرسح بغناء «مزاجنجي» آخر أغنياتها التي أصدرتها منذ 

بأنها  للحارضين  كلمة  وجهت  املرسح  عىل  صعودها  وبعد  املرصية،  باللهجة  شهر 

سعيدة بتكريم مستحق نتج عن مجهود كبري وعمل طوال الوقت إلنتاج موسيقى 

جديدة، ووجهت رسالة شكر لجمهورها الداعم األول لها يف مسريتها الفنية.

تجمع  التي  الجميلة  الوطيدة  بالعالقات  تسعد  إنها  كلمتها  أثناء  بلقيس  وقالت 

بني البلدين اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية مرص العربية وإحتفالهم مؤخراً 

بمرور 50 عاماً عىل العالقات الودية الطيبة التي تجمع بني الشعبني.

وأضافت:“أريد أن أوجه التهنئة ملرص ألنني أعلم أنها تحتضن العالم خالل أيام من 

التي  اإلمارات  لبلدي  أتمنى  وأيضاً  ملرص  التوفيق  وأتمنى  املناخ  مؤتمر  إنطالق  خالل 

تستضيف العام املقبل 2023 مؤتمر املناخ وأنا داعمة لهم وأتمنى أن أوحد العرب دائماً 

يف املوسيقى التي أقدمها وفني بشكل عام“ .

شهد الحفل أيضاً تكريم الفنان أحمد فتحي والد بلقيس، وحرصت بلقيس أن تسلم له 

الجائزة بنفسها .
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فارس  مرييام  اللبنانية  الفنانة  أحيت 

وانترش  بالعراق  أربيل  يف  غنائيا  حفال 

عدد كبري من مقاطع الفيديو من اجواء 

الحفل. وكان الفتا رقصة مرييام فارس 

تناقله  الذي  الفيديو  مقاطع  أحد  يف 

بكثافة وتفاعلوا معه. وبدت  املتابعون 

الرقص  الفيديو وهي تحاول  مرييام يف 

كما  العراقية،  الطريقة  عىل  بعفوية 

اثارت  الرقصة  ان  اال  البعض،  وصفها 

وجدوها  الذين  املتابعني  بعد  بني  جدال 

غريبة، حتى ان البعض وصفها برقصة 

«انسان الغابة» او «رقصة طرزان».

حالة كبرية من النجاح يحققها 
الفرتة  خالل  كروز  توم  النجم 
فيلم  الثاني من  بالجزء  األخرية 
حقق  إذ   Top Gun: Maverick
مليار  إىل  وصلت  إيرادات  العمل 
ما  وهو  العالم،  حول  ونصف 
للتعرض  أجنبية  مواقع  دعا 
أن  مؤكدة  كروز  توم  راتب  إىل 
عامه  دخل  الذي  الشهري  النجم 
الـ ٦٠ العام الجاري تعاقد عىل 
أن يكون راتبه ١٥ مليون دوالر 

فقط.
وهو الرقم الذي اسرتعى انتباه 
حول  اندهشوا  ممن  كثريين 
يف  الكبري  للنجم  القليل  الراتب 
لم  ما  ولكن  هوليوود،  عالم 
ليس  هذا  أن  هؤالء  له  ينتبه 
توم  عليه  سيحصل  الذي  املبلغ 
عىل  تعاقد  وإنما  فقط،  كروز 
من  مئوية  نسبة  عىل  الحصول 
إجمايل اإليرادات للفيلم، وهو ما 

الخربة  صاحب  املمثل  أن  يعني 
 ١٠٠ إىل  أجره  سيصل  الكبرية 

مليون دوالر عن الفيلم.
دونا  أكدت  آخر  جانب  عىل 
 Universal النجيل رئيسة رشكة
تم  التي  املعلومات   Picture
كروز  توم  صعود  حول  تداولها 
هناك،  فيلم  وتصوير  للفضاء 
كما  الخطة  سارت  «إذا  وقالت: 
نريد فسيصور املمثل توم كروز 
محطة  وخارج  داخل  مشاهده 
وأضافت  الدولية»،  الفضاء 
إىل  سيأخذنا  كروز  توم  أن 
كله  العالم  وسيأخذ  الفضاء 
معه. وقالت دونا النجيل رئيسة 
إن   Universal Picture رشكة 
رائعا هم  املرشوع سيكون  هذا 
للفضاء  صاروخا  سيأخذون 
هناك  بالتصوير  وسيقومون 
كروز  توم  يكون  أن  ويأملون 
محطة  خارج  يسري  مدني  أول 

تزال  وال  الدولية،  الفضاء 
كروز  توم  شخصية  تفاصيل 
اآلن،  الفيلم غري معلنة حتى  يف 

لكن قالت دونا إنه رجل سيجد 
نفسه هو الوحيد الذي يستطيع 

إنقاذ األرض.

أوىل  تصوير  حسن،  أحمد  املخرج  يبدأ 
مشاهد مسلسل «األصيل» بطولة النجمة 
الذي  املسلسل  وهو   ، الغفور  عبد  ريهام 
يعرض يف املوسم الشتوي املقبل، من تأليف 
أمني جمال، ويشارك يف بطولته عدد كبري 
السابع يف  اليوم  الفنانني يستعرضها  من 
عىل  القائمون  وانتهى  التالية.  السطور 
التعاقدات  إبرام  من  «األصيل»  مسلسل 
بطولة  يف  املشاركني  الفنانني  كل  مع 
الغفور  عبد  ريهام  النجمة  أمام  العمل 
املسلسل،  ألبطال  الكاملة  القائمة  وتضم 
سالمة،  منال  الغني،  عبد  سعيد  أحمد 
إيناس كامل، خالد أنور، تامر نبيل، أحمد 
الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جال 

هشام، أرشف زكي، أيمن الشيوي، أحمد 
وايل، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد 
درويش، كريم عبد الخالق ، نادية خريي، 

أحمد كشك، ميدو ماهر.
البطولة  يسجل  األصيل»  «عائلة  مسلسل 
املطلقة للنجمة ريهام عبد الغفور ، وتدور 
فاطمة  حول  اجتماعي،  إطار  يف  أحداثه 
تركة  عىل  للحفاظ  تسعى  التي  األصيل 
أبيها من الضياع وترى أنها األحق بها من 
أخوتها،  عىل  تقسيمها  وترفض  الجميع، 
نار  إىل سالسل من  األخوة  رباط  فيتحول 
تحرق الجميع، والعمل تأليف أمني جمال، 
املقرر عرضه  أحمد حسن، ومن  وإخراج 

مطلع العام املقبل.

التواصل  موقع  يف  العاملني  واجه 
االجتماعي (فيس بوك) نفس مصري 
موظفي منصة (تويرت) وهي عملية 
نصف  نحو  طالت  التي  الترسيح 

املوظفني.
مارك  ”إن  إعالمي:  تقارير  وقالت 
ملجموعة  التنفيذي  املدير  زوكربريغ 
يعتزم  بوك)  لـ(فيس  املالكة  ”ميتا“ 
بعدما  الترسيح  عمليات  إىل  اللجوء 
املئة من  70 يف  الرشكة  أسهم  فقدت 
عىل  أجربها  مما  العام،  هذا  قيمتها 

إيقاف عمليات التوظيف فيها.
قاتمة  توقعات  وسط  ذلك  ويأتي 
بشأن األداء الضعيف وزيادة التكاليف 
العام املقبل بشكل كبري، مما سيؤدي 
إىل تداعي قيمة أسهم الرشكة بحجم 
يبلغ 67 مليار دوالر، ليضاف إىل أكثر 
خرستها  دوالر  تريليون  نصف  من 

قيمة األسهم هذا العام.
ومما يزيد الطني بلة أن األمر يتزامن 
يف  عامليا  ”ميتا“  نمو  تباطؤ  مع 
مواجهة (تيك توك)، الصاعد بقوة يف 

عالم شبكات التواصل االجتماعي.
يف  الترسيح  عمليات  أن  وذكر 
املوظفني،  آالف  ستطال  ”فيسبوك“ 
هذا  تتم  قد  العملية  أن  إىل  مشرية 
يوم  بحلول  وتحديدا  األسبوع 

األربعاء.
إنهاء  يريد  زوكربريغ  أن  وأوضحت 
يف  موظف  ألف   12 نحو  خدمات 
من  أنهم  تقييم  كشف  الرشكة 
بأن  علما  الضعيف،  األداء  أصحاب 
ألفا   87 يبلغ  الرشكة  موظفي  عدد 
بحسب أرقام سبتمرب املايض، وقالت 
الرشكة  إن  جورنال“  سرتيت  ”وول 
خالل  باألمر  املوظفني  إبالغ  تنوي 

األسبوع الجاري.
هذه  الترسيح  عملية  وستكون 
قطاع  تطال  التي  نوعها  من  األكرب 
الذي  النمو الرسيع  التكنولوجيا رغم 
وتمهيدا  كورونا  جائحة  يف  حققه 
موظفيها  الرشكة  أبلغت  لألمر، 
الرضورة  حالة  يف  إال  السفر  بعدم 

القصوى.

لتنبيه  االصطناعي  الذكاء  قوة  جوجل  تستخدم 
وحرائق  الفيضانات  بشأن  األشخاص  من  املزيد 
رشكة  أعلنت  إذ  الحياة،  تهدد  التي  الغابات 
التنبؤ  تقنية  توسع  أنها  العمالقة  التكنولوجيا 

الحالية الخاصة بها إىل املزيد من املواقع.
التغيري الضخم األرواح من  من املأمول أن ينقذ 
مخاطر  لخطر  املعرضني  أولئك  تحذير  خالل 

فورية.
مليون   ١١٥ الرشكة  أرسلت  املايض  العام  يف 
إشعار تنبيه بالفيضانات مذهلة إىل ٢٣ مليون 

شخص عرب تطبيقي البحث والخرائط.
الفيضانات  توقعات  إن  جوجل  وقالت 
ستغطي، أحواض األنهار يف ١٨ دولة أخرى 

رشق  وجنوب  الالتينية  وأمريكا  إفريقيا  عرب 
آسيا حسبما نقلت ذا صن.

يتم إرسال التنبيهات إىل هواتف أندرويد وأي جهاز 
آخر مثبت عليه تطبيق بحث جوجل لكن هذا ليس 

ينتقل  للرشكة  التابع   FloodHub إن  إذ  يشء،  كل 
حدوث  املتوقع  املكان  امليزة  ُتظهر  أيًضا  العاملية  إىل 

الفيضانات ومتى. 
معلومات  الدبوس  عىل  والنقر  التكبري  لك  سيظهر 

املياه  عمق  مدى  يعرض  أنه  حتى  تفصيالً  أكثر 
املتوقع.

أيًضا عىل تعزيز  ويف الوقت نفسه تعمل جوجل 
أدواتها لتحذير الناس من حرائق الغابات، التي 

تؤثر عىل مئات اآلالف من األشخاص كل عام. 
ابتكر املهوسون ذكاًء اصطناعًيا جديًدا ينظر إىل 
صور األقمار الصناعية، مما يسمح لهم بإظهار 

املواقع املعرضة للخطر يف الوقت الفعيل.
والخرائط  البحث  تطبيقات  يف  أيًضا  ستظهر 
الخدمة متاحة يف الواليات املتحدة وكندا واملكسيك 

وأجزاء من أسرتاليا.

طرق  ماسك عن  إيلون  يبحث  بينما 
فإنه  تويرت،  من  املال  لكسب  جديدة 
من  املعلنني  هروب  مشكلة  يواجه 
امللياردير  أكد  إذ  األسايس،  النظام 
التقني أن تويرت شهد انخفاًضا هائالً 
يف اإليرادات؛ بسبب مخاوف املعلنني 
من  وغريها  املحتوى  تعديل  بشأن 
القضايا التي أثارها النشطاء. أوقف 
اإلعالنات  الكربى  الرشكات  عدد من 
ذلك  يف  بما  األخرية،  األيام  يف  مؤقًتا 
 General و   Pfizer و   Audi و   GM
من  وغريها   Volkswagen و   Mills
من  تتخوف  التي  الكبرية  األسماء 
التغيريات املحتملة يف سياسات تويرت 
املديرين  كبار  مغادرة  إىل  باإلضافة 
املجموعات  أعربت  التنفيذيني. 
بشأن  قلقها  عن  أيًضا  الصناعية 
ظل  يف  التجارية  العالمة  سالمة 
نيويورك  صحيفة  وذكرت  ماسك، 
 ،  IPG» أن  األسبوع  هذا  تايمز 

إحدى أكرب رشكات اإلعالن يف العالم 
إليقاف  للعمالء  توصية  أصدرت   ،

إنفاقهم مؤقًتا عىل تويرت». 
 NAACP وقال ديريك جونسون، رئيس
يف بيان: «إنه أمر غري أخالقي وخطري 
أن  لديمقراطيتنا  للغاية  ومدمر 
تغذي  بتمويل منصة  أي معلن  يقوم 
االنتخابات  وإنكار  الكراهية  خطاب 
انسحاب  ُيظهر  املؤامرة».  ونظريات 
ملقاطعة  الدعوات  وسط  املُعلنني 
اإلعالنات مدى رسعة تدهور األعمال 
ماسك.  ظل  يف  تويرت  عىل  اإلعالنية 
تقريًبا  أسبوع  بعد  أيًضا  يأتي  كما 
الصناعة  طمأنة  ماسك  محاولة  من 
بأنه ال يريد تحويل املنصة إىل «مكان 

جحيم مجاني للجميع». 
ملحوًظا  ارتفاًعا  تويرت  موقع  شهد 
واالفرتاءات  الكراهية  خطاب  يف 
استيالء  أنباء  عقب  فوًرا  العنرصية 

ماسك عىل الرشكة .
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لم يسلم الكثرُي من الكّتاب واملثقفني وأصحاِب الشهادات العليا ومديري اإلدارِة 
من الضعِف اإلمالئّي الذي أصبَح يشكل حرجاً كبرياً لهم عند كتاباتهم.

ولقد علمت مؤخراً أن بعضهم يتجنب كتابَة الكلمات التي فيها همزٌة متوسطة 
املعنى نفسه ولكن  أو متطرفة، ويبحُث فـي قاموسه عن كلماٍت رديفٍة تؤدي 

من دون همزات!
التي نلمسها يومياً من خالل عملنا الصحفّي  والكتابُة عن «األخطاء اإلمالئّية» 

الدؤوب أمٌر يف غايِة األهمية.
لذلك فاألخطاُء اإلمالئّية والنحوية تعدُّ ظاهرًة ُمنترشًة بكثرة يف مختلِف األوساط 

أثناء الكتابِة باللغة العربّية بدون غريها من اللغات األخرى.
وعدم  القراءِة  يف  الضعِف  اىل  الشائعة  اإلمالئّية»  «األخطاء  أسباب  أهُم  وتعوُد 
التمييِز بني األصوات املتقاربة، أو  الُقدرة عىل  التدريب الكايف عليها، وأيضاً عدم 

نسيان القاعدة اإلمالئّية الضابطة.
واملُخاطبات  الكتب  بعض  أن  نجد  الحكومّية  والدوائر  املؤسساِت  أغلب  يف  حتى 
الرسمّية تكاد ال تخلو من األخطاِء اإلمالئّية، لعدم وجوِد مصحٍح لغوي يف تلك 

املؤسسات، بل عدم تخصيص درجٍة وظيفّية لـ «املصحح اللغوي».
إن لإلمالء منزلًة كبريًة يف اللغة، والسيما يف عرصنا هذا، بعد االبتعاِد واالستغناء 
يف أغلب األحيان عن استعمال «الورقة والقلم»، فهو من األُسس املهمة للكتابِة 
ويشوُه  العالقة،  صاحب  أو  الكاتب،  وشأن  منزلِة  من  يقلُل  وضعفه  والتعبري.. 
يف  املساعدة  طلِب  من  منا  البعُض  يخجل  وربما  للقارئ،  الفهَم  ويعيق  الكتابَة 

التدقيِق اإلمالئي فيما يكتبه.
الكثرَي  أقلقت  لطاملا  أو ضعفها مشكلٌة  اإلمالئّية»  «األخطاء  إن مشكلة   .. أقول 
ومنظمات  الحكومّية،  واملؤسسات  التدريسّية  الهيئات  والسيما  وأحرجته،  منا 
الجميع  إال ملعرفِة  القلق ما نتج  األمور.. وإن هذا  أولياء  املدني، وحتى  املجتمع 

بأهميِة اإلمالء يف اللغة .
تردنا يومياً الكثري من الرسائل املسِج عرب «املوبايل» أو مواقع التواصل االجتماعّي 
والتي غالبا ما تكون مليئًة بـ «األخطاء اإلمالئّية»، والكارثة فيها أن َمن يقعون يف 

الخطأ هم ممن يحملون «الشهاداَت» التي ال يستهان بها .
عالجها  يمكن  التي  األمراِض  من  اإلمالئي»  «الضعُف  يكون  أن  تمنيت  ولطاملا 

باألدوّية والعقاقري!
وباإلمكاِن تاليف الكثري من «األخطاء اإلمالئّية» من خالل ُمحرِك البحث «كوكل».

يف  املسج  رسائل  عرب  كتَب  رفيعاً،  منصباً  يشغُل  وهو  األصدقاء،  أحد  يل  كتَب 
«يحيى»، وحقيقة صدمت،  بدال من  «يحيا»  يكتبه  به  فإذا  اسمي،  «الواتساب» 

لكني لم استطع تنبيهه خجالً منه .
لكن باملقابل لدينا من الكّتاِب والصحفيني الذين من الصعوبة أن تجد يف كتاباتهم 
لدقته  االسبوعي  مقاله  تصحيَح  يرفُض  منهم  الكثري  بل  اإلمالئّية»،  «األخطاء 

اإلمالئّية واللغوّية .
باستمرار:  تردنا  التي  الشائعة  اإلمالئّية»  «األخطاء  عىل  األمثلة  بعض  وإليكم 
تكتب  و«قرض»  «ظابط»  تكتب   « «ضابط  والعكس  الضاد  بدل  الظاء  «كتابة 

«قرظ».
أما كتابُة الهاء بدل التاء املربوطة، فيقُع فيها الكثري، عىل الرغم من أن العكس قد 
يحدث أحياًنا، ولكنه غري شائع مثال «مكتبة» تكتب «مكتبه» و«مدرسة» تكتب 

«مدرسه» و«مدفأة» تكتب «مدفأه».
«عباءة»  مثال  األخطاء  من  كبري  نصيٌب  لها  أيضاً  الكلمة  وسط  فـي  والهمزات 

تكتب «عبائة»، و«فجأة» تكتب «فجئة» و«تأملون» تكتب «تاءملون» .
«كنتي»  تكتب  و«كنِت»  «انتي»  تكتب  «أنِت»   : األخرى  الشائعة  األخطاِء  ومن 
و«إليِك» تكتب إليكي، وأيضاً «البسيط» تكتب البصيط، و«تباطؤ» تكتب تباطوء، 

و«القارئ» تكتب القاريء، و«ينبئ» تكتب «ينبيء».
ملياً  التفكرُي  لذا يجب  يومياً،  علينا  تمرُّ  التي  اإلمالئّية»  «األخطاء  كثرية هي  إذاً 
بكيفيِة تجاوزها، وتنبيه َمن يقع فيها، السيما يف رسائل املوبايل ومواقع التواصل 

االجتماعي، واملُخاطبات الرسمّية.
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السعودية  العربية  اململكة  من 
الرياض،  أرض  عيل  وبالتحديد 
تنطلق فعاليات الدورة الجديدة  
تعّد  والتي  جوائز  توزيع  من 
الرتفيه  لصناع  منافسة  أضخم 

.Joy Awards  بالوطن العربي
نجوم  فيها  يتنافس  والتي 
الوطن العربي عىل لقب األفضل 

.
ملكة اإلحساس إليسا وشريين 
عجرم  ونانيس  الوهاب  عبد 
وأصالة ومرييام فارس ونجوى 
كرم  يتنافسن وبقوة عىل لقب 
باإلضافة  عربية،  فنانة  أفضل 

لقب  فضل إىل  أ

أعماله  منهن  فلكل  أغنية.. 
ماليني  حققت  التي  الغنائية 
عام  موسم  خالل  املشاهدات 
دقيقة  أول  من  بدايًة   ٢٠٢٢
عبد  لشريين  واملرتو  إلليسا 
لنانيس  صحصح  حتى  الوهاب 
ملرييام  الحلو  وهذا  عجرم 

فارس.  .
البوب  اسم  تواجد  املرة  وهذه 
ضمن  عياش  رامي  ستار 
قائمة أفضل ممثل عن دوره يف 
لينافس  بالعني  العني  مسلسل 
قيص  من  بداية  النجوم؛  كبار 
باسل  حتى  حسن  وتيم  خويل 
خياط وهو نفس األمر لسريين 
عبد النور التي تواجدت بقائمة 

أفضل ممثلة عن نفس العمل .
بشار  كاريس  من  كل  وجاءت 
عن دورها بمسلسل كرس عظم 
وستيليتو  وماغي بوغصن  عن 

حسني  وهدى  للموت  مسلسل 
ضمن  نجيم  نسيب  ونادين 
األفضل  لقب  عىل  املنافسات 

درامياً هذا العام.

مع  نقاش  وصلة  يف  الزاهد،  هنا  النجمة  تدخل  فرتة  كل 
التي  اسئلتهم  عىل  الرد  خالل  من  وجمهورها  متابعيها 
عىل  حسابها  عىل  ستورى  خاصية  عىل  لها  أرسلوها 

إنستجرام.
ومن األسئلة التي ردت عليها هنا، موعد 
وأنا  سيب  مسلسل  تصوير  من  االنتهاء 
الشهر،  آخر  الله  شاء  إن  قائلة:  أسيب، 
وعن النجم التي تتمنى العمل معه خالل 
الفرتة املقبلة، ردت قائلة: أكثر حد هو 
أحمد  مع  العمل  وعن  حلمي،  أحمد 
السعدني، ردت قائلة: «مبسوطة جًدا 
بالشغل معاه و متحمسة تشوفونا 
أكثر  وعن  املسلسل»  يف  بعض  مع 

وقت أحست بخوف أحمد فهمي عليها، قالت: ملا عملت العملية 
من ٣ سنوات، ولو لم تكن ممثلة، قالت: «كنت هبقى مدرسة»، 
وعن احتمالية اعتزالها للفن، ردت معرفش دلوقتي.. بس كل 
يشء جايز».وتعيش هنا الزاهد حالة انتعاشة فنية يف الفرتة 
الحالية، حيث تدخل عام ٢٠٢٣ بأكثر من عمل سواء سينمائي 
أو درامى، حيث تواصل حالًيا تصوير مسلسلها الجديد «سيب 
من  السعدني،  أحمد  الفنان  البطولة  ويشاركها  سيب»،  وأنا 
تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان، ويشارك يف بطولته 
ومحمود  السعدني  واحمد  الزاهد  هنا  منهم  النجوم  من  عدد 
سماحة،  وآية  جمعة  ومحمد  الرسول  عبد  وعارفة  البزاوي 
أسيب» حول زوجني هما  وأنا  أحداث مسلسل «سيب  وتدور 
لهما  أصدقاء  مجموعة  ومعهما  الزاهد  وهنا  السعدني  احمد 

منذ الطفولة ونتابع تأثري هذه العالقات عليهم.
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