
بغداد/ الزوراء:
شـهدِت العاصمة العراقية بغداد، أمس 
السـبت، تسـاقط أمطار غزيرة تسببت 
بغرق الكثري من شـوارع املـدن، واألمر 

نفسه حصل يف مناطق وسط العراق.
وللمرة األوىل منذ العام 2019 تتسـاقط 
العاصمـة. يف  بغـزارة  األمطـار  فيهـا 

الشـوارع  بغـرق  االمطـار  وتسـببت 
الرئيسة يف العاصمة، كما أظهرت صور 
منترشة عىل مواقع التواصل دخول مياه 
األمطـار اىل بعـض الدور واملؤسسـات 
الحكومية.من جانبه أصدر أمني بغداد، 
عمـار مـوىس كاظـم، توجيهـا عاجال 
يتعلـق بترصيف ميـاه األمطار.وذكرت 
أمانـة بغداد، يف بيـان : أن ” أمني بغداد، 
عمار موىس كاظـم وجه الدوائر البلدية 
كافة باسـتنفار جهدهـا اآليل والبرشي 
لترصيـف ميـاه األمطـار التـي هطلت 
فجر السبت، بواقع شدة 31 ملم، مؤكداً 
اتخـاذ إجـراءات عقابيـة وإعفـاء عدد 

من املسـؤولني املقرصين“.من جهتها، 
أعلنت وزارة املوارد املائية العراقية، عن 
ارتفاع منسوب نهري دجلة والفرات بعد 
موجة األمطار. وأوضح املتحدث باسـم 
الوزارة، حاتم حميد يف ترصيح صحفي: 
أن ”نسبة األمطار اختلفت بني محافظة 
وأخرى“، الفتا إىل أنه ”بحسـب القراءة 
املسـجلة يف املحطـة املطريـة بمرشوع 
سـدة الكوت فقد وصلت النسـبة إىل 67 
ملم“.وأضاف حميـد أن ”هناك ارتفاعا 
بسيطا يف مناسيب نهري دجلة والفرات 
نتيجـة لهطـول األمطـار“، مشـريا إىل 
أن ”جميـع املياه التـي تجمعت يف املدن 
ُتّرصف إىل األنهار من قبل وزارة اإلعمار 
واإلسكان والبلديات واألشغال العامة“. 
وأشـار إىل أن ”جميـع الدوائـر التابعـة 
لوزارة املوارد املائية ُوّجهت للتعاون مع 
الدوائـر التابعة للبلديـات يف املحافظات 
لفك االختناقـات الحاصلة يف الشـوارع 

نتيجة األمطار“.

بغداد/الزوراء:
عقـَد وزيـر الداخلية عبد األمري الشـمري، 
أمس السـبت، اجتماعاً يف مديرية شـؤون 
العشـائر بحضـور عـدد من ضبـاط هذه 
املديرية.وقال الشـمري يف بيـان أمس، إن 
القانون فوق الجميع، وهو سـند للعشرية 
واملواطـن، موجهاً باالسـتمرار يف التواصل 
مـع العشـائر، كونها جـزءاً من النسـيج 
االجتماعي، ولها املكانة املرموقة.وأشار اىل 
أن العشـرية منرب ومدرسة للعلم واألخالق 
الحميدة كما عهدناها، مشـدداً عىل أن أي 
ضابـط او منتسـب يتعـرض اىل (مطالبة 

عشـائرية) بسـبب تنفيذه الواجب املوكل 
إليه يف تطبيق القانون وإحقاق الحق.

املنامة/ متابعة الزوراء:
توجـَه البحرينيـون  أمـس السـبت إىل 
صناديـق االقـرتاع،  وأدلـوا باصواتهم 
إذ  جديـد،  نـواب  مجلـس  النتخـاب 
يتنافـس أكثـر مـن 330 مرشـحا من 
بينهـم 73 امـرأة للفوز بــ40 مقعدا.

إذ تشـهد هذه االنتخابـات تنافس عدد 
قيايس من املرشـحني رغـم عدم وجود 
معارضـة حقيقية ممـا يقلّل من حدة 
املنافسة السياسية يف اململكة الخليجية 
الصغرية.وترشح أكثر من 330 مرشحا 
من بينهم 73 امرأة للفوز بـ40 مقعدا 

يف مجلـس النواب الذي يقدم املشـورة 
للعاهل البحرينـي امللك حمد بن عيىس 
آل خليفـة الذي يحكم البـالد منذ وفاة 
1999.تتكـون  آذار/مـارس  يف  والـده 
البحريـن مـن جزيـرة واحـدة كبـرية 
وحـوايل 34 جزيرة صغـرية تقع قبالة 
التـي  للسـعودية  الرشقـي  السـاحل 
ترتبـط بها عن طريق جرس. والبحرين 
هي أصغـر دولـة عربية ذات سـيادة، 
ومسـاحتها ال تزيد عـن 758 كيلومرت 
مربـع، وهي ثالث أصغـر دولة يف قارة 

اسيا من حيث املساحة.

الزوراء/مصطفى فليح:
اعربـت اللجنـة املاليـة النيابية عن 
عامـة  موازنـة  لترشيـع  تأييدهـا 
لثالث سـنوات فيما اشـارت اىل ابرز 
االسـباب التـي تحـول دون القيـام 
بذلـك. وقـال عضـو اللجنـة املالية 
النيابيـة، سـجاد سـالم، يف حديـث 

لـ“الـزوراء“ ان ”هناك لجنة وزارية 
مصغـرة ملجلـس الـوزراء العراقـي 
هي التـي تناقش موضـوع املوازنة 
وبعـد ان يتـم اقرارها مـن  مجلس 
الـوزراء تتحـول اىل مجلـس النواب 
العراقـي“. واكد ان ”قانـون االدارة 
املاليـة اعطى حـق ترشيـع موازنة 

لثالث سـنوات االوىل وجوبية والسنة 
الثانيـة والثالثـة تخطيطيـة يجوز 
تعديلها بموافقة مجلـس الوزراء“، 
الفتا انه ”مع املوازنة لثالث سـنوات 
ولكن بالجانب الفني يف  وزارة املالية 
ووزارة التخطيط لديهم مخاوف من 
هـذه الحالة الن املوازنـة تعتمد عىل 

اسـعار النفط واسـعار النفط دائما 
تخضـع للتقلبـات وغـري مسـتقرة 
فمـن الصعوبة اعـداد موازنة لثالث 
السـنوات تكـون متكاملـة مـن كل 
عـدم  ظـل  يف  والنواحـي  الجوانـب 
االستقرار السيايس ”. واستدرك ان ” 
حجتنا يف ذلك بان اقرار موازنة لثالث 

سـنوات تخلصنـا من حالـة الوضع 
السـيايس املرتبـك الذي يتسـبب كل 
سـنة بتأخري املوازنة  اىل نصف العام 
او تتجاوز نصـف العام حتى تقر يف 
مجلس النواب او سنوات مثل 2020  

و 2022 كانت بدون موازنة“

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن رئيـس مجلـس الـوزراء محمـد 
شياع السـوداني، أمس السبت، الرشوع 
بتأسـيس اللجنـة العليـا للتنسـيق بني 
الوزراء واالتحـادات والنقابات،  مجلس 
فيمـا أشـار إىل أن  رؤسـاء االتحـادات 
والنقابات سيكونون بمثابة املستشارين 
للحكومـة يف تطبيـق منهاجها الوزاري.
وذكـر بيـان للمكتـب اإلعالمـي لرئيس 
أن»السـوداني  «الزوراء»:  تلقته  الوزراء 
ورؤسـاء  نقبـاء  مـن  عـدداً  التقـى 
املهنية  وممثـيل االتحـادات والنقابـات 
مـن  عـرض  إىل  واسـتمع  والقّطاعيـة 
واقـع  نواحـي  مجمـل  عـن  الحضـور 
العمل املهنـي النقابي، ومـا يعرتي هذا 
القّطـاع الحيـوي من مشـاكل وعقبات 

يف مختلـف جوانبه». وأكد السـوداني يف 
كلمة له، اسـتهّل بها اللقـاء، أنه «عازم 
عىل تأسـيس اللجنة العليا للتنسيق بني 
مجلس الـوزراء واالتحـادات والنقابات 
املؤسسـة وفقا للقانـون، بما تمثله من 
بيوت للخربة يف مختلف االختصاصات».
وبني أن «رؤسـاء االتحـادات والنقابات 
سيكونون بمثابة املستشارين للحكومة 
يف تطبيـق منهاجهـا الـوزاري ورؤيتها 
مقدمتهـا  ويف  متعـددة،  مجـاالت  يف 
القطاعات الخدميـة». من جهتهم، عرب 
رؤساء االتحادات والنقابات عن دعمهم 
لسياسـات الحكومة الجديـدة، مؤكدين 
أن اجتماع السـوداني معهـم يف أول أيام 
حكومتـه دليل عىل النية الجادة يف إيجاد 
عالقة رشاكة بينهم وبني رئاسة مجلس 

الـوزراء.  يف غضـون ذلـك، تلقى رئيس 
مجلس الوزراء محمد شـياع السوداني، 
امس السبت، رسـالة من رئيس الوزراء 
الربيطاني رييش سوناك، تضمنت تهنئة 
ملناسبة توليه مهامه وتشكيل الحكومة، 
فيما اكد سوناك التزام بالده بالعمل مع 
العراق يف الجوانب االقتصادية.وذكر بيان 
للمكتـب اإلعالمي لرئيس الـوزراء تلقته 
«الـزوراء»: أن «الرسـالة حملـت تأكيد 
سوناك عىل أهمية استمرار الرشاكة بني 
العراق واململكة املتحدة، والعمل مًعا من 
أجل مصالح البلدين الصديقني». وأشـار 
رئيس الـوزراء الربيطاني يف رسـالته إىل 
«األهداف املشرتكة والراسخة التي تجمع 
البلدين، وأهمهـا محاربة اإلرهاب ومنع 
عودة عصابات داعش اإلرهابية يف العراق 

واملنطقـة، والتعاون األمني والعسـكري 
مع القـوات العراقية». وتابـع البيان أن 
«رسـالة سـوناك أكدت لرئيـس مجلس 
الـوزراء، التـزام بريطانيـا بالعمـل مع 
العراق يف الجوانـب االقتصادية، وتطوير 
القّطاع الخاص، ودعم االستقرار، ضمن 
مجموعة االتصال االقتصادي للعراق، إىل 
جانب مجموعة الدول السـبع وصندوق 
النقد الدويل والبنك الدويل، ودعم الحكومة 
العراقية يف تنفيـذ اإلصالح االقتصادي».
وأكد أيضاً «دعم بريطانيا لجهود العراق 
يف تطوير االسـتثمار والتحّول اىل الطاقة 
الصديقـة للبيئـة ومكافحة آثـار التغري 
املناخـي، ومواصلة الـرشاكات اإلقليمية 
من أجل االسـتقرار عىل املدى الطويل يف 

الرشق األوسط».

كييف/ متابعة الزوراء:
فولوديمـري  األوكرانـي  الرئيـس  كتـَب 
زيلينسـكي عـىل تلغـرام أن خريسـون 
أصبحـت «لنـا» بعدمـا أعلنت روسـيا 
االنتهـاء مـن سـحب قواتها مـن هذه 
املدينـة الواقعـة يف جنـوب البالد.وقال 
زيلينسكي «شـعبنا. لنا. خريسون» إىل 

جانب رمز تعبريي لعلم أوكرانيا ومشاهد 
التقطها هـواة من املدينة تظهر القوات 
األوكرانية تتجمع مع سكان املدينة.ويف 
خطاب له عرب الفيديو، قال زيلينسـكي 
إن وحدات خاصة من القوات املسـلحة 
دخلت بالفعل مدينة خريسـون بجنوب 
البالد بعد انسحاب روسيا، واصفا هذه 

«اليوم  تاريخية.وأضاف  بأنهـا  اللحظة 
يـوم تاريخـي. نحـن بصـدد اسـتعادة 
خريسـون»، مضيفا أن قـوات أوكرانية 
أخرى تتمركـز عىل مداخـل املدينة.ويف 
واشنطن، أشاد البيت األبيض بما اعترب 
أّنـه «نـرص اسـتثنائي» ألوكرانيـا بعد 
استعادة قوّاتها خريسون إثر االنسحاب 

للجيـش الرويس.وقال مستشـار األمن 
سـوليفان  جيـك  األمريكـي  القومـي 
للصحافة «يبـدو أّن األوكرانّيني حّققوا 
لتوّهـم انتصـاًرا اسـتثنائًيا: العاصمـة 
اإلقليمّيـة الوحيدة التي اسـتولت عليها 
روسـيا يف هذه الحرب عادت اآلن تحت 
العلـم األوكرانـي وهذا أمر رائـع جدا».

وقالـت روسـيا إنها أكملت االنسـحاب 
عـرب نهـر دنيـربو دون خسـارة جندي 
واحـد، لكـن األوكرانيني رسـموا صورة 
النسـحاب فوضـوي ترك خاللـه جنود 
روس زيهم العسـكري الرسـمي وغرق 

آخرون خالل محاولة الفرار.

بغداد/ الزوراء:
ِمـن املقـرر أن يصـل عـدد سـكان األرض إىل ٨ 
مليـارات، بحلـول ١٥ ترشيـن الثانـي / نوفمـرب 
الجـاري، وذلك وفـق تقرير لألمـم املتحدة.وقالت 
األمم املتحـدة يف تقريرها إن «الهند سـتحل محل 
الصني باعتبارها أكرب دولة يف العالم من حيث عدد 
السـكان يف عـام ٢٠٢٣».ومع ذلك، لفـت التقرير 
إىل «انخفـاض النمو السـكاني العاملي إىل أقل من 
١ ٪ يف العـام ٢٠٢٠ ألول مـرة منـذ العام ١٩٥٠».

وذكرت أن «أكثر من نصف الزيادة املتوقعة يف عدد 
السـكان حتى عام ٢٠٥٠ سترتكز يف ٨ دول فقط، 
هي: الكونغو، ومرص، وإثيوبيا، والهند، ونيجرييا، 
وباكسـتان، والفلبـني، وتنزانيا».ووفًقـا ألحـدث 
تقديرات األمم املتحدة، يمكن أن يرتفع عدد سكان 
العالم إىل حوايل ٨٫٥ مليار شـخص يف عام ٢٠٣٠، 
و٩٫٧ مليـار يف عـام ٢٠٥٠، ثم الـذروة عند حوايل 
١٠٫٤ مليار خالل عام ٢٠٨٠، ومن املتوقع أن يظل 
عند هذا املستوى حتى عام ٢١٠٠.وشهدت غالبية 

الـدول األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى، 
وكذلـك بعـض مناطق آسـيا، وأمريـكا الالتينية، 
ومنطقـة البحـر الكاريبي، «عائـًدا ديموغرافًيا»، 
نتيجة لالنخفاضات األخرية يف معدالت الخصوبة.

وسـتوفر هذه الزيادة يف نسـبة السـكان يف سـن 
العمل (من سـن ٢٥ إىل ٦٤) فرصة لترسيع النمو 
االقتصـادي للفرد.ونقل التقريـر عن األمني العام 
لألمـم املتحدة أنطونيـو جوترييس قولـه: «هذه 
مناسـبة لالحتفال بتنوعنا، واالعرتاف بإنسانيتنا 

املشـرتكة، واإلعجـاب بالتقـدم يف مجـال الصحة 
الذي أطال العمر، وخّفض معدالت وفيات األمهات 
واألطفـال، بشـكل كبري».كما ألقى األمـني العام 
لألمـم املتحـدة الضوء عىل مسـؤولية االسـتدامة 
واألهـداف املسـتدامة. وتابع: «يف الوقت نفسـه، 
يعد هذا تذكريًا بمسؤوليتنا املشرتكة تجاه رعاية 
كوكبنـا، ولحظة للتفكـري يف املكان الـذي ما زلنا 
فيـه مقّرصين يف الوفـاء بالتزاماتنا تجاه بعضنا 

البعض».
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ÈmäbÌå@á«Ïfl@Üá±Î@ÜaáÃi@¿@·Ó‹”�a@áœÎ@bËrzjÓé@>€a@pb–‹æa@åãic@@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿÌ@Ô†aã‘∫á€a@lç®a
ÚÓ€bæa@ÒäaåÏ€@�b‘œÎ %@12.76@Ú„åaÏæa@Âfl@ÊbnéÜã◊@Úóy@Êc@á◊c

الزوراء/ حسني فالح:
كشَف الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
عـن أبـرز امللفـات التي سـيبحثها وفد 
حكومة اقليم كردسـتان مع املسؤولني 
يف الحكومـة االتحاديـة، وفيمـا رجـح 

زيـارة الوفـد اىل بغداد خالل االسـبوع 
الجـاري، أشـار اىل ان حصة االقليم من 
املوازنة االتحادية %12.76 وفقا لوزارة 
املالية االتحادية.وقال القيادي يف الحزب 
الكردسـتاني ريبني سالم  الديمقراطي 

يف حديث لـ“الزوراء“: ان مجلس وزراء 
اقليـم كردسـتان شـكل وفدا برئاسـة 
وزيـر العـدل خالـد شـواني باعتبـاره 
مسـؤوال عن ملف بغداد واربيل، لزيارة 
بغـداد وبحـث ابـرز املفلـت املهمة مع 

املسؤولني يف الحكومة االتحادية، مبينا 
ان هـذه الزيـارة تختلف عن سـابقتها 
كونها تأتي من أجل تنفيذ ما تم االتفاق 
عليه قبل تشكيل الحكومة وليس بحث 
قضايـا وملفات عالقة.واضاف سـالم، 

انه يف بداية تشـكيل تحالف ادارة الدولة 
تـم االتفاق عىل عدة نقـاط من ضمنها 
تفعيـل املادة 140 من الدسـتور وكذلك 

نسبة االقليم من املوازنة االتحادية.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:

والفئات  السكن  قروض  الرافدين  مرصف  حدَد 
يف  للمرصف  االعالمي  املكتب  وذكر  املشمولة، 
بيان تلقته «الزوراء»: أن «مدة تسديد قرض الـ 
١٥٠ مليون دينار تصل اىل عرش سنوات».واضاف 
ان «املرصف قرر منح القروض العقارية لرشاء 
الوحدات السكنية االستثمارية باستثناء مجمع 
بسماية». مشرياً إىل أن «املرصف اشرتط تقديم 
املرصف من  لصالح  يتم رهنها  سندات عقارية 

الدرجة االوىل وبحسب ضوابط الرهن».

@üÎã”@Üá±@ÂÌáœaã€a
Ú€Ï‡ìæa@pb˜–€aÎ@Âÿè€a

paã–€aÎ@Ú‹uÜ@ÙÏnèfl@…œãmÎ@÷ã�€a@÷ãÃm@ÒãÌçÀ@aäb�flc@áËìm@ÜaáÃi@NN@2019@â‰fl@∂Î˛a@Òã‡‹€

@’y˝m@>€a@Ò7ì»€a@ÑÓí@·óÇ@b„c@Zã‡ì€a
kuaÏ€a@âÓ–‰m@ıb‰qa@kèn‰fl@Îc@¡ibö@c

@·ËmaÏñdi@ÊÏ€áÌ@ÊÏÓ‰Ìãzj€a@ÊÏjÇb‰€a
bjˆb„@40@äbÓnÇ¸

CãÿÌbjéD@Òäç™@¿@·Ënæa@’ibè€a@‚bƒ‰€a@êÓˆä@’Ó‘í@áÓ–y@Êb‰j€@Âfl@Ü6èÌ@÷aã»€a

ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@56@Äi@ÚÓˆbõ”@Ú◊ã»fl@ÈuaÏÌ@Ÿébfl@ÊÏ‹Ìg@LC˝èÓmD@Ú◊ãì€@âÓ–‰n€a@êÓˆã€aÒ7Ç¸a

3@ô

 @È»fl@szjÌÎ@›‘‰€a@ãÌåÎ@Ô‘n‹Ì@Ôfl˝€a
µÓ–zó€a@Úib‘„Î@ÒäaåÏ€a@µi@ÊÎb»n€a

بغداد/ الزوراء:
بحَث وزير النقل رزاق محيبس، مع نقيب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي، أوجه 
التعـاون بني الوزارة ونقابة الصحفيني، 
وسبل دعم الصحفيني .وذكر بيان لنقابة 
الصحفيـني تلقته «الـزوراء»: ان نقيب 
الصحفيـني العراقيـني رئيـس االتحـاد 
العـام للصحفيـني العرب مؤيـد الالمي 
التقى وزير النقل رزاق محيبس، وجرى 
خالل اللقاء بحث سـبل دعم الصحفيني 
العراقيني وتخفيض أجور تذاكر السـفر 
عـىل متـن الخطـوط الجويـة العراقية 
وكذلك تسهيل سفر الصحفيني يف رحالت 
العـالج وحضـور املؤتمـرات والـدورات 

التدريبيـة التـي تعقـد خـارج العـراق 
.وأضـاف، كما تم مناقشـة كافة أوجه 
التعاون بني الـوزارة ونقابة الصحفيني 
العراقيـني من اجل إبـراز الوجه املرشق 
للعـراق ونقـل الحقائق اىل الـرأي العام 
العاملي.من جانبه، هنأ وزير النقل رزاق 
محيبـس نقيـب الصحفيـني العراقيني  
مؤيد الالمـي لفوزه للمـرة الثانية عىل 
التوايل برئاسـة اتحاد الصحفيني العرب 
عـادا ذلك الفوز مفخرة للعراق ومكانته 
املرموقة بني الدول العربية، كما واشـاد 
بالدور الفاعل واملؤثر لنقابة الصحفيني 
العراقيني ودورها املهنـي املتميز محليا 

واقليميا ودوليا.

paÏ‰é@t˝r€@Ú„åaÏfl@…Ìãìn€@bÁáÓÌdm@Â«@@@@@@@@@@Ä€@lã»m@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa

بغداد/ الزوراء:
يف  السبت،  أمس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعْت 
بورصتي  إن  مصدر:  كردستان.وقال  اقليم  ويف  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسة  البورصة 
الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سجلتا صباح أمس ١٤٧٥٠٠ دينار عراقي مقابل 
١٠٠ دوالر أمريكي، فيما كانت االسعار ليوم الخميس املايض ١٤٧٠٥٠ دينارا عراقيا 
مقابل ١٠٠ دوالر.وأشار املصدر إىل أن أسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة 
باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر 
امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما 
يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن اسعار الدوالر يف البورصة ارتفاعا ايضا حيث بلغ 
سعر البيع ١٤٧٧٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٧٦٧٥ دينارا 

لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

·Ó‹”�aÎ@ÜaáÃi@¿@b«b–mäa@›vèm@ä¸Îá€a@äb»éc

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a



ÚÓ€bæa@ÒäaåÏ€@�b‘œÎ %@12.76@Ú„åaÏæa@Âfl@ÊbnéÜã◊@Úóy@Êc@á◊c

bÁäaã”¸@bÓ‰flå@b–‘é@Üá•@%

@áœÎ@bËrzjÓé@>€a@pb–‹æa@åãic@@@@@@@@@Ä€@—ìÿÌ@Ô†aã‘∫á€a@lç®a
ÈmäbÌå@á«Ïfl@Üá±Î@ÜaáÃi@¿@·Ó‹”�a

paÏ‰é@t˝r€@Ú„åaÏfl@…Ìãìn€@bÁáÓÌdm@Â«@@@@@@@@@@@@@@Ä€@lã»m@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa

ıbq˝r€a@Âfl@aıái@Òäaã®a@pbuäÜ@¿@üb–Øa@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a

@Ú˜‰Ëm@>Ó”ãi@Û‘‹nÌ@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
wÌÎã‰€a@Ÿ‹flÎ@bÌäbÃ‰Á@ÚèÓˆä@Âfl

@Ò7ì»€a@ÑÓí@·óÇ@b„c@Zã‡ì€a
@kèn‰fl@Îc@¡ibö@c@’y˝m@>€a

kuaÏ€a@âÓ–‰m@kjèi

الزوراء/ حسني فالح:

الديمقراطي  الحزب  كشَف 

امللفات  أبرز  عن  الكردستاني، 

حكومة  وفد  سيبحثها  التي 

يف  املسؤولني  مع  كردستان  اقليم 

رجح  وفيما  االتحادية،  الحكومة 

زيارة الوفد اىل بغداد خالل االسبوع 

اىل ان حصة االقليم  الجاري، أشار 

 12.76% االتحادية  املوازنة  من 

وفقا لوزارة املالية االتحادية.

وقال القيادي يف الحزب الديمقراطي 

الكردستاني ريبني سالم يف حديث 

وزراء  مجلس  ان  لـ“الزوراء“: 

اقليم كردستان شكل وفدا برئاسة 

باعتباره  شواني  خالد  العدل  وزير 

واربيل،  بغداد  ملف  عن  مسؤوال 

املفلت  ابرز  وبحث  بغداد  لزيارة 

الحكومة  يف  املسؤولني  مع  املهمة 

الزيارة  هذه  ان  مبينا  االتحادية، 

تأتي  كونها  سابقتها  عن  تختلف 

من أجل تنفيذ ما تم االتفاق عليه 

الحكومة وليس بحث  قبل تشكيل 

قضايا وملفات عالقة.

واضاف سالم، انه يف بداية تشكيل 

تحالف ادارة الدولة تم االتفاق عىل 

عدة نقاط من ضمنها تفعيل املادة 

نسبة  وكذلك  الدستور  من   140

االتحادية،  املوازنة  من  االقليم 

تؤكد  التخطيط  وزارة  ان  اىل  الفتا 

بان حصة االقليم %14 يف حني ان 

وزارة املالية تقول بانها 12.76%.

الحزب  يف  القيادي  واشار 

ان  اىل  الكردستاني  الديمقراطي 

حكومة  وفد  زيارة  من  الهدف 

االتفاق  تطبيق  بغداد  اىل  االقليم 

الوفد  ان  مؤكدا  الواقع،  ارض  عىل 

االسبوع  خالل  بغداد  سيزور 

الجاري.

من جهته، كشف الخبري االقتصادي 

نبيل املرسومي، أن اقليم كردستان  

ضمن حصته يف موازنة 2023 .

عىل  منشور  يف  املرسومي  وقال 

الفيسبوك اطلعت عليه ”الزوراء“: 

الواردة من املصادر  إن ”املعلومات 

حصة  بأن  تفيد  الكردستانية 

ستكون   ٢٠٢٣ موازنة  يف  االقليم 

نفس حصتها يف موازنة ٢٠٢١ اي 

انها ستحصل عىل ٢٠٠ مليار دينار 

شهريا مع بقاء نفطها لها“.

من  سيبدأ  ”الرصف  أن  اىل  ولفت 

حسب  الحايل  الثاني  ترشين  شهر 

هذا  ان  ايضا  تقول  التي  املصادر 

الذي  السيايس  االتفاق  من  جزء 

تشكلت الحكومة بموجبه“.

يمكن  ”ال  أنه  اىل  املرسومي  ونبه 

املعلومات  هذه  صحة  من  التأكد 

إال عندما استكمال مرشوع قانون 

موازنة ٢٠٢٣“.

حكومة  قررت  سابق،  وقت  ويف 

إقليم كردستان، تشكيل وفد وزاري 

للتفاوض مع بغداد.

بيان،  يف  اإلقليم  حكومة  وذكرت 

اقليم  تلقته ”الزوراء“: أن حكومة 

كردستان اجتمعت وقررت تشكيل 

وفد وزاري مكون من وزراء املالية 

الطبيعية،  والثروات  والتخطيط 

للتفاوض مع بغداد“.

التفاوض  فقرات  ”أهم  أن  وبينت 

ستكون  االتحادية  الحكومة  مع 

الدستورية،  الحقوق  عىل  الحوار 

للحكومة  الوزاري  واملنهاج 

مجلس  عليه  صوت  الذي  الحالية 

 ،140 واملادة  العراقي،  النواب 

املوازنة،  من  اإلقليم  وحصة 

ومشاركة  الغاز،  و  النفط  وملف 

االتحادية،  املؤسسات  يف  اإلقليم 

فضالً  البيشمركة،  وحقوق  وملف 

(املحكمة  قوانني  مشاريع  عن 

االتحادي،  ومجلس  االتحادية، 

والنفط والغاز)، وفقاً للبيان.

بغداد/ الزوراء:

أمس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 

يف  الطقس  حالة  عن  السبت، 

توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام  البالد 

بدءا من  الحرارة  انخفاض درجات 

يوم الثالثاء املقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: 

ليوم  للبالد  الجوية  ”الحالة  أن 

املنطقة  يف  الطقس  سيكون  األحد 

اىل  يتحول  جزئياً  غائماً  الوسطى 

ترتفع  الحرارة  درجات  صحو، 

قليال عن اليوم السابق، أما املنطقة 

الشمالية فالطقس صحو اىل غائم 

مقاربة  الحرارة  ودرجات  جزئي، 

سيكون  فيما  السابق،  لليوم 

الطقس يف املنطقة الجنوبية غائماً 

ودرجات  صحو،  اىل  يتحول  ممطر 

اليوم  عن  قليال  ترتفع  الحرارة 

السابق“.

االثنني  غد  ”يوم  أن  إىل،  وأشار 

املنطقة  يف  الطقس  سيكون 

الوسطى  صحواً مع بعض الغيوم، 

قليال  تنخفض  الحرارة  ودرجات 

سيكون  فيما  السابق،  اليوم  عن 

الطقس يف املنطقة الشمالية صحواً 

مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة 

املنطقة  أما  السابق،  لليوم  مقاربة 

غائماً  سيكون  فالطقس  الجنوبية 

تساقط  مع  غائم  وأحيانا  جزئياً 

زخات مطر يف أماكن متفرقة تكون 

تنخفض  الحرارة  ودرجات  رعدية، 

قليال عن اليوم السابق“.

وأوضح، أن ”الثالثاء القادم سيكون 

الطقس يف املنطقة الوسطى  صحواً 

مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة 

املنطقة  السابق، ويف  لليوم  مقاربة 

صحو  الطقس  سيكون  الشمالية 

مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة 

السابق،  اليوم  عن  قليال  تنخفض 

يف حني سيكون الطقس يف املنطقة 

الجنوبية غائماً جزئياً اىل غائم مع 

فرصة لتساقط زخات مطر تكون 

مقاربة  الحرارة  درجات  رعدية، 

لليوم السابق“.

القادم  األربعاء  ”يوم  أن  إىل،  ولفت 

سيكون الطقس يف املنطقة الوسطى 

غائماً جزئياً يتحول اىل غائم ممطر، 

لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات 

الطقس  سيكون  حني  يف  السابق، 

ممطراً  غائماً  الشمالية  املنطقة  يف 

ودرجات الحرارة تنخفض قليالً عن 

اليوم السابق، أما املنطقة الجنوبية 

ممطراً،  غائماً  سيكون  فالطقس 

عن  قليالً  ترتفع  الحرارة  درجات 

اليوم السابق“.

الزوراء/مصطفى فليح:

تأييدها  عن  النيابية  املالية  اللجنة  اعربت 

فيما  سنوات  لثالث  عامة  موازنة  لترشيع 

دون  تحول  التي  االسباب  ابرز  اىل  اشارت 

القيام بذلك .

سجاد  النيابية،  املالية  اللجنة  عضو  وقال 

سالم، يف حديث لـ“الزوراء“ ان ”هناك لجنة 

العراقي  الوزراء  ملجلس  مصغرة  وزارية 

ان  وبعد  املوازنة  موضوع  تناقش  التي  هي 

اىل  تتحول  الوزراء  مجلس  من   اقرارها  يتم 

مجلس النواب العراقي“. 

حق  اعطى  املالية  االدارة  ”قانون  ان  واكد 

وجوبية  االوىل  سنوات  لثالث  موازنة  ترشيع 

يجوز  تخطيطية  والثالثة  الثانية  والسنة 

اىل  الفتا  الوزراء“،  مجلس  بموافقة  تعديلها 

انه ”مع املوازنة لثالث سنوات ولكن بالجانب 

التخطيط  ووزارة  املالية  وزارة  يف   الفني 

املوازنة  الن  الحالة  هذه  من  مخاوف  لديهم 

النفط  واسعار  النفط  اسعار  عىل  تعتمد 

فمن  مستقرة  وغري  للتقلبات  تخضع  دائما 

الصعوبة اعداد موازنة لثالث السنوات تكون 

ظل  يف  والنواحي  الجوانب  كل  من  متكاملة 

عدم االستقرار السيايس ”.

واستدرك ان ” حجتنا يف ذلك بان اقرار موازنة 

الوضع  حالة  من  تخلصنا  سنوات  لثالث 

السيايس املرتبك الذي يتسبب كل سنة بتأخري 

املوازنة اىل نصف العام او تتجاوز نصف العام 

مثل  سنوات  او  النواب  مجلس  يف  تقر  حتى 

2020  و 2022 كانت بدون موازنة“.

واشار اىل ان ”وزارتي التخطيط واملالية تشري 

بالنفط  لثالث سنوات  املوازنة  ارتباط  ان  اىل 

وهذه  جيدة  مخرجاتها  تكون  ان  يصعب 

وخاضعة  نظر  وجهات  عدة  فيها  القضية 

للجدل“.

”حسب  سالم  اكد  املوازنة  اقرار  موعد  وعن 

زمني  جدول  يوجد  وال  الوقت  يستلزم  ما 

يصادق  ان   بعد  االجراءات  حسب  ولكن 

عليه مجلس الوزراء تأتي اىل مجلس النواب 

تخضع  انها  اي   مناقشتها  لغرض  ايضا 

املرصود  املبلغ  ان  اىل   مشريا  للمناقشات“، 

للموازنة يناقش حاليا داخل الحكومة“.

االن  ”اىل  أنه  بني  االستثماري  الشق  وعن   

بنودها  نقدر  ان  نستطيع  حتى  تصلنا  لم 

وفقراتها وابواب الرصف وبالتأكيد الحكومة 

ان  الحق  له  النواب  ومجلس  لذلك  تخطط 

اعضاء  اىل وجهات نظر  يناقل وهذا خاضع 

واللجنة  السياسية  والكتل  النواب  مجلس 

املالية لكي تخرج بالصيغة املتفق عليها ”.

بغداد/ الزوراء:
َتلقى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف 
برقية  السبت،  أمس  رشيد،  جمال 
تهنئة من رئيسة جمهورية هنغاريا 
كاتالني نوفاك، و ملك النرويج هارلد 
رئيساً  انتخابه  بمناسبة  الخامس 

لجمهورية العراق.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته 
الجمهورية  ”رئيس  أن  ”الزوراء“: 
تلقى  رشيد،  جمال  اللطيف  عبد 
رسالة من رئيسة جمهورية هنغاريا 
تهانيها  فيها  قّدمت  نوفاك،  كاتالني 

له، بمناسبة انتخابه“.
وأشارت رئيسة هنغاريا يف رسالتها، 
التي  التاريخية  الصداقة  إىل ”عالقات 
معربًة  وهنغاريا“،  العراق  تربط 
التعاون  آفاق  بتوسيع  أملها  عن 
متمنّية  البلدين“،  مصلحة  فيه  ملا 

والتوفيق  ”النجاح  الجهورية  لرئيس 
السالم  العراقي  وللشعب  مهامه  يف 

واالزدهار“.
عبد  الجمهورية،  رئيس  تلقى  كما 
تهنئة  رسالة  رشيد،  جمال  اللطيف 
الخامس  هارلد  النرويج  ملك  من 

بمناسبة انتخابه.
الجمهورية،  لرئاسة  بيان  وذكر 
اللطيف  عبد  الجمهورية،  أن“رئيس 
جمال رشيد، تلقى رسالة تهنئة من 
ملك النرويج هارلد الخامس بمناسبة 

انتخابه“.
”رئيس  الرسالة:  نص  يف  وجاء 
جمهورية العراق، عبد اللطيف رشيد، 
بمناسبة تنصيبكم رئيساً لجمهورية 
شخصياً  لكم  أتقدم  أن  أود  العراق، 
تمنياتي،  وأطيب  التهاني  بأحر 

وللشعب العراقي بالرفاهية“.

بغداد/الزوراء:
مديرية  يف  اجتماعاً  السبت،  أمس  الشمري،  األمري  عبد  الداخلية  وزير  عقَد 

شؤون العشائر بحضور عدد من ضباط هذه املديرية.
للعشرية  سند  وهو  الجميع،  فوق  القانون  إن  أمس،  بيان  يف  الشمري  وقال 
واملواطن، موجهاً باالستمرار يف التواصل مع العشائر، كونها جزءاً من النسيج 

االجتماعي، ولها املكانة املرموقة.
عهدناها،  كما  الحميدة  واألخالق  للعلم  ومدرسة  منرب  العشرية  أن  اىل  وأشار 
بسبب  (مطالبة عشائرية)  اىل  يتعرض  منتسب  او  أي ضابط  أن  عىل  مشدداً 
تنفيذه الواجب املوكل إليه يف تطبيق القانون وإحقاق الحق، عليه أن يبلغ شيخ 
القبض عىل من  إلقاء  الداخلية، ويتم  املتنازع معه بأنه خصم وزير  العشرية 

يتعرض لرمز القانون فوراً.
الشمري أكد أن هناك فرتة تقييم ملدة ثالثة أشهر ملديرية ومالك شؤون العشائر 
وباقي التشكيالت، وسيتم تغيري من لم يثبت فعاليته يف أداء الواجب وااللتزام 

به.
اىل  والجنوب  الوسط  بمحافظات  وخاصة  العراق  يف  االشخاص  معظم  ويلجأ 
العشرية لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خالل تسويتها أو تعويض املعتدى 

عليه بمبالغ مالية ملا لحقه من أرضار مادية أو معنوية.
وقد ال تفيض التسوية العشائرية اىل التوصل لحل خاصة يف حوادث القتل مما 
بينهم، وقد تستمر  السالم واالشتباك فيما  اىل حمل  للجوء  املتخاصمني  يدفع 
الحني  بني  االشتباكات  تجدد  ترافقها  لسنوات  الثأر  بأخذ  واملطالبة  العداوة 

واآلخر.
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بغداد/ الزوراء:

َتلقى نقيـب الصحفيـني العراقيـني مؤيد 
الالمـي، املزيد مـن التهاني وباقـات الورد 
بمناسـبة فوزه برئاسـة اتحاد الصحفيني 

العرب لدورة ثانية.
وتلقى الالمي باقة ورد وتهنئة من الدكتور 
فتاح الشيخ ملناسبة تجديد انتخابه رئيسا 

التحاد الصحفيني العرب.
نقيـب  القضائيـون،  الخـرباء  هنـأ  كمـا 
الصحفيني العراقيني ملناسبة اعادة انتخابه 

رئيسا التحاد الصحفيني العرب.
وقـال الخبـري القضائي يف اإلعـالم والنرش 
فـراس الحمدانـي، أنـه نيابة عـن الخرباء 
القضائيني تم تقديم التهاني لألستاذ مؤيد 
الالمي نقيب الصحفيني العراقيني ملناسبة 

فوزه برئاسة اتحاد الصحفيني العرب.
كمـا تلقـى نقيـب الصحفيـني العراقيني 
مؤيـد الالمي باقـة ورد وتهنئة من صادق 
العيل رئيس فرع النقابة يف البرصة ملناسبة 
تجديد انتخابه رئيسـا التحـاد الصحفيني 

العرب.
كذلـك قدمـت عضـو نقابـة الصحفيـني 
العراقيـني فـرع محافظـة ميسـان ايمان 
الالمي باقة ورد وتهنئة اىل نقيب الصحفيني 
العراقيني ملناسـبة تجديد الثقة به رئيسـا 

التحاد الصحفيني العرب.
كما تلقى نقيب الصحفيني العراقيني باقة 
ورد وتهنئـة من نور الشـمس مـن وكالة 
األي نيـوز ملناسـبة فـوزه برئاسـة اتحاد 

الصحفيني العرب لدورة ثانية.

بغداد/ الزوراء:

أعلنْت تشـكيالت رشطة االنرتبول يف مديرية الرشطة 

العربية والدولية بوزارة الداخلية العراقية عن اسرتداد 

أحد املتهمني يف ارتكاب مجزرة ”سـبايكر“ بمحافظة 

صالح الدين من لبنان.

وقالت وزارة الداخلية يف بيان إن تشكيالتها يف رشطة 

اإلنرتبول تمكنت من اسرتداد املتهم املدعو (ع.ي.س) 

من الجمهورية اللبنانية.

وأضافـت أن عمليـة االسـرتداد جـاءت بعـد ”جهـد 

اسـتثنائي وتعقب استخباري“، مشـرية إىل أن املتهم 

”مطلوب“ وفق أحكام قانون مكافحة اإلرهاب.

وبحسـب مصـادرة مطلّعة فـإن املتهم هـو عبد الله 

يـارس سـبعاوي، وهو ابـن األخ غري الشـقيق لصدام 

حسني، وقد ُوجهت إليه اتهامات باملشاركة يف مذبحة 

سبايكر.

وأعلنت السلطات اللبنانية يف آب أغسطس املايض عن 

اعتقال عبد الله سـبعاوي بناء عىل مذكرة صادرة من 

الرشطة الدولية (اإلنرتبول).

ويف أعقـاب سـقوط مدينة املوصل عـام 2014، أعدم 

عنارص من تنظيم داعش رمياً بالرصاص نحو 1700 

جندي كانوا قد فروا من قاعدة سبايكر قرب تكريت.

وأصبحـت املذبحة، التي وقعـت يف القاعدة األمريكية 

السـابقة، رمزاً عىل وحشـية تنظيم داعش الذي ُمني 

الحقاً بهزيمة يف أواخر عام 2017.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
بعـَد احتفـاظ الحـزب الديمقراطـي الـذي 
ينتمـي إليـه الرئيـس األمريكي جـو بايدن 
واليـة  عـن  الشـيوخ  مجلـس  يف  بمقعـده 
أريزونا، ليصبـح بالتايل عىل مسـافة مقعد 
واحد فقـط لالحتفاظ بغالبيتـه يف املجلس، 
وجه الرئيس السـابق دونالـد ترمب مجدداً 
بعـض  يف  االنتخابيـة  للعمليـة  انتقـادات 
الواليـات، مشـككاً بصحتها.فقـد علق عىل 
األمر، قائالً يف تغريدة عىل شـبكته للتواصل 
االجتماعـي، ”تـروث سوشـيل“ إن بعـض 
اآلالت االنتخابية لم تعمل يف أريزونا، ما أدى 
إىل ”عملية احتيـال وتزوير انتخابي“، داعياً 
لـ“إعادة اجـراء االنتخاب“.أتى ذلك، بعد أن 
أكدت وسـائل إعالم محليـة أن رائد الفضاء 

السـابق مـارك كيـيل تغلـب عـىل خصمـه 
الجمهـوري بليـك ماسـرتز يف هـذه الوالية 

الواقعـة جنوب غربـي البالد، وفـق فرانس 
بـرس .فيما لـم يعـرتف ماسـرتز بهزيمته 

حتـى اآلن. يشـار إىل أنه بفوز كيـيل يرتفع 
عدد أعضاء مجلس الشـيوخ الديمقراطيني 
إىل 49. وما زال يتعني شـغل مقعدين، واحد 
يف نيفادا حيث يسـتمر فرز األصوات واآلخر 
يف جورجيـا حيـث سـتجرى دورة ثانيـة يف 
السادس من ديسمرب.ويف حال حصل كل من 
الحزبني عىل 50 مقعداً، أي بقي الوضع عىل 
حاله، سيحتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم 
عـىل مجلـس الشـيوخ بفضل صـوت نائبة 
الرئيـس كامـاال هاريس.يذكر أنـه بعد أيام 
عىل اقـرتاع الثالثاء املايض، لم يعرف بعد أي 
من الحزبني سيسيطر عىل الكونغرس.فيما 
بدا الجمهوريـون يف طريقهم للفوز بأغلبية 
يف مجلـس النواب لكنهم مـا زالوا يحتاجون 

إىل 7 مقاعد.
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تمرُّ علينا لحظات نكتفي فيها بالصمٍت والنظر اىل صور الزمالء أحقاً 
رحلوا.. أحقاً لم يعودوا بيننا.. فتدمع العني ويبكي القلب بصمت عىل 
العراقية  االنباء  وكالة  يف  فقدناه  وغاٍل  عزيز  كل  الله  رحَم  فراقهم.. 
«واع».. هذه املقدمة هي استذكاٌر لكل الصحفيني الذين انتهت حياتهم 
الحاكم  ووجودها  كيانها  مزق  التي  الشهيدة  «واع»  يف  يعملون  وهم 
أنهى  حني  كربى  جريمة  ارتكب  أن  بعد  بريمر  بول  األمريكي  املدني 
وجودها وحلها رغم ما تملكه من ِسفٍر خالد وسط نظرياتها الوكاالت 
العربية واألجنبية، واستذكاراً لهذه املؤسسة العريقة نعود أدراجنا اىل 
ذكرى التأسيس، ففي شهر اذار من عام ١٩٥٩ انطلقت اول مؤسسة 
اعالمية سميت وكالة االنباء العراقية «واع»، وكانت هذه الوكالة بحق 
التي  اليوم انطلَق عمل هذه املؤسسة  الهادر، ففي هذا  العراق  صوت 
الصحفي  منهم  العراقيني،  الصحفيني  من  نخبة  تأسيسها  يف  ساهم 
برقم  لها  قانون  وصدر  قطان،  واحمد  رشيد  وحميد  حسني  محسن 
١٥٨، واصبح لها كيان مستقل، وانطلقت اول نرشة إخبارية مطبوعة 
الثاني عام ١٩٥٩، وبدأت  الوكالة يف ٩ ترشين  الورق تحمل اسم  عىل 
الوكالة عملها يف غرفة صغرية تقع يف الجهة اليمنى من مدخل االذاعة 
يف منطقة الصالحية باسم «مكتب االرتباط»، وكان بداية عملها تنفيذ 
زيارات عىل الوزارات واملنظمات لجمع االخبار، ومع مرور الزمن توسع 
عملها ليزداد عدد مالكها اىل املئات منترشين يف داخل العراق وخارجه، 
حققت  وقد  حرصاً،  الوكالة  من  صادرة  مركزيًة  االخبار  واصبحت 
الوكالة ويف ضوء مالكاتها املتميزة يف العمل الصحفي والسبق يف نرش 
العديد من االخبار املهمة.. وقد واجهت الوكالة يف بداية عملها مشكلة 
الذين سيعملون كمندوبني ومحررين، وقد نجحت  الصحفيني  اختيار 
يف اختيار الكفاءات وارست تقاليَد عمل صحفية صحيحة وحديثة بني 
العاملني الذين أصابهم التهميش بعد االحتالل االمريكي للعراق، حيث 
اصدر الحاكم املدني االمريكي بول بريمر قرارا بحل وزارة االعالم، ومن 
ضمن تشكيالتها وكالة االنباء العراقية «واع»، وكان هذا القرار بمثابة 
إعدام ملئات الصحفيني من املالكات التي تمتلك خربات متميزة يف كتابة 
االخبار والتقارير،  لكن وقوف نخبة من الصحفيني مع هذه املظالم، 
وعىل رأسهم الشهيد نقيب الصحفيني العراقيني السابق شهاب التميمي 
تحقيق  من  هؤالء  استطاع  الالمي  مؤيد  الحايل  الصحفيني  ونقيب 
الثقافة،  اىل وزارة  البعض منهم  مطالب الصحفيني املرسحني وإعادة 
فيما قامت النقابة متمثلًة بنقيب الصحفيني الالمي بزج آخرين منهم 
من كبار السن الرواد يف وكالة أنشأتها النقابة باسم الوكالة الوطنية 
لألنباء «نينا»، فكانت خري معني لهم ملمارسة عملهم بحرية وشفافية 
ومهنية جعلت من هذه الوكالة وكالة متفردة يف كتابة الخرب الرسيع 
اىل استحداث وتأسيس  النقابة  املواطن.. وتسعى  الذي يخدم  والدقيق 
قناة فضائية الستيعاب األعداد األخرى من املالكات اإلعالمية املهمشة، 
إضافة اىل إذاعة بغداد التي استحدثتها، وجريدة الزوراء بحلتها الجديدة 
التي تنافس كربيات الصحف العراقية، وهذه املؤسسات تعدُّ مؤسسات 
تدريبية لجيل الشباب الراغبني يف صقل مواهبهم باتجاه خدمة االعالم 
العراقي الحر، وتبقى وكالة االنباء العراقية «واع» رمزاً إعالميا شامخا 

تفتخر به األجيال ملا قدمته من خدمات كبرية لإلعالم العراقي.

كييف/ متابعة الزوراء:
فولوديمري  األوكراني  الرئيس  كتَب 
خريسون  أن  تلغرام  عىل  زيلينسكي 
روسيا  أعلنت  بعدما  «لنا»  أصبحت 
االنتهاء من سحب قواتها من هذه املدينة 

الواقعة يف جنوب البالد.
وقال زيلينسكي «شعبنا. لنا. خريسون» 
أوكرانيا  لعلم  تعبريي  رمز  جانب  إىل 
ومشاهد التقطها هواة من املدينة تظهر 
سكان  مع  تتجمع  األوكرانية  القوات 

املدينة.
ويف خطاب له عرب الفيديو، قال زيلينسكي 
املسلحة  القوات  من  خاصة  وحدات  إن 
بجنوب  خريسون  مدينة  بالفعل  دخلت 
انسحاب روسيا، واصفا هذه  بعد  البالد 

اللحظة بأنها تاريخية.
وأضاف «اليوم يوم تاريخي. نحن بصدد 
قوات  أن  مضيفا  خريسون»،  استعادة 
مداخل  عىل  تتمركز  أخرى  أوكرانية 

املدينة.
بما  األبيض  البيت  أشاد  واشنطن،  ويف 
اعترب أّنه «نرص استثنائي» ألوكرانيا بعد 
إثر االنسحاب  استعادة قوّاتها خريسون 

للجيش الرويس.
األمريكي  القومي  األمن  مستشار  وقال 
أّن  «يبدو  للصحافة  سوليفان  جيك 
انتصاًرا  لتوّهم  حّققوا  األوكرانّيني 
الوحيدة  اإلقليمّية  العاصمة  استثنائًيا: 
التي استولت عليها روسيا يف هذه الحرب 
عادت اآلن تحت العلم األوكراني وهذا أمر 

رائع جدا».
وقالت روسيا إنها أكملت االنسحاب عرب 
واحد،  جندي  خسارة  دون  دنيربو  نهر 
لكن األوكرانيني رسموا صورة النسحاب 
زيهم  روس  جنود  خالله  ترك  فوضوي 
خالل  آخرون  وغرق  الرسمي  العسكري 

محاولة الفرار.
وصفته  بما  تحتفي  بالده  تزال  ال  فيما 
القوات  عىل  حققته  الذي  «االنتصار» 
مدينة  من  انسحبت  التي  الروسية 
أعلن  أمس،  أوكرانيا  جنوب  خريسون 
وزير الخارجّية األوكراني دميرتو كوليبا 

أّن «الحرب مستمرّة».
قّمة  ثنائي عىل هامش  لقاء  وقال خالل 

«أفهم  السبت  امس  كمبوديا،  يف  آسيان 
يف  املعارك  تنتهي  أن  يريدون  الجميع  أّن 
نحن  بالتأكيد  و  ممكن...  وقت  أرسع 
من يريد ذلك أكثر من أّي طرف آخر لكن 

الحرب ستستمر.»
روسيا  رغبة  عىل  مؤرشات  أال  أكد  كما 
عىل  أن  معترباً  السالم،  عن  بالبحث 
جميع  مع  التعامل  الروس  املسؤولني 

املفاوضات بحسن نية.
أما عن احتمال لقائه مع الجانب الرويس 
الرويس  أن نظريه  القمة، فأوضح  خالل 
سريغي الفروف لم يطلب االجتماع معه.

جنوب  دول  رابطة  كوليبا  حث  ذلك،  إىل 
جميع  اتخاذ  إىل  (آسيان)  آسيا  رشق 
لجوء  عدم  لضمان  املمكنة  اإلجراءات 
يتعلق  فيما  التجويع  أسلوب  إىل  موسكو 
السوق  إىل  األوكرانية  الحبوب  بشحنات 

العاملية.
أعلنت  الروسية،  الدفاع  وزارة  وكانت 
أنها أكملت انسحاب قواتها من  الجمعة 
الغربية  الضفة  إىل  وتراجعها  خريسون 
أي  تتكبد  لم  أنها  مؤكدة  دنيربو،  لنهر 
خالل  املعدات  أو  األرواح  يف  خسائر 

االنسحاب.

رضبة  وجه  االنسحاب  هذا  أن  يذكر 
للجيش  كربى  انتكاسة  وأظهر  مؤملة، 
الرويس، السيما أنها أول مدينة أوكرانية 
رئيسية سقطت بيده منذ اندالع النزاع يف 

٢٤ فرباير املايض.
كما أنها تشكل مع دونيتسك ولوغانسك، 
أعلن  التي  األربعة  األقاليم  وزابوريجيا، 
الكرملني أواخر سبتمرب (٢٠٢٢) ضمها.

أهمية  الجغرايف  موقعها  يحمل  كذلك، 
حدود  عىل  اإلقليم  يقع  إذ  خاصة، 
منطقتي دنيربو بيرتوفسك ونيكوالييف، 
فيما  جنوباً،  القرم  مع  برية  حدود  وله 
يطل عىل البحر األسود يف الجنوب الغربي، 

ويف الجنوب الرشقي عىل بحر آزوف.
شبه  حدود  عىل  خريسون  منطقة  وتقع 
وتوفر  األسود،  بالبحر  القرم  جزيرة 
ملوسكو رابطا، من خالل جرس بري، مع 
من  روسيا  ضمتها  التي  الجزيرة  شبه 
عىل  وسيرتتب   .٢٠١٤ عام  يف  أوكرانيا 
مساحات  عىل  السيطرة  كييف  استعادة 
حرمان  خريسون  منطقة  من  شاسعة 
وسيعني  الربي.  املمر  هذا  من  موسكو 
األوكرانية  املدفعية  اقرتاب  أيضا  ذلك 
التي  بعيدة املدى من شبه جزيرة القرم، 

حيوية  أهمية  ذات  موسكو  تعتربها 
ملصالحها.

يعترب  التي  القرم،  جزيرة  شبه  وتضم 
ضمها  بوتني  فالديمري  الرويس  الرئيس 
حكمه  فرتة  خالل  له  رئيسيا  إنجازا 
قوة  عقدين،  من  أكثر  منذ  املستمر 
وأسطوال  ضخمة  روسية  عسكرية 
موسكو  تستخدمه  األسود  البحر  يف 
املتوسط  البحر  يف  قوتها  الستعراض 

والرشق األوسط.
لشبه  العذبة  املياه  إمدادات  ستتعرض 
استعادت  إذا  أيضا  للخطر  القرم  جزيرة 

أوكرانيا منطقة خريسون.
شبه  عىل  موسكو  استولت  أن  وبعد 
إمدادات  كييف  منعت  القرم،  جزيرة 
املياه عرب قناة متفرعة من نهر دنيربو. 
من  أجزاء  عىل  روسيا  استولت  وعندما 
زابوريجيا  ومنطقة  خريسون  منطقة 
الفور  عىل  تحركت  الرشق،  إىل  املجاورة 
لفتح القناة. وتحتاج روسيا لهذه املياه 
واملنشآت  املحليني  السكان  أجل  من 
العسكرية العديدة ولري األرايض القاحلة 
يف شبه الجزيرة. تضم منطقة خريسون 
ُيقسم  الذي  الواسع  دنيربو  نهر  مصب 

اإلقليمية،  العاصمة  وتقع  أوكرانيا. 
الغربية  الضفة  عىل  خريسون،  مدينة 
توجد  الذي  الوحيد  املكان  وكانت  للنهر. 
وعززت  الغربية  الضفة  عىل  روسيا  فيه 
القليلة  األشهر  يف  هناك  قواتها  بكثافة 

املاضية.
فوق  الجسور  األوكرانية  القوات  وقصفت 
النهر لعرقلة قدرة موسكو عىل إعادة التزود 
باإلمدادات. وإذا فقدت روسيا موقعها الوحيد 
فستكون  النهر،  من  الغربي  الجانب  عىل 
خطوط  مهاجمة  عىل  قدرة  أكثر  أوكرانيا 
سيطرة  وتحدي  األخرى  الروسية  اإلمداد 
مثل  الجنوب  من  أخرى  أجزاء  عىل  موسكو 
القوات  تسيطر  حيث  زابوريجيا  منطقة 

الروسية محطة للطاقة النووية.
اليمنى  «الضفة  جدانوف  أوليه  وقال 
(الغربية) مهمة لكال الجانبني،(لروسيا) 
من  الدفاع  استمرار  ضمان  أجل  من 
لتحرير  و(ألوكرانيا)  زابوريجيا،  اتجاه 
هذه الجهة وقطع هذه الرشايني الثالثة 
املهمة: املمر الربي إىل شبه جزيرة القرم 
واستعادة  القرم  جزيرة  شبه  إىل  واملياه 

السيطرة عىل (املحطة النووية)».
العاصمة  خريسون  مدينة  كانت 
عليها  استولت  التي  الوحيدة  اإلقليمية 
 ٢٤ يف  الحرب  بدء  منذ  الروسية  القوات 
فرباير. وقال املحلل العسكري أولكساندر 
ستكون  خريسون  خسارة  إن  موسينكو 
للكرملني  كبرية  معنوية  رضبة  بالتايل 
الوقت  يف  عجزت،  روسيا  أن  إىل  وتشري 
مدينتي  إىل  قدما  امليض  عن  الحايل، 
ميكواليف وأوديسا اللتني سعت موسكو 
إىل السيطرة عليهما. وتابع «من الواضح 
خريسون  وجرس  خريسون  خسارة  أن 
روسيا  صورة  عىل  عواقب  لها  ستكون 
داخل  سلبي  بشكل  إليها  وسُينظر 

البالد».
عدد  كان  التي  خريسون،  منطقة  تطل 
سكانها قبل الحرب يتجاوز مليون نسمة، 
عىل البحر األسود. وستساعد استعادتها 
كييف عىل استعادة السيطرة عىل بعض 
املناطق عىل طول ساحل البحر الذي يعد 
الغذائية  سلعها  لتصدير  مهما  رشيانا 

لألسواق الخارجية.
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جمهورية العراق                                                                                                                                العدد: ١٧٥٢/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل                                                                                                                                    التأريخ: ٢٠٢٢/١١/١٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة بداءة النارصية

إعـــــالن
سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية عىل العقار تسلسـل ٤٠٧/٣٥ مقاطعة ١٨٩ ام العظام وخالل ثالثون 
يوماً اعتباراً من اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً 
يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسـبة 

١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء.
القايض 
عزيز شنته الجابري

• االوصاف:-
١-  العقار عبارة عن عرصة خالية من البناء تحيط بها مجموعة من الدور السـكنية يقع يف ناحية اور (سـديناوية) منطقة الحي 

العسكري قرب ثانوية صفي الدين الحيل.
٢-   مساحة العقار ٢٠٠ م٢.

٣-  القيمة املقدرة للعقار ثالثون مليون دينار فقط.

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة 

م/ إعادة إعالن
مناقصة استريادية

١٧/م/ د ي أ /٢٠٢٢ (تجهيز ٥٠ طن سـلك نحايس مدور قطر ٢٫٥ ملم بالرقم الرمزي E/R١٦٢  ملحوالت 
سـعة ١١/٤٠٠ KVA  ومن منشـأ آسـيوي أو أوربي وحسـب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسـليم .

              (معلنة للمرة الثالثة)                                                           تاريخ الغلق (١١ /٢٠٢٢/١٢)
يرس (وزارة الصناعة واملعادن/ رشكة دياىل العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 
١- عـىل مقدمـي العطاء املؤهلـني والراغبـني يف الحصول عىل معلومـات اضافية االتصـال بـ(رشكة دياىل 
العامـة) وعـرب الربيد االلكرتوني او املوقـع االلكرتوني املوضح يف ادناه وكما موضحـة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات مع مالحظة ما ييل:-
أ - املبلـغ التخمينـي التشـغييل لكلـف التصنيـع للمناقصـة هـو (٢٢٨٠) دوالر للطن الواحـد (فقط ألفان 
ومائتـان وثمانـون دوالر ال غريهـا) يضاف اليه سـعر LME للنحاس ليـوم فتح العطاءات علما ان سـعر 
LME التخمينـي للنحاس لغرض التخصيص املـايل ليوم ٢٠٢٢/٨/١ هو (٧٨٠٠) دوالر للطن الواحد (فقط 
سـبعة االف وثمانمائة دوالر ال غريها) ليصبح املبلغ االجمايل التخميني لغرض التخصيص املايل للعطاء هو 
(١٠٠٨٠×٥٠ طـن = ٥٠٤٠٠٠) دوالر (فقـط خمسـمائة واربعة االف دوالر ال غريهـا) واصل CIP مخازن 

رشكة دياىل العامة.
ب - مقـدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو (١٥١٢٠) دوالر (فقط خمسـة عرش ألف ومائة وعرشون 

دوالر ال غريها) واملطلوب تقديمها مع العطاء.
ج- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (١٥٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط مائة وخمسون الف دينار عراقي 
ال غريها) غري قابل للرد إال يف حال إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 

ملقدمي العطاءات.
د-عىل مقدم العطاء أن يسـتخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسـم الرابع (نماذج العطاء) ويجب ان 
يتـم تعبئة النموذج بالكامل دون أي تغيري يف شـكله ولن تقبـل أي بدائل، كما ويجب تعبئة جميع الفراغات 

باملعلومات املطلوبة.
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سـعراً.

٢- متطلبات التأهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء).       
٣- يتـم تسـليم العطـاءات اىل العنـوان اآلتي (رشكـة دياىل العامـة / طريق بغـداد بعقوبـة الجديد- قرب 
تقاطع القدس)، وان آخر موعد لتسـليم العطاء سـيكون السـاعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 
٢٠٢٢/١٢/١١ ، وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي (مقر رشكتنا/ غرفة لجنة فتح العروض) يف السـاعة التاسعة 
صباحا ليوم ٢٠٢٢/١٢/١٢ ، ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسـمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي 

هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ... مع التقدير 
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بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة املوارد املائية، امس السبت، 
عن ارتفاع مناسيب نهري دجلة والفرات 

بعد موجة األمطار.
وقال املتحدث باسم الوزارة، حاتم حميد، 
يف ترصيـح صحفـي إن «نسـبة األمطار 
اختلفت بني محافظـة وأخرى»، الفتاً إىل 
أنه «بحسـب القراءة املسـجلة يف املحطة 
املطرية بمرشوع سدة الكوت فقد وصلت 

النسبة إىل ٦٧ ملم».
وأضاف حميد أن «هناك ارتفاعاً بسـيطاً 
يف مناسـيب نهري دجلة والفرات نتيجة 
لهطـول األمطار»، مشـرياً إىل أن «جميع 
املياه التي تجمعت يف املدن يتم ترصيفها 
إىل األنهـار واملبازل من قبل وزارة اإلعمار 

واإلسكان والبلديات واالشغال العامة».
الجانـب  مـن  سـيول  «ورود  إىل  ولفـت 
اإليرانـي باتجاه نهـر الطيـب وهو أحد 

األنهر التي تغذي هور الحويزة».
وأشـار إىل أنه «تم توجيـه جميع الدوائر 
التابعة لوزارة املـوارد املائية للتعاون مع 
الدوائـر التابعـة للبلديـات يف املحافظات 

لفـك االختناقـات الحاصلة يف الشـوارع 
نتيجة األمطار».

وتابـع أن «األمطـار تركـزت يف الوسـط 
والجنـوب وهـي مناطـق ال تحتوي عىل 
سدود خزن ألن السدود الخزنية موجودة 
يف مناطق أعىل يف سـدة سـامراء وسـدة 
الرمـادي»، مشـرياً إىل أن «األمطـار التي 
سـقطت سـوف تقلل مـن التنافس عىل 
املياه خصوصاً يف القطاع الزراعي وكذلك 
اسـتثمار الفائـض منهـا بتحويلهـا اىل 

األهوار».
كما وجه امني بغداد عمار موىس كاظم، 
الدوائـر البلدية كافة باسـتنفار جهدها 
اآليل والبـرشي لترصيـف ميـاه االمطار 
التي هطلت فجر امس السبت بواقع شدة 
٣١ ملـم ، مؤكداً اتخاذ اجـراءات عقابية 

واعفاء عدد من املسؤولني املقرصين.
وذكـر بيـان لالمانـة ان «كاظـم ارشف 
بشـكل مبارش عىل تفعيل خطة ترصيف 
ميـاه االمطـار وتابـع ميدانيـاً مناطق 
واحياء العاصمة ووجه باستنفار الجهد 
البلدي وتشغيل محطات الرصف الصحي 

بسـحب  لـالرساع  القصـوى  بطاقتهـا 
وترصيف مياه االمطار».

واشار اىل ان « هناك بعض املناطق شهدت 
تجمع ملياه االمطار بسبب الشدة املطرية 

التي بلغت نسبتها ٣١ ملم خالل ساعتني 
وهي نسبة تفوق طاقة شبكة الترصيف 
للعاصمة التي تبلغ ٢٢ملم وهناك جهود 
مستمرة لسـحب املياه وتصفريها خالل 

ساعات معدودة».
«هنـاك  ان  بالقـول:  البيـان  وتابـع 
بعـض املشـاكل التـي واجهـت جهـود 
بانطفـاء  تمثلـت  الترصيـف  وخطـة 

التيـار الكهربائـي عـن بعـض محطات 
املجاري املهمة وتعطيـل عملها بطاقتها 

الكاملة».
واضـاف ان « هناك لجانـا متابعة تعمل 
عـىل رصـد جميـع التلكـؤات ومشـاكل 
تجمـع املياه وتوجيه املـالكات املختصة 

لترصيفها بارسع وقت ممكن».
ووعـد امـني بغـداد «باتخـاذ اجـراءات 
عقابية شـديدة بحق املقرصيـن واعفاء 
عدد من املسـؤولني يف امانة بغداد يف حال 
عدم االستجابة لسـحب وترصيف املياه 
خـالل وقـت قيايس عـن جميـع مناطق 

واحياء العاصمة».
هذا ونرشت الهيئة العامة لألنواء الجوية 
والرصـد الزلزايل جـدوال لكميـة األمطار 
املتسـاقطة يف العـراق خـالل السـاعات 

الـ٢٤ املاضية:
من جانبه اكد عضو مجلس النواب رفيق 
الصالحي ، امس السـبت، ان غرق احياء 
وشـوارع العاصمـة بغـداد واملحافظات 
بمياه االمطـار يعود اىل أمرين، فيما دعا 
مجلـس الـوزراء اىل متابعـة ومحاسـبة 

املقرصيـن يف أداء واجباتهم رغم اعالنهم 
مبكرا عن جاهزيتهم ملواجه االمطار . 

وقـال الصالحـي يف ترصيـح صحفي إن 
«تقصـري امانة بغداد يف مواجهة االمطار 
التي اغرقت العديد من االحياء والشوراع 
التي سببت مشاكل عديدة للمواطن تعود 

ألمرين».  
وأضاف، أن «األمر األول هو ان مسـؤويل 
األمانـة اعلنوا منذ مدة عن اسـتعدادهم 
ملواجهة مياه االمطـار لم تكن حقيقية، 
امـا األمر الثاني يؤرش لدينا وجود ضعف 
التخطيـط ملواجهـة هكـذا امـر متوقع 

لكونه من صلب عمل األمانة».
اىل  الـوزراء  مجلـس  الصالحـي  ودعـا 
أداء  «متابعـة ومحاسـبة املقرصيـن يف 
عـن  مبكـرا  اعالنهـم  رغـم  واجباتهـم 

جاهزيتهم ملواجه االمطار».
تجـدر اإلشـارة اىل أن عـددا مـن مناطق 
العاصمـة بغـداد واملحافظـات شـهدت 
حاالت غـرق وتجمع للميـاه اثر هطول 
امطـار غزيـرة خـالل السـاعات القليلة 

املاضية. 
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بغداد/الزوراء:
أعلنـْت رشطـة محافظـة واسـط، امس 
السـبت، القاء القبـض عىل املجـرم الذي 
ارتكب جريمة قتـل والده ووالدته وجدته 

يف قضاء النعمانية.
وذكرت الرشطـة يف بيـان ورد «الزوراء»: 
« بعـد ورود اخبـار بوجود حـادث قتل يف 
قضاء النعمانية تم عىل الفور توجيه قوة 

مشرتكة، وبعد جمع املعلومات ويف غضون 
سـاعة تم القبض عىل املجرم الذي ارتكب 
جريمة قتل والده ووالدته وجدته وضبط 

بحوزته السالح املستخدم يف الجريمة».
وأضافت: «تم اتخـاذ االجراءات القانونية 
بحقـه وتجريمـه وفق احـكام املادة ٤٠٦ 
القتل العمد، واحالته اىل املحكمة املختصة 

لينال جزاءه العادل».

بغداد/الزوراء:
أفاَد مصدر أمني، امس السـبت، باعتقال متسـول متنكر بزي نسائي يف العاصمة 

بغداد.
وقـال املصـدر، إن «قوة امنية تمكنت مـن القبض عىل مجموعة من املتسـولني يف 

منطقة الشعب بالعاصمة بغداد».
وأضـاف املصدر، «بعد التدقيق تبني ان أحد املتسـولني كان متنكرا بالزي النسـائي 
ليتمكن من كسـب عاطفة الناس»، مشـريا اىل ان «املتسول تم تسليمه اىل الجهات 

املختصة».

بغداد/الزوراء:
إبراهيـم  الرتبيـة،  وزيـر  وجـَه 
نامس الجبوري، بتشـكيل لجنة 
تحقيقيـة عاجلـة ملتابعة قضية 
«حسـني  التلميذيـن  تعنيـف 
اإلمامـني  مدرسـة  يف  وعـراق» 
االبتدائيـة التابعة لرتبيـة الكرخ 

الثالثـة، مؤكـداً أهميـة الوقوف 
عـىل حيثيـات املوضـوع وإعالن 
التوصيـات خـالل يومـني. وذكر 
بيـان للمكتـب اإلعالمـي، تلقته 
«الزوراء» أن «الجبوري استجاب 
ملناشـدة املواطـن (عبـد الجليـل 
رحيم حسـن) ويل أمر التلميذين 

، التـي اطلقها من عـىل منصات 
التواصل االجتماعي، ووردت فيها 
تعنيفهمـا من قبـل إدارة وكادر 
االبتدائيـة»،  اإلمامـني  مدرسـة 
مؤكداً «عـدم التهاون يف الحفاظ 
الطلبـة  أبنائنـا  سـالمة  عـىل 
والحرص البالغ عىل ضمان ذلك».
وأضاف البيـان أن «وزير الرتبية 
أمـر بتشـكيل لجنـة تحقيقيـة 
ملعرفة مالبسات القضية وإعالن 
نتائـج الحـادث خـالل يومني».
وأكد وزير الرتبية، عىل «محاسبة 
مـن ُيعـرض الطلبـة للخطـورة 
أو يجعلهـم يف مواقـف ال تليـق 
بمكانة الطالـب العراقي املتميزة 
يف نفوسـنا وعملنا»، مشدداً عىل 
«رضورة االعتماد يف التعامل عىل 
الطرق الرتبوية والحضارية التي 
من شأنها تقويم سـلوك التلميذ 
التعنيـف  عـن  بعيـداً  والطالـب 

الجسدي واللفظي».

بغداد/الزوراء:
وجَه وزير الكهرباء، زياد عيل فاضل، امس السبت، جميع تشكيالت 
الـوزارة يف عموم العراق بعدم التاخري باعادة اي من املغذيات التي 
انفصلت بسـبب سـوء االحوال الجوية، فيما شـدد عىل الحاكمية 

القصوى الستثناء مغذيات املستشفيات ومحطات املياه.
وقال املتحدث باسم الوزارة، احمد موىس، إن «وزير الكهرباء أجرى 
جولـة ميدانيـة عىل مراكز السـيطرة يف جانبي الكـرخ والرصافة 
ومدينـة الصـدر للوقوف عىل أمكانيـة جاهزية الخطـوط الناقلة 

واعادة املغذيات التي انفصلت بسبب سوء االحوال الجوية».
وأضـاف، أن «الوزيـر شـدد عـىل الحاكميـة القصـوى السـتثناء 
مغذيات املستشـفيات ومشـاريع املياه ومحطات ترصيف املياه 
الثقيلة واعانة كوادر امانة بغـداد والدوائر البلدية لترصيف املياه 

التي تتجمع يف شوارع».
وبـني موىس، أنه «وجه جميع تشـكيالت العـراق ملراعاة حاكمية 
الشـبكة واملرابطات بشـكل كامل وفتح املخازن امام تجهيز املواد 
الحاكمـة وعـدم التاخـري باعادة اي مـن املغذيات التـي انفصلت 

بسبب سوء االحوال الجوية».

بغداد/الزوراء:
خاطبـْت وزارة املاليـة، امس السـبت، جميع 
دوائر الدولة بشـأن تزويدهـا بجداول بيانات 
فئـة املتعاقدين تمهيـدا لعرضها عىل مجلس 

الوزراء.
وذكـرت الـوزارة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»: 
«عمـًال بمضمون كتاب األمانة العامة ملجلس 
الوزراء بشـأن تقديـم وزارة املالية معلومات 
تفصيلية واضحة ودقيقة حول مقادير الكلف 
املاليـة الحقيقيـة ملن لديهم خدمـة عقدية ال 
تقل عن سـنتني فأكثر، وذلك تمهيدا لعرضها 
عىل مجلس الوزراء للنظر بإجراءات تثبيتهم، 
لذلـك رضورة تزويدنـا من قبـل جميع دوائر 

الدولة بجداول بيانات فئة املتعاقدين».
املاليـة  وزارة  قيـام  «ولغـرض  وأضافـت: 
بإجـراءات اعداد وجرد املتعاقدين ممن لديهم 
خدمـة عقدية ال تقل عن سـنتني والتأكد من 
توفـر التخصيصات املاليـه الالزمة دون طلب 
تخصيصـات ماليه اضافيـة، إذ يتطلب االمر 
رسعة تزويد الوزارة باملعلومات املطلوبة وفق 

األستمارة املرفقه طي كتابنا املرقم ٥٠٣٣٣ يف 
.«١٠ / ١١ / ٢٠٢٢

وبهـذا الصدد اصدرت دائـرة املوازنة يف وزارة 
املاليـة الخميـس ١٠ ترشيـن الثانـي ٢٠٢٢ 
، اعمامـا اىل جميـع الـوزارات والدوائـر غري 
املرتبطة بـوزارة واملحافظات، بشـأن رسعة 

تزويدهـا بجداول البيانـات الخاصة برشيحة 
املتعاقديـن ممـن مىض عىل تاريـخ تعاقدهم 
سـنتني فأكثر، لضمـان توفـر تخصيصاتهم 
وكلفهـم املالية وعرضها عـىل األمانة العامة 
ملجلـس الـوزراء إلتخـاذ التوصيـات الالزمة 

بشأنهم.

االنبار/الزوراء:

أكـد وزير الصحة، صالح مهدي 

الحسـناوي، امـس السـبت، أن 

الطبيـة  بالخدمـات  االرتقـاء 

املقدمة للمواطنني تمثل أولويات 

الربنامج الحكومي.

وذكـرت وزارة الصحـة، يف بيان 

تلقتـه «الـزوراء» أنـه «ضمـن 

أولوية الحكومة يف تطوير املراكز 

التخصصيـة، زار وزيـر الصحة 

صالح مهدي الحسناوي، صباح 

امـس، مركـز قسـطرة القلـب 

التعليمي  الفلوجة  بمستشـفى 

محافـظ  يرافقـه  األنبـار  يف 

األنبـار وعدداً من املسـؤولني يف 

الوزارة».

وأضاف البيان، أن «الوزير اطلع 

عىل سري العمل يف املركز املتطور 

واملجهز بأحدث األجهزة الطبية 

الحديثة».

وأشـاد وزيـر الصحة، بحسـب 

البيـان، بــ «املـالكات الطبيـة 

والصحيـة يف تقديـم الخدمـات 

أن  إىل  الفتـًا  للمواطنـني»، 

الطبيـة  بالخدمـات  «االرتقـاء 

املقدمة للمواطنني تمثل أولويات 

تنفيذ الربنامـج الحكومي الذي 

يهدف إىل تطـور الواقع الصحي 

الذي ينعكس بشكل إيجابي عىل 

املجتمع».

الـوزارة  «دعـم  الوزيـر،  وأكـد 

للمؤسسـات الصحيـة يف األنبار 

ويف بغداد واملحافظات».

بغداد/الزوراء:

أكَد الناطق باسم قيادة العمليات املشرتكة، 

اللـواء تحسـني الخفاجـي، امس السـبت، 

مواصلـة الجهود بـني التشـكيالت األمنية، 

لتسـليم امللف األمني يف املدن العراقية كافة، 

إىل وزارة الداخلية.

صحفـي،  ترصيـح  يف  الخفاجـي،  وقـال 

إن «تسـليم امللـف األمنـي ضمـن أولويات 

القيـادة، وقبـل أيام ُعقـد اجتمـاع يف مقر 

القيـادة بحضور وزير الداخليـة والقيادات 

األمنية، وشـهد مناقشة تسليم امللف األمني 

أن  الداخليـة، وآليـة توزيعهـا»، مبينـاً  إىل 

«وزارة الداخلية تسـلمت العديد من امللفات 

مؤخراً».

وأضـاف أنه «يف حال حـدوث أي خلل معني 

يف املناطق التي ستتسلم ملفها األمني وزارة 

الداخليـة، فسـتتدخل قوات الجيـش فوراً، 

يف حـال االحتيـاج ألي أمر طـارئ»، مؤكداً 

«التنسـيق العـايل بـني التشـكيالت األمنية 

والعسكرية كافة، ألجل إكمال هذا امللف».

واألسـبوع املايض، عقدت قيـادة العمليات 

املشرتكة، مؤتمرا برئاسة وزير الداخلية عبد 

األمري الشـمري، وبحضور مستشـار األمن 

القومي، ورئيـس أركان الجيش ونائب قائد 

العمليات املشرتكة، واللجنة املكلفة بانتقال 

املسؤولية من وزارة الدفاع إىل الداخلية.

وأفـىض االجتمـاع إىل االتفـاق عـىل املـيض 

بانتقـال املسـؤولية مـن وزارة الدفـاع اىل 

الداخلية داخل مراكـز املدن يف العراق، وفقا 

لبيان صادر عن وزارة الداخلية.

بغداد/الزوراء:
جـددْت عضـو مجلـس النـواب العراقـي زينب 
مطالبتهـا  السـبت،  امـس  الخزرجـي،  وحيـد 
الحكومة برضورة تفعيل قانون حماية املعلمني 
واملدرسـني، مؤكدة أن القانون تـم ترشيعه منذ 

عام ٢٠١٧ . 
وقالت الخزرجي يف ترصيح صحفي إن «مجلس 
النـواب بدورته الخامسـة يـويل اهتمامـا بالغا 
بالقطـاع الرتبوي مـن حيث ترشيـع كل ما من 

شأنه دعم العملية الرتبوية». 
وأضافـت أن «مجلـس النـواب العراقـي صوت 
عـىل القانون يف سـنة ٢٠١٧ وأصبح ملزم العمل 
بـه لكافة السـلطات يف العـراق لحماية املعلمني 
واملدرسـني من االعتـداءات من قبـل أولياء أمور 

الطلبة».  
وأشـارت الخزرجي إىل أن «مجلس النواب يسعى 
اىل توفـري العيش الرغيد وتحسـني الوضع املادي 
للمعلم العراقي من حيث ترشيع كل ما من شأنه 

دعم العملية الرتبويـة والعمل عىل تفعيل قانون 
حماية املعلمني واملدرسني».  

ويهدف قانون حماية املعلمني واملدرسني املصوت 
عليـه مـن قبـل مجلـس النـواب يف عـام ٢٠١٧ 
إىل حمايـة املعلمـني واملدرسـني مـن االعتداءات 

العشائرية إضافة إىل رفع املستوى املعييش. 

بغداد/الزوراء:
أكدْت وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديات العامة، امس السبت، استمرار 
العمل إلعادة تأهيل ممر اإلياب لطريق كوت – عمارة، فيما حددت نسبة 

إنجازه.
وذكـر بيان للـوزارة، تلقته «الزوراء» أن «املالكات الهندسـية والفنية يف 
الـوزارة تنفذ مـرشوع إعادة تأهيـل وصيانة ممر اإليـاب لطريق كوت 
– عمـارة بطول ٦٢ كـم، الذي يعد أحد الطرق الرئيسـة والحيوية لربط 
محافظـات الجنـوب بالعاصمـة بغـداد، كمـا يربط محافظة ميسـان 

بمحافظة واسط».
وأشـار إىل أن «نسـبة إنجاز املرشوع بلغت ٦١٪، حيث تضمنت األعمال 
فـرش وحدل الطبقة التعديليـة من الطريق، واملبـارشة بأعمال التبليط 

وتجهيز ونصب العالمات االرشادية والتحذيرية كافة».



 بغداد/ الزوراء:
أكـدت اللجنة املالية النيابية أن مرشوع قانون الخدمة 
املدنية من شأنه تنظيم عمل املوظفني ورواتبهم وملف 

التعيينات.
وقـال عضـو اللجنة املاليـة النيابية، جمـال كوجر، يف 
ترصيح صحفي: إن «قانـون الخدمة املدنية االتحادي 
ينظـم عمل املوظفني يف دوائر الدولـة العراقية كافة»، 
مبينـاً أن «القانـون ينظم عمـل املوظفـني ورواتبهم 
وفتح مجـاالت التعيني والحذف واالسـتحداث وتحديد 
واختيار رؤساء الدوائر، وهو قانون مركزي يحتاج اىل 
وضع مرونة أكثر لحرص املناصب القيادية يف مؤسسة 

واحدة».
وأشـار كوجر إىل أن «العراق لديه عـدة قوانني لتنظيم 
عمل املوظفني ومجموعة مؤسسـات، وسيتم جمعها 
يف قانـون واحد»، موضحـاً أن «القانـون تمت قراءته 
قراءة اوىل وخـالل القراءة الثانية سـتكون هناك عدة 
مناقشـات داخل مجلس النواب وداخـل اللجنة املالية 
واجتماعـات مـع اللجان املعنيـة ومـع الرشائح التي 

يمسها القانون واجتماعات مع املختصني».
واضاف أن «القانون يعترب من اهم القوانني ألنه يمس 
حيـاة كل املواطنـني العاملـني يف القطاع العـام، ومن 

املؤكد أن املالحظات بشأنه ستكون كثرية وعميقة».

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعـات البنك املركـزي العراقي مـن العملة 
الصعبة للدوالر خالل مزاد األسبوع املايض نحو ٦٠٠ 

مليون دوالر.
وذكـر مصـدر: أن البنك املركزي باع خالل االسـبوع 
املايض لأليام الخمسة التي فتح بها املزاد وابتداًء من 
يوم االحد ولغاية الخميس مقدار ٥٩٩ مليوناً و ٢١٠ 
آالف و٩٧٢ دوالراً، بمعـدل يومـي بلـغ ١١٩ مليونـاً 
و٨٤٢ الفـاً و١٩٤ دوالراً منخفضـاً بمقدار ٢٤٫٦٨٪ 
عن االسـبوع الذي سـبقه، مبينا ان االنخفاض جاء 
نتيجة انخفاض معظم مبيعات البنك خالل االسبوع 

املايض اىل اقل من ١٣٥ مليون دوالر.
واضـاف املصـدر: ان اعـىل مبيعـات للـدوالر خالل 
األسـبوع املـايض كان ليـوم الخميس، حيـث بلغت 
املبيعـات فيهـا ١٥٨ مليوناً و٨٦ الفـاً و٣٩٠ دوالراً، 
فيما كانت أقل املبيعات ليوم االربعاء التي بلغت فيه 

املبيعات ٨٠ مليونا و ٣٣٧ الفا و٥٨٢ دوالرا. 
واشـار اىل ان معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شـكل 
حواالت للخـارج لتمويـل التجـارة الخارجية، فيما 
بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسـابات املصارف يف 
الخارج، اضافـة اىل البيع النقـدي ١٤٦٠ دينارا لكل 

دوالر.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يحلـم املواطـن العراقـي منـذ أعوام 
بالطاقـة  طويلـة بسـاعات تغذيـة 
 24 إىل  الكهربائيـة مسـتمرة تصـل 
سـاعة، إال أن هـذا الحلم يبـدو بعيد 
املنال عىل الرغم مـن رصف مليارات 
الدوالرات وإطالق مئات املشاريع من 
قبـل الحكومـات املتعاقبـة بعد عام 

2003، للنهوض بواقع الكهرباء.
جاءت وزارة الكهرباء خالل السنوات 
االخـرية بمـا بـات يعـرف ”رشكات 
النقـص  لتعويـض  الخصخصـة“ 
الحاصل بالطاقة الكهربائية املجهزة 
للمواطنني مقابـل مبالغ مالية تدفع 
عـرب االشـرتاك الشـهري، إال أن مـا 
أُنجز أتى محدوداً جدا وسـط الفساد 
املسـترشي يف مفاصـل الدولة وعدم 
وجـود الرقابـة عـىل هـذه الرشكات 
التـي اصبحـت تفرض مبالـغ كبرية 

عىل املواطنني وسـط احياء العاصمة 
بغداد عىل وجه الخصوص.

ويقول تقرير ملعهد بروكينغز، صادر 
يخـرس  العـراق  إن   ،2015 عـام  يف 
سـنويا نحـو 40 مليار دوالر بسـبب 

نقص إنتاج الطاقة.
وتشمل الخسائر هذه األموال الكبرية 
التـي يرصفها العراقيـون عىل رشاء 
قطاعـات  يف  والخسـائر  الطاقـة، 
الصناعة والزراعة واملشاكل الصحية 
املسـتمر  االنقطـاع  يسـببها  التـي 

للطاقة.
الواحد  األمبـري  العراقيون  ويشـرتي 
من الطاقة الكهربائيـة من أصحاب 
شـهريا،  دوالرا   20 بنحـو  املولـدات 
متوقعـة  تكاليـف  إليهـا  مضافـا 
يصـل  تجهيـز  وبفـرتة  للصيانـة، 
مجموعها إىل 14 سـاعة يوميا فقط، 
امـا التجهيـز 24 سـاعة يتجاوز 25 

دوالراً.
وبمعادلة حسابية، يرصف العراقيون 

مليـار دوالر شـهريا لـرشاء الطاقة، 
باحتسـاب أن هناك 10 ماليني منزل 

يف العراق يرصف كل منها 100 دوالر 
فقط شـهريا وقد يكـون املبلغ أكرب، 

لكن وفقـا لهـذه املعادلـة بأرقامها 
البسـيطة فـإن مليـار دوالر كافيـة 
لتوليد ونقـل 1000 ميغاواط، أي أن 
مـا يـرصف عـىل املولدات يف سـنتني 
كاف لحل مشـكلة الكهرباء يف البالد 
حتى لو تغاضينا عن الهدر الحكومي 

الكبري يف أموال املشاريع.
وتشري تقديرات غري رسمية إىل وجود 
4.5 مليون مولد كهرباء كبري الحجم 

يف العراق تعمل بالديزل.
ويعتـرب العراق ثاني أكرب دولة تحرق 
كميات كبـرية من الغاز يف العالم بعد 
روسـيا، فيما يسـعى إىل توفري 200 
مليون قدم مكعب من الغاز يوميا يتم 
توليدها من حقول النفط الرئيسـية، 
حيث تشـعل مصايف النفـط العراقية 
نحو 17 مليار مرت مكعب سنويا من 

الغاز، بحسب أرقام العام املايض.
وأعلـن العـراق بشـكل متكـرر عـن 

مسـاع السـتثمار الغاز املحرتق لكن 
مـن دون خطوات عمليـة، كما وقع 
العـراق مؤخـرا اتفاقيـة مـع رشكة 
”بيكـر هيـوز“ األمريكيـة مـن أجل 
اسـتغالل الغـاز، بـدال مـن حرقـه، 
حيث سـتبدأ يف العمل يف حقول نفط 
يف النارصيـة وحقـول نفطية أخرى 

شمال البرصة.
وتنـص االتفاقيـة عـىل االسـتفادة 
مبدئيا مـن معالجة الغـاز يف حقول 
النارصية لالستفادة من 100 مليون 

قدم مكعب من الغاز .
وسـيذهب هذا اإلنتاج إىل قطاع توليد 
الطاقة املحيل، حيث سيسـمح الغاز 
الـذي يتم تجميعـه يف املرحلـة األوىل 
من توليد 400 ميغاواط من الكهرباء 
لشـبكة العراق، وسـيحتاج املرشوع 
30 شـهرا قبل بدء االسـتفادة فعليا 

من الغاز املستخرج.
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السعراملادة
3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

 3250  دينارزيت الطعام زير ( 1 لرت )

  10.500 دينار رز محمود ( 4.5 كغم )

 9,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2750 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

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

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

8000-8500 دينارلحم عجل مستورد (1 كغم )

6000 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
 5500 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4500 دينارفخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4000 دينارفخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6000 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

5,500 – 6,000 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

بغداد/ الزوراء:
 وصف وزير الصناعة واملعادن، خالـد 
بّتـال النجـم، امس السبت، محافظة 
البرصة بأنها «أم العراق» ملسـاهمتها 
بتأمـني أكثر من ٨٥ باملئة من املوازنة 

املالية العامة للبالد.
ووصل بتال يف وقت سـابق من صباح 
امس إىل ُمحافظة البرصة يف أول زيارة 
ميدانية له بعد تسـنمه مهام عمله يف 
الـوزارة، وكان يف اسـتقباله ُمحافظ 
العيدانـي والوكيـل  البـرصة أسـعـد 
اإلداري للـوزارة وعـدد مـن املديريـن 

العامني واملسؤولني يف املُحافظـة .
وعقد الوزير اجتماعا مع املحافظ فور 
وصوله، حيـث بحث الجانبـان آليات 
املُسـتقبيل لدعـم الرشكات  التعـاون 

واملشـاريع الصناعية وتطوير الواقع 
الصناعـي يف املُحافظــة، وفقا لبيان 

صادر عن الوزارة .
ونقـل البيـان عـن بتـال قولـه ِخالل 
ملُحافظـة  األوىل  زيارتـه  إنَّ  اللقـاء: 
البـرصة مقصودة ملا لهـذه املُحافظة 
مـن أهمية كبـرية، واصفـاً إياها بأم 
العراق وقد تحملت الكثري وضحت من 
أجل العراق وُتساهم بأكثر من ( ٨٥٪ 
) مـن ُموازنـة العـراق، وتسـتحق أّن 
ُنفعل قانون البـرصة عاصمة العراق 

االقتصادية.
وتأتـي زيـارة الوزيـر لتفُقـد وضـع 
الـرشكات واملصانـع التابعـة للوزارة 
يف ُمحافظـة البـرصة وُمتابعـة سـري 
وانتظام العمل فيها والوقوف عن كثب 

عـىل املُعوقـات التي ُتعرقل مسـريتها 
والبحـث يف السـُبل الالزمـة للنهوض 

بواقع هذه الرشكات واملصانع وتعزيز 
الجانب الصناعي يف املُحافظـة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنـت تركيـا ان العراق كان أكرب مشـٍرت للمنتجـات الزراعية 

.«TİM» الرتكية يف ١٠ أشهر بحسب جمعية املصدرين األتراك
وقالت الجمعية يف تقرير لها اطلعت عليه «الزوراء»: ان «تركيا 
تواصل جهودها لتنويع األسـواق يف محاولة للوصول إىل هدف 
التصديـر البالغ ٢٥٠ مليار دوالر الذي حددته لهذا العام بعد أن 

وصلت إىل ٢٢٥ مليار دوالر يف العام ٢٠٢١».
واضافت ان «الشحنات الصادرة من الحبوب والبقول ومنتجات 
البـذور الزيتية قفـزت خالل ١٠ أشـهر بنسـبة ٢٧٫٣٪ لتصل 
إىل رقـم قيايس بلغ ٩٫٣ مليـارات دوالر، كمـا حققت الفاكهة 
والخـرضوات أيًضا أعىل مبيعاتها عـىل اإلطالق، حيث ارتفعت 
بنسـبة ٢٤٫٦٪ لتصـل إىل مليـاري دوالر»، مبينـة ان البيانات 
اظهـرت ايضـا أن مبيعـات تربيـة األحيـاء املائيـة واملنتجات 
الحيوانية ارتفعت بنسبة ٢٥٫٨٪ إىل ٣٫٣٦ مليارات دوالر، بينما 
ارتفعـت مبيعـات الفاكهة املجففـة بنسـبة ٣٪ إىل ١٫٦ مليار 

دوالر».
واشـارت اىل ان العراق كان أكرب مشـٍرت من بـني الدول االخرى 
للمنتجـات الزراعيـة الرتكية يف ١٠ أشـهر وابتـداء من كانون 
الثانـي ولغاية ترشيـن األول من العام الحـايل ٢٠٢٢»، مردفة 
بالقول انه «اسـتورد ما قيمته ١٫٩٢ مليـار دوالر من الحبوب 
والبقـول ومنتجـات البـذور الزيتيـة، و٣٣٩ مليـون دوالر من 
الفواكـه والخرضوات، و ٦٣٣٫٧ مليون دوالر من تربية األحياء 

املائية واملنتجات الحيوانية».

@pbvn‰‡‹€@�6ìfl@5◊c@÷aã»€a
ãËíc@10@fi˝Ç@ÚÓ◊6€a@ÚÓ«aäç€a

CÚÌÜbón”¸a@÷aã»€a@Ú‡ñb«D@ÊÏ„b”@›Ó»–m@’znèm@Òãój€a@ZÚ«b‰ó€a@ãÌåÎ

 بغداد/ الزوراء:
قـال مسـؤول رفيـع يف وزارة النفـط ان 
املشاكل التي تتعلق بملف النفط والطاقة 
مع اقليم كردستان «ستحل خالل األشهر 

الستة املقبلة» وفقاً للمنهاج الحكومي.
وقـال مديـر عـام الدائـرة القانونيـة يف 
الـوزارة، ليـث عبـد الحسـني، يف ترصيح 
صحفي: إن «املشـاكل بني أربيـل وبغداد 
املتعلقـة بالنفط، تعود إىل فهم وتفسـري 

الدستور».
وأوضـح إن «جـزءاً مـن برنامـج عمـل 
الحكومـة الجديـدة يتعلق باملشـاكل بني 
أربيـل وبغداد، مبدياً تفاؤله بإمكانية حل 

املشاكل يف غضون األشهر املقبلة». 
ولفت عبد الحسني إىل أن «منهاج الحكومة 
الجديدة، الـذي أقره مجلس النواب يف ٢٧ 
ترشيـن األول املـايض، أشـار بوضوح إىل 
أهميـة حل الخالفات النفطيـة بني بغداد 
وأربيـل، موضحـاً ان املشـاكل املسـتمرة 
منذ سنوات، سـتحل خالل األشهر الستة 

املقبلة».
يذكر ان خالفاً بني بغداد وأربيل حلو إدارة 
ملف النفط والطاقة يدور منذ سنوات مع 

غياب لقانون النفط والغاز املثري للجدل.

ويف منعطف مهم للخالف أصدرت املحكمة 
شـباط   ١٥ يف  قـرارا،  العليـا  االتحاديـة 
املـايض، وصفت فيـه قانون نفـط وغاز 
إقليـم كردسـتان بــ «غري الدسـتوري»، 
مطالبـًة حكومة اإلقليم بتسـليم إيرادات 
النفط املنتج إىل الحكومة االتحادية، وهو 

قرار رفضته حكومة كردستان.
 وتنـص ورقـة املنهاج الـوزاري لحكومة 
محمد السـوداني الذي اتفقت عليه الكتل 

السياسـية وصوت عليه مجلـس النواب، 
عىل «اكمال ترشيع قانـون النفط والغاز 

خالل ستة أشهر».
مـن جانب اخـر، أغلق خـام البرصة عىل 
ارتفـاع، إال أنـه تكبد خسـائر اسـبوعية 
بلغت اكثر من ٢٪ اسـوة بباقي الخامات 

النفطية االخرى.
وأغلق خام البرصة الثقيل يف آخر جلسـة 
لـه من يوم الجمعة، عىل ارتفاع بلغ ٣٫٢٢ 

دوالرات ليصـل اىل ٨٤٫٠٩ دوالراً، إال أنـه 
سجل خسارة اسبوعية بلغت ٢٫٠٦ دوالر 

بما يعادل ٢٫٣٩٪.
فيما اغلـق خام برنت يف آخر جلسـة من 
يـوم الجمعـة عـىل ارتفاع بمقـدار ٢٫٣٢ 
وسـجل  دوالراً،   ٩٥٫٩٩ إىل  ليصـل  دوالرا 
خسارة أسـبوعية بلغت ٢٫٥٨ دوالر أو ما 

يعادل ٢٫٦٢ ٪.
وأغلـق خـام غـرب تكسـاس الوسـيط 
األمريكي يف آخر جلسة له من يوم الجمعة 
عـىل ارتفـاع ايضـا بمقـدار ٢٫٤٩ دوالر 
ليصـل اىل ٨٨٫٩٦ دوالراً للربميـل، إال أنـه 
سـجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت ٣٫٦٥ 

دوالرات أو ما يعادل ٣٫٩٤٪ .
وشـهد بداية األسـبوع املايض مع افتتاح 
بورصة النفـط انخفاضـا متتاليا نتيجة 
ضعف الطلب الصيني عـىل النفط نتيجة 
حالة االغالق لبعض املناطق فيها للقضاء 
عـىل كوفـد- ١٩، اضافـة اىل التوقعـات 
بالركـود االقتصـادي الـذي بـدا يظهر يف 
اوروبا وامريكا بعد رفع أسعار الفائدة يف 
هذه الدول لكبح التضخم، قبل ان ترتفع 
االسـعار يف اليـوم االخـري مـن االسـبوع 

املايض.

ÚÓ«Ïjéc@ãˆbèÇ@ájÿnÌÎ@ b–mäa@Û‹«@’‹ÃÌ@Òãój€a@›Ó‘q

CÚ‹j‘æa@Únè€a@ãËí˛a@fi˝Ç@›znéD@·Ó‹”�a@…fl@ÚÓ�–‰€a@›◊bìæa@Z¡–‰€a

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc

pb‰ÓÓ»n€a@—‹flÎ@kmaÎã€a@·ƒ‰Ì@ÚÓ„áæa@Úflá©a@ÊÏ„b”@ZÚÓibÓ‰€a@Ú‰v‹€a

 Ïjéc@fi˝Ç@ç◊ãæa@Üaçfl@pb»Ójfl@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@600@@ÏÆ

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

4000 دينارتمر برحي1000 دينارالطماطة

1500 ديناراملوز  4000 دينارالباميا

1500 دينارالربتقال2000 ديناراللوبيا

1000 دينارنارنج1000دينارالبطاطا

2000-2500 دينارخوخ1000 دينارالخيار

2500 دينارمشمش1250دينارخيار قثاء

2000 دينارعنب1250 دينارفلفل بارد 

1000-2000 دينارتفاح مستورد 1500دينارفلفل حار 

4000 دينارليمون عراقي500-750 دينارالباذنجان  

1250-1500 دينارليمون مستورد   1000 دينارالبصل

2500 ديناراللنكي مستورد   1250 دينارالجزر

1250 ديناراللنكي عراقي   2500دينارفاصوليا 

1250-2000 ديناررمان750 دينارلهانة

1500-2000 دينار كيوي1000 دينار قرنابيط 

750ديناررقي 1000 دينارشجر 

1000ديناربطيخ 1000 دينارخس

1500 ديناركريب فوت 3000 ديناربروكيل

1500-2000 دينارعرموط 1000 دينارشلغم

1500 دينارالسندي 1000 دينارشونذر

1500 دينارعلبة فراولة

3000 دينارتني
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@Û‹«@ÚÓˆbõ”@ÙÏ«Ü@…œãÌ@Ô–‰fl@Å˝œ
@7�Ëìn€a@kjèi@fibuäÜ@Êb„á«

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد مدير رشكة غلوبل فالح منفي رفع شـكوى قضائية عىل وزير الشباب والرياضة السابق، عدنان 
درجال، التهام األخري له بتهديد األمن الوطني.وقال منفي رفعت شـكوى قضائية ضد الوزير السابق 
عدنان درجال، التهامه يل بإشعار رسمي للقضاء بأني أشكل خطراً عىل  األمن الوطني وسمعة البلد، 
مبيناً أن درجال طلب من الجهات املختصة باتخاذ اإلجراءات القانونية بحقي بعد الشـكوى.وأضاف 
أن الوزير السـابق، عدنان درجال، أبلغ جهاز األمن الوطني وجهاز املخابرات بشكل شخيص للقبض 
عيل يف أي مكان أتواجد به ويف املطار يف حال عزمت املجيء للعراق.وأشـار منفي، إىل أن ذلك الترصف 

دفعه إىل رفع دعوى قضائية مقابلة ضد درجال، كونه سعى للتشهري بي وشوه سمعتي.

ãºcÎ@ã–ñc

ÊbnéÜã◊@¿@ÚÌÏè‰€a@ÚöbÌã€a@·«á€@�b„buãËfl@·Ó‘m@µè‰ßa@µi@ÒaÎbèæa@Ú‰ß
Òãíbjfl@ÚÓjæÎc@ÚÌb«ãi

@Ú€Ï�i@¿@÷aã»€a@›r∫@áubæa@—éÏÌ
bÓ„bjéa@¿@Ú‡◊˝æbi@%b»€a

@›Óÿìm@Û‹«@÷ÜbóÌ@áÓ€a@Üb•¸@áÌáßa@ÒäaÜ¸a@ê‹™
Ú‹flb»€a@È„bß

بغداد/ رحيم عودة 
توج منتخب الديوانية بطال ملنتخبات 
املحافظات بالكابادي التي نظمتها 
بنجاح وعـىل مدار يومـني متتالني  
اللجنـة العراقيـة املركزيـة للعبـة 
محافظـات   منتخبـات  بمشـاركة 
بغداد والديوانيـة وكركوك  وصالح 

الدين والسليمانية .
 وجـاء تتويـج الديوانيـة باللقـب 
عىل حسـاب منتخب بغداد بنتيجة 
( ٤٨/٦٨ نقطـة)  يف املبـاراة التـي 
جـرت عـىل قاعـة وزارة الشـباب 
والرياضـة بعد أن اتسـمت بالندية 
واإلثارة قدم فيهـا العبي الفريقني 
عرضـا شـيقا واداء جميـل طيلـة 
شـوطي املباراة، فيما أحرز فريقي 
كركوك وصـالح الدين املركز الثالث 

لكل منهما وحسـب نظام البطولة،  
جدير بالذكـر اىل ان لجنـة الحكام 
التـي أدارت مباريـات البطولـة قد 
تألفـت من مرشف الحـكام  محمد 
فاضل و الحكم  ميثم عباس وكرار 
حـازم وكـرار البديـري ومصطفى 
خالـد  وأحمـد كامل ومهنـد عمار 
وعيل عبد الجبار وعيل رشـيد وزيد 
جبـار وأحمد فليـح  وأحمد محمد  
و رضغـام املحنـة،  فيمـا اختارت 
العـب  للبطولـة  املنظمـة  اللجنـة 
منتخب الديوانية أمري حسني أفضل 
العـب يف البطولة  وعيل فائز  أفضل 
العـب مهاجـم   وجعفـر سـلمان 
أفضـل العب دفـاع كما تـم أختيار 
املدرب الدويل عالء الحمداني املدرب 

املثايل.

@˝�i@xÏnÌ@ÚÓ„aÏÌá€a@kÉn‰fl
Übibÿ€bi@÷aã»€a@pbƒœb0

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
برعايـة رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنية 
العراقية رعد حمودي أقامت لجنة املساواة 
بـني كال الجنسـني، بمدينـة السـليمانية، 
مهرجاناً رياضياً لدعم الرياضة النسـوية 

يف إقليم كردستان العراق.
وافتتحت السيدة األوىل شانال ابراهيم حرم 
السيد رئيس الجمهورية فعاليات املهرجان 
الذي إنطلق بعزف النشيد الوطني العراقي 
فيما حرضته شـخصيات رياضيـة بينها 
عضـوا املكتـب التنفيـذي للجنـة األوملبية 
الدكتور حسـني العميدي والدكتور هريدة 
رؤوف والدكتور بيداء گيالن رئيسـة لجنة 
املساواة بني كال الجنسـني ورئيس اللجنة 
الباراوملبيـة الوطنيـة العراقيـة الدكتـور 

عقيل حميد.

وتضمنـت فعاليـات اليـوم األول عروضـاً 
الباليـة  ملدرسـة  ورقصـات  موسـيقية 

والجمناستك والتايكواندو والطائرة.
من جانبها شـكرت رئيسـة لجنة املساواة 
بـني كال الجنسـني الدكتـور بيـداء گيالن 
رئيس اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية 
لدعمـه إقامـة املهرجان وتفعيله، بشـكل 
جـاد، مللف املسـاواة الـذي تتبنـاه اللجنة 
األوملبية الدولية، واملجلس األوملبي اآلسيوي 
عرب الشـيخة حيـاة آل عبدالعزيز رئيسـة 

لجنة املساواة فيه.
كمـا أعربت گيـالن عن إمتنانهـا لزمالئها 
يف املكتـب التنفيـذي وزميالتهـا عضـوات 
لجنـة املسـاواة وجميع املـالكات االدارية 
والرياضيـة بمدينـة السـليمانية يف إقليم 

كردستان العراق.

بغداد/ احمد الداغستاني
يشـارك املالكـم يوسـف املاجـدي، وحيداً 
ممثالً عن العراق يف بطولة العالم للشـباب 
باملالكمـة، املقرر إجراؤها خالل املدة 14 - 
26  من الشـهر الجاري، يف مدينة النوسيا 
االسـبانية، وذلك لعدم حصول وفد العراق 

عىل تأشرية دخول إلسبانيا.
وقـال والد املالكـم نعيم املاجـدي ، إن 89 
دولة ستشارك بمالكميها يف بطولة العالم 
املقررة يف إسـبانيا أواخر الشـهر الجاري، 
واملنتخـب العراقي سـوف يشـارك بالعب 
وحيـد يف البطولة وهو يوسـف الذي يقيم 
يف أمريـكا، واتيحـت لـه فرصـة التواجـد 

هناك“.
وأضـاف أن يوسـف بـدأ اسـتعداده مبكراً 
للبطولـة منـذ أول يـوم لـه بعـد عودتـه 
ألمريـكا، عقـب تحقيقـه ذهبيـة العرب، 
وكان يتدرب تحت إرشاف مدربني أصدقاء، 
مشـرياً إىل أنهم قدموا إلسبانيا قبل أسبوع 
للتأقلم عىل أجواء البطولة ورفع الجرعات 

التدريبية استعدادا القوى بطولة يف العالم.
وبـني والد املالكـم، أنه لغايـة اآلن االتحاد 
العراقـي لـم يتمكـن من حصول تأشـرية 
دخول ملـدرب عراقي للوصول إىل إسـبانيا 
واإلرشاف عـىل تدريبات يوسـف والوقوف 
معـه خـالل النـزاالت وتوجيهه، الفتـاً إىل 
أنه سـيحاول الحصول عىل مسـاعدة من 
مدربي الوفود العربية لتكليف مدرب يقف 

عىل الحلبة مع يوسف أثناء النزال.
وتابع سـأحاول إرشاك يوسف ضمن وزن 
67 كغم، بعد محاولة انقاص وزنه لتكون 
فرصتـه أوفـر، مبيناً أن قرعة املنافسـات 
سـتجرى يـوم 14 مـن الشـهر الحـايل، يف 

النوسيا اإلسبانية“.
يذكر أن املالكـم العراقي املغرتب يف أمريكا 
يوسـف املاجدي، توج باملركز األول وحصد 
للمالكمـة  العربيـة  البطولـة  يف  الذهبيـة 
للشـباب التي جرت مؤخرا يف مرص، ضمن 
وزن 71 كغم، وذلك بعد فوزه عىل منافسه 

من الجزائر يف مباراة الختام.

بغداد / كريم قحطان 
عقد االتحـاد العراقي لكرة اليـد اول اجتماع 
رسـمي لـه برئاسـة الدكتـور احمـد رياض 
وبحضور كافة اعضـاؤه بعد ورود مصادقة 
نتائـج  عـىل  واالسـيوي  الـدويل  االتحاديـن 
االنتخابـات التي جرت نهايـة ترشين الثاني 
املايض وتضمـن االجتماع مناقشـة عدد من 
القضايـا املهمـة والتي تخص اللعبـة واتخذ 
بعض القرارات التنظيمية بشأنها.وقال عضو 
االتحـاد كاظم كامل انه تقرر خالل االجتماع 
املصادقة عىل تشـكيل كافة اللجـان العاملة 
والتي تكونت من خارج مجلس ادارة االتحاد 
باالضافة اىل املوافقة باالجماع عىل مشـاركة 
املنتخب النسـوي يف بطولة غرب اسـيا والتي 

ستقام مطلع شـهر شباط من العام القادم.
واضاف كامل أن االيام القليلة املقبلة ستشهد 
افتتـاح املقـر الجديد لالتحـاد ملزاولة اعماله 
حيث سـيضم مكاتب رئيس واعضاء االتحاد 
والحسـابات  واالدارة  لالجتماعـات  وقاعـة 
واملكتب االعالمي واللجان االخرى، مبينا بان 
عـودة االتحادات الفرعية للعمل سـيكون له 
مردود ايجابي وذلك من خالل اجراء انتخابات 
مبكـرة يف كافـة املحافظـات ألخـذ دورها يف 
اكتشـاف املواهب واقامة املسـابقات للفئات 
العمرية.كما تقرر يف االجتماع والقول لكامل 
اختيـار عدد مـن العبي كرة اليـد الرواد ومن 
حملـة الشـهادات العليا والبالـغ عددهم ٣١ 
العبا لالرشاف عـىل مباريات الدوري العراقي 

لكرة اليد بعد اجتيازهم دورة اعداد املرشفني 
وسـيتم تسـميتهم كمرشفني يف ضوء نتائج 
الـدورة التخصصية هذه.ولفت عضو االتحاد 
إىل أنـه تم إجراء تغيري يف تثبيت العلم العراقي 
والشـعارات  املخاطبـات  الجديـد يف جميـع 
الرسـمية الخاصة باتحاد كرة اليـد العراقي 
مـع املؤسسـات املحليـة والخارجيـة بعد أن 
كان العلـم القديـم هـو املعتمـد عـىل املوقع 
الرسـمي لالتحاديـن اآلسـيوي والـدويل منذ 
عـام ٢٠٠٣ وحتى انعقاد املؤتمـر االنتخابي 
للدورة الحالية.واختتم ترصيحه بان االتحاد 
مـاض يف تنفيذ كافة الفقـرات التي تضمنها 
برنامجـه االنتخابي والتي اعلن عنها يف وقت 

سابق.
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بغداد/ ليث العتابي

عدسة/ ابراهيم املهداوي

تعـادل منتخبنـا الوطنـي مـع نظـريه 

اإلكوادوري سلبياً دون أهداف يف املباراة 

الودية التي أقيمت مسـاء امس السبت 

يف ملعـب أتلتيكـو مدريـد بالعاصمـة 

أسـود  تحضـريات  ضمـن  اإلسـبانية، 

25، وإسـتعدادات  الرافديـن لخليجـي 

الثاني ملونديال قطر 2022.

بسالة عراقية 

بـدأ املنتخـب اإلكـوادوري ضاغطاً عىل 

مرمـى منتخبنا الوطني ، وسـنحت له 

أوىل املحـاوالت الخطرة يف الدقائق األوىل 

عن طريق تسديدة لالعبه مينديز أبعدها 

برباعة الحارس جالل حسن إىل ركنية.

العراقيـة بصورة  الدفاعـات  وظهـرت 

جيـدة، معظم فرتات املباراة ، اذ سـاند 

أبراهيـم بايـش واآلي فاضـل لثالثـي 

الخلـف عيل فائـز ، مناف يونـس ، زيد 

تحسـني ، لتقـل الفعاليـة الهجوميـة 

للمنافس اإلكوادوري.

وكاد عـالء عباس أن يضـع منتخبنا يف 

املقدمة عرب رأسـية متقنـة تصدى لها 

برباعة حارس اإلكوادور دومينيز.

ووسـط شدة الرصاع يف منتصف امليدان 

بوجود ألكسـندر أوراها وأمجد عطوان 

، تعـرض العب اإلكوادور  كاسـتيلو إىل 

إصابة أضطر مدربه  جوسـتافو ألفارو 

إىل تغيريه.

عـالء  برفقـة  حسـني  أيمـن  وحـاول 

عباس إىل تشـكيل ضغط يف ساحة لعب 

املنافـس، سـاعدت عىل تقـدم املنتخب 

العراقي إىل األمام .

ولم تشـهد الدقائق األخرية من الشوط 

االول ، أي خطورة تذكر لينتهي بالتعادل 

السلبي دون أهداف.

براعة جالل

مع إنطالقة الشوط الثاني أجرى مدرب 

املنتخـب الوطنـي رايض شنيشـل عدة 

تبديالت بدخول عمار محسـن وشهاب 

رزاق ، لتحسني الشق الهجومي.

وظهر بديل اإلكوادور رييسـجو بلقطة 

جميلة عرب رأسـية متقنـة ، ونجح عيل 

فائز من إبعاد خطورتها.

 ونال البديل شهاب رزاق بطاقة صفراء 

بعـد تدخل قوي ضـد العـب اإلكوادور 

مينا ديلجادو .

 وتوقفـت املبـاراة لبضـع دقائـق بعـد 

إعـرتاض مـدرب اإلكـوادور عـىل قرار 

كوريـا،  جوسـتافو  الربتغـايل  الحكـم 

الذي أشـهر بطاقة صفـراء ضد املدرب 

ألفارو.

  ورد جالل حسن بشكل رائع، تصويبة 

قوية للبديل باالتا جيمينيز.

وواصـل املنتخـب اإلكـوادوري أهـدار 

الفرص السـهلة بعـد تسـديدة ألجادو 

التي علت كرته العارضة بقليل.

 وكاد رييسجو أن يضع فريقه باملقدمة 

عرب رأسـية جميلة، تصـدى لها برباعة 

الحـارس العراقـي جالل حسـن ، الذي 

تصدى لركلة جـزاء يف الدقيقـة الثالثة 

من الوقت بدل الضائع،

ولينتهي اللقاء عىل وقع التعادل السلبي 

يف نتيجة تأريخية للعراق أمام منافسه 

الالتيني  .

ويف سـياق متصـل زاَر رئيـُس االتحـاد 

العراقّي لُكرِة الَقدم عدنان درجال امس 

السـبت، َملعَب البرصة الـدويلّ لالطالِع 

عـىل آخـر األعمـاِل الجارّيـة يف املَلعِب 

واالستعداداِت الستقباِل ُمباراِة منتخبنا 

الوطنّي مع نظريه الكوسـتاريكي التي 

سـتقاُم يف السـابع عـرش مـن الشـهر 

الحايل يف َملعِب البرصة.

ورافَق رئيـس االتحـاد يف زيارته ُعضو 

االتحـاد محمـد نـارص واألمـني العـاّم 

محمد فرحان ورئيـس االتحاد الفرعّي 

يف البـرصة بـدر نـارص وُمدير شـؤوِن 

األقاليم طالب املوسوي.

آخـر  عـىل  االتحـاد  رئيـُس  واطلـَع 

املينـاء،  َملعـِب  يف  العمـِل  ُمسـتجداِت 

والسـعي الفتتاحـه يف املوعـِد املُحـدِد، 

وأن يكون جاهـزاً الحتضـاِن ُمبارياِت 

خليجي ٢٥ يف البرصة

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضـو الهيئـة العامة لالتحـاد العراقـي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل عبـاس هنـدي حـل ضيفا يف 
برنامج (سـتوديو الجماهري) الـذي يبث من عىل 
شاشـة قنـاة ( دجلـة ) الفضائيـة، حيث ناقش 
الربنامـج العديـد مـن امللفـات واملحـاور املهمة، 
منها االسـاءات التي يتعرض لها باسـتمرار الزمالء 
الصحفيني واالعالميني، كما ناقش الربنامج عمل االتحاد 
العراقـي لكرة القدم، فضال عن تسـمية الجهـاز الفنـي للمنتخب الوطني 

بقيادة املدرب االسباني كاساس.
 ************

عضو املكتب االعالمي لنادي الحشد الشعبي الريايض، 
الزميـل املصور عالء الكعبي، احتفـل بعيد ميالده قبل 
ايـام قليلـة، خالـص االمنيـات لزميلنا بالعمـر املديد 

ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
 تمكن الفارس  فالح الدليمي من الحصول عىل املركز الثاني يف بطولة جاهز الدولية 
.وجاء تحقيق املركز الثاني بعد اجتيازه الحاجز الـ 130 يف الشوط الخامس وذلك ضمن 
منافسات بطولة جاهز الدولية للفروسية التي تنظمها اململكة العربية السعودية.يشار 
إىل أن الفارس  فالح الدليمي كان قد حصل عىل املركز األول يف بطولة بلجيكا الدولية 
التي جرت يف بلجيكا مؤخراً .يذكر ان االنتخابات االخرية التي جرت التحاد الفروسية يف 

العاصمة بغداد فاز عقيل مفتن برئاسة اتحاد الفروسية ألربع سنوات مقبلة .

بغداد/ متابعة الزوراء
الفيصيل  العب  ناظم  مصطفى  أقرتب 
األردني، من االنتقال للقوة الجوية خالل 
املقرر  التي من  الشتوية،  االنتقاالت  فرتة 

أن تبدأ مطلع العام املقبل 2023.
الفيصيل  العراقي بتتويج  املدافع  وساهم 
بلقب الدوري األردني للموسم املنتهي قبل 

أيام قليلة.
بكلمات  الفيصيل  جماهري  ناظم،  وودع 
مؤثرة، عرب حسابه بموقع «إنستجرام»، 
وامتنانه ملساندتهم  فيها عن شكره  عرب 
الدوري  بطل  مع  مشاركته  طوال  له 

األردني.
بالدوري  مشواره  انتهاء  ناظم  وأكد 
تجربة  سيخوض  أنه  إىل  الفًتا  األردني، 

جديدة دون تحديد اسم الفريق املقبل.
املدافع  أن  إىل  محلية  تقارير  وأشارت 
كبري  بشكل  اقرتب  ناظم،  مصطفى 
إتمام  وسيتم  الجوية،  القوة  تمثيل  من 

الصفقة يف املريكاتو الشتوي املقبل.
احرتافية  تجربة  خاض  أن  لناظم  وسبق 
قصرية مع النجمة البحريني، قبل العودة 
للديوانية  وتمثيله  املمتاز  الدوري  إىل 

باملوسم قبل املايض.
مع  دولية  محطات  عدة  أيًضا  وخاض 
املنتخبات الوطنية العراقية، أبرزها اللعب 
يف أوملبياد ريو بالربازيل 2016، وتصفيات 
توج  كما   ،2018  ،2016 العالم  كأس 
 2014 آسيا  بكأس  األوملبي  املنتخب  مع 

بمسقط.
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الدوحة / متابعة الزوراء
فيليكس  اإلسباني،  املدرب  أعلن 
الذي  «العنابي»  قائمة  سانتشيث، 
كأس  نهائيات  يف  للمشاركة  يستعد 

العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
وفيما ييل القائمة املكّونة من ٢٦ العًبا 
يوسف  الشيب،  سعد  برشم،  :مشعل 
حسن، بيدرو ميغيل، طارق سلمان، عبد 
بوعالم، مصعب  الكريم حسن، خوخي 
الراوي،  بسام  األمني،  همام  خرض، 
عاصم  محمد،  إسماعيل  جابر،  جاسم 
مادبو، كريم بوضياف، محمد وعد، عيل 
أسد، سالم الهاجري، مصطفى مشعل، 
حسن  عيل،  املعز  حاتم،  العزيز  عبد 
عالء،  أحمد  عفيف،  أكرم  الهيدوس، 
محمد  منري،  خالد  الحرضمي،  نايف 

مونتاري.
وكشف املدرب لويس إنريكي عن قائمة 
املنتخب اإلسباني النهائية لكأس العالم 

FIFA قطر ٢٠٢٢™.
من  كل  غياب  إنريكي  الئحة  وشهدت 
سان  باريس  مدافع  راموس،  سريجيو 
يوناتيد  مانشسرت  وحارس  جريمان، 

دايفيد دي خيا.
وهنا التشكيلة:

أوناي سيمون، روبرت  املرمى:  حراسة 
سانشيس، دافيد رايا.

سيسار  كارفاخال،  داني  الدفاع: 
وجوردي  غارسيا  إريك  أسبيليكويتا، 
ألبا، هوغو غيامون وخوسيه غايا، باو 

توريس، أيمريك البورت.
وغايف  بوسكيتس  سريجيو  الوسط: 

سولري،  كارلوس  رودري،  وبيدري، 
ماركوس لورنتي وكوكي.

فاتي،  وأنسو  توريس  فريان  الهجوم: 
ألفارو  بينو،  يريمي  وليامس،  نيكو 
موراتا، ماركو أسنسيو، بابلو سارابيا، 

داني أوملو.
املنتخب  قائمة  مييس  ليونيل  وتصّدر 
للمشاركة  يستعد  الذي  األرجنتيني 
قطر   FIFA العالم  كأس  نهائيات  يف 

.™٢٠٢٢

اختار مدرب األرجنتني ليونيل سكالوني 
قائمة  رأس  عىل  مييس  ليونيل  النجم 
للمشاركة  بالده  ملنتخب  العبا   ٢٦ من 
قطر   FIFA العالم  كأس  نهائيات  يف 

.™٢٠٢٢
رشيط  عرب  تشكيلته  سكالوني  وأعلن 
للعبة  األرجنتيني  االتحاد  نرشه  فيديو 
تتضمن  ولم  «تويرت»  عىل  حسابه  عىل 
روما  مهاجم  وضمت  مفاجآت،  أي 
باولو ديباال الذي كان يحوم الشك حول 

ترشين  مطلع  إصابته  بعد  مشاركته 
سيغيب  حني  يف  املايض،  األول/أكتوبر 
العب وسط فياريال اإلسباني جيوفاني 

لو سيلسو بداعي اإلصابة.
مرتني  اللقب  حاملة  األرجنتني  وتعترب 
(١٩٧٨ و١٩٨٦) من املرشحني البارزين 

إلحراز اللقب.
وفيما ييل التشكيلة الرسمية:

- لحراسة املرمى: إيميليانو مارتينيس 
خريونيمو  اإلنكليزي)،  فيال  (أستون 
فرانكو  اإلسباني)،  (فياريال  رويل 

أرماني (ريفر باليت)
مارتينيس  ليساندرو  للدفاع:   -
خوان  اإلنكليزي)،  يونايتد  (مانشسرت 
نيكوالس  اإلسباني)،  (فياريال  فويث 
ناهويل  الربتغايل)،  (بنفيكا  أوتامندي 
اإلسباني)،  مدريد  (أتليتيكو  مولينا 
أكونيا  وماركوس  مونتييل  غونسالو 
بيسيال  جريمان  اإلسباني)،  (إشبيلية 

نيكوالس  اإلسباني)،  بيتيس  (ريال 
الفرنيس)، كريستيان  (ليون  تاليافيكو 

رومريو (توتنهام اإلنكليزي) 
(أتليتيكو  بول  دي  رودريغو  للوسط:   -
باريديس  لياندرو  اإلسباني)،  مدريد 
ألكسيس  اإليطايل)،  (يوفنتوس 
إنسو  اإلنكليزي)،  (برايتون  ماكليسرت 
فرنانديس (بنفيكا الربتغايل)، إيسيكيال 
األملاني)،  ليفركوزن  (باير  باالسيوس 
بيتيس  (ريال  رودريغيس  غيدو 
غوميس  «بابو»  أليخاندرو  اإلسباني)، 

(إشبيلية اإلسباني)
- للهجوم: الوتارو مارتينيس وخواكني 
ماريا  دي  أنخل  اإليطايل)،  (إنرت  كوريا 
(يوفنتوس اإليطايل)، باولو ديباال (روما 
اإليطايل)، خوليان ألفاريس (مانشسرت 
سيتي اإلنكليزي)، نيكوالس غونساليس 
مييس  ليونيل  اإليطايل)،  (فيورنتينا 

(باريس سان جريمان الفرنيس).

                         

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
واشنطن / متابعة الزوراء

غولدن  صفوف  يف  كوري  ستيفن  تعملق 
عىل  الفوز  إىل  ليقوده  ووريرز  ستايت 
 ،١٠٦-١٠١ كافاليريز  كليفالند  ضيفه 
بتسجيله ٤٠ نقطة ضمن دوري كرة السلة 

األمريكي للمحرتفني.
ساكرامنتو  ضد  الفتاً  عرضاً  قدم  كوري  وكان 
نقطة،   ٤٧ بتسجيله  املايض  االثنني  كينغز 
كافاليريز  مواجهة  يف  تألقه  وتابع 
بالفوز  الفعالة  بمساهمته 
كان  حيث  األخري  عىل 
حاسماً يف الربع األخري 
تسجيله  شهد  الذي 
أصل  من  نقطة   ١٨
بينها  املباراة  يف   ٤٠
الثواني  يف   ١٠ أيضاً 
األخرية  الـ٧٨ 
يف  النتيجة  ليحسم 
فريقه.وألحق  صالح 
انتصارات   ٥) ووريرز 
بالتايل  خسارات)  و٧ 
خسارته  بمنافسه 
 ٨ بعد  توالياً  الثالثة 
أيضاً. التوايل  عىل  انتصارات 

دونوفان  كافاليريز  نجم  وكان 
ميتشل قريباً من تحقيق «تريبل 
دابل» (عرش او اكثر يف ثالث فئات 
نقطة   ٢٩ بتسجيله  احصائية)، 
و١٠ متابعات و٩ تمريرات حاسمة 
آواخر  يف  لإلصابة  يتعرض  أن  قبل 
للعالج  دونوفان  وخضع  املباراة. 
قبل أن يعود يف الثواني األخرية من 
جايسون  الثنائي  املباراة.وتألق 
صفوف  يف  براون  وجايلن  تايتوم 
األول  فسجل  سلتيكس  بوسطن 

إىل فوز  ليقودا فريقهما  والثاني ٢٥  نقطة   ٣٤
 ١٣١-١١٢ ناغتس  دنفر  عىل  توالياً  خامس 

معززاً مركزه الثاني يف املنطقة الرشقية.
او  نقطة   ٣٠ سجل  فقد  تايتوم،  اىل  وبالنسبة 

اكثر يف ٧ مباريات حتى اآلن هذا املوسم.
ودفع ميلووكي باكس بطل املوسم قبل املايض 
يانيس  اليوناني  املؤثرين  نجميه  غياب  ثمن 
أمام  فسقط  هوليداي  وجرو  انتيتوكونمبو 
سان أنتونيو سبريز ٩٣-١١١ الذي حقق فوزه 
من  اليوناني  النجم  توالياً.ويعاني  الخامس 
إصابة يف ركبته وهي املباراة الثانية التي يغيب 
عنها توالياً، يف حني تعرض هوليداي إلصابة يف 
كاحله.وكان كلدون جونسون أفضل مسجل يف 
صفوف الفائز مع ٢٩ نقطة بينها سلتان توالياً 
يف آواخر املباراة حسمت الكفة يف صالح فريقه، 
يف حني سجل جيفون كارتر ٢١ لباكس واضاف 
بروك لوبيز ١٩.واستمر غياب خريس ميدلتون 
من  املؤلف  الثالثي  يشارك  لم  كما  باكس  عن 

إىل  باالضافة  كونوتون  وبات  اينغلس  جون 
غريسون ألن املريض.

يف  يعاني  الذي  ليكرز  أنجليس  لوس  وتأثر 
ليربون  نجمه  غياب  من  الحايل،  املوسم  مطلع 
أمام  تواليا  الخامسة  بخسارته  ومني  جيمس 

ساكرامنتو كينغز ١١٤-١٢٠.
مقابل  املوسم  هذا  فقط  فوزين  ليكرز  وحقق 
١٠ هزائم وهو يقبع يف املركز األخري يف املنطقة 
نقطة   ٣٢ فوكس  ارون  دي  الغربية.وسجل 
للفائز مقابل ٢٤ النتونيو ديفيس و٢١ لراسل 

وستربوك مع ليكرز.
صنز  فينيكس  عىل  ماجيك  أورالندو  وتغلب 
١١٤-٩٧ بفضل ٢٠ نقطة و١٠ متابعة لويندل 
كارتر جونيور و١٧ نقطة لفرانز فاغنر، يف حني 
غاب عنه الواعد باولو بونشريو بداعي االصابة 
أفضل مسجل يف  يف كاحله.وكان كامريون بني 
نجم  غياب  يف  نقطة   ٢٢ مع  فينيكس  صفوف 

الفريق كريس بول بسبب اصابة يف وتر أخيل.

القاهرة / متابعة الزوراء
روي  القدم،  لكرة  املرصي  للمنتخب  الربتغايل  املدرب  أعاد 
تشكيلة  إىل  صالح  محمد  اإلنكليزي  ليفربول  نجم  فيتوريا، 
 ١٨ يف  الكويت  يف  بلجيكا  ضد  الودية  الدولية  للمباراة  الفراعنة 
يف  استدعى صالح  فيتوريا  الحايل.وكان  الثاني/نوفمرب  ترشين 
إيهاب جالل يف  للمحيل  للفراعنة خلفاً  له كمدرب  أول تشكيلة 
وليبرييا  النيجر  وديتي  خوض  أجل  من  املايض  أيلول/سبتمرب 
من  هدفني  وسجل  فقط  األوىل  يف  شارك  لكنه  االسكندرية،  يف 
الثالثية النظيفة التي فازت بها مرص، قبل أن يريحه يف الثانية.

اإلنكليزي محمد  أرسنال  التشكيلة عودة العب وسط  وشهدت 
اإلصابة. بسبب  وليبرييا  النيجر  مباراتي  عن  غاب  الذي  النني 

منذ  تدريبي  ملعسكر  املحليني  الالعبني  استدعى  فيتوريا  وكان 
الجمعة.ويسافر  أمس  أول  اختتمه  الجاري  الشهر  من  السابع 
تستعد  التي  بلجيكا  ملواجهة  الكويت  إىل  األحد  اليوم  الفراعنة 
لنهائيات كأس العالم يف قطر حيث أوقعتها القرعة يف املجموعة 

السادسة إىل جانب كرواتيا واملغرب وكندا.
وهنا التشكيلة:

- لحراسة املرمي:  محمد الشناوي، أحمد الشناوي، 
محمد عواد

- للدفاع: عمر جابر، أكرم توفيق، أحمد حجازي، عيل 
جرب، أسامة جالل، محمود عالء، محمد حمدي، حسني 

السيد
النني،  محمد  فتحي،  حمدي  حامد،  طارق  للوسط:   -

مجدي  محمد  حمادة،  محمود  عاشور،  إمام 
أحمد  طاهر،  محمد  طاهر  «افشة»، 

حسن  محمود  «زيزو»،  سيد 
«تريزيغيه»

حسن  أحمد  للهجوم:   -
«كوكا»، محمد صالح، عمر 

مرموش. مصطفي محمد.

الرباط / متابعة الزوراء
شيخة،  بن  الحق  عبد  الجزائري  مدربه  عن  انفصاله  املغربي  بركان  نهضة  نادي  أعلن 
نتائج  عن  فضالً  لقبها،  يحمل  التي  اإلفريقي  االتحاد  كأس  مسابقة  من  إقصائه  غداة 

سلبية يف الدوري املحيل.وقال النادي يف بيان نرشه عرب حسابه عىل فيسبوك إن رئيسه 
اتفق مع املدرب بن شيخة «عىل االنفصال نظراً لتوايل النتائج السلبية محلياً وقارياً»، 
املجموعات  دور  بلوغ  يف  «وفشله  الفريق  وضعية  لتدارس  عاجل  اجتماع  إثر  وذلك 
تحقيق  يف  املغربي  الفريق  اإلفريقية».وفشل  الكونفدرالية  كأس  منافسات  لك من  ذ
الهدف عقب تعادله السلبي األربعاء مع ضيفه االتحاد املنستريي التونيس، بعدما فاز 

عليه األخري ذهاباً بهدف دون مقابل.

                         

املحفل،  أهمية  يتزايد مع  للمنتخب رشف  وألن االنضمام 
وألن ”كأس العالم“ هو املحفل األهم، فإنني أتفهم ما نراه 
من تهرب بعض النجوم عن مشاركة أنديتهم مثل ”مييس 
وبنزيمة“ أو من يبتعدون عن االلتحامات مثل ”رونالدو 
بأفضل  موعودون  بأننا  يقني  عىل  ولكنني  وفنيسوس“، 
نسخة من كأس العالم من حيث األداء ألن النجوم يف قمة 
بعد  الصيف  يف  تأتي  التي  العالم  كؤوس  عكس  عطائهم 

إرهاق موسم طويل، وعىل منصات املونديال نلتقي.

نقال عن جريدة الرياضية السعودية

باريس / متابعة الزوراء
وّجه املدافع املغربي، أرشف حكيمي، رسالة دعم لزميله الحايل يف 

نادي باريس سان جريمان سريخيو راموس.
وكتب حكيمي الذي تم استدعاؤه رفقة أسود األطلس لكأس العالم 
تغريدة عىل حسابه يف تويرت  ”سريخيو  FIFA قطر ٢٠٢٢™ يف 
راموس أفضل مدافع يف العالم“ وذلك بعد عدم استدعائه من قبل 

..™FIFA لويس إنريكي يف قائمة إسبانيا لكأس العالم
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مباراة ثمن نهائي مونديال ٢٠٠٦ تحّولت إىل ما يشـبه «معركة نورمربج»، املدينة األملانية التي اسـتضافت املباراة بني 
هولندا والربتغال.

رفع الحكم الرويس فالنتني إيفانوف عددا قياسـيا من البطاقـات، وصل اىل ١٦ بطاقة صفراء وأربع بطاقات حمراء، يف 
مباراة عنيفة حّولت أرض امللعب أىل ما يشبه حلبة مصارعة!

أبـرز املشـاغبني كان «الربتقـايل» خالـد بولحروز، الـذي تلقى بطاقة صفـراء أوىل إثـر تدخل قاٍس عىل فخـذ الربتغايل 
كريستيانو رونالدو، وثانيًة بعد رضبه لويس فيجو باملرفق.

عـىل الجانـب اآلخر، ُطرد ديكو من صفوف الربتغال بعد نيله إنذارين: األول بعد تدخل قوي عىل جون هايتينجا، والثاني 
للمس الكرة باليد.

ÚÓ€bÌá„Ïfl@Úè‡Á

لندن / متابعة الزوراء
الفني  املدير  هاج،  تني  إريك  الهولندي،  حذر 
ملانشسرت يونايتد، نجمه الربتغايل كريستيانو 
رونالدو وزمالءه من عدم قبول عذر اقرتاب 
كأس العالم، يف ظل استعداد الفريق ملواجهة 

فولهام يف الربيمريليج، اليوم األحد.
وغاب رونالدو عن فوز مانشسرت يونايتد يف 
كأس كاراباو عىل أستون فيال (٤-٢)، مساء 
بعد  وذلك  املرض،  بسبب  املايض،  الخميس 
ساعات فقط من إعالن قائمة منتخب بالده 

ملونديال قطر ٢٠٢٢.
ويف هذا الصدد، قال تني هاج، خالل ترصيحات 
«ال  الربيطانية:  صن»  «ذا  صحيفة  أبرزتها 

يمكنني ضمان جاهزية رونالدو اآلن لخوض 
لقاء  يف  مريضا  كان  حيث  فولهام،  مواجهة 

أستون فيال».
التعايف  «يمكنه  الهولندي:  املدرب  وأضاف 
يستغرق  خطريًا  مرًضا  ليس  إنه  ذلك..  من 
أياًما أو أسابيع.. أعتقد أن رونالدو قد يكون 

متاًحا معنا ملباراة يوم األحد».
وأردف: «الجميع يدرك أهمية مباراة فولهام، 
(لعدم  االعتبار  بعني  العالم  كأس  آخذ  ولن 
بأفضل  سنلعب  مستوى)..  أعىل  عىل  اللعب 
فريق ممكن، فاألهم بالنسبة لنا هو مصلحة 
يونايتد  مانشسرت  يونايتد..  مانشسرت 

فقط».



الرباط/متابعة الزوراء:
تشـارك الهيئـة العليـا لالتصـال السـمعي 
البـرصي الـ“هـاكا“ بوفد يرتأسـه بنعيىس 
عسلون، مديرها العام، ما بني ٠٩ و١٢ نونرب 
الجاري، يف الـدورة الـ٢٢ للمهرجان العربي 
لإلذاعة والتلفزيون املنعقد بالرياض واملنظم 
برشاكة بـني اتحـاد إذاعات الـدول العربية 

وهيئة اإلذاعة والتلفزيون السعودية.
وقدمت الهيئـة املذكورة باملـوازاة مع هذه 
الـدورة، عـرب رواقهـا بمعرض ”مسـتقبل 
اإلعالم“ FOMEX ٢٢ املصاحب للمهرجان، 
تجربتهـا يف مجـال تقنني الربامـج اإلذاعية 
والتلفزيونيـة، وعروضـا وتوضيحات حول 
اختصاصاتهـا ومهامهـا الراميـة إىل تعزيز 
حريـة التعبـري واإلبـداع السـمعي البرصي 
بما يرقى بذوق وانتظـارات جمهور اإلعالم 
ويضمـن له الحـق يف محتوى ينسـجم مع 

مبادئ حقوق االنسان وقيم الديمقراطية.
وقـال بنعيىس عسـلون، يف ترصيح صحفي 
لوسـائل اإلعـالم، إن الـرواق تفاعـل طيلة 
أيـام املهرجـان مـع زوار املعـرض بتقديم 
رشوحـات وتوضيحات حول مهـام التقنني 
ومبادرات الهيئة العليا كمؤسسة دستورية 
تسـهر عىل ضمان الحق يف اإلعـالم وتنويع 
العرض السـمعي البـرصي ومواكبته تقنيا 

عـرب نظامهـا املعلوماتـي (HMS)، املطور 
داخليـا، واملتكامـل مـن حيث اسـتعماالته 
املتعـددة؛ بدءا باسـتقبال إشـارات البث إىل 

تخزين املحتويات السمعية البرصية، مرورا 
بفحصها عىل ضوء املرجعيات املعيارية التي 
تؤطر حرية التعبري عرب الوسـائل السمعية 

البرصيـة، مضيفا أن هذا هـو نفس النظام 
الـذي تتقاسـمه الهيئـة العليـا مـع العديد 
مـن الـدول يف إطـار عالقـات التعـاون مع 

املؤسسات النظرية.
وأوضـح املدير العام للهيئـة العليا لالتصال 
السـمعي البـرصي أن أطـر الهيئـة قدموا 
إجابات عىل تسـاؤالت الوافديـن والزائرين، 
وصحفيـني  ومنتجـني  مسـؤولني  مـن 
وإعالميـني، بخصـوص انتـداب الهيئة من 
خـالل شاشـة تفاعليـة ولوحـات إخبارية 
وتعريفية بعني املكان، واالطالع عىل مختلف 

الدالئل التي أصدرتها الهيئة.
يشـار إىل أن املعـرض عرف مشـاركة أكثر 
مـن ١٢٠ عارضا مـن مختلف املؤسسـات 
والـرشكات العربيـة واإلقليميـة والعاملية، 
قدمـوا خاللـه أحـدث اإلنتاجـات اإلذاعية 
والتلفزيونيـة إىل جانـب التعريـف بأحـدث 
املعدات والوسـائط املتطورة للمشـتغلني يف 

الحقل اإلذاعي والتلفزيوني العربي.
ويروم معرض مسـتقبل اإلعـالم إىل تفعيل 
وتنشـيط اإلنتاج اإلعالمي بشـقيه اإلذاعي 
والتلفزيونـي، وإيجـاد بيئة خصبـة لتبادل 
األفـكار واآلراء والخـربات املتعلقـة بآخـر 
املسـتجدات عىل صعيـدي التقنية واالبتكار 
املرتبطني بمجال صناعـة اإلعالم واملحتوى 

محليا وإقليميا وعامليا.
الثانيـة  ويتضمـن جـدول أعمـال الـدورة 
والعرشين من املهرجان، املنظمة تحت شعار 

“ اإلعـالم يف عالم يتشـكل“، إقامة أكثر من 
٣٠ ورشـة عمل وجلسة تناقش فيها جميع 
املوضوعـات املتعلقـة باإلنتـاج التلفزيوني 
واإلذاعـي، واإلعـالم الريـايض والنجوميـة، 
إضافة إىل مشاركة املرأة ودورها يف السينما 
وقضاياهـا عـرب التاريـخ، إىل جانب أوراش 
عمـل تتمحور حول صناعـة األفالم والعمل 
اإلعالمي املسـتقل، وغريها من املوضوعات 
التي سيناقشـها املهرجان عـىل مدى أربعة 

أيام.
كمـا سـيعرف املوعد ذاتـه تتويـج األعمال 
التلفزيونيـة  املسـابقات  بجوائـز  الفائـزة 
واإلذاعيـة البالـغ عددها ٦٠ جائـزة ما بني 
بالتزامـن مـع معـرض  ذهبيـة وفضيـة، 
مسـتقبل اإلعالم (FOMEX) خالل املدة ١٠ 

و١٢ نوفمرب الجاري.
ويهدف املهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون 
اإلذاعـي  اإلنتـاج  تطويـر  يف  اإلسـهام  إىل 
والتلفزيونـي العربـي، ورفع مسـتواه عىل 
النحو الذي يلبـي تطلعات الهيئات األعضاء 
واملبـادئ التـي تعمل من أجلهـا، وكذا رصد 
اإلنتـاج  يف  والجـادة  املبتكـرة  االتجاهـات 
اإلذاعي والتلفزيوني العربي وتشـجيعها يف 
سـبيل تنمية الطاقات اإلبداعيـة العربية يف 

هذا امليدان.
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بغداد / نينا:
 اعلـن وزيـر الثقافـة، احمـد 
البدرانـي، عن املـيض بمقرتح 
الوفـاء  مـرشوع   ” تأسـيس 
للرواد ”، وإقرار ترشيع قانوني 
خاص لصندوق رعاية الفنانني 

واالعالميني .
احمـد  الثقافـة  وزيـر  وقـال 
احتفاليـة  خـالل  البدرانـي، 
تكريـم رواد الصحافـة والفن 
 ” مؤسسـة  نظمتهـا  التـي 
خطـى“ بالتعـاون مـع هيئة 
امـس  واالعـالم  االتصـاالت 
السـبت يف بغـداد:“ ان العالقة 
بـني الصحفي والفنـان عالقة 
وثيقـة جـدا، وكالهمـا يقـدم 
صـورة واضحـة للعالـم عـن 

مايدور يف هذا املجتمع ”.
املكرمني:“  مخاطبـا  واضـاف 
تأثريكم كبري جدا عىل املجتمع 
مـن خـالل مـا ترسـلون مـن 

الرسـائل التـي تدخـل بيـوت 
نتصـور،  ممـا  ارسع  النـاس 
وترتكـون أثرا كبـريا يف نفوس 
تلـك  وترسـلون  املجتمـع، 
الرسـائل التي من شـأنها بناء 

املجتمع وتطوره“.
وتابـع الوزيـر :“ يف اجتماعنا 
الـوزاري االول اقـرتح البعض 
ان نعمل عىل تأسـيس مرشوع 
الوفـاء للـرواد، ونحن ماضون 

بذلـك ونتقـارب معكـم ليعود 
بزهوهـم  جديـد  مـن  الـرواد 
وارثهـم، بعـد ان اثقلهم عناء 
السياسـيني  وجفـو  االيـام 
واالداريـني ”. مبينا :“ ان هناك 

مرشوعـا آخـر هـو ان نضـع 
صندوقـا ، ونطلب مـن وزارة 
املاليـة عـرب ترشيـع قانونـي 
خـاص للفنانـني واالعالميـني 
عامة ، وسيكون للصندوق دور 
كبري يف تغطية حاجات الفنانني 
الذين قدموا لنـا الكثري“.وافاد 
انه :“ سـيكون لنا لقاء موحد 
قريبا مع صحفيـني وفنانيني 
وادباء ، ولقاءات خاصة اخرى 
لنطلع عىل همومهم ، ونحاول 
الصعـاب  نذلـل  ان  جاهديـن 
امامهـم ليعـودوا للحيـاة كما 
بدأوهـا اول مـرة“. مؤكـدا ان 
” هـذا اليوم يعـد مميزا ونحن 
نكـرم ونحتفي بنخبـة رائعة 
قدمـت وبذلت الكثـري ، وكانت 
شموعا تتقد وتقدم من عمرها 
لهذا البلد كلمـة صادقة واعدة 
جسـدت نرباسـا يف الصحافـة 
املسموعة واملقروءة واملرئية“.

باريس/متابعة الزوراء:
 أعلنـت وكالة فرانس برس ، تجديد مهام 
رئيـس مجلـس إدارتها فابريـس فريس 
لوالية ثانية مدتها خمس سـنوات، بسبب 
نجاح مرشوعه اإلسـرتاتيجي الذي حقق 
للوكالة التعايف املايل وسط أزمة اقتصادية 

تعصف بوسائل اإلعالم.
واختـار مجلـس اإلدارة املؤلـف مـن 18 
الصحافـة  عـن  ممثلـون  هـم  عضـوا 
الفرنسـية والحكومـة وموظفي الوكالة، 
باإلضافة إىل رئيس املجلـس، تمديد والية 
فريـس بدال مـن فتح باب املنافسـة أمام 

مرشحني آخرين.
وأعيـد انتخـاب فريـس بأغلبيـة كبـرية 
بعـد جلسـة اسـتماع حـول ”مرشوعـه 
اإلسـرتاتيجي“ الـذي ”سـيكون بمثابـة 
أسـاس للتفاوض مع الدولة بشـأن عقد 
األهـداف والوسـائل املسـتقبلية“ للفرتة 
بـني 2024 و2028، بحسـب إدارة وكالة 

فرانس برس.
ويقوم هـذا املرشوع ”عـىل ثالثة محاور 
إسرتاتيجية جديدة تهدف إىل تعزيز ريادة 
الوكالة يف مكافحة املعلومات املضللة بما 
يجعلهـا الوكالة املفضلة لوسـائل اإلعالم 
حـول العالم من خـالل التقدم يف التغطية 
التحريريـة والخدمـات املقدمـة، وأخـريا 
ترسيـع وتنويع قاعـدة زبائنهـا من غري 

وسائل اإلعالم“.
وخاضت الوكالة تحت إدارة فريس معركة 
لجعل منصات مثل غوغل وفيسبوك تدفع 
للنارشين والوكاالت مقابل محتوى األخبار 
الذي يجـذب الكثري من القراء إىل املنصات 
الرقمية. وتم التوصل إىل اتفاق مع غوغل 
يف خريف عام 2021 بشـأن الحقوق ذات 
الصلة (الدفع مقابل اسـتخدام محتواها 
ملدة خمس سـنوات). كمـا وقعت فرانس 
بـرس أيًضا عقدين تجاريـني مع العمالق 
األمريكي، ملدة خمس سنوات أيًضا (بشأن 
تدريب الصحفيني وطـالب الصحافة عىل 
التحقيـق الرقمي وإنتـاج املقاطع املرئية 
للهواتـف الذكيـة)، وبقي مبلـغ كل هذه 

االتفاقات رسيا.
التـي حققتهـا  النتائـج  أهميـة  وتأتـي 
الوكالـة يف ظـل هيمنة املنصـات الرقمية 
عىل صناعـة األخبار وبثها واسـتقطابها 
للجماهري، حيث اعترب الكثري من املحللني 

أن البسـاط انسـحب تدرجياً من وكاالت 
األنباء العاملية يف رسعة نقل الخرب وإتاحة 
تداولـه عاملياً لحظة وقوعه؛ ما تسـبب يف 
زعزعـة مكانة هذه الـوكاالت التي كانت 

قبل عقود هي املصدر الرئييس لألخبار.
لكـن فريـس يـرى أن ”مواقـع التواصل 
االجتماعي تعد بالنسـبة إلينـا مكملة لنا 
أكثر من كونها منافسـة“، مشـرياً إىل أنه 
مـن املخاطر التـي تواجه وسـائل اإلعالم 
اليـوم ”شـيخوخة جمهورهـا، إذ إنه من 
املهم تجديد املواضيع والزوايا وطرق البث 

الستقطاب الشباب إىل هذه الوسائل“.
وأشـارت دراسة سـابقة موسـعة ملركز 
أبحـاث ”بيـو“ األمريكـي بعنـوان ”كيف 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  تعيـد 
تشـكيل األخبـار“، إىل أن أكثـر من نصف 
االجتماعيـة  الشـبكات  مسـتخدمي 
يشاركون يف نرش أخبار ومحتوى إعالمي 
يتضمن نصوصاً وصوراً ومقاطع فيديو. 
بينما أظهرت نتائج اسـتطالع رأي حديث 
أجرتـه مؤسسـة ”آي إن جـي“ مع عدد 
مـن الصحفيـني الدوليـني، أن 50 يف املئة 
من الصحفيني يعتـربون مواقع التواصل 
مصدراً حياً لألخبار رغم عدم مصداقيتها 
يف الكثـري مـن األحيان، يف حـني أن 73 يف 
املئة منهـم أكدوا أنهم يسـتعينون باملواد 
واملحتوى األكثر قيمة ومصداقية بالنسبة 
إليهم مثـل مقاطع الفيديـو والتغريدات، 
والسـيما التي تخص الزعماء والرؤسـاء 
وقادة الـدول. بل ويعتقـد أكثر من 60 يف 
املئـة مـن الصحفيـني، أنـه ال يمكن ألي 
وسيلة إعالمية أو وكالة أنباء االستمرارية 

من دون شبكات التواصل االجتماعي.

وركز فريس خالل فرتة عمله عىل الفيديو 
والتحقيـق الرقمـي، وموضـوع الرشاكة 
مـع مجموعـة فيسـبوك، باإلضافـة إىل 
تنويع دخل الوكالة الفرنسـية عرب رشكة 
”فاكتسـتوري“ الفرعية بإنشاء محتوى 
لالتصال بالعالمة التجارية. كما أرص عىل 
موضـوع التنوع من حيث املوارد البرشية 
بإنشـاء لجنـة مخصصـة، ومـن حيـث 
املحتوى التحريري بإنشـاء منصب داخل 
هيئـة التحرير مخصص للتنوع عىل وجه 

التحديد.
وعقـدت الوكالـة اتفاقـا مـع مجموعـة 
فيسـبوك، يمكنهـا مـن تعّقـب األخبـار 
الكاذبـة املنتـرشة عىل املوقـع وتخفيض 
نسـبة املشـاهدة للصفحات النارشة لها 
وإبـالغ املسـتخدمني الراغبني بمشـاركة 
هـذه األخبار بأنها غـري صحيحة. وقالت 
فرانس بـرس أن هذا العقد مع فيسـبوك 
يفيـد يف كبح انتشـار األخبـار املغلوطة، 
لكنـه ال يؤّثـر بـأي حـال عـىل املحتـوى 

والقرارات التحريرية للوكالة.
وكان فابريـس فريـس (62 عامـا) قـد 
انتخـب لواليـة أوىل يف أبريـل 2018، بعـد 
االسـتقالة املفاجئـة للرئيـس التنفيـذي 

إيمانويل هوغ.
ووكالـة األنبـاء الفرنسـية الدوليـة التي 
يعمل فيها 1700 صحفي، وهي موجودة 
يف أكثـر مـن 150 دولة، وتقـدم خدماتها 
بسـت لغـات، قالـت يف بيـان إن ”واليـة 
فابريـس فريـس الجديـدة تدخـل حيـز 
التنفيـذ يف نهاية الوالية الحالية، أي يف 15 

أبريل 2023“.
اإللكرتونـي  الربيـد  يف  فريـس  وأوضـح 

للموظفني ”بفضل جهود الجميع، تعافت 
وكالـة فرانس بـرس، واسـتعادت النمو 
والربحية والجاذبية“. وأكد ”ال يزال هناك 
الكثـري الـذي يتعني القيام بـه لتأكيد هذا 
التعـايف، خاصـة وأن الوضـع االقتصادي 
سـاء بشـكل كبري منذ فربايـر والحرب يف 

أوكرانيا“.
يذكـر أن اندالع الحـرب يف أوكرانيا أدى إىل 
تعقيـد األوضاع يف وسـائل اإلعـالم. ومنذ 
بداية العـام ، كان من الرضوري مواجهة 
ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع سعر الدوالر 
مقابـل اليـورو، مع الضعـف االقتصادي 
لنـارشي الصحافـة (اعتماًدا عـىل زيادة 
أسـعار الورق) أو حتى التهديدات املعلقة 
عىل أنشـطة التحقق من صحة املعلومات 

التي تدفعها رشكة ميتا للصحافة.
لكن ومع صعوبـة األوضاع االقتصادية 
أهميتهـا  عـىل  األنبـاء  وكاالت  أكـدت 
يف التغطيـة اإلخباريـة، خـالل الحـرب 
األوكرانية من خالل قوة وفاعلية وتأثري 
وكاالت األنبـاء العامليـة خاصـة الثالث 
ووكالـة  الربيطانيـة،  رويـرتز  الكبـار 
الصحافة الفرنسية، واألسوشيتد برس 
األمريكيـة، ودورها يف صناعـة األخبار 
يف العالـم وتأطري األحـداث العاملية بما 
يحقق مصالـح الدول والكيانـات التي 

تقف خلف تلك الوكاالت.
وأعلنـت وكالـة فرانس بـرس يف أبريل 
بنسـبة  زادت  التجاريـة  إيراداتهـا  أن 
4.1 يف املئـة عـام 2021 مقارنة بالعام 
إىل  األربـاح  صـايف  ووصـل  السـابق. 
مسـتوى ”تاريخي“ بلـغ 10.6 مليون 
يـورو مقارنة بـ5.3 مليـون يورو عام 
2020 و0.4 مليون يف 2019 وهو العام 
الذي عادت فيـه وكالة فرانس برس إىل 

تحقيق ربح للمرة األوىل منذ 2013.
ويف نهايـة عـام 2019، وقعـت وكالـة 
فرانـس برس عقدا لألهداف والوسـائل 
مع الدولـة للفرتة بـني 2019 و2023، 
توفر بموجبـه األخرية هبة بقيمة 583 

مليون يورو.
وحققت خطة االدخار التي تم إطالقها 
قبل ثـالث سـنوات 11 مليـون يورو يف 
2021. وبذلـك، تـم الوصـول إىل  عـام 
إجمايل الهدف املحدد لعام 2023 بنسبة 

80 يف املئة.

الرياض/متابعة الزوراء:
أكـدت إرساء عسـريي، الرئيـس 
املرئي  اإلعـالم  لهيئـة  التنفيـذي 
واملسـموع السـعودية، أن حجم 
قطـاع اإلعالنـات يف اململكة يقدر 
بــ11 مليـار ريـال (2.9 مليـار 
يف  األكـرب  وهـو  سـنوّيا،  دوالر) 
إىل  الفضـل  عازيـة  املنطقـة، 

ترخيص ”موثوق“.
وقالـت عسـريي، ضمـن كلمتها 
يف جلسـة ”مسـتقبل الترشيعات 
اإلعـالم“  تطـور قطـاع  يف ظـل 
خـالل املهرجان العربـي لإلذاعة 
والتلفزيون بالرياض، إن ترخيص 
”موثـوق“ هـو إحدى مبـادرات 
وتوطـني  اإلعـالم  إسـرتاتيجية 
قطاع الدعاية واإلعالن يف اململكة 

العربية السعودية وتنظيمه.
السـعودية يف األول مـن  وبـدأت 
قـرار  تطبيـق  املـايض  أكتوبـر 
هيئـة اإلعـالم املرئي واملسـموع 
يف السـعودية منـع اإلعالنـات يف 
االجتماعـي  التواصـل  منصـات 
ترخيـص  إصـدار  دون  لألفـراد 
”موثوق“، حيث يعترب الرتخيص 
إلزاميا بالنسـبة إىل األفراد ملزاولة 

اإلعالنات.
”أن هـدف  إىل  ولفتـت عسـريي 
’موثـوق‘ هو تنظيم وضع األفراد 
املتقدمني للمحتوى اإلعالمي عرب 
وسـائل التواصـل االجتماعـي“، 
اإلعـالم  ”وسـائل  أن  موضحـة 
السـعودية يف املـايض كانت ذات 
اتجـاه واحد، ولكـن اآلن كل فرد 

هو إعالمي وصانع محتوى“.
وعملت السعودية عىل إلزام املعلن 
بإصدار ترخيص ”موثوق“ حتى 
وإن كان خـارج اململكة، ويف حال 
لم يلتزم بذلك يتم فرض العقوبات 
من جهـات االختصـاص، وقالت 
الهيئـة إنـه يمكـن للفـرد املعلن 
غري السـعودي إصدار الرتخيص، 
وذلك بعد امتالكه سـجالً تجارياً 
وترخيصـا مـن مكاتـب الدعاية 
املرئيـة  اإلعالميـة  واإلعـالن 
التسـويق  واملسـموعة، ومكاتب 

ووكاالت الدعاية.
”أن  إىل  عسـريي  وأشـارت 
مسـؤوليات الهيئة قد تغريت مع 
التـي حدثـت مؤخرًا  التطـورات 

يف مجـال اإلعـالم“، الفتـة إىل أنَّ 
الهيئة هي املنظـم لقطاع اإلعالم 
يف اململكة العربية السـعودية بما 

يشمله من مجاالت مختلفة.
وأوضحت هيئة اإلعالم أن ترخيص 
”موثـوق“ لألفـراد املعلنـني عرب 
حساباتهم الشخصية يف منصات 
التواصـل االجتماعـي، وال يلـزم 
الرشكات واملؤسسـات بإصداره. 
رشكات  تعاُقـد  حـال  يف  ولكـن 
الدعاية واإلعالن مع األفراد، فإن 
ذلـك ال يغنـي الفـرد عـن إصدار 
الرتخيص، بل يجـب عىل املعلنني 
األفـراد إصـدار الرتخيـص يف كل 
الحـاالت لتتمكـن الـرشكات من 

التعاقد معهم.
”موثـوق“  ترخيـص  ويشـمل 
االجتماعـي  التواصـل  منصـات 
تويرت وإنسـتغرام ويوتيوب وتيك 
توك وسـناب شـات وفيسبوك يف 
الوقت الذي أكـدت فيه الهيئة أنه 
ال يمكـن نقـل ملكيـة الرتخيص 
إىل شـخص آخر، يف حني أن العمر 
املسموح به إلصدار الرتخيص 18 

عاما فما فوق.
السـلطات  أن  مراقبـون  ويـرى 
السـعودية سـعت إىل االسـتفادة 
من حجم سوق اإلعالن يف اململكة، 
وإنهاء واقع أن نسـبة كبرية منه 
تذهـب إىل رشكات خارج اململكة، 
لذلك اعتمدت إسـرتاتيجية إلنهاء 
احتكار الرشكات األجنبية لسوق 
الجمهـور  اإلعالنات.ويشـكل 
السعودي للمعلنني جزءا كبريا من 
املسـتهلكني يف املنطقـة. ويراهن 
السعوديون عىل أن معظم وكاالت 
الدعايـة واإلعـالن الدوليـة، التي 
تتواجد بكثرة يف اململكة وتسيطر 

عىل جزء كبري من السوق، تفتقد 
إىل مجموعـة مـن العوامـل التي 
تجعلهـا غري قريبة مـن املواطن، 
أهمها عدم إجادتها للغة التسويق 
عـىل  العتمادهـا  نظـراً  املحليـة 
عنـارص أجنبيـة، مـا نتجت عنه 
إعالنات ودعايات ال تتناسـب مع 
طبيعـة املجتمـع، وأدى إىل وجود 
ردود فعـل كثـرية مـن املواطنني 
يف وسـائل التواصـل االجتماعي، 
مطالبـني بـرضورة احـرتام تلك 
الوكاالت لعادات وتقاليد اململكة، 
أو اسـتبدالها بـوكاالت وطنيـة، 

يعمل فيها شباب سعوديون.
واستغلت مجموعة ”أم. بي. يس“ 
اإلعالمية هـذه الفرصة باالتجاه 
نحـو تحقيـق التكامـل اإلعالمي 
يف  موقعهـا  وبدعـم  واإلعالنـي 
والعربيـة،  املحليـة  السـوقني 
والدخول يف رشاكات إسرتاتيجية 
من أجل نمـو املجموعة يف مجال 
التسويق اإلعالني باململكة وتغيري 
املعادلـة اإلعالنية، وقامت يف عام 
2020 باالسـتحواذ عـىل حصـة 
أقلية يف الرشكة العربية للتعهدات 
الفنيـة، وهي مجموعـة إعالنية 
رائـدة تعمـل يف السـعودية منـذ 
أربعـة عقود، وذلك بعـد أن أنهت 
تعاقدهـا التاريخـي مـع وكيلها 

اللبناني ”مجموعة شويري“.
وكانت هـذه الرشاكة هـي األوىل 
التـي تتوىل فيها رشكة سـعودية 
دفـة قطـاع اإلعـالن، بعـد إنهاء 
شـويري  مجموعـة  احتـكار 
لإلعالنـات، مـا اعتـربه البعـض 
بدايـة إلنهـاء هيمنـة املعلن عىل 
املـواد اإلعالميـة التـي تقدم عرب 

الشاشات السعودية.

لوس أنجلس/متابعة الزوراء:
تنقل نتفليكس مبـارشة عرضاً للفكاهي األمريكي 
كريس روك، يف سـابقة للمنصـة العمالقة يف مجال 
البـث التدفقـي السـاعية لتعزيـز موقعهـا يف ظل 
املنافسـة املتزايـدة من منصات أخرى سـبقتها إىل 

نقل العروض املبارشة.
وأعلنـت املنصـة الرائـدة عامليـا يف مجـال الفيديو 
بالبث التدفقي أنها سـتنقل العرض مبارشة مطلع 
2023، وفـق ما ورد يف بيان وعدت فيه نائبة رئيس 
الشبكة للمحتويات الفكاهية روبي برو املشرتكني 

بـ“أوقات ال ُتنىس“.
وواجهت الشـبكة أزمـة نمو يف النصـف األول من 
العـام الحايل، إذ فقدت مليوناً ومئتي ألف مشـرتك، 

ما دفعها إىل اتخاذ تدابري مختلفة لتبديل الوضع.
وتتيـح نتفليكـس خصوصـاً اعتباراً مـن نوفمرب 
الحـايل، اشـرتاكاً شـهرياً بسـعر أدنـى لكـن مـع 
إعالنات، بهدف استقطاب مشرتكني جدد وتحقيق 

إيرادات إضافية.

كما يشـكل النقل الحـي لعـرض الفكاهي كريس 
روك الـذي تصّدر عناوين األخبار إثر حادثة الصفع 
الشـهرية التي تعرض لها عىل يد املمثل ويل سميث 
خالل حفلة األوسـكار، وسيلة لتنويع العرض لدى 

املنصة.
وتعتـزم نتفليكـس أيضا نقـل مباريـات رياضية 
مبارشة عىل منصتها، وفق معلومات نرشتها ”وول 

سرتيت جورنال“ هذا األسبوع.
ويف ظل املنافسـة املحتدمة يف قطـاع خدمات البث 
التدفقـي، تتيـح منصـات منافسـة لنتفليكـس، 
خصوصـا ”ديزني بلس“ و“أمـازون برايم فيديو“ 
للمشـرتكني مشاهدة منافسات رياضية أو حفالت 

فنية مبارشة.
وقـد نظمت نتفليكـس التي ازداد عدد مشـرتكيها 
بواقع 2.4 مليون شـخص إضـايف يف الربع الثالث، 
مهرجانـاً فكاهيـاً سـنوياً يف لـوس أنجلـس. لكّن 
العـروض املقدمـة خالل هـذا الحـدث ال ُتنقل عىل 

الهواء عرب املنصة.
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ديوان الشاعر كريم الزيدي، حالة شعورية تخلق 
بداخلـه عوالـم مختلفـة، القصائد عنـده تحكي 
عن تجربته يف خـوض غربته يف بالد املهجر بعيداً 
عـن مجتمعـه، يخوض تجربة نفسـية عاشـها 
ويعيشها محتجاً عىل ذاته، يقول ادونيس (الشعر 
رؤيا واحتجاج عىل السائد وتساؤل حول املمكن) 
ألن الشـعر حالة رومانسية يعرب بها الشاعر عن 
شـعوره أثناء مسـريته يف الحياة سواء يف بلده او 

يف بالد الغرب. 
الديـوان ( تشـظى عاريـاً ) يحتـوي عـىل 130 
قصيـدة يتنقل بها النص الشـعري مـن حالة اىل 
حالة اخرى يف سياق شعري جميل، الشاعر كريم 
الزيدي يرسـم بالكلمات ، إذ ان اللغة بحر واسـع 
ال حدود له، صدق الشـاعر نـزار قباني بمقولته 

(الشعر هو الرسم بالكلمات).    
يوحـي العنـوان ( تشـظى عارياً ) التشـظي اىل 
اجـزاء عديدة، هي معاناته التي يشـعر بها وهو 
يف بالد الغربة ، تفرتسـه االحـالم والذكريات التي 
تمـزق ذاكرته، غادر العـراق طلبـاً للحرية، كما 
هو معروف ( االغرتاب ) هـو االنفصال، ويقصد 
بـه فقـدان البيئـة االجتماعيـة، فيكـون اغرتاباً 
عن الذات، تناول الشـاعر مواضيـع متعددة من 
واقـع العراق وكندا، تحفـل بعذوبة ودفق الحياة 
والحب والجمال تاركاً يف دواخل املتلقي فيض من 
املشـاعر االنسانية، بسـبب معاناة الشاعر كريم 
الزيـدي وشـعوره باالغـرتاب، وهذا مـا نجده يف 
قصائده : رائحة الوطن ،وطني أحبك ،عراق ،ابق 
وديعـاً، امنية ، للنارصيـة ،العودة لألرض ، ألنني 
العراق وغريها من القصائد، نذكر هنا مقطع من 

قصيدة : ( رائحة الوطن ):      
(أيـام وأنا أغادر العـراق /  راجعاً لوطني كندا  /  

ماذا آخذ معي ؟ /  أخىش أن أسأل بقاالً
أعطـي كيلو غرامـاً من رائحة وطـن  /  ونصف 

كيلو حفنة دموع  /  وغرام طفلة مشاكسة 
ورائحـة أزهـار تهـرب  /   مـن رائحـة املوت  /  

أخىش ان أسأل  /  ألجد نفيس محجوزاً

يف مطـار بغـداد  /  بتهمـة.../  مختـل عقلياً .) 
ص28

ركـزت  التـي  وجدانيـة،  قصائـد  الديـوان  يف 
بمواضيعهـا عىل العشـق ،الهيام ،البعـد ،الهجر 
وغريهـا منهـا قصائـد : الحـب جنـون ، عشـق 
الدمـوع ،حب مجنون وعتمـة ، وهذا مقطع من 

قصيدة جاءت بعنوان (دمي عىل شفتيها ).
( أنـت / يامـن خدشـِت  /  أصابع املوسـيقى / 
وسيفك ذبح أطفال الكلمات  / ال بحر / تعومني 
فيه  /  يغسـل آخر قطرات الـدم  /  العالقة عىل 

شفتيك) ص74 .
بعض قصائد الديوان جاءت عىل شـكل ومضات، 
تشبيهات واسـتعارات مثل الطيور او الحيوانات 
او الجن مثل قصائد : وانتحرت.. عيناك سكينة ، 
ارق ، تعريفات ، بكاء املوسيقى،  رماد ،  وها هي 

قصيدة (وانتحرت):
( السـماء اآلن  /  راكضة  / للبحر /  وانتحرت) 

ص46
كما ويتمتع الديـوان بقصائد عن االم، هذا الرمز 
الوجـودي الـذي تتجاوز دالالتـه الرمزية اىل ابعد 
الحـدود ، (االم ) والتـي جـاء يف الحديث الرشيف 
عنها،(الجنـة تحـت اقدام االمهـات)، وقال فيها 
شكسبري: ( ليس يف العالم وسادة أنعم من حضن 
أمـي ): وهذه قصيدة الشـاعر كريـم الزيدي عن 
األم ،جاءت تحت عنوان : أماه.. أيقظيني ،وكذلك 
قصيـدة  ال ترتكيني، كما ونذكـر هنا مقطع من 

قصيدة ( قلب أم ):
( أماه  /  من قال لك  /  ان غيوم السماء  /  الله 

يضعها يف مقلتي /  كيما تمطر؟) ص135  
نصوص املجموعة شـفيفة املعاني، بدون حشو، 

متعـددة االفـكار، مكثفـة، تحمل صـوراً عديدة 
متنوعـة كالقصائـد التاليـة : تصحـر البحـر  ،  

العودة لألرض ،  بموتي حياة  و وصية ، 
نذكر قصيدة (نحو القبل):

( امرحـي /  اعبثـي /  بـكل قبلة بعثتهـا لك  /  
انحريهـا  /  مـن الوريـد  /  اىل الوريـد  / كـم 
كنـت مجرمـة   /   ترضجني يدك بـدم االزهار ) 

ص137
هكذا تنوعت قصائد الديـوان بني قصائد قصرية 
واخرى طويلـة، اغلبها تحمل همـاً وطنياً، كون 
الشاعر يسكن يف كندا تزدحم يف ذاكرته الكثري من 
الذكريـات، تجد قصائده عىل العراق وعىل مدينته 
النارصيـة التي ترعرع فيها، قسـم من القصائد 
تحكـي ازمة االنسـان مـع السـلطات الحاكمة، 
صـوراً بليغة مرتعـة بالغضب والسـخرية، مثل 
قصائـد : رس النـدوب  /  االختيـار املرير  ،  نذكر 

قصيدة ( سألني جاري الكندي):
( سـألني جاري الكندي /  ما رس هذه الندوب  /  
عـىل قدميك ورجليـك  /  قلت له: آثـار من رحلة 
صيـد يف غابـة  /  همـس مسـتنكراً  /  ال يوجد 
حيوان يفعل هكذا  /  قلت له: كيف تسمع غنائي 
يف الليل  /   قال: ال افهم ما تقول  /   أشعر بنربة 
حـزن  /   قلت هـذه الندوب تعويذة أحملها معي  

/   كيما أنىس العراق ) ص 43 .     
يف الديـوان باقات نرجسـية جميلـة من خلجات 
النفـس والـروح والذاكـرة ونبض مـن الوجدان 
ولوعة لفراق العراق القرصي بأسـلوب شـاعري 
وعوملـة خفية...  الشـاعر كريم الزيـدي مرهف 
االحسـاس....  املشـاعر واالحاسـيس املختلفـة 
تكسـب القصائد تنوعـاً وغنى يف كلمـات الحب، 
يتحدث عـن حبه القديم كما جـاء يف قصيدتي ( 
املختلف ) و(دعوة مسـافر) نذكـر هنا قصيدة ( 

بموتي حياة ):
(خذنـي اىل وطن أموت فيـه  /  كما كنت رقبتي 
يف مقصلـة االعـدام  /  أتـرك يل أطفـال وطنـي 
يضحكون  /   كيما أسمع   /   صخب  /  فرحهم   

/   وأهمس  /   ثمة  حياة  ) ص120.
وأخرياً أغلب القصائـد نابضة بالحياة والحيوية، 
بأسـلوب قصيص تحمل عنرص الحوار الخارجي 
أكسـبها مالمح انسـانية وصـوراً تحمـل أبعاداً 
ودالالت متنوعة، فنية ورمزية، استعرض الشاعر 
كريـم الزيـدي جراحـات الـذات وتشـظيها من 
خالل التنـوع يف قصائد الديوان ،هـذا التنوع من 
االبتعاد عن الوطن وقسوة الغياب ، واالغرتاب هو 
االنفصال عن املجتمع وعن الذات يقول ماركس: 
( يف االغـرتاب العملية التي يتحول فيها االنسـان 
اىل حالة تشـيؤ، حيث يسـتبعد من خـالل العمل 

ويصبح بقوة عمله سـلعة تباع يف االسـواق ).
الديـوان مـن منشـورات االتحـاد العـام لألدباء 
والكتاب يف العراق عام 2021 بواقع 229 صفحة 

من الحجم املتوسط.

 

 

الزوراء / خاص :
شـارع املتنبـي يشـهد حركـة سـاخنة ، بائعـون 
ومتفرجـون ومثقفـون ، وعيـون ترصـد عناوين 
الكتـب، والقليـل منهـم مـن يمـد يـده اىل جيبـه ، 
ومكتبـات مغمورة بضوء املعرفـة ينتظر أصحابها 
أن يفتـح الله عليهم باب الـرزق الحالل ، ومطاعم 
صغرية تقدم وجبات رسيعة لرواد هذا الشارع الذي 

بصم عىل وجه تاريخ بغداد بصمته املضيئة .
دلفنا اىل زقاق حيث مكتبة دار الكتب العلمية ، وعند 
دخولنا إليها كان الهدوء يهيمن عىل أجوائها ، هدوء 
مشـوب بهيبة املكان الذي احتضن عرشات الرفوف 
التـي تحمل ما أفرزته العقول من ثراء معريف كبري ، 
وفتـح أمام الجميع أبواب املعرفة الواسـعة ونوافذ 

للمرجعيات العلمية النادرة .
كان هدفنـا من هذه الزيـارة هو اللقاء مع الدكتور 
عبـد الوهـاب الـرايض صاحـب مكتبـة دار الكتب 
العلميـة، والحاصـل عـىل الهندسـة مـن الجامعة 
املستنرصية ، وشهادة الدكتوراه من معهد التاريخ 

والرتاث العلمي للدراسات العليا .
دخلنا عليه يف مكتبه املتواضع األنيق ، كان هو اآلخر 
متواضعـا أنيقا ، لم نضع اسـئلة مسـبقة للحوار ، 
إنما اعتمدنا عىل ما يسـتجد ، بعد حسـن استقباله 
وضيافته ، كان سـؤالنا التقليـدي كمفتاح للدخول 

اىل ما نريد الوصول اليه :
* كيف كانت خطواتك األوىل وانت تدخل هذا امليدان 

املعريف الواسع ؟
- أجابنـا بهدوئـه املعـروف : مـن سـني حياتـي 
االوىل وانـا يف املرحلة االبتدائية كنـت اتنفس رائحة 
الـورق القديم من خالل الكتـب القديمة التي كانت 
تبـاع وتشـرتى يف أعرق واقدم سـوق لبيـع الكتب 
يف مدينـة النجـف االرشف ومـن خـالل تواجدي يف 
مكتبتنـا التي اسسـت هناك ( مكتبـة دار الرتبية ) 
و التـي كانت محـط انظار املثقفـني و طلبة العلم 
ومحطة لتواجدهم واقتنائهم جديد املنشورات و ما 

يحتاجونه من الكتب .
* وما الخطوة األخرى ؟

- ثم انتقلت ( مكتبة دار الرتبية ) اىل بغداد منتصف 
شـارع املتنبـي سـنة (1967م) .. كنـت اتواجد يف 
املكتبـة عنـد اي فرصة تسـنح يل وأنـا طالب حتى 
البكالوريـوس  عـىل  وحصلـت  دراسـتي  اكملـت 

هندسة.
* حدثنـا عن واقع املكتبات يف شـارع املتنبي يف تلك 

املرحلة ؟

- كنت اشـاهد واعايش مكتبات شارع املتنبي منذ 
سنة ( 1969م) وأنا يف بدايات العقد الثاني من العمر 
التـي ربما ال تتجاوز اصابـع اليدين وكانت إداراتها 
من املقامات الثقافية املعروفـة ومن هذه املكتبات 
(مكتبة املثنى / قاسم محمد رجب ، مكتبة النهضة 
/ عبد الرحمن حسن حياوي / مكتبة البيان / عيل 
الخاقانـي ، مكتبة املعـارف / الحـاج محمد جواد 
حيـدر ، مكتبة الحيدري / شـمس الدين الحيدري ، 
مكتبة الفلفيل / حسـني الفلفيل ، مكتبة االندلس / 
الحاج اباذر ، املكتبة العلمية / محمد جواد الكتبي ، 
املكتبة العرصية / صادق القامويس ، مكتبة الرتبية 

/ عبد الحسن الرايض ... ).
هذه املكتبات كانـت الرئة الثقافية للقارئ العراقي 
مـن شـماله اىل جنوبه فكانت السـوق االساسـية 
للتسوق باملفرد والجملة اضافة اىل عدد من املكتبات 

يف شارع السعدون .
نـرى مختلـف الطبقـات املثقفة تتجول وتشـرتي 
وبعـض املكتبـات ومنها املكتبـة العرصية ومكتبة 
املثنـى و غريهـا يتجمـع فيها عـدد مـن االدباء و 

الشعراء وتتحول املكتبة اىل صالون ثقايف جميل .
املتنبـي خـالل تلك الحقبـة كان يحـوي الكثري من 
القرطاسـية  بيـع  ومحـالت  الفنـادق  و  املطابـع 
والزنكغـراف اضافة اىل املخبز العسـكري و مقهى 

الشابندر ومطعم تاجران و ...

الشعب العراقي عموما معروف عنه انه شعب قارئ 
ولـدى الكثري من ابنائه اهتمـام كبري بما ينرش من 
كتـب و مجـالت ودوريات داخل العـراق وخارجه.. 
والكثـري مـن قامـات االدب والشـعر و العلمـاء و 

الكتاب عىل مستوى الوطن العربي هم عراقيون .
* ومـاذا عن تسـويق الكتاب العراقـي اىل معارض 

الكتاب التي تقام يف خارج العراق ؟
- كلنا يعلم ان ظروف الحروب و الحصار و الظروف 
االمنيـة االخرى ادت اىل تباطؤ لعملية النرش اضافة 
اىل الدعـم الحكومي الضعيف جداً لهذا القطاع.. وال 
ينـىس ان الكتاب العراقي كان ال يصدر للمشـاركة 
باملعـارض العربيـة و العامليـة إال بإجـازة تصدير 
حاله حـال أي سـلعة اخـرى.. حتى تمكـن اتحاد 
النارشيـن العراقيـني وعىل مدى عرش سـنوات من 
املطالبـات واالحتجاجات و الوقفـات ولم نرتك باباً 
إال وطرقناها حتى تمكنا من إلغاء هذه التعليمات.. 
واصبح الكتاب العراقي يصدر ويشارك يف املعارض 
الخارجيـة بـدون عوائق، لذا الكثري مـن دور النرش 
تشـارك يف املعارض ( الرياض ، القاهرة ، الجزائر ، 

عمان ، الكويت ، الشارقة ... )
* رغم ما تفضلتـم به ، ورغم كل جهودكم الكبرية 
ونجاحكم يف تسـويق الكتاب العراقي ، إال ان هناك 

من يؤرش عىل ضعف التسـويق ، فماذا تقول ؟
- ربمـا يعتب بعض االدباء و املؤلفني العراقيني عىل 

ضعف تسويق نتاجاتهم.. وأنا اقول وليس دفاعا عن 
النارشين هناك عوامل كثرية ادت اىل هذا الضعف يف 
التسويق اولها عدم وجود مؤسسة حكومية تتبنى 
هـذا الجانب مثل ما كانت الدار الوطنية يقوم بهذه 
املسـؤولية وتكون جغرافية عملها من الشـمال اىل 
الجنـوب ومن الرشق اىل الغـرب فكل مدن و اقضية 
ونواحـي العراق تصـل لهم املطبوعـات و الصحف 
واملجالت.. اضافـة اىل ذلك محدوديـة عمل النارش، 
وغـالء كلـف الطبع عـدم وجـود االعـالن واالعالم 
املناسـب للرتويج لهذه النتاجات اضافة اىل الضعف 
العام لتسويق الكتاب عاملياً بسبب وسائل التواصل 

االجتماعي و الكتاب الرقمي و ....
نعم هناك بعض الدور تعاقدت مع دور نرش اجنبية 
لرتجمة كتب بعض املؤلفني املشهورين من العالم.. 
وكانت مكتبتنا التي اسسـتها سنة 1987 م مكتبة 
دار الكتـب العلمية من املكتبات التي  لها السـبق يف 
هذا املجال، فلدينا عرشات الكتب التي قمنا بالتعاقد 
ورشاء حقـوق طباعتهـا وتمت ترجمتهـا من قبل 
متخصصـني وطباعتهـا ونرشهـا داخـل العـراق 

وخارجه .
عمل دور النرش بشـكل عام و املكتبات كذلك دائما 
مرجعيتها وزارة الثقافة يف كل دول العالم و العراق 
منها، فلدينا تواصل مستمر من دوائر وزارة الثقافة 
للتنسـيق يف الكثـري مـن القضايا املتعلقـة بمجال 

عملنـا املشـرتك وخصوصـاً بمعارض الكتـب التي 
كنا كاتحاد نارشين عراقيني، وبالتعاون مع رشكة 
العـارف إلقامة املعارض، فكانت وزارة الثقافة هي 
الراعية لهذا الحدث الثقايف الكبري ومشاركة فيه من 
خالل دوائرها املختلفة وايضاً مشاركة يف االنشطة 
الثقافية التي يتضمنها املعرض خالل ايام اقامته .

ومن هذا يتضـح أن عملنا الثقايف تكاميل مع وزارة 
الثقافـة هي املرجعية الرسـمية لكل نشـاط ثقايف 
ونحن جزء من هذا املشهد.. إضافة اىل ذلك فإن دور 
النرش العراقية و االتحاد بشكل خاص له تعاون مع 
املؤسسـات الثقافية داخل العـراق ومنها ( املجمع 
العلمـي العراقي ، بيت الحكمة ، مؤسسـات النرش 
يف الجامعات العراقية ، املؤسسات الثقافية التابعة 

ملنظمات املجتمع املدني ).
ونعمل عىل تسـويق نتاجات هذه املؤسسـات داخل 
العـراق و خارجة وإيصال االبـداع العراقي اىل ايدي 
القـراء داخل العـراق وخارجه من خـالل املعارض 
العربية و املشـاركة فيهـا، وهذا جزء من مرشوعنا 
واهتمامنا وواجبنا الوطني يف خدمة املؤلف وايصال 

نتاجه اىل القارئ العراقي والعربي وغريه .
* وما املشورة التي تقدمونها اىل النارشين ؟

- ومـن واجباتنا االخرى تقديم املشـورة للنارشين 
حديثـي العهـد بهـذه املهنـة وتقديـم الدعـم لهم 
واالرتقـاء بعملهم وحل املشـكالت التـي قد تحصل 
بينهم وبني املؤلفـني او النارشين االخرين.. وأخرياً 
نأمـل ان يتعـاىف الوضع الثقـايف يف العـراق عموما 
ويتطور عمـل النارش العراقي، وأن تكون الحكومة 
العراقيـة داعمـة وراعيـة لـه الن النارش هـو لبنة 
ثقافيـة مهمـة لبنـاء مجتمع معاىف مـن االمراض 

الفكرية و الجهل .
ونشـري هنـا اىل ان النارشين العراقيني قد اسسـوا 
(جمعية النارشين العراقيني)، وكان ذلك سنة 1992 
م وبإجـازة مـن وزارة الداخلية واسـتمرت بالعمل 
كجمعيـة ولغاية سـنة 2012م، حيـث انضمت لها 
جمعيات عديدة حكومية وأهلية متخصصة بالنرش 
فقدمنا مقرتح قانون اتحاد النارشين العراقيني اىل 
مجلـس النواب سـنة 2012م فقرأ قـراءة اوىل وقرأ 
قـراءة ثانيـة ووضع للتصويت النهائي يف الجلسـة 
ولكـن   (  15/3/2018) يف   (15) رقـم  الربملانيـة 
لألسـف انتهى وقت الجلسـة دون اكمال التصويت 
عىل كل املواد وقانون االتحاد احدها، فأجل املوضوع 
اىل الـدورة الحالية، ونأمل أن ينتهـي هذا املوضوع 

قريباً.
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ثقافية

تاِبْع  ُخَطى  َقلٍَم    َواْرُسْم   ُعال   َكلٍِم
َفالَْعْقُل   ُمْكَتِمٌل      بالِْعلِْم      َواْألََدِب

ً ُكْن   عاِقالً   َفِطناً    لَلْوَْقِت  ُكْن  َحِذرا
َغِب َفالْوَْقُت  َيْقَطُع   َمْن  َقْد  هاَم  بالشَّ

َجْهٌل  َفال  َمرَْحَباً    ُكْن  خاِرساً  َعَدماً

ؤِْم     َوالَْعَجِب َتأْتي  لَِنئْ   ُزْرَتنا   ِبالشُّ
ناِيل   َوَشْوقي   ُهما    ُكرٌْد    َوُقْدَوُتنا
ُحِب َقْد  أَْصَبحا  َعلَناً   أَعَىل   ِمَن  السُّ
ً َعْهٌد   إِىل  أَْهلِنا    ُنْهدي    لَُهْم   َسَندا

ِعلْماً    َوَمْعرَِفًة    َعْذباً     َكما   الِْعَنِب

Zãˆaçßa@O@ÒÜb”@ÚzÓnœ
 منظـر الصبيـة نائمـني حولهـا كحزمـة اإلبر حـول قطعة 
مغناطيـس رصاصَية اللَـون ال تزال تحتفـظ باللَون الوردي 
داخلها ، تتسـَمر عيناها يف خيط الضوء الذي يدخل من ثقب 
النافذة، تتصاعد زفراتها كدَخان سيجارة ُيخرج صاحبها ما 
يقـدر عىل إخراجه من األعماق و يطرحه فيتصاعد ويتداخل 

مع خيط الضوء الذي وجد طريقه إليها من ثقب النافذة .
فراغ رهيب ُيصَفر ريحه يف هذه العتمة الواسعة، ماذا نسيت؟ 
تسأل نفسها تنهض تتفَقد أرجاء البيت، صنبور الغاز ُمغلق، 
الباب قفله ُمحكم الغلق، منشـفة الخيش مبلَلة ومدسوسة 
بإحكام تحت الباب، هناك حلقـة مفقودة ؟ عادت أدراجها، 
طـَوق رجليها ريـح دافئ من تحـت باب غرفتهـا املهجورة 
وشوشة دافئة تشبه صوت الحلقة املفقودة ، توّقفت ،فتحت 
الغرفـة فتذكـرت موعد رجـوع زوجها اقرتبت مـن الخزانة 
فتحتها ، مَدت يدها إىل طَيات الثَياب وسحبت القميص الوردي 
الذي ُيظهر جسـدها الفاتن ، سـكبت قبلة دافئة صامتة ثَم 
دخلت الحَمـام ، رقصت رشايينها و هي ُتعدُّ نفسـها للقائه 
، ازدحمـت أناملها بـل مخالبها وهي ُتمـَزق رشنقة الضجر 
رشنقة الفراغ كانت كَل مرَة ُتسـقط عبوَة الشامبو يندلق ما 
بداخلها كما يندلِق مـاء أنوثتها ثم خرجت وارتدت القميص 
الوردي وحَطت أحمر شـفاه و العطـر الذي يحَبه ...أخرجت 
كيكة من الثَالجة و زّينتها بالشـكوالتة وغرست فيها شمعة 
ورديـة و أشـعلتها ، ثَم جلسـت تنتظره، ترُقب لسـان لهب 
الشـمعة و هو يتطاول و يتمرَد و يسـحُب أكسـجني الغرفة 
برشاهـة أنيقة ، عقارب السـاعة تنجـَر وغريزتها تنجَر من 
كَوتها املظلمة و تخرج من ثقوب جسدها املتحرر من ستائره 
، بدأ الوقت يتمَدد كرشيط مَطاطَي، دَقت الَسـاعة الحائطية 
دَقة واحدة بعد مقطوعة (موزار) الشهرية وعيناها عىل قفل 
البـاب ، ثَم تمَدد الرشيط املطاَطَي آخره وأُفلِت من يد ُممَددة 
وعـاد أدراجه ُمرسعـا إىل نقطة الصفـر و رضبها إىل نظرها 
و أسقط رموشـها االصطناعية ، هرعت حواسها وغريزتها 
املُسـَعفة نحو املدخل الذي خرجن منه نحو ثقوب جسـدها 
شـبه العاري وُعـدن إىل الكوَة املُظلمة. أَمـا هي فهرعت نحو 
املطبـخ كي تحـَرض له فنجان القهـوة الذي يحَبـه ، لم تجد 
إبريـق  ”الـرباس“ ، تذَكرت أَنها خَبأتـه يف الخزانة الحائطية 
مـع باقي أغراضـه وأحكمت قفل الباب ، تذَكـرت أخريا أَنها 
أرملة منذ قرابة سـنة، مسحت مساحيق التجميل يف قميص 
الستان الوردي ، و أعادت خصالت شعرها إىل زنزانة الوشاح 
البنَي، وسـلَت فتيل الشـمعة املنتهية من إسفنج الكيكة بعد 
أن رقص لهبها عىل مقطوعة ( موزار ) أحد عرش، إثنا عرش، 
ثَم دَقة واحدة و انتهى ... أعادت كَل يشء كما كان بما فيهم 
القميـص امللَطـخ بني طَيات الثيـاب التذكارية، واسـتحَمت 
بعرف بارد بعد شـوق حار، أخمدت جمراتها وانكمشـت بني 
صبيتها كاألخت الكربى التي تلبس بدل الَساتر اثنني للحفاظ 

عىل عذريتها.
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تعتـرب الغـرية أثنـاء الخطوبـة هـي 

الخـوف من فقـدان الخطيب بسـبب 

شـخص آخر يوليه الخطيب اهتماماً 

أكثر مـن املعتاد، وهو شـعور يتملك 

املحبني عامة سـواء الفتاة أو الفتى، 

عىل أن الفتاة قد تكون أكثر مبالغة يف 

شعورها بالغرية.

والغـرية بـني الخطيبـني أشـد أنواع 

الحيـاة  يف  وتفاعـًال  تأثـرياً  الغـرية 

اليوميـة بينهمـا ألنها تمهيـد لحياة 

زوجية طويلة، والغرية شعور يمتزج 

فيه حـب التملـك والغضب، فنشـعر 

بعدم األمان إزاء مشاعر الطرف اآلخر 

تجاهنا أو تجاه غرينا.

ويجـب تحذيـر الفتيـات أال ينجرفن 

ملشـاعر الغـرية القاتلـة، فمن أسـوأ 

األمـور أن تنقلب الغـرية وتتحول إىل 

شـك يف الطـرف اآلخر، والـذي يكون 

إيذاناً بفشل العالقة يف املستقبل.

ولكـي تتخطي مشـاكل الغـرية أثناء 

خطوبتك عليك اتباع اآلتي:

- التحيل بالصرب

من أجل حل مشـكلة الغـرية الدائمة 

لديـك، عليـك التحيل بالصـرب وتحليل 

األمـور بهدوء، ففـي حـال كان أحد 

ترصفات الزوج هو سـبب شـعورها 

بالشك، األفضل أن تعمل عىل التفكري 

بذلك بعقالنيـة وبعيداً عـن العاطفة 

فهـذا قد يسـاعدها عـىل التوصل إىل 

الحقيقة التي تشعرها بالرضا.

- التحيل باإليجابية

لكي تتخلـيص من شـعورك بالغرية، 

فعليـك أن تجعيل خطيبـك قريباً منك 

لعل ابتعاده عنك سـببه شعوره بامللل 

أو االنزعاج منك ومن كثرة شكواك أو 

غريتك عيل أي سـبب فعليك أن تتحىل 

باإليجابية وأن تطبقيها يف أفعالك.

- إعطاء مساحة بالخصوصية

البـد أن تفهمي جيـداً أن العالقة بني 

طرفـني ال تعنـي تملـك كل منكمـا 

اآلخر، ولكن يجب إعطاء مساحة من 

الخصوصية لكٍل منكما، فقط امنحيه 

مساحة ليكون مع نفسه، أو للخروج 

مع أصدقائه أو الرتكيز يف عمله.

الغرية تهدم العالقات:

البد أن تكوني عيل يقني تام أن العامل 

األسـايس وراء فشل وهدم الكثري من 

العالقـات هـي الغـرية، إذن البـد من 

التمهـل قبـل التحدث مـع خطيبك يف 

املشـكلة نفسـها سـبب غريتك وذلك 

بلفـت نظـره بطريقة غـري مبارشة، 

وأنت يف هدوء تام أثناء الحديث كي ال 

يشـعر بأنك تعطيه أوامر، أو تقيدين 

حريتـه، والبد أن يكـون الحوار فعاالً 

بصوت هادئ، ألن الصوت العايل يؤدى 

إىل تفاقم املشكلة.

- االستماع إىل مربرات خطيبك

بالطبـع البـد مـن سـماع مـربرات 

خطيبـك فهـذا أمـر رضوري، فربما 

تكونـني مخطئـة يف الحكـم عليه، أو 

يف املوقـف الذي شـعرت فيـه بالغرية 

عليـه، وابتعـدي عـن الهجـوم ألنها 

صفـة سـيئة، والبـد مـن الخوض يف 

نقـاش فعـال، فربما تقتنعـني بهذه 

املـربرات وبالتايل فلن يكون هناك داٍع 

لوجود مشكلة، لذلك عليِك باالستماع 

إليه والسـماح له بالدفاع عن نفسه، 

ورشحه املوقف بحرية تامة.

- عززي ثقتك بنفسك:

إن ثقة املرأة يف نفسـها أمر البد منه، 

ويجـب عليهـا أن تعلـم أن خطيبهـا 

اختارهـا بكامـل إرادتـه، حتـى وإن 

كان حوله الكثري مـن الفتيات، لكنك 

أنت وحدك من تشغيل تفكريه، وعليك 

اتخاذ خطـوات واضحة لتعزيز ثقتك 

بنفسـك كإنجـاح خططـك الحياتية 

البسـيطة التي كنت تطمحـني إليها 

مـن قبـل، و تنفيذ خططـك القديمة 

بممارسـة الرياضة وإنهاء دراستك، 

فكل هذه األمور تعطيك أساسـًا قوياً 

للثقة بالنفس.

- ال تتخطي حدود الغرية

البـد أن تضعـي الغـرية يف حدودهـا 

املعقولـة وال تفرطي بهـا و تجعليها 

ترتقي إىل الشـك الذي سيدمر عالقتك 

ويسـحب البسـاط من تحتـك وأنت 

التضييـق  ال تشـعرين نتيجـة هـذا 

واملحاسـبة عىل كل صغـرية وكبرية، 

والبد مـن االعتـدال ، وأال تكون بهذه 

الصورة املنفرة، حتى تظيل حبيبة يف 

نظره. - كوني داعمة

إن وجود رغبة لديك أن تكوني رشيكاً 

داعمـاً لخطيبـك هـو سـبب إلنجاح 

عالقتكمـا وإلبقائه سـعيداً، ادعميه 

يف عملـه وهواياته من خـالل تقديم 

كلمات التشـجيع اإليجابية، واسعي 

دائمـاً للخـروج معـه إىل املناسـبات 

وأنشـطته  هواياتـه  وممارسـة 

الرياضية سـوياً لتكونـا بالقرب من 

بعضكمـا فذلـك يبعدكما عن الشـك 

والغرية.

- اعطيه الثقة

لن يكون أي شـخص سعيداً يف عالقة 

مـا إذا لـم يشـعر أنه موثـوق به من 

اإلنسـانة التي ارتبط بهـا، فاظهري 

لخطيبـك دائماً ثقتك فيـه من خالل 

منحـه مسـاحة لتعزيـز عالقتك به، 

ومشـاركته ما تشـعرين به تجاهه، 

واشـعريه بالثقـة يف قدراتـه وبأّنـك 

تعتمدين عليه، وتؤمنني به وبقدراته، 

وبحّبـه لـك، وباختيـارك الناجـح له 

وأنـت بكامـل إرادتـك تملكـني قلبه 

وثقته بك هو اآلخر.

وحتـى عندما ال نتعامـل مع طقس 
الشـتاء، يمكن لعدد مـن العوامل أن 
تسـاهم يف جفاف البـرشة، لكننا ما 
زلنـا نريـد أن نجعل مكياجنـا يبدو 
خاليـاً مـن العيـوب قـدر اإلمـكان، 
فكيـف تضعني املكيـاج حتى عندما 

تكون برشتك جافة ومتقرشة؟.
تقشري البرشة

الخطـوة األوىل هـي تجهيـز البرشة 
سرتغبني يف استخدام مقرش خفيف 
للمناطـق التـي تعاني من مشـاكل 
وحتى تجربـة مقرش أقـوى مرة أو 
مرتني يف األسبوع أن تنظيف املناطق 
مثـل  بلطـف،  للجفـاف  املعرضـة 
املنطقة املحيطة باألنف وثنية الذقن، 

بمنشفة كل يوم أو باستخدام مقرش 
الطبقـة  سـيزيل  يومـي  كيميائـي 
العلوية امليتة ويمنع التشقق تأكدي 
من عـدم اإلفـراط يف التقشـري، ألن 
الفرك الزائد سـيجعل برشتك حمراء 

وسيزيد من جفافها.
ترطيب البرشة

ممـا ال يثـري الدهشـة، أن الرتطيب 
هـو املفتاح ملحاربة البـرشة الجافة 
واملتقرشة سـيبدو املكياج رطباً مثل 
الجلد تحته لهذا عند اختيار مرطب، 
التزمـي باملنتجـات عاليـة الجـودة 
لتجنـب املظهـر الدهنـي والحصول 

عىل جرعة إضافية من الرتطيب.
استغني عن املساحيق البودرة

البـودرة ليسـت صديقة لـك عندما 
ومتقـرشة،  جافـة  برشتـك  تكـون 
حيث يمكن أن تسـد هـذه املنتجات 
املسام وتكمن فوق األسطح الجافة، 
ممـا يجعـل البـرشة تبـدو وكأنهـا 
مشـوهة بالتشـقق الجلدي وبالتايل 
لن يكـون املكيـاج جميالً أبـداً لهذا 
اسـتبديل كل منتجاتك يف هذه الفرتة 

باملستحرضات الكريمية.
بخاخ الوجه

لتعزيـز  الوجـه  بخـاخ  اسـتخدمي 
الرتطيب الفوري كلمـا احتجت إليه 
سيسـاعد ذلـك عـىل إعـادة ضبـط 
مكياجك ويمنعه من التشـقق خالل 

اليوم.

ليـس بالرضورة أن تأخذ عملّية الكّي سـاعات 
طويلـة، بـل هـي تحتـاج إىل تفـادي األخطاء 
الشـائعة واتباع اإلرشـادات اآلتية، حفاًظا عىل 

املالبس:
1. ال يقترص فرز املالبس حسـب نوعها ولونها 
عىل الغسـل، بل ينسـحب األمر عىل الكّي أيًضا. 
علًمـا بـأّن املالبس القطـن تحتـاج إىل درجات 

حـرارة عالية عنـد كّيها. أّما الحرير فسـتطلّب 
بدوره أدنى حرارة ممكنة.

2. من املُفّضل تجنـب الضغط عىل املكواة أثناء 
الكـّي، بـل ُتوضع املكـواة عىل املالبـس لبعض 

الوقـت، مـن دون تحريـك.
3. من الـرضوري كّي املالبس داكنة اللون، عىل 
جهتها الخلفّية، تفادًيـا لبهتان لونها، وفقدان 

ملعان القماش.
4. الكّي يحتاج إىل لوح يسـمح بتقليب املالبس 
بسـهولة عليـه، وذلـك إلتمـام العملّيـة بوقت 

وجيز.
5. لفرد املالبس املُجّعـدة، ُينصح برتطيبها عرب 

استخدام رذاذ املياه املتوّفر يف خزّان املكواة.
6. مكـواة البخـار تتطلّـب التنظيـف من فرتة 

ألخـرى، وذلك للحفاظ عىل جودة املالبس، أثناء 
كّيهـا. ويتّم التنظيـف عرب ملء الخـزّان داخل 
املكـواة، بربع كوب من الخّل. ومن ثّم، تشـغيل 
املكـواة عـىل حـرارة منخفضـة، حتـى يتبّخر 
الخـّل يف داخلها. ثم، ُيمأل الخـّزان باملاء ليتبّخر 
بالطريقة نفسها. وأخريًا، ُيمسح سطح املكواة 

بقطعة من القماش ُمبلّلة باملاء.
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املقادير:
- أرز بسمتي : ٤ اكواب

- البصل : ١ حبة (مفروم)
كبـرية  ملعقـة   : الثـوم   -

(مهروس)
- لحـم مفـروم : ٥٠٠ غراماً 

(خشن)
- حمص : كوب (حّب)

- القرفة : عود
صغـرية  ملعقـة   : هيـل   -

(حّب)
- فلفل أسود : ملعقة صغرية

- ورق غار : ١ ورقة
- ملح : ملعقة كبرية

- بهـارات مشـكلة : ملعقـة 
كبرية

- الكمون : ملعقة صغرية
- بابريكا : ملعقة صغرية

- فلفل أسود : ملعقة صغرية

- مرق : حسب الحاجة
طريقة التحضري:

١. ضعـي الزيـت يف قدر عىل 
النار، وأضيفي البصل والثوم 

والبهارات الحب.
اللحمـة  اضيفـي   .٢

املفرومة.

٣. اضيفي امللـح والبابريكا 
والبهارات املشـكلة والفلفل 

االسود والكمون والحمص.
٤. اضيفـي االرز البسـمتي 

وصبي املرق.
٥. اتركيـه حتـى ينضج ثم 

زيني بحسب الرغبة.

يقـدم الكثري من األشـخاص عىل وضع كأس من 
املاء بجانبه ليًال عندما ينام، فإذا وضعت كوًبا من 
املاء عىل منضدة الرسيـر قبل الذهاب إىل الفراش 
ورشبه يف الصباح، فتذكر أن هذا قد يكون ضاًرا.. 
من أكثر العادات شـيوًعا وضع كوب من املاء عىل 
طاولة الرسير قبل النوم نصل إليه عندما نشـعر 
بالعطـش يف الليـل أو بعد االسـتيقاظ يف الصباح 

مبارشة هذا خطأ. 
أثبتت دراسـة أجراهـا علماء مـن جامعة جونز 
هوبكنـز أن ترك كوب من املاء عىل املنضدة طوال 
الليل يرض بصحتنا، ووفًقا للعلماء، فإن املاء بعد 
الليل غري صالـح للرشب.. توصـل الدكتور مارك 
ليفي من مركز مرييس الطبي يف ماساتشوستس 

إىل استنتاجات مماثلة.

ويرشح قائالً: «يسـتقر الغبـار والتلوث عىل املاء 
كما يمكن للذبابة أن تدخل إىل الكأس الذي يحمل 
العديـد من األمـراض»، باإلضافـة إىل ذلك، تعترب 
امليـاه املوجودة يف غرفة دافئـة بيئة مثالية لنمو 
البكترييا والفطريات، إذا كنا نريد بشدة أن يكون 
املاء بجانب الرسير، فمـن األفضل وضع زجاجة 

أو تغطية الكأس بطبق.
ماذا ترشب عىل معدة فارغة؟

عندمـا تسـتيقظ، من األفضـل أن تـرشب كوًبا 
مـن املاء غري الغـازي واألفضل من ذلـك، إضافة 
رشيحـة من الليمـون وملعقة كبرية من العسـل 
إليها.إن رشب املاء عىل معدة فارغة ال يسـمح لك 
فقط بتجديد محتوى الرطوبة يف الجسـم، ولكن 

له أيًضا تأثري إيجابي
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تواجه السـيدات الحوامل صداع الحمل نتيجة للعديد مـن التغريات الهرمونية 
خـالل الثلثـني األول والثالث من الحمـل، التي ُتصاب بها الحامل بسـبب عدم 
الحصول عىل سـاعات نـوم كافية، ومع ذلك، قد تعاني النسـاء الحوامل أيضاً 
من الصداع بسـبب العديد من املشـكالت املرضية مثل: تسمم الحمل و السكتة 

الدماغية وارتفاع ضغط الدم.
لذلك تعريف عىل أسباب الصداع يف أثناء الحمل:

1. الصداع خالل األشهر الثالثة األوىل
خـالل مراحـل الحمـل املبكرة أو األشـهر الثالثـة األوىل، غالباً مـا تعاني املرأة 
الحامـل من الصداع الناتج عن التوتر الذي ُتصاب به الحامل نتيجة للعديد من 
التغيـريات الهرمونية أو التغـريات يف حجم الدم، وقد ُتصـاب الحامل بالصداع 
أيضاً بسـبب عدم تناول نظام غذائي متوازن وقلة سـاعات النوم؛ ما يتسـبب 
يف إصابـة الحامـل بالتوتـر و اإلجهاد؛ لذا يجـب أن تتوقف الحامـل عن تناول 
منتجـات األلبان والشـوكوالتة، وهي مـن األطعمة التي قد تتسـبب يف إصابة 

الحامل بالصداع املتكرر.
2. الصداع خالل الثلثني الثاني والثالث من الحمل

أما بالنسـبة للصداع خالل الثلثني الثانـي والثالث من الحمل؛ فيمكن أن يكون 
ناتجاً عن زيادة وزن الحامل بسـبب ِكَرب حجم الجنني وقلة ساعات النوم، وقد 
ُتصـاب الحامل بالصداع نتيجة ارتفاع ضغط الدم وإصابة الحامل بالعديد من 
الحـاالت املرضية الخطرية مثل: رسطان املشـيمة والتخثـر الوريدي الدماغي 

وحتى السكتة الدماغية.
متى تتصل املرأة الحامل بالطبيب؟

إذا كانت املرأة الحامل تعاني من صداع مسـتمر ومتكرر ال يختفي؛ فقد يكون 
ذلـك عالمة عىل حالـة طبية أكثر خطورة مثـل ضغط الدم ومشـكالت الُكَىل، 
يجـب عليك أيضاً االتصـال بطبيبك إذا كان لديك تاريخ مـن األورام الخبيثة أو 
اضطرابـات الغـدة النخاميـة أو ارتفاع ضغـط الدم أو فريوس نقـص املناعة 

.«HIV» البرشية
عالجات منزلية للصداع يف أثناء الحمل:

1. تناول املاء
ُيعد الجفاف هو أحد أكثر أسباب الصداع شيوعاً يف أثناء الحمل؛ فجسم الحامل 
يحتـاج إىل كمية أكرب من املـاء أكثر من املعتاد، ألنها بحاجة إىل إنتاج املزيد من 
الدم للحفاظ عىل السـائل األمينويس، وُيـوَىص بتناول الحامل كمية كافية من 

املاء ما ال يقل عن 10 أكواب من املاء يومياً.
2. تناول زيت أوميغا 3

تسـاعد إضافـة بعض الزيـوت مثـل أوميغا 3 الدهنيـة املوجودة يف األسـماك 
الدهنيـة عىل تقليل االلتهاب ومحاربة الصداع، وُيعد من أفضل الزيوت للحامل 

أيضاً زيت الزيتون.
4. تناول الزنجبيل

إذا كنـت تتسـاءلني ما الذي يمكنـك تناوله لعالج الصداع يف أثنـاء الحمل؛ فقد 
يأتي الزنجبيل بوصفه أفضـل العالجات املنزلية للصداع يف أثناء الحمل، ولكنه 
أيضاً عالج للعديد من املشـكالت األخرى مثل تقليل االلتهاب وتخفيف الغثيان 
واأللم، وكذلك تحسـني الهضم، ويسـاعد الزنجبيل عىل عالج تقلص العضالت، 
يمكنك تحضري مـرشوب الزنجبيل عن طريق برشه وإضافته إىل كوب من املاء 
املغـيل مع بضـع أوراق من النعناع املطحـون، ثم ُيصب يف كـوب وُيضاف إليه 

عصري نصف ليمونة.
5. الحصول عىل قسط كاٍف من النوم

ُيعـد واحداً من أبسـط العالجـات املنزلية للصداع يف أثنـاء الحمل هو الحصول 
عىل سـاعات نوم كافية؛ للحصول عىل الراحة، ويمكن أخذ قيلولة قصرية ملدة 

ساعة أو ساعتني خالل ساعات النهار.

تشـمل قائمـة األطعمـة التـي يجـب 
إضافتهـا إىل النظـام الغذائي من أجل 

صحة الكىل املثلىما ييل:
- األسماك الدهنية

توفر األسـماك الربوتـني، وعند اختيار 
أو  التونـة  مثـل  الدهنيـة  األسـماك 
السـلمون أو السـلمون املرقـط، فإن 
الجسـم يحصـل أيضـاً عـىل أحماض 
أوميغـا-٣ الدهنيـة ووفقـاً ملؤسسـة 
الـكىل الوطنيـة األمريكيـة، يمكـن أن 
تسـاعد أحمـاض أوميغـا-٣ يف تقليل 
مستويات الدهون الثالثية يف الدم وقد 

تؤدي أيضاً إىل خفض ضغط الدم.
وإذا كان الشـخص مصابـاً بأمـراض 
ملراقبـة  فسـيحتاج  املزمنـة،  الـكىل 
مستويات الفوسـفور والبوتاسيوم يف 

األسماك التي يختار تناولها.
- كرنب

كثيفـة  الخـرضاوات  مـن  الكرنـب 
مسـتويات  تحمـل  والتـي  املغذيـات 
البوتاسـيوم  مـن  كل  يف  منخفضـة 
والصوديـوم بينما تحتوي عىل األلياف 

.Kو C وفيتامينات
- الفلفل

يحتـوي الفلفـل الحلـو عـىل الكثـري 
مـن العنـارص الغذائيـة الجيـدة مـع 
مسـتويات منخفضة من البوتاسيوم 
 Bو٩ Bكما يمنح الجسم فيتامينات ٦
وC وK باإلضافة إىل األلياف ومضادات 

األكسدة.

- التوت الربي
يساعد التوت الربي عىل منع التهابات 
املسـالك البولية، التـي يمكن أن تنتقل 
الكليتـني ويمكـن أن  املثانـة إىل  مـن 
يسـاعد تناوله بانتظام عىل تجنب هذا 
املوقـف غري املرغوب فيه كذلك يحتوي 
التـوت الربي عـىل مضادات األكسـدة 
التـي يمكـن أن تسـاعد يف مكافحـة 
االلتهاب، ويمكن أن تعزز صحة القلب 

والجهاز الهضمي.
- توت أزرق

مع وجود مستويات عالية من مضادات 

 C األكسدة وكميات كبرية من فيتامني
واألليـاف، يعترب التـوت األزرق صحياً 
تماماً ويمكن أيضاً أن يساعد يف تقليل 
االلتهاب ودعم صحة العظام، وعكس 
بعض املشـكالت التي يمكـن أن تأتي 

مع أمراض الكىل املزمنة.
- خرضوات ذات أوراق داكنة

يمكـن اللجوء إىل الخـرضوات الورقية 
اللفـت،  أو  السـبانخ  مثـل  الداكنـة 
للحصـول عـىل الكثـري مـن العنارص 
أن تسـاعد يف  التـي يمكـن  الغذائيـة 
الحصـول عـىل الفيتامينـات واملعادن 

األساسـية، باإلضافـة إىل فوائد تقوية 
املناعة.

إال أنه يجب توخـي الحذر حيث يمكن 
أن تحتـوي بعـض الخـرضوات عـىل 
كمية مناسـبة مـن البوتاسـيوم فإذا 
مزمـن،  كىل  مريـض  الشـخص  كان 
ينبغـي مراجعـة الطبيب قبـل إضافة 

املزيد منها إىل نظامه الغذائي.
- زيت الزيتون

األكسـدة  بمضـادات  غنـي  هـو 
واألحماض الدهنية الصحية، ويمكنه 
أن يعـزز صحـة املـرء العامـة فقـد 

اكتشفت دراسـة من جامعة هارفارد 
أن زيت الزيتون قد يخفض مستويات 
الكوليسرتول وخطر اإلصابة بأمراض 
والخـرف  الدمويـة  القلـب واألوعيـة 

وبعض أنواع الرسطان.
- ثوم

يحتـوي عـىل مركـب معـني يسـمى 
غنـي  آخـر  غـذاء  وهـو  األليسـني، 
بمضادات األكسدة ومقاوم لاللتهابات 
وبالنسـبة لألشـخاص الذين يعانون 
من أمراض الكىل املزمنة، يعمل مركب 
األليسـني بنفـس فعاليـة املسـاعدة 
يف حمايـة صحـة الـكىل مثـل األدوية 
املوصوفـة وإذا كان الشـخص يبحث 
عـن أفضل األطعمة للـكىل، فيجب أن 

يكون الثوم يف القائمة.
- بصل

هـو من نفـس عائلـة الثـوم، ويمنح 
طريقة أخرى ممتازة وخالية من امللح 
إلضافـة النكهـة، مع تحصيـل قيمة 

مضافة عند القيل بزيت الزيتون.
و يوفـر البصل عنـارص غذائية مهمة 
واملنغنيـز   Cو  B٦ فيتامينـات  مثـل 
والنحـاس ويحتـوي عىل كريسـيتني، 
وهي مادة كيميائية يمكن أن تسـاعد 
األمـراض،  مقاومـة  عـىل  الجسـم 
ومركبـات الكربيـت العضويـة التـي 
يمكـن أن تقلـل مـن خطـر اإلصابـة 
بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية 

وأمراض القلب.
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسـعة الصغريةK ثـم أكمـل توزيع باقـي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

١٠٠٢ - ملـك إنجلـرتا ‹إيثـل ريد الثانـي› يصدر أوامـر بقتل جميع 
الدنماركيـني يف إنجلـرتا وهو املعروف باسـم «مذبحـة يوم القديس 

برايس».
١٩٣٥ - انـدالع انتفاضة شـعبية يف مرص ضد االحتـالل الربيطاني 
والحكومة التي يرأسـها محمد توفيق نسـيم باشا وذلك بعد خمسة 
سـنوات من قيام حكومة إسـماعيل صدقي بإلغاء «دستور ١٩٢٣» 
الذي كان يضمن قدر كبري من السـلطة للشـعب وأصدرت بدًال منه 
«دستور ١٩٣٠» الذي منح امللك سلطات يف تعيني وعزل الحكومات.

١٩٦٦ - نشـوب معركة السموع بني الجيشـني اإلرسائييل واألردني 
عىل إثر مرصع ثالث جنود إرسائيليني بلغم أريض.

١٩٧٤ - زعيم منظمة التحرير الفلسطينية يارس عرفات يتحدث إىل 
األمم املتحدة يف خطاب تاريخي.

١٩٩٠ -سـلطان العجلونـي ينفذ عملية يف معسـكر إرسائييل قرب 
الحدود األردنية تسـفر عـن مقتل ضابط من قـوات حرس الحدود 

اإلرسائلية وأرس سلطان نفسه.
كتابة أول صفحة معروفة عىل اإلنرتنت.

٢٠٠١ - الرئيـس األمريكي جـورج دبليو بوش يوقع أمـرًا تنفيذًيا 

يسـمح باملحاكم العسـكرية ضـد األجانب والذين يشـتبه بان لهم 
صالت بأعمال إرهابية عىل الواليات املتحدة.

٢٠٠٨ - إطالق رساح الرئيس املوريتاني املخلوع سـيدي محمد ولد 
الشـيخ عبد الله مع وضعه تحت اإلقامة الجربية يف مسـقط رأسه 

والسماح له بمقابله من يريد.
٢٠١٥ - باريس تشـهد عـدة هجمات وتفجريات متزامنة أسـفرت 
عـن مقتـل أكثر مـن ١٢٠ شـخص يف عـدة مناطق مـن العاصمة 

الفرنسية.
٢٠١٧ - البطريـرك املاروني بشـارة بطرس الراعي يصل الرياض يف 
أول زيارة رسمية لبطريرٍك ماروني إىل السعودية وثاني زيارة لرجل 

دين مسيحي منذ حوايل ٤٠ سنة.
٢٠١٩ -تجـدُّد االحتجاجـات الُلبنانيَّـة وارتفاع وتريتهـا يف ُمختلف 
املناطق ُبعيد لقاٍء صحفيٍّ ُمتلفٍز لرئيس الجمهوريَّة ميشـال عون، 
اعتـربه املُتظاهرون ُمسـتفزًا للناس، وبعد مقتل أحـد املُتظاهرين 

عىل يد ُمرافٍق عسكرّي.
انتخاب راشـد الغنويش رئيس حركة النهضة اإلسـالمية يف تونس، 

رئيًسا للربملان.
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أنا فتاة حزينة جًدا ومتعبة جًدا، 
بسـبب الخالفات مـع زوجي، 
أنا متزوجة منذ ثالث سـنوات 
لم نـرزق بمولود، وهذا سـبب 
كثرة الخالفات، وبسبب تدخل 
أهل زوجـي الدائـم يف حياتنا، 
أعاني كثريًا بسـبب ما أسـمع 
منهم من عبارات جارحة الني 
ال أسـتطيع اإلنجـاب. مع أني 
ذهبـت إىل الطبيـب ولم أجد ما 
يمنعني من اإلنجاب. هل الحل 
هـو االنفصـال مـن زوجي أو 

ماذا أفعل لنهاية الخالفات ؟ 
النصائح والحلول:

١- عليـك أوالً أن تصادقي أهل 
زوجك وتكسبيهم إىل صفك!

أن  تسـتطيعني  ربمـا   -٢
تصادقـي بعًضا منهـم وليس 

كلهم وهذا يكفي.
٣- من جانب آخر، ال تخايف من 
مسـألة اإلنجاب ودربي نفسك 
أن تكوني أكثر ثقة وتصارحي 

زوجك بأن عليكمـا التوجه إىل 
طبيبة نسـائية مًعـا، وتقوما 

بفحوص، بغرض اإلنجاب.
مـن  زوجـك  مـن  تقربـك   -٤
جهـة وتقربـك مـن أهلـه من 
جهة أخرى، ويف الوقت نفسـه 
سـيكون مفتاح الحل ملشكلتك 

بإذن الله.
٥- تذكـري أيًضـا أن الكلمـة 
بالعطـاء  واملبـادرة  الحلـوة 
والخـري تفعـل فعل السـحر يف 
النفوس، فكوني تلك اإلنسـانة 
تجعـل  أن  تسـتطيع  التـي 
الجميع يحبونها ويحرتمونها. 
أشـعر من خالل رسـالتك أنك 
تسـتطيعني ذلـك، وال ينقصك 
إال أن تبدأي ويف الوقت نفسـه 
بأن تهتمي بأنوثتك ومظهرك، 
صديقـة  لزوجـك  وتكونـي 
إليهـا ويحبها  وحبيبة يطمنئ 
ويرغـب أن يميض معها أطول 

األوقات. 
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خياراتنـا يف الحيـاة ال تحـدد فقـط 
مسار حياتنا بل يمكنها أيضاً كشف 
الكثـري عـن شـخصياتنا ونظرتنـا 
املشـاكل  مـع  تعاملنـا  وطريقـة 
الحياتيـة اليوميـة.. يف اختبارنا هذا 
نريـد منك القـاء نظرة عـىل االبواب 
التـي تـؤدي اىل منـازل مختلفة.. ال 
تفكر كثرياً باالمر بل قم بإختيار أول 
منزلك يجعلك تشعر بالراحة أو الذي 

تتخيل نفسك تفرح بالدخول اليه.
املنزل رقم ١

أنت تنشـد االمور البسيطة يف الحياة 
وتبحث عن الهدوء والسكينة والعزلة 
وتقدر كثرياً الوقت الخاص بك بعيداً 
عن ضجيج الحياة. حتى حني تكون 
برفقـة االخريـن فانـت تفضـل ان 
تكـون الجلسـة يف املنـزل ومحيطك 
االجتماعـي اصالً ينحـرص بالعائلة 

واالصدقاء.
مسـتقبلك يحمل لك حياة خالية من 
الدراما خصوصاً دراما االخرين لكن 
حني يتغلل امللـل اىل حياتك ال تلومي 
سوى نفسـك الن رغبتك منذ البداية 

هي إبعاد االخرين.
املنزل رقم ٢

املنـزل  هـذا  اىل  بالدخـول  رغبتـك 
خصوصاً أن ما يظهر منه هو الدرج 
فقط هو دليل عـىل رغبتك باإلرتقاء 
يف حياتـك.. تبحـث عـن كل مـا هو 
جميـل وراق يف الحيـاة وتدرك تماماً 
كيـف تحصل عـىل هـذه االمور من 
خـالل العمل الجاد وتحقيق االهداف 

خطوة تلو االخرى.
مستقبلك يحمل املال والثراء ويف حال 

تملك املال أصالً فانه سيتضاعف.
املنزل رقم ٣

ربما عليك توخي الحذر النك تميل اىل 
رمي نفسـك يف املجهول.. صحيح ان 
حسك يف املغامرة قد يرتد عليك إيجاباً 
يف املسـتقبل لكنـك تجـازف كثـرياً. 
صنبـور اإلطفاء يرمـز اىل احتماالت 
الخطر يف حياتك لكن واقع انك قمت 
باختيـار منزال ال تعرف مـا الذي قد 
تجد يف الداخل يفتح االحتماالت عىل 

كل يشء.
حياتك املسـتقبلية تحمل لك النجاح 
والفشـل مناصفة، الن املخاطر التي 
تقـوم باتخاذهـا قد تسـفر عن كل 
ما إيجابي يف حياتـك لكنها ايضا قد 

تكون سبب دمارك الكيل.
املنزل رقم ٤

انت مسـتعد لخوض املعارك بشـكل 
تقـوم  حياتـك  يف  يشء  كل  دائـم. 
بالحصـول عليـه من خـالل املعارك 
رغم انها قـد ال تتطلب ذلك.. االحمر 
يرمز اىل القوة وكذلك جدران القرص. 
الباب الحديد املوصد هو عقبة ال اكثر 
بالنسـبة إليك وانت مسـتعد للقيام 
بـكل ما يتطلبه االمـر للمطالبة بما 
هو لـك.. ال تحتـاج ملعرفـة ما يقع 
خلف البـاب فانت تـدرك بانه قرص 

وهذا كاف بالنسبة اليك.
مسـتقبلك يحمـل النجـاح ولكنـه 
ايضاً قد يحمل لك خسارة االصدقاء 
واملعـارف وربما يف مرحلة نفسـك. 
املعـارك الدائمـة ومحاربـة الجميع 
منهكة، قد تصبح ملك القرص لكنك 

ستكون ملك وحيد جداً.
املنزل رقم٥

تبحث عن يشء ما يعيد اليك شعورك 
بالراحة والهدوء. لعلك تمر بمرحلة 
صعبة حالياً عـىل الصعيد العاطفي 
او العائلـة وحتـى املهنـي.. تريد ان 
تحيط نفسـك بالعائلـة واالصدقاء 
الذي يقومون بمنحك الحب بشـكل 

غري مرشوط.
صعبـة  مؤخـراً  حياتـك  كانـت  ان 
جـداً فربما قـد تجد العـزاء يف واقع 
انك تعـرف ما الذي  تريـده.. ابحث 
عـن االمـور التـي تعيـد الهـدوء اىل 
حياتـك وتجنب كل ما من شـأنه ان 

يعقدها.
مسـتقبلك يحمـل لـك مـا تتمنيه، 
االمـور عـىل وشـك ان تصبـح اكثر 
هـدوءاً وكل املشـاكل التـي تعصف 

بحياتك حالياً ستختفي تدريجياً.
املنزل رقم ٦

انـت من النوع الذي يشـعر بالراحة 
حـني ال يعرف ما الـذي ينتظره.. ال 
تحـب التخطيـط للخطـوات املقبلة 
وتحـب ابقـاء خياراتـك مفتوحة.. 
لكن هذه الخيـارات تجعلك يف حالة 
تأهـب  تام، فـكل يشء ينهال عليك 

من كل حدب وصوب.
مستقبلك يحمل الكثري من الفوىض 
واملفاجأت لكنها متوقعة فبالنسبة 
اليك اي عقبة جديدة تعني بانه حان 

الوقت لفتح الباب التايل.
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جتاهلني بعد وياي ثكل الــــــــدم
ال تنطي مجال اصعب وكابر هــم
ضبط سوي روحك عود ما مهتم

واهللا حتبني حب بس اهللا بي يعلم
تراقب عن بعد كلبك عليه ايلـوب
جرأة الـ بالكلب لو تنتقل للفــم
جا كلمة احبك جزت ذاك الصوب
واالطرش سمعها واجه كلك تــم
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1- موضـع التجمع -  نبات من الرياحني طيب الرائحة 
(ن).

 2- يحب - أعطى رجليه للريح - متشابهان.
 3-للمساحة (م) - فعل مايض ناقص.

 4- من أعالم الفكر اإلسالمي العربي يف القرن العرشين، 
من مؤلفاته « بني الرشاد والتيه « .

 5- تمثال من حجر أو خشب - مدينة فلسطينية (م).
 6-قط و هر - سحب - مدينة إيرانية.

 7- رأس قابيل - بادية.
 8-سـجن - كل عرق يحمل الدم األزرق من الجسـد إىل 

القلب (م).
 9- املجازف (م) - أحد الوالدين (م).

 10-يقوم مقام شخص ما (م) – فؤوس.

1- اسم محطة فضائية روسية - الزورق.
 2- أسباب و دوافع - ارتقي.

 3- حاجز - أشتاق - غلب.
 4- مـن الطيـور الجارحة - الضـالل و اإلمعان فيه 

(ن).
 5- يف املكتبة - مقدار - يصلح البناء.

 6- قافلة و موكب - يبس - للجزم.
 7- أذبح - زار املريض (م).

 8- غصن (م) - عىل قيد الحياة.
 9- رمـز جـربي (م) - يسـبق الرعـد (ن) - مرض 

صدري.
 10-اإلسم األول لرسام كاريكاتري فلسطيني شهري 

- خشبة الحائك التي يحوك عليها الّثوب.
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تجنـب األخطـاء والتهـور والتـرسع. إدعاءات 
الرشيـك بالعظمـة والتفـوق عليـك يثـري غضبك 
وتسـتدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم 

بسالم.
 التوتر قد يسـبب لك فشـال أو خسارة، فال تنفعل 

كي ال تسبب لنفسك أزمة صحية.

تشعر أن كل يشء يحدث لك اليوم يحدث ألول مرة. تشعر 
دائما ان هناك شـيئا ما سـيحدث ولكن ال تعـرف ما هو؟! 
أنت شـخص عاطفي جدا ولذلك ربما تشعر باآلخرين بمجرد أن 
تنظر إليهم. اهتم بمشاعرك وأحاسيسك وعرب عنها وال تكبتها.

ربما تقـيض وقتا طويـال اليوم يف تقديـم خدمات 
لشـخص ما. ربمـا يكون هـذا الشـخص صديقا أو 
حبيبـا أو قريبا. لن تكف عن الكالم مع هذا الشـخص. 
سـتضطر فجأة للقيام بيشء ما ثم تعاود مساعدة هذا 
الشخص مرة أخرى. انتبه فهناك أكثر من يشء قد يقف 
يف طريقك. ال تجعل أي يشء يؤثر عليك أو يثري غضبك.

أي يشء يتعلق بحياتك العاطفية سيكون عىل ما يرام 
خاصة إذا ترصفت بطريقة صحيحة. عليك أن تبذل كل 
جهودك حتى تتأكد من شـعورك تجاه شـخص ما. ننصحك 
بأن تتبـع منهجا عمليا يف حياتك املهنية اليوم. جلوسـك مع 
مجموعة من األصدقاء املثقفني سيكون له تأثري عىل عملك.

تناقـش بعض املوضوعات املفيدة إذا جلسـت مع بعض 
األصدقـاء يف الصباح كالفلسـلفة وامليتافيزيقـا والعلوم. 
تتميز برسعة البديهة وهذا ما يميزك عن اآلخرين. تسـتوعب 

أي موضوع او أي فكرة تسمعها من أصدقائك اليوم.

يـوم مالئم للتحرك يف عـدة اتجاهات. قد تواجه 
خالفـا حـول بعـض املوضوعـات واالعتبـارات. 
تتعـرّض اليـوم محاوالتـك للعرقلـة وتواجـه رشيكا 
رشسـا يف مكان العمل. قد تمـر بأمور مخيبة آلمالك، 

ما ينعكس سلبا عىل وضعك الصحي.

الجدية هي أساس التعاون املثمر بني الزمالء، بينما 
كثرة املزاح تسبب األخطاء والهفوات. 

سـتجد نفسـك مضطرا إىل الدفاع عن أفكارك بمواجهة 
الرشيك، وهذا سببه قلّة الثقة والود املفقود بينكما.

تعلم إدارة أولوياتك بشكل أفضل. ال تضع األشياء 
غـري املهمة مـع األمـور التـي ال تحتمـل التأجيل. 
سـتنجز أعماال جميلة تفخر بها و تكون محط أنظار 
املسـؤولني عنك. كن حذرا من العالقات الغرامية. سـرتى 

كل يشء بلون وردي بالرغم من املشاكل املحيطة به.

أنت مغرور اليوم وتشعر أنك الشخص الوحيد 
املوهوب يف هذا العالم. 

عليـك أن تقـدر مواهـب اآلخريـن وإال لـن يقدور 
جهودك او مواهبك. 

ال تنـس أنهم يعرفـون كيف ينتقمـون منك ولكنهم 
مضطرون للتكيف مع هذا العالم الذي نعيش فيه.

يقدر اآلخـرون مميزاتك، وتمارس سـحرا كبريا 
وتصغـي إىل ما يقوله لـك أرباب العمـل باهتمام. 
تفكر يف قضية زوجية أو رشاكة أو تعيش لحظات 
رومانسية مع الحبيب. فكر مليا يف وضعك الصحي 

املتقلب، واخرت الحل أو العالج املناسب برسعة.
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أنت شـخص تحب التحدث مع اآلخرين واالنخراط 
معهم. تفكـر اليوم يف االتصـال بأصدقائك واالقرتاح 
عليهـم االجتماع يف منزلك. أنت متميـز يف إقناع اآلخرين 
بأفكارك ومقرتحاتك. لديك القدرة عىل مسـاعدة اآلخرين 

رغم املحن والظروف التي تمر بها.

إذا نظرت إىل حياتك خالل السـنوات املاضية، سـتالحظ أنها 
تغـريت تماما. هذه التغيريات أثرت إيجابا عليك وكانت سـببا 
يف التقدم امللوس الذي تالحظه اليوم. حاول من حني آلخر أن تغري 

أسلوب حياتك.

Ô”aã«@fiçÀ



عىل هامش حفل ”املوريكس دور“ الذي أقيم يف ١٧ ترشين األول، يف لبنان، وّجهت كلمة 
خاصة لبلدها لبنان وقالت: إّن لبنان ”تعبان“ ولكنه سينهض ويعود أجمل مما كان عليه 

بوجود محبي لبنان من مواطنيه والعالم العربي.
وأّكدت ماغي إّنها تقرأ كل الرسائل الّتي تصلها عرب مواقع التواصل اإلجتماعي من 

جمهورها العراقّي.
ووجهت تحّية لهم وشكرتهم عىل محبتهم لها، وتّمنت زيارة العراق بأقرب وقت 

ممكن.
بدورته  دور“  ”املوريكس  حفل  يف  حصدت  غصن  بو  ماغي  املمثلة  أّن  يذكر 
”للموت“ من  لبنانية“ عن مسلسل  ”أفضل ممثلة  والعرشين جائزة  الواحدة 
انتاج رشكة ”ايغيل فيلمز“ وكتابة الكاتبة اللبنانية نادين جابر واخراج فيليب 
الثالث من مسلسل  الجزء  اسمر.وتعمل ماغي بو غصن، حالياً، عىل تصوير 
”للموت“، الذي سيعرض يف شهر رمضان املبارك. وهو من بطولتها إىل جانب 

املمثلة دانييال رحمة، محمد األحمد، باسم مغنية، وسام صباغ.

موجة  أنغام  املرصية  الفنانة  أحدثت 
أطلت  بعدما   وذلك  الجدل،  من 
الحلقة  يف  أنيق  أصفر  بفستان 
الخامسة من برنامجها «أنغام» الذي 
سماحة  كارول  النجمة  فيها  حلت 
فستانا  أنغام  واختارت  فيها.  ضيفة 
 Norma كمايل  نورما  تصميم  من 
وهو  ديانا،  مجموعتها  من   ،Kamali
بكم  األصفر  باللون  ضيق  فستان 
واحد One Shoulder، يصل سعره إىل 
٢١٥ دوالرا، أي ما يعادل ٥٢٣٠ جنيها 
مع  اإلطاللة  أنغام  تقريبا.نسقت 

حذاء مفتوح بـStraps ملونة، وكعب 
أزياء  دار  تصميم  من   ،Fالـ بحرف 
فيندي Fendi، يصل سعره إىل ١٣٩٠ 
و٥٠٠  ألفا   ٣١ يعادل  ما  أي  دوالرا، 
جنيه. يذكر أن الفنانة كارول سماحة 
حلت ضيفة عىل برنامج «أنغام» خالل 
وشوقت  والجمعة،  الخميس  حلقتي 
عرب  للحلقة،  ومتابعيها  جمهورها 
التغريدات  بموقع  الرسمي  حسابها 
نرش  خالل  من  (تويرت)،  القصرية 
جمعها  الذي  الدعائي  سيشن  الفوتو 

بأنغام.
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بغداد/ الزوراء:
أكدت الفنانة العراقية، شذى سالم، أن تكريمها 
يف  والتلفزيون  لإلذاعة  العربي  املهرجان  يف 
السعودية بدورته ٢٢ برهن أن ثقل العراق الفني 
العربية.وقالت  الذاكرة  يف  حارضاً  زال  وما  باٍق 
العراقية  األنباء  لوكالة  ترصيح  يف  سالم  شذى 
(واع): «سعدت كثرياً بهذا التكريم املهم والكبري 
يف مسريتي الفنية كونه جاء من مهرجان اإلذاعة 
والتلفزيون العربي الذي يعد قيمة فنية بمشاركة 
فنية  قامات  وبحضور  العربية،  الدول  من  عدد 
العاصمة  يف  «تكريمي  عربية كبرية» وأضافت،: 
السعودية الرياض يربهن أن العراق باٍق وما زال 
واملعريف  الفني  بثقله  العربية  الذاكرة  يف  حارضاً 
وهذا  والدولية،  العربية  املحافل  كل  يف  والثقايف 
قبل  من  واستقبال  حفاوة  من  شاهدناه  ما 
الفنانني العرب».وأشارت إىل أن «الفنان العراقي 
الكثري كونه عانى كثرياً  والشكر  الثناء  يستحق 
وقدم أجمل األعمال الفنية التي ما زالت راسخة 
يف ذاكرة املشاهد العراقي والعربي يف ظل ظروف 
صعبة واستثنائية، واستطاع أن يبهر املشاهدين 
مواضيع  عالجت  هادفة  رصينة  فنية  بأعمال 
معتمة  مناطق  عىل  الضوء  وسلطت  شتى 
الرياض  يف  اليوم  «تكريمي  وتابعت:  منسية». 
العراقي عموما  ليس يل فحسب بل تكريم للفن 

ولزمالئي الفنانني العراقيني، واعتز كوني فنانة 
املنطقة  يف  مهم  تكريم  عىل  حصلت  عراقية 
العميق  «شكرها  عن  سالم  وأعربت  العربية». 
وسانداً  مشجعاً  كان  الذي  العراقي  للجمهور 
بدأت  التي  الطويلة  الفنية  مسريتها  خالل  لها 

منذ سبعينيات القرن املايض وحتى اآلن».وشهد 
تكريم  والتلفزيون  لإلذاعة  العربي  املهرجان 
الفنانة  بينها  فنية عربية كبرية من  شخصيات 
واإلعالمي  الهام شاهني  والفنانة  الجندي  نادية 

مصطفى اآلغا فضالً عن اسماء أخرى.

إفتتاح  فعاليات  إنطلقت  الدوحة،  أرض  عىل 
املعرض العاملي «فالنتينو إىل األبد « الذي ضم 
أكثر من ٢٠٠ قطعة من األزياء التي صممتها 
العالم  نجمات  التقت  وهناك  فالنتينو،  دار 
جاكسون  وجانيت  كامبل  نعومي  من  بدايًة 
ونسليهان  ضيف  أبو  وسلمى  بلقيس  حتى 
املعرض  فعاليات  نلسيهان  أتاغول.حرضت 
 Fashion Trust  املقام بالدوحة بالتعاون مع
األزياء  مصدري  وجمعية  قطر  Arabiaيف 

الجاهزة بإسطنبول بهدف دعم الشباب، عىل 
أن تقوم نسليهان بتقديم الجائزة للفائز من 
بني ٤ مصممني أتراك سيشاركون باملعرض 
نتفليكس  املختلفة.وأقامت  بتصميماتهم 
لتعلن عن مشاريعها  الخاص برتكيا  حفلها 
نسليهان  تواجدت  وقد  هناك،  الجديدة 
زوجها  برفقة  أعمى»  «حب  بطلة  اتاغول 
جديد  مرشوع  عن  رسمياً  نتفليكس  لتعلن 
يجمعهما سوياً خالل املوسم الجديد.وكانت 

تصدرا  قد  اوغلو  قادير  وزوجها  نسليهان 
الرتيند خالل األيام املاضية بعد عرض مشهد 
مسلسل  احداث  ضمن  القبور  يف  تواجدهما 
سوياً  يجمعهما  الذي   » الليل  مشارف  «عىل 
بريسني  الصحفية  ذكرت  وقد  أعوام،   ٩ بعد 
«نسليهان  تواجد كاظم وماجدة   أن مشهد 
نقل  هو  أحياء  وهم  القبور  إىل   » وقادير 
بحياتهم  الزوجان  إليها  يلجأ  لحقيقة 

الواقعية كنوع من العالج.

االضطرابات  مسلسل  يهدأ  يكد  لم 
بالرئيس  تعصف  التي  القضائية 
إيلون  «تيسال»،  لرشكة  التنفيذي 
صفقة  تداعيات  وآخرها  ماسك، 
«تويرت» املثرية للجدل، حتى ظهرت 
الوزن  من  جديدة  عاصفة  أمامه 
بدعوى  املرة  هذه  متمثلة  الثقيل، 
تورنيتا،  ريتشارد  أثارها  قضائية 
صناعة  يف  املستثمرين  أصغر  أحد 
يأمل  والذي  الكهربائية،  السيارات 
األمريكي  امللياردير  تجريد  يف 
ثروته  من  دوالر  مليار   56 من 
رفع  رويرتز،  الفائقة.وبحسب 
تورنيتا دعوى قضائية ضد ماسك 
ومجلس إدارة «تيسال» عام 2018 
بـ«دعوى مشتقة من  يعرف  فيما 
نجحت،  إذا  والتي  املساهمني». 
ماسك  منح  حزمة  إلغاء  سيتم 

لألسهم يف العام املذكور.
املفرتض  التي من  الدعوى،  وتزعم 
يف  املقبل  االثنني  تستأنف  أن 
أن  ديالوير،  بوالية  ويلمنغتون 
حزمة  رشوط  أمىل  ماسك  إيلون 

مدين  إدارة  مجلس  عىل  األسهم 
بعد  ُطرحت  وبأنها  له،  بالفضل 
تم  الذين  املساهمني  لتصويت  ذلك 
الوصول  صعوبة  بشأن  تضليلهم 

إىل أهداف معينة.
عليها  املتنازع  الحزمة  وتسمح 
أسهم  من   %  1 برشاء  ملاسك 
مرة  كل  يف  كبري  بخصم  «تيسال» 
املتصاعد  األداء  تحقيق  فيها  يتم 
املالية  األهداف  مع  جنب  إىل  جنباً 
األخري  يحصل  فلن  وإال  املرسومة، 
املحكمة،  ألوراق  ووفقاً  يشء.  عىل 
من  هدفاً   11 «تيسال»  حققت 
لفرتة  قيمتها  تضخم  مع   ،12 بني 
دوالر  تريليون  من  أكثر  إىل  وجيزة 
ماسك  يجادل  ملياراً.وهنا   50 من 
هي  األسهم  حزمة  بأن  ومحاموه 
التي أبقت الرئيس التنفيذي مركزاً 
فرتة  خالل  «تيسال»  يف  عمله  عىل 
األمر  الرشكة،  بها  مرت  عصيبة 
سهم  سعر  ارتفاع  عنه  نتج  الذي 
 10 الكهربائية  السيارات  صانعة 

أضعاف آنذاك.

ترسل  التي   (TikTok Now) خاصية  إطالقه  توك)  (تيك  تطبيق  أعلن 
للمستخدمني رسالة يومية تطلب منهم التقاط صورة بكامريا الهاتف 
األمامية والخلفية ونرشها مبارشة عىل املنصة.وفق متابعتني، الخاصية 

التقاط  املستخدمني  الذي يطلب من   BeReal لتطبيق  الجديدة تقليد 
أي  وبدون  طبيعتهم  عىل  ليبدو  مفاجئة  بصورة  ألنفسهم  صور 

مؤثرات أو فالتر عىل عكس ما يحدث يف باقي التطبيقات، فيما 
.BeReal جمهور  لجذب  توك  تيك  من  محاولة  بأنه  وصف 

 BeReal وخالل األشهر القليلة املاضية، غري تطبيق باسم
ماليني  استحسان  ولقي  التواصل،  منصات  مفهوم 
املستخدمني يف أنحاء العالم، وأصبح من اكثر التطبيقات 
اليشء  آيفون.و  وأجهزة  أندرويد  أنظمة  عرب  تحميال 
 ،BeReal عن تطبيق TikTok Now الذي يميز خاصية
أن األخري يقترص عىل نرش الصور فقط، ولكن خاصية 
تيك توك، تسمح بنرش صورة أو مقطع فيديو.وأوضح 
«بيزنس إنسايدر»، ال يمكن للمستخدم رؤية ما يقوم 
 TikTok لخاصية  تفعيله  بعد  بنرشه  املستخدمون 
مقطع  أو  صورة  بنرش  بنفسه  يقوم  أن  قبل   ،Now
استخدام  الخاص.يمكنك  حسابه  عرب  أوال  فيديو 
خاصية TikTok Now، بالدخول عىل تطبيق تيك توك 
التقليدي، ومن ثم الدخول عىل أيقونة أسفل الشاشة 
تحمل العنوان Now.من خالل الدخول عىل الخاصية، 
تقوم بنرش أول صورة أو فيديو لك، ثم سيقوم تيك 

املستخدمني  أحد  يقوم  مرة  كل  رسالة  بإرسال  توك 
 Time to الذين تتابعهم بنرش صورة أو فيديو بعنوان

.Now

أن  عن  (يوتيوب)  منصة  كشفت 
عدد مشرتكي خدماتها املدفوعة يف 
ثمانني  تجاوز  العالم  أنحاء  جميع 
 YouTube مليوًنا، حيث أصبح لدى 
اآلن   YouTube Premiumو  Music
مدفوع،  مشرتك  مليون   ٨٠ إجمايل 
خالل  مشرتك  مليون   ٣٠ بزيادة 
إىل  تطمح  التي  للمنصة  واحد  عام 
أن تصبح أحد الالعبني الرئيسيني يف 
قطاع املوسيقى. ويدر هذا االشرتاك 
ما  يوتيوب  يف  اإلعالنات  من  الخايل 
من  دوالر  مليون   ٩٦٠ من  يقرب 
و١١  للموقع،  شهر  كل  العائدات 
مليار دوالر سنوًيا، دون الحاجة إىل 
الوضع  االعتماد عىل اإلعالنات، مع 
الخدمات  بعض  أن  االعتبار  يف 
هذه  يف  مجانية  تجارب  ستتضمن 
األرقام، لذلك فهذه األرقام تقريبية.

وعىل الرغم من أن هذا ال يزال يمثل 
إيرادات  إجمايل  من  صغرية  نسبة 
منصة يوتيوب، إال أنه ال يزال يمثل 
الرغم  وعىل   ، لإلعجاب  مثريًا  مبلًغا 
إال   ، كبريًا  مليوًنا   ٨٠ الرقم  أن  من 
أنه يمثل جزًءا صغريًا فقط من ٢٫٦ 
عىل  شهرًيا  نشط  مستخدم  مليار 

يوتيوب.

العاملي  املسؤول  وقال 
ليور  يوتيوب  عىل  ملوسيقى 
كوهني يف منشور عىل مدونة 

«لقد سمعتموني أقول ذلك من قبل، 
وسأكرر: محركا النمو عىل يوتيوب، 
أي االشرتاكات واإلعالنات، يحققان 
مليون   ٨٠ رقم  إن  و  جدية،  نتائج 
املستخدمني يف فرتة  مشرتك يشمل 
التجربة املجانية».وقبل شهر، أعلنت 
ساهمت  أنها  األمريكية  املنصة 
صناعة  يف  دوالر  مليارات  بستة 
شهراً  عرش  االثني  خالل  املوسيقى 
أعلنت  املايض،  العام  ويف  املاضية 
تصبح  ألن  طموحها  عن  يوتيوب 
القطاع  يف  األول  الدخل  «مصدر 
الفيديو  منصة  املوسيقي».وتروج 
جوجل  ملجموعة  التابعة  املجانية 
 YouTube هما  مدفوعني،  لعرضني 
 ،YouTube Premiumو  Music
اللذان يكلفان ٩,٩٩ دوالر و١١,٩٩ 
املتحدة،  الواليات  يف  شهرياً  دوالر 
بدون  الفيديو  بمقاطع  لالستمتاع 
حال  يف  حتى  ومشاهدتها  إعالنات، 
واالستمرار  باإلنرتنت  االتصال  عدم 
(أي  الشاشة  خلفية  يف  عرضها  يف 

مع تطبيقات مفتوحة أخرى).
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أنبوب  إنجاز  مرشوع   ، السادس  محمد  امللك  جاللة  املغربي،  العاهل  خّص 
الغاز املمتد من نيجرييا إىل جنوب أوروبا مرورا باملغرب، باهتمام استثنائي، 
يف خطابه الرسمي الذي ألقاه بمناسبة الذكرى السابعة و األربعني للمسرية 
الخرضاء يف نهاية األسبوع األول من الشهر الجاري ، وهي الذكرى التي تؤرخ 
السرتجاع املغرب ألقاليمه الجنوبية من االستعمار اإلسباني.. ويعكس هذا 
االهتمام القيمة الكبرية لهذا املرشوع الضخم الذي يعد بتحوالت اقتصادية و 

اجتماعية كبرية و متعددة يف األوضاع االقتصادية يف قارة أفريقيا .
طوله  يصل  أن  املتوقع  من  حيث   ، العالم  يف  غاز  أنبوب  بأطول  األمر  يتعلق 
دولة   ١١ عرب  يمر  و   ، األفريقي  الغرب  أعماق  يف  ممتد  كيلومرت   ٥٦٦٠ إىل 
أن تبلغ طاقته االستيعابية ما بني ٣٠ و ٤٠ مليار  املنتظر  ، و من  أفريقية 
مرت مكعب من الغاز سنويا كأحد أكرب سعة ملنشأة طاقية يف العالم.. يف حني 
تقدر قيمته االستثمارية بأكثر من ٣٠ مليار دوالر أمريكي.. وسيمكن بعض 
من  عدد  تحسني  عن  ناهيك   . عربه  غازها  تصدير  من  بها  يمر  التي  الدول 
املؤرشات االقتصادية يف هذه الدول ، خصوصا ما يتعلق بتحسني مؤرشات 
وبالتايل  كثري..  ذلك  غري  و   ، النمو  معدالت  من  الرفع  و  والدخل  التشغيل 
فإنه يحق تصنيف املرشوع كأحد أهم املنشآت الطاقية يف العالم، وأنه يمثل 
نموذجا متفردا يف مجال التعاون جنوب / جنوب ، ويعطي الدليل عىل قدرة 
الدول األفريقية عىل إنجاز مشاريع عمالقة تزاحم بها مشاريع االقتصادات 

العظمى يف العالم .
مرشوع ستكون له آثار إيجابية كبرية عىل اقتصاد القارة األفريقية برمتها ، 
وبصفة مبارشة عىل الدول الواقعة غرب القارة السمراء ، التي تواجه تحديات 
اقتصادية و اجتماعية كثرية.. ومن هنا بدأ الخرباء االقتصاديون يتحدثون 
عن بداية بناء تكثل اقتصادي موحد يف هذه املنطقة من أفريقيا ، بفضل هذا 

األنبوب ، بما يرشع أبواب التفاؤل يف مستقبل اقتصادي مغاير هناك .
حرَص العاهل املغربي عىل الحديث عن هذا املرشوع يف خطاب رسمي له، وجهه 
للشعب املغربي ، يكشف، برأي املالحظني، عن توجيه رسائل واضحة ألطراف بعينها 
، التي ترى يف إنجاز هذا املرشوع تهديدا ملصالحها السياسية والجيواسرتاتيجية 
 ) دبلوماسية  اعتماد  يف  املغرب  تفوق  حرسة  و  بألم  تراقب  التي  وهي  منها، 
املصالح ) التي تستند إىل منطق رابح / رابح ، يف عالقات ثنائية متوازنة تضمن 
التغلغل  املغرب من  التي مكنت  الديبلوماسية  مصالح و حقوق أطرافها.. وهي 
تدرك  الجهات  وهذه  العالم..  أقطار  من  العديد  ويف   ، األفريقية  القارة  أدغال  يف 
حجم تداعيات سيادة عالقات اقتصادية و سياسية جيدة بني املغرب و نيجرييا 
عىل مصالحها الجيواسرتاتيجية يف القارة األفريقية ، والتي كانت تعترب إىل وقت 
قريب حليفتها االسرتاتيجية يف أفريقيا. كما أن من شأن هذا التحول يف العالقات 
يف  التقليدية  السياسية  التحالفات  و  التوازنات  بنية  تغيري   ، النيجريية  املغربية 
القارة السمراء، حيث كان ما سمي يف وقت سابق ب ( مثلث القوى العظمى ) 
املتكون من نيجرييا و جنوب إفريقيا والجزائر ، يشكل أكرب تحدي لقوى أخرى يف 
نفس القارة ، خصوصا بالنسبة لدول يف حجم مرص و املغرب و السينغال و غانا 
و إثيوبيا و غريها.. وحينما يحصل هذا التقارب بني أبوجا والرباط، ويقع االتفاق 
تمتد   ، أساس مشاريع عمالقة  االقتصادية عىل  العالقات  يف  القدوة  إعطاء  عىل 
منافعها إىل عدد كبري من دول القارة، فإن البنية التقليدية يف العالقات األفريقية 
تهتز و تختل ، بما يفسح املجال لتشكيل بنية جديدة مغايرة تفرز نتائج مختلفة 
ملا كانت تنتجه يف السابق، وكان جزء منه يتسبب يف أرضار بليغة ملصالح العديد 
من الدول األفريقية ، كان املغرب يف مقدمتها.. وكان الفتا أن تحدث ملك املغرب 
عىل عالقات املغرب مع نيجرييا من خالل إنجاز املرشوع الطاقي الضخم، موازاة 
مع حديثه عن آخر التطورات املتعلقة بترسيع وترية التنمية يف منطقة الصحراء 
املغربية التي تنازعه فيها حركة انفصالية ، مدعومة بالكامل من جارة املغرب 
الرشقية، يف إطار نزاع مفتعل كان الهدف منه إلهاء املغرب عن تحقيق تنميته.. 
ويف هذا الرتابط دالالت عميقة جدا ملا تحدثنا عنه، من أن األمر يتعلق بتغيري عميق 

يف بنية موازين القوى يف القارة األفريقية . 
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املرصية،  الفنانة  تصدرت 
يف  الرتند  الوهاب،  عبد  شريين 
الساعات  خالل  تويرت  منصة 
أدلت  ترصيحات  بعد  املاضية 
لها منذ خروجها  األوىل  تعد  بها 
خاللها  أعلنت  املستشفى،  من 
حبيب  حسام  لطليقها  عودتها 
بعقد زواج جديد.وقالت الفنانة 
خالل  عبدالوهاب،  شريين 
ترصيحات تلفزيونية، إن حسام 
الكتاب  بكتب  أقنعها  حبيب 
إىل  املاضية، مشرية  األيام  خالل 
يتم  أن  املفرتض  من  كان  أنه 

 12 السبت  الكتاب  كتب  عقد 
نوفمرب، قائلة: حسام دخل عليا 
دلوقتي  هنتجوز  وقايل  بمأذون 
يس  يا  تشوفه  اليل  قولتله  وأنا 
شريين:  الفنانة  حسام.وتابعت 
ان حسام حبيب هو الذي أقنعها 
طلب  من  وهو  الكتاب  بكتب 
الفرتة  تلك  أن  إىل  مشرية  ذلك. 
الصعبة التي مرت بها قبل فرتة 
الفرتة  أنا  قائلة:  الكتاب،  كتب 
اليل جاية أقدر أنزل أشرتي أكل 
وناكل  الشارع  يف  وحسام  أنا 

فول وطعمية.

املسلسل  من  األوىل  الحلقات  عرض  بعد 
الواقعي  Dubai bling عرب شاشة منصة 
نتفليكس العاملية يف تجربة خاصة تجمع 
يف  ميديا  السوشيال  مؤثري  من  عدداً 
اليومية،  برنامج واقعي يعرض حياتهم 
الهجوم  ورغم من وجود بعض حمالت 
اإلعالمية  أن  إال  للتجربة 
لجني عمران نجحت يف 
العديد  تحصد  ان 
من التعليقات 
اإليجابية 

عىل 

كواليس  هامش  التجربة.وعىل  ضمن  تواجدها 
تصوير حلقات الربنامج، تحدثت لجني عمران عن 
انها  قالت  حيث  اإلعالمي،  باملجال  شغفها  بداية 
بدأت من املدرسة فكان لديها مادة مدرسية تعرف 
بإسم  «املطالعة والقراءة « وكانت مدرستها دائماً 
وكانت  الدرس  بقراءة  تقوم  من  أول  هي  تجعلها 
ستصبحني  تكربين  «عندما  قائلة  معها  تمزح 

إعالمية «.
واعتربت لجني أن املوهبة والجهد يكمالن بعضهما 
البعض؛ فال غنى عن واحدة دون األخرى، أما عن 
فهو  بها  وتأثرت  قابلتها  مشهورة  شخصية  أكثر 
شكر  رسالة  راشد.ووجهت  بن  محمد  الشيخ 
لها  األول  الداعم  دائما  فهما  ووالدتها،  لوالدها 
حياتها  حلم  عن  أما  املهنية.  ومسريتها  بحياتها 
الذي تكشفه لجني فهو أن يكون لديها خط أزياء 

خاص بها والذي بدأت بأوىل خطواته قبل فرتة.
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