
بغداد/ الزوراء:
أصدرت محكمة تحقيـق الكرخ األوىل، امس 
االثنـني، مذكـرة قبـض وتحـر بحـق وزير 
التجارة السـابق عـالء الجبوري. وبحسـب 
وثيقـة صادرة عـن محكمة تحقيـق الكرخ 

االوىل اطلعت «الزوراء» عليها، تضمنت مذكرة 
قبض وتحٍر بحق وزير التجارة السابق عالء 
الجبوري بناء عىل الشـكوى املقامة ضده يف 
مكتـب التحقيق القضائـي املختص بقضايا 

جهاز املخابرات الوطني العراقي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أصـدرت منظمـة العمل الدوليـة قائمة 
بالدول األقل يف سـاعات العمل أسـبوعياً 
وجـاء من بينهـا العـراق للعـام الحايل.

ووفقاً للقائمة، يتبني أنه يف جميع أنحاء 
العالم، يمكن أن يرتاوح متوسط أسبوع 
العمل بني أقل من 40 ساعة إىل ما يقرب 
من 50 ساعة.والبلدان ذات الدخل املرتفع 
أو البلدان املتقدمة التي تركز ثقافًيا عىل 
التـوازن بني العمل والحياة ووقت الفراغ 
واألرسة يكون لديها عموًما أسابيع عمل 
رسـمية أقرص (بعضها يصـل إىل أربعة 
أيـام) واملزيـد مـن أيـام اإلجازة.وغالًبا 
مـا ُتصنف البلـدان التي تعمل بأسـابيع 
للعمـال،  أقـل  حمايـة  وتوفـر  أطـول، 
ووسـائل راحة أقل، عىل أنها ”دول تعمل 
بجد“، ولكنهم يميلون أيًضا إىل أن يكون 
لديهم جمهور أقل سعادة وربما يعانون 
من إرهاق.وبحسب تقرير منظمة العمل 
الدولية، هناك 36 دولة تعترب من البلدان 

التي لديها أقرص أسابيع عمل بالساعات 
والتي حددت ما بني 29 سـاعة لغاية 36 
ساعة، وجاءت اسرتاليا بأقل دول العالم 
يف عـدد سـاعات العمـل اسـبوعيا حيث 
بلغت 29 ساعة فقط يف االسبوع، ويأتي 
بعدهـا العـراق وهولندا وميكرونيسـيا 
(تتكون من جزر يف املحيط الهادي) بـ30 
ساعة اسـبوعيا، ومن بعدهما الصومال 
وراوندا وكازخستان 31 ساعة اسبوعيا، 
وجيبوتي 32 سـاعة اسبوعيا، والنرويج 
واململكة املتحدة والنمسـا بـ33 سـاعة 
اسـبوعيا.اما الـدول التـي لديهـا أطول 
أسـابيع عمـل بالسـاعات والتي حددت 
ما بني 54 سـاعة اىل 47 سـاعة، شملت 
موريتانيا وتنزانيا بـ54 ساعة اسبوعيا، 
تليهمـا مرص بـ53 سـاعة، وبنغالديش 
والسـنغال وغامبيا بـ51 سـاعة، وقطر 
وبوركينـا فاسـو 50 سـاعة، وكمبوديا 
وباكستان 49 ساعة، واالردن ولبنان 48 

ساعة.

بغداد/ الزوراء:
قـدم نقيـب الصحفيـني العراقيني رئيـس اتحاد 
الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، التهنئة اىل رئيس 
هيئـة النزاهـة القايض حيـدر حنون بمناسـبة 

تسنمه املنصب، فيما بحثا تفعيل مذكرة التفاهم 
بـني النقابة والهيئـة وبما يحقق إشـاعة ثقافة 
النزاهـة والحفـاظ عـىل املـال العام.وذكـر بيان 
لنقابـة الصحفيـني العراقيني تلقتـه ”الزوراء“: 

ان رئيـس هيئـة النزاهـة القايض حيـدر حنون 
اسـتقبل امس نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيـني العـرب، مؤيد الالمـي، وقدم 
االخري خالل اللقـاء التهنئة للقايض حيدر حنون 
بمناسبة تسنمه مهام عمله رئيسا لهيئة النزاهة، 
فيما جرى الحديث خالل اللقاء عىل تفعيل مذكرة 
التفاهـم بني النقابة والهيئة وبما يحقق إشـاعة 
ثقافة النزاهة والحفاظ عىل املال العام، فضال عن 
اسـتعداد النقابة للتعاون مع الهيئة ولتقديم كل 
ما من شأنه االرتقاء بعملها خدمة للصالح العام. 
مـن جانبه، قـّدم القايض حيدر حنون، بحسـب 
البيان، التهنئة لنقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالمي ملناسـبة فوزه برئاسـة اتحاد الصحفيني 
العـرب للمرة الثانية، مشـيدا بالدور الفاعل الذي 
تنهض به نقابـة الصحفيني العراقيني وعالقاتها 
املتميـزة محليـا وعربيـا ودوليا، وانعـكاس تلك 
العالقـات يف نقل الصورة املرشقة عـن العراق إىل 

الرأي العام العاملي.

بغداد/ الزوراء:
هنـأ أمني بغداد عمار موىس، نقيب 
الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمي 
اتحـاد  برئاسـة  فـوزه  بمناسـبة 
الصحفيني العرب، وفيما أشاد بدور 
النقابة الوطني الفاعل عىل مختلف 
األصعدة، أكد الالمي استعداد نقابة 
الصحفيـة  واألرسة  الصحفيـني 
للتعـاون مـع األمانـة يف املجـاالت 
كافة.وذكر بيان لنقابة الصحفيني 
ان  ”الـزوراء“:  تلقتـه  العراقيـني 
أمـني بغداد عمار مـوىس زار نقابة 
الصحفيني العراقيني، والتقى نقيب 
الصحفيني العراقيـني رئيس اتحاد 
الصحفيـني العـرب مؤيـد الالمي، 
لتقديـم التهنئـة بمناسـبة فـوزه 
برئاسـة اتحاد الصحفيـني العرب.
واضاف: ان نقيـب الصحفيني قدم 

خـالل الزيـارة رشحـا مفصال عن 
طبيعـة عمـل النقابـة وفروعها يف 
املحافظات وتواصلها مع املؤسسات 
اإلعالميـة واألرسة الصحفيـة ومـا 
تنهـض بـه املؤسسـات اإلعالميـة 
التابعـة للنقابـة. مشـيداً بالجهود 

أمانـة  بهـا  تقـوم  التـي  الكبـرية 
بغداد مـن اجل النهـوض بالجانب 
الخدمي والعمراني للعاصمة بغداد 
واستعداد نقابة الصحفيني واألرسة 
الصحفيـة للتعـاون مـع األمانة يف 
املجـاالت كافـة وبمـا يمكنهـا من 

انجـاز مشـاريعها املتنوعـة . مـن 
جهتـه، أشـاد أمني بغداد، بحسـب 
البيـان، بالجهود املتميـزة والكبرية 
التـي تقوم بهـا نقابـة الصحفيني 
العراقيـني وأدائها املهنـي واإلداري 
املتميز، فضال عـن موقعها الفاعل 
موكـداً:  ودوليـا.  وعربيـا  محليـا 
أن أمانـة بغـداد لديهـا العديـد من 
والعمرانيـة  الخدميـة  املشـاريع 
مـن اجل اظهـار الصـورة املرشقة 
للعاصمة بغداد كونها تسـتحق من 

الجميع تقديم ما هو أفضل. 
وتجـول أمني بغـداد برفقـة نقيب 
النقابـة  أروقـة  يف  الصحفيـني 
ومكاتبها، واطلع  عىل سـري العمل 
فيها، وأبـدى إعجابه بدقة التنظيم 
وجمالية مبناها وبما يحقق النجاح 

يف أنشطتها اإلعالمية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكـدت اللجنـة القانونية النيابيـة وجود حراك 
نيابـي لتعديل قانـون التقاعد، ويف حني حددت 
ابـرز تعديلـني، اشـارت اىل ان توزيـع الهيئات 
املسـتقلة سـيتم وفـق االسـتحقاق املكوناتي 

وبعضها سيحسمها رئيس الوزراء.وقال عضو 
اللجنـة القانونية، عارف الحمامـي، يف حديث 
لـ»الزوراء»: ان «تعديل القانون كفكرة وحراك 
هو موجود ويتضمن تعديل فقرة سن التقاعد»، 
مؤكدا «تـم جمع تواقيع وكذلـك اللجنة املالية 

متبنية للموضوع وسـيأخذ مجـراه النيابي يف 
الترشيـع، ويذهب اىل بعـض الدوائر يف مجلس 
النواب».واشار اىل ان «إي مقرتح قانون إذا قدم 
من قبل مجلس النواب يأخذ برأي الحكومة إذا 
كانت فيه جنبة ماليـة، وإذا لم تكن فيه جنبة 

يمر بصورة طبيعية»، الفتا ان « التعديل الحايل 
ليسـت فيه جنبة ماليـة إذا كان التعديل فقط 
للعمر، لكن إذا تطرق لزيادة يف الراتب التقاعدي 

فهنا يجب التنسيق مع الحكومة».

إندونيسيا/ متابعة الزوراء:
ارتفعـت حصيلـة ضحايا زلـزال رضب 
جزيرة جاوة اإلندونيسـية إىل ١٦٢ قتيالً 
ونحـو ٧٠٠ جريـح وأكثر مـن ١٣٠٠٠ 
نازح حسـبما ذكـر حاكم البلـدة، التي 
لوسـيلة  األرضار،  أسـوأ  بهـا  لحقـت 
إعـالم محليـة.ويف وقـت سـابق، قـال 
سـوهاريانتو، رئيس الوكالـة الوطنية 
للتخفيف من حدة الكوارث إن «هناك ٤٦ 

قتيال يف مستشفى سـيانجور اإلقليمي 
ونحو ٧٠٠ جريح. وأصيب كثريون جراء 
انهيار مبان». وتم اإلبالغ عن العديد من 
االنهيارات األرضية حول سيانجور.كما 
أن أكثر من ٢٢٠ منزالً تهدمت وترضرت 
عرشات املباني، من بينها مدرسة داخلية 
إسـالمية ومستشـفى ومرافـق عامـة 
أخرى، بحسـب «رويرتز».وفيما ال تزال 
السـلطات تجمع املعلومات حول حجم 

الخسـائر واألرضار، أظهـرت مقاطـع 
فيديـو نـرشت عـرب مواقـع التواصـل 
االجتماعـي حجـم الدمـار الـذي لحق 
باملنطقـة، فيما عّم صوت بكاء األطفال 
املدينة املنكوبة.من جانبها، قالت هيئة 
املسـح الجيولوجي األمريكية إن الزلزال 
الذي بلغت قوته ٥٫٤ درجة كان مركزه 
يف منطقـة سـيانجور يف مقاطعة جاوة 
الغربيـة، عـىل عمـق ١٠ كيلومـرتات.

إىل ذلك، تسـبب زلزال، االثنـني، باهتزاز 
مبانـي العاصمـة اإلندونيسـية ملحقاً 
دفـع  كمـا  منهـا،  بالعـرشات  أرضاراً 
النـاس إىل الهرولـة إىل شـوارع جاكرتا 
طلبا لألمان.هذا وتحدث الزالزل بشـكل 
متكـرر يف جميع أنحـاء الدولة املرتامية 
األطراف، لكن من غري املألوف الشـعور 

بها يف جاكرتا.
وكثـريا مـا تـرضب إندونيسـيا، وهـي 

أرخبيـل شاسـع يقطنه أكثـر من ٢٧٠ 
مليـون نسـمة، الـزالزل واالنفجـارات 
الربكانيـة وأمـواج تسـونامي بسـبب 
موقعهـا عىل «حزام النـار»، وهو قوس 
من الرباكني وخطـوط الصدع يف حوض 
فرباير/شـباط،  الهـادئ.ويف  املحيـط 
أسـفر زلزال بقوة ٦٫٢ درجة عن مقتل 
ما ال يقل عن ٢٥ شـخصا وإصابة أكثر 
من ٤٦٠ يف مقاطعة سومطرة الغربية.
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انقرة/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيـس الرتكي، رجب طيب أردوغـان، أن عملية 
”املخلـب – السـيف“ ضد مواقـع اإلرهابيني شـمايل 
سـوريا والعـراق لن تقتـرص عىل الرضبـات الجوية، 
فيما ُقتل 3 أشـخاص وأُصيب سـتة غريهم يف تركيا، 

يف رضبـات صاروخية عـىل قرقميـش يف والية غازي 
عنتاب، بالقرب من الحدود السورية.وأشـار أردوغان 
إىل تدمـري 12 هدًفـا تابًعـا لإلرهابيـني املتمركزين يف 

مدينة عني العرب (كوباني) شمايل سوريا.

كييف/ متابعة الزوراء:
مـع تصاعد املخاطـر من اسـتهداف الرضبات 
محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا، ناشد 
الرئيس األوكراني، فولوديمري زيلينسكي، حلف 
شمال األطليس حماية املواقع النووية يف بالده.

وحّث يف خطاب ألقاه عرب الفيديو أمام الجمعية 
الربملانيـة للناتو يف مدريد، امـس االثنني، الدول 
األعضاء عىل ضمان حماية املحطات النووية يف 

بالده من التخريب الرويس“، وفق تعبريه.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت قيـادة العمليات املشـرتكة 
عـن تفاصيل زيارة وفد البيشـمركة 
اىل بغـداد، وفيما اعلنـت االنتهاء من 
تشـكيل االلوية املشـرتكة بني املركز 
واالقليم، اكدت أن التعاون بني املركز 
واالقليـم سـاهم يف مـلء الفراغـات 

االمنية .
وقال املتحدث باسـم قيادة العمليات 
اللواء تحسـني الخفاجي،  املشرتكة، 
يف حديث لـ“الـزوراء“: إن زيارة وفد 
من البيشـمركة اىل بغداد خالل االيام 
املاضية كانـت مهمة جـداً، وتندرج 
ضمـن الزيارات املهمـة املتبادلة بني 
البيشـمركة ووزارة الدفـاع وقيـادة 
ان  املشـرتكة.وأضاف:  العمليـات 
الوفد بحث عـدة ملفات وتم توضيح 
كل خطـط العمـل والتعـاون خـالل 
االجتماع الذي جرى ومناقشـة سبل 
تطويـر العالقة وإدامتهـا بما يخدم 
مصالـح البلـد ووحدتـه وسـالمته، 
وركـز الجانبـان عـىل سـبل تطوير 
لقـاءات  هكـذا  وإنجـاح  التعـاون 
باتـت  نتائجهـا  ألن  واسـتمرارها 
مثمرة، إذ أن التعاون املشرتك ساهم 
يف جعـل قواطع سـاخنة مسـتقرة. 
واشـار اىل: ان التعاون والتنسيق بني 
العمليات املشرتكة والبيشمركة كان 
له وقع عىل مستوى العراق، من خالل 
ضبط الحـدود ومالحقـة اإلرهابيني 

والجريمة املنظمـة، وملء الفراغات 
التي حاول تنظيم داعش اسـتغاللها 
يف بعـض املناطق بني املركـز وإقليم 
كردستان. وشدد عىل العمل من أجل 
استدامة هذه العالقة واستمرار العمل 
املشـرتك للحفاظ عىل أمن وسـالمة 
العـراق. وبشـأن األلوية املشـرتكة، 

أكـد الخفاجـي: ان العمـل عليها قد 
انتهـى وأُدرجـت مخصصاتهـا مـن 
قبـل وزارة املاليـة يف موازنة 2023، 
التـي لم يتبق إلطالقها سـوى اليشء 
املوازنة  القليل.وأضاف: عقب إقـرار 
سـوف تبدأ األلوية الخاصة املشرتكة 
انهـا مهيئـة مـن قبـل  إذ  عملهـا، 

أماكنها وتسليحها وتدريبها، وحتى 
األسماء. مؤكداً: حال انطالق املوازنة 
سنشـهد والدة هذيـن اللواءين.وزار 
خـالل االيـام املاضية وفد مـن وزارة 
البيشـمركة، برئاسـة الفريق الركن 
عيـىس عزيـر، حيـث التقـى رئيـس 
السـوداني،  شـياع  محمـد  الـوزراء 

ورئيـس أركان الجيـش الفريـق أول 
الركـن عبـد األمـري رشـيد يـار الله، 
ووزيـر الدفاع ثابـت العبايس، ونائب 
قائد العمليات املشـرتكة الفريق أول 
ركـن عبـد األمري الشـمري. ويف وقت 
سـابق، أعلـن ممثـل حكومـة إقليم 
كردستان يف قيادة العمليات املشرتكة 
يف العـراق أنـه مع تشـكيل الحكومة 
تشـكيل  سـيتم  الجديـدة  العراقيـة 
البيشـمركة  لواءين مشـرتكني بـني 
والجيش العراقي لسـد الفراغ األمني 
يف املناطـق التي تشـهد عـدم تواجد 
الجيـش العراقي والبيشـمركة فيها.
وقال ممثل حكومة إقليم كردسـتان 
يف قيادة العمليات املشرتكة يف العراق، 
عبدالخالـق طلعـت: ”الفـراغ األمني 
املوجـود بـني البيشـمركة والجيـش 
العراقـي خطري جـداً، وأصبح سـبباً 
يف قيام املجاميـع اإلرهابية بهجمات 
يف تلـك املناطق“.وأوضـح عبدالخالق 
تشـهد  التـي  املناطـق  ”ان  طلعـت 
هجمـات إرهابيـة مـن قبـل تنظيم 
داعش اإلرهابي سببه هو عدم وجود 
تنسيق كاٍف بني البيشمركة والجيش 
العراقي، لذلـك نحاول ان تكون أوائل 
اعمال الحكومة العراقية الجديدة هو 
تشكيل لواءين مشرتكني بني الجيش 
العراقـي والبيشـمركة، وتخصيـص 
ميزانية كافية ورواتب لهذين اللواءين 

لسد الفراغ األمني يف تلك املناطق“.
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بغداد/ الزوراء:
املوقف  االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  أعلنت 
اكدت تسجيل  فيما  لجائحة كورونا،  األسبوعي 
االسبوع  خالل  كورونا  بفريوس  إصابات   ٧٠٤
املايض.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: 
كورونا،  بفريوس  إصابات   ٧٠٤ «سجلت  أنها 
وحالتي وفاة، فيما بلغ عدد املتعافني من املرض 
اللقاح  متلقي  «عدد  أن  حالة».وأضافت   ٣٨٧
بلغ  املايض  االسبوع  خالل  لكورونا  املضاد 

٢٠٩١٣ شخصا».

@pbibñg@704@›vèÌ@÷aã»€a
 Ïjéc@fi˝Ç@b„ÎäÏÿi
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، 
امـس االثنني، حـرص العراق عـىل إدامة 
العالقـة املتميـزة مـع األردن، فيما وجه 
التحقيقـات األصولية بخصوص  بإجراء 
سجن مطار املثنى. وقال املكتب اإلعالمي 
لرئيـس مجلـس الـوزراء يف بيـان تلقته 
«الـزوراء»: ان «رئيـس مجلـس الوزراء 
محمـد شـياع السـوداني التقـى عاهـل 
اململكـة األردنية الهاشـمية امللك عبد الله 
الثانـي بن الحسـني، وذلك خـالل زيارته 
الرسـمية اىل العاصمة عّمان التي وصلها 
يف وقت سـابق مـن يوم (امـس)»، مبينا 
انـه «جـرى خـالل اللقاء، الـذي حرضه 
ويل عهـد اململكة، األمري الحسـني بن عبد 
الله الثانـي، بحث العالقـات الثنائية بني 

البلديـن، والتأكيد عـىل رضورة مواصلة 
التنسـيق والتشـاور بني العراق واألردن، 
حيـال مختلـف القضايـا ذات االهتمـام 
املشـرتك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم 
ان «الجانبني  العربية».واضـاف  القضايا 
تنـاوال آخـر املسـتجدات اإلقليمية وعىل 
رأسـها القضية الفلسـطينية، واألزمات 
يف املنطقـة، والجهـود املبذولـة يف الحرب 
عىل اإلرهـاب ومواجهـة التطرف، ضمن 
نهـج شـامل قائم عـىل أسـاس التعاون 
والتنسـيق العايل بني البلدين»، مشـريا اىل 
ان «مباحثات ثنائية موسـعة عقدت بني 
رئيس مجلـس الوزراء والعاهـل االردني 
يف قرص بسـمان الزاهر، تناولت عدداً من 

امللفات املشرتكة.

بغداد/ الزوراء:
يف  االثنني،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 
بورصة  إن  مصدر:  كردستان.وقال  اقليم  ويف  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسية  البورصة 
الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح امس ١٤٨٦٠٠ دينار عراقي مقابل 
١٠٠ دوالر أمريكي، فيما كانت االسعار ليوم االحد ١٤٨٣٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ 
دوالر. وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
البيع ١٤٩٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما  يف بغداد، حيث بلغ سعر 
بلغت أسعار الرشاء ١٤٨٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة 
البيع  سعر  بلغ  حيث  ايضا  ارتفاعا  البورصة  يف  الدوالر  اسعار  فإن  كردستان،  اقليم 
١٤٨٥٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨٤٥٠ دينارا لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.
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بغداد/ الزوراء:
شياع  محمد  الوزراء،  رئيس  أكد 
السوداني، امس االثنني، حرص العراق 
عىل إدامة العالقة املتميزة مع األردن، 
فيما وجه بإجراء التحقيقات األصولية 

بخصوص سجن مطار املثنى .
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس 
السوداني التقى عاهل اململكة األردنية 
بن  الثاني  الله  عبد  امللك  الهاشمية 
الرسمية  الحسني، وذلك خالل زيارته 
اىل العاصمة عّمان التي وصلها يف وقت 
انه  مبينا  (امس)“،  يوم  من  سابق 
الذي حرضه ويل  اللقاء،  ”جرى خالل 
عبد  بن  الحسني  األمري  اململكة،  عهد 
الله الثاني، بحث العالقات الثنائية بني 
البلدين، والتأكيد عىل رضورة مواصلة 
التنسيق والتشاور بني العراق واألردن، 
االهتمام  ذات  القضايا  مختلف  حيال 
مصالحهما  يحقق  وبما  املشرتك، 

ويخدم القضايا العربية“.
آخر  تناوال  ”الجانبني  ان  واضاف 
رأسها  وعىل  اإلقليمية  املستجدات 
يف  واألزمات  الفلسطينية،  القضية 
الحرب  يف  املبذولة  والجهود  املنطقة، 
عىل اإلرهاب ومواجهة التطرف، ضمن 
التعاون  أساس  قائم عىل  نهج شامل 
مشريا  البلدين“،  بني  العايل  والتنسيق 
اىل ان ”مباحثات ثنائية موسعة عقدت 
والعاهل  الوزراء  مجلس  رئيس  بني 
الزاهر،  بسمان  قرص  يف  االردني 
املشرتكة،  امللفات  من  عدداً  تناولت 
وفق  املتبادل  التعاون  تعزيز  وسبل 
املوقعة  التفاهم  ومذكرات  االتفاقات 

بني البلدين“.

حرضها  املباحثات  ”جولة  ان  وتابع 
ومدير  حسني،  فؤاد  الخارجية  وزير 
إحسان  الوزراء  مجلس  رئيس  مكتب 
العوادي، ومحافظ األنبار عيل فرحان، 
فيما حرض عن الجانب األردني رئيس 
الوزراء برش الخصاونة، ونائب رئيس 
وشؤون  الخارجية  ووزير  الوزراء 
املغرتبني أيمن الصفدي، ومدير مكتب 

العاهل األردني جعفر حّسان“.
عىل  العراق  ”حرص  السوداني  وأكد 
األردن“،  مع  املتميزة  العالقة  إدامة 
بني  التعاون  استمرار  ”عىل  مشددا 
فيه  ملا  املجاالت  مختلف  يف  البلدين 
وبما  الشقيقني،  الشعبني  مصلحة 
ينعكس عىل أمن املنطقة واستقرارها 

وازدهارها“.
من جانبه، أعرب امللك عبد الله الثاني 
بن الحسني عن تمنياته لرئيس مجلس 
مؤكدا  مهامه،  يف  بالنجاح  الوزراء 
األخوية  العالقات  بمستوى  ”اعتزازه 
الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبني 

الشقيقني“.
وأكد ”حرص األردن عىل تعزيز التعاون 
ال  كافة،  املستويات  عىل  العراق  مع 
الفتا  واالقتصادية“،  السياسية  سيما 
محيطه  يف  العراق  دور  ”أهمية  إىل 

العربي واإلقليمي“.
وشدد عىل ”أن أمن العراق يعد ركيزة 

أساسية ألمن املنطقة واستقرارها“.
الوزراء  رئيس  وجه  ذلك،  غضون  يف 

الجهات  السوداني،  شياع  محمد 
املختصة بإجراء التحقيقات األصولية 
فيما  املثنى،  مطار  سجن  بخصوص 
القيام  اإلنسان  أوعز ملستشار حقوق 
مع  املقابالت  وإجراء  السجن  بزيارة 

النزالء.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
انه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
”بناًء عىل ما ورد من معلومات ملكتب 
تداولته  وما  الوزراء  مجلس  رئيس 
سجن  بخصوص  اإلعالم،  وسائل 
وجه  أخرى،  وسجون  املثنى  مطار 
رئيس  املسلحة  للقوات  العام  القائد 
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني 
التحقيقات  بإجراء  املختصة  الجهات 

األصولية ووفق القانون“.
وأضاف ان ”السوداني أوعز ملستشار 
سجن  بزيارة  للقيام  اإلنسان  حقوق 
مع  املقابالت  وإجراء  املثنى  مطار 
بأرسع  النتائج  ورفع  هناك  النزالء 

وقت“.
مجلس  رئيس  افتتح  اخر،  سياق  ويف 
الوزراء محمد شياع السوداني، مركز 
الديلزة ملرىض العجز الكلوي يف مدينة 

الطب.
لرئيس مجلس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
مجلس  ”رئيس  أن  بيان،  يف  الوزراء 
الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح 
العجز  ملرىض  الدموية  الديلزة  مركز 
أن  مبيناً  الطب“،  مدينة  يف  الكلوي 
”املركز يتسع لواحد وثمانني رسيراً“.

الدموية  الديلزة  ”مركز  أن  وأضاف 
الطب  مدينة  يف  الكلوي  العجز  ملرىض 
يعد واحداً من ثمانية مراكز تقّدم هذه 
افتتاحها  سيجري  الطبية،  الخدمة 
من  والرصافة  الكرخ  جانبي  يف  تباعاً 

العاصمة بغداد“.
االفتتاح  خالل  السوداني  وأشار 
الحكومة  ”توجه  إىل  البيان  بحسب 
هذه  مثل  بإنجاز  املتمثل  الحايل 
املشاريع املهمة يف جميع املحافظات، 
السيما األشد فقرا منها، واإلفادة مما 
لتطوير  وقدرات،  خربات  من  متاح 
التغيري  وإحداث  التحتية  البنى 

املنشود“.
ُيقدم  بما  االرتقاء  ”أهمية  وشدد عىل 
تليق  للمواطن،  صحية  خدمات  من 
بكرامته“، الفتاً اىل ”رضورة استعادة 
الصّحي  بالنظام  املواطنني  ثقة 
والجاد  الحقيقي  العمل  عرب  العراقي، 

عىل تغيري الواقع“.

بغداد/ الزوراء:
أن  االثنني،  امس  الخارجية،  وزارة  أكدت 
الهجمات الرتكية واإليرانية املتكررة عىل إقليم 
الدولية،  والقوانني  املواثيق  تخالف  كردستان 
ترفض  العراقية  الحكومة  ان  اىل  اشار  فيما 
رفضا قاطعا وتدين بشدة القصف االيراني عىل 

اقليم كردستان.
أنه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
”ترفض حكومة جْمهورية العراق رفضاً قاطعاً، 
وتدين بشدة القصف اإليراني بالطائرات املسرية 

والصواريخ عىل إقليم كردستان العراق“.
وأشارت إىل أن ”الهجمات املتكررة التي تنفذها 

القوات اإليرانية والرتكية بالصواريخ والطائرات 
املسرية عىل إقليم كردستان، تعد خرقاً لسيادة 
العراق، وعمالً يخالِف املواثيق والقوانني الدولية 
يخالف  كما  البلدان؛  بني  العالقات  تنظم  التي 
-أيضاً- مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون 
التشاركي  القيام بالعمل  سبباً يف الحرص عىل 

األمني خدمًة لجميع األطراف“.
أن  عىل  العراقية  الحكومة  ”تؤكد  أنه  وبينت 
إللحاق  ممراً  أو  مقراً  العراق؛  أرايض  تكون  ال 
الرضِر واألذى بأٍي من دول الجوار، كما ترفض 
وتصفية  للرصاعات  ساحًة  العراق  يكون  أن 

الحسابات ألطراف خارجية“.

بغداد/ الزوراء: 
األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  بحث 
والسفري  زيدان  فائق  القايض 
امس  ساندي،  هانس  الهولندي 
القضائي  املجال  يف  التعاون  االثنني، 

والقانوني.
تلقته  بيان  يف  املجلس  وقال 

مجلس  ”رئيس  ان  ”الزوراء“: 
زيدان  فائق  القايض  األعىل  القضاء 
هانس  الهولندي  السفري  استقبل 

ساندي“.
التعاون  بحث  ”تم  انه  واضاف 
القضائي  املجال  يف  البلدين  بني 

والقانوني“.

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة املوارد املائية، امس االثنني، أن األمطار التي شهدتها البالد خالل 
املياه، فيما  الزراعية والتنافس عىل  املناطق  يف  إيجابياً  أثَّرت  املاضية،  األيام 

أشار إىل أنها لم تحقق ارتفاعاً يف الخزين املائي.
”األمطار  إن  صحفي:  ترصيح  يف  رايض،  عيل  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
املناطق  يف  تركز  سقوطها  كون  املائي  للخزين  ارتفاعاً  تحقق  لم  األخرية 
الوسطى والجنوبية من البالد“، الفتاً إىل أن ”تساقط األمطار يف هذه املناطق 
ال يحقق ارتفاعاً إنما يؤثر إيجابياً عىل املناطق الزراعية وتخفيف التنافس 

عىل املياه“.
إىل  وتوجيهها  األنهر  يف  املياه  هذه  من  االستفادة  ”تّمت  أنه  رايض  وأضاف 
املناطق التي عانت من الشحِّ املائي يف جنوب العراق ومناطق األهوار ودفع 
الشمايل  القسم  يف  األمطار  ”تساقط  أن  مبيناً  البرصة“،  يف  امللحي  اللسان 
األيام  خالل  ذلك  ونأمل  مائي،  الخزين  يف  ارتفاعاً  يحقق  من  هو  البالد  من 

القادمة“.

بغداد/ الزوراء: 
رضورة  االثنني،  امس  رشيد،  جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  أكد 
التعاون لدعم تطبيق الربنامج الحكومي.وقالت رئاسة الجمهورية يف بيان 
استقبل  اللطيف جمال رشيد  الجمهورية عبد  ان ”رئيس  ”الزوراء“:  تلقته 
يف قرص السالم ببغداد، وفد االتحاد اإلسالمي لرتكمان العراق برئاسة أمينه 
العام جاسم محمد جعفر الذي قّدم التهاني والتربيكات إىل عبد اللطيف جمال 
يف  والنجاح  التوفيق  له  متمنياً  للجمهورية،  رئيساً  انتخابه  بمناسبة  رشيد 
مهام عمله“.وأّكد رئيس الجمهورية ”أهمية الحاجة إىل التعاون والتنسيق 
بني القوى السياسية لدعم خطوات الحكومة يف تطبيق برنامجها الهادف إىل 
تحسني الظروف املعيشية والخدمية للمواطنني“، معربا عن شكره وتقديره 

لجاسم محمد جعفر والوفد املرافق عىل مشاعرهم الطيبة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكدت اللجنة القانونية النيابية وجود حراك 
نيابي لتعديل قانون التقاعد، ويف حني حددت 
الهيئات  ان توزيع  اىل  ابرز تعديلني، اشارت 
املكوناتي  االستحقاق  وفق  سيتم  املستقلة 

وبعضها سيحسمها رئيس الوزراء.
عارف  القانونية،  اللجنة  عضو  وقال 
الحمامي، يف حديث لـ“الزوراء“: ان ”تعديل 
القانون كفكرة وحراك هو موجود ويتضمن 

تعديل فقرة سن التقاعد“، مؤكدا ”تم جمع 
تواقيع وكذلك اللجنة املالية متبنية للموضوع 
وسيأخذ مجراه النيابي يف الترشيع، ويذهب 

اىل بعض الدوائر يف مجلس النواب“.
واشار اىل ان ”إي مقرتح قانون إذا قدم من 
إذا  النواب يأخذ برأي الحكومة  قبل مجلس 
فيه  تكن  لم  وإذا  مالية،  جنبة  فيه  كانت 
 ” ان  الفتا  طبيعية“،  بصورة  يمر  جنبة 
التعديل الحايل ليست فيه جنبة مالية إذا كان 

لزيادة  تطرق  إذا  لكن  للعمر،  فقط  التعديل 
يف الراتب التقاعدي فهنا يجب التنسيق مع 
وأنا  القانونية  ”اللجنة  ان  الحكومة“.واكد 
راتب  زيادة  شخصيا سأبذل جهدا يف سبيل 
هناك  كانت  وإذا  ومساواتهم،  املتقاعدين 
العمل  يعاد  مالحظات اخرى كالسن بحيث 
هو  وهذا  القديم  بالقانون  املقرر  بالسن 

الرأي املتبنى“.
اكد  املستقلة،  الهيئات  توزيع  وبشأن 

الحمامي انها ”ستكون وفق االستحقاقات 
املكوناتية لكل مكون فيتم التوزيع بالتفاهم 
اىل  الفتا  والحكومة“،  السياسية  الكتل  بني 
بعد  وذات  حساسية  ذات  هيئات  ”وجود 
الوزراء  رئيس  بيد  سيكون  حسمها  مهني 
النزاهة وغريها، وهي غري قابلة  مثل لجنة 
للتفاوض ألنها تحتاج اىل اشخاص يتمتعون 
االول  والرأي  قوية،  ومهنية  قتالية  بروح 

واالخري يعود اىل رئيس مجلس الوزراء“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اشاد برنامج االمم املتحدة االنمائي 
باملشاركة الفعالة للعراق يف مؤتمر 
والتمثيل  للمناخ،  الشيخ  رشم 
املؤتمر،  يف  العراقي  للوفد  املتنوع 
وسكانه  البلد  هذا  يتعرض  حيث 
املناخي  للتغيري  الضارة  للتأثريات 
السكانية  الرشائح  عىل  خاصة 
الوقت  يف  حذر  كما  ضعفا،  االكثر 
الذي  الوشيك“  ”الخطر  من  نفسه 

قد يتعرض له العراق.
ونقل موقع االمم املتحدة ”اوتشا“ 
إن  قوله،  االنمائي  الربنامج  عن 
”مشاركة العراق يف مؤتمر املناخ يف 
مؤتمر رشم الشيخ، اصبحت اكثر 
حيث  مىض،  وقت  أي  من  اهمية 
بني  الخامسة  املرتبة  العراق  يحتل 
الدول االكثر تعرضا للتغيري املناخي 
يف ظل التطورات الجوية الحادة يف 
كل انحاء البلد مما يدل عىل التأثري 
املبارش لتغري املناخ عىل املجتمعات 

العراقية“.
اعمال  ”مع  انه  اىل  التقرير  ولفت 
و18   6 بني  ما  املنعقد  املؤتمر 
الوفد  فان  الثاني/نوفمرب،  ترشين 
بارز  بحضورر  شارك  العراقي 
حكومي  ممثل   100 من  بأكثر 
واملجتمع املدني والشباب والنساء، 
التي  االوىل  املرة  انها كانت  مضيفا 
من  وفدا  العراق  فيها  يستضيف 
من  اكثر  كان  حني  يف  الشباب، 
النساء،  من  الوفد  اعضاء  نصف 

وشاركن يف املفاوضات“.

اختتام  اىل  التقرير  اشار  وبعدما 
باتفاق  املايض،  االحد  املناخ  قمة 
صندوق  انشاء  عىل  تاريخي 
النامية،  للدول  وارضار“  ”خسائر 
اوضح انها كانت قضية دافع عنها 
إىل  بقوة  العراقيون  املفاوضون 
واملجموعة  الـ77  مجموعة  جانب 
املفاوضني  ان  كما  العربية. 
يف  ناشطني  كانوا  العراقيني 
”اتفاقية  بنود  عىل  التفاوض 
الكربون  انبعاثات  بشأن  باريس“ 

ونقل التكنولوجيا.
ولفت التقرير ايضا اىل ”دور العراق 
يف اجتماعات عقدت يف رشم الشيخ 
مع هيئات ومنظمات تابعة لالمم 
االمم  برنامج  فيها  بما  املتحدة، 

االمم  وبرنامج  االنمائي  املتحدة 
ونجح  وغريهما،  للبيئة  املتحدة 
املزيد  اجتذاب  يف  العراقي  الوفد 
للعراق من  الفني واملايل  الدعم  من 

صناديق املناخ الدولية“.
برنامج  ممثلة  عن  التقرير  ونقل 
العراق  يف  االنمائي  املتحدة  االمم 
زينة عيل احمد قولها إن ”مشاركة 
االمم  مؤتمر  يف  النشطة  العراق 
تمثل  العام،  هذا  للمناخ  املتحدة 
للتغيري  الحيوية  لالثار  انعكاسا 
مضيفة  البلد“ن  هذا  عىل  املناخي 
الحايل  الرتكيز  تمثل  ”البيئة  ان 
يف  االنمائي  املتحدة  االمم  لربنامج 
الضار  التأثري  ذلك  يف  بما  العراق، 
للتغيري املناخي عىل السكان االكثر 

ضعفا يف العراق“.
املتحدة  االمم  برنامج  ان  وأضافت 
االنمائي ”سيستمر يف دعم العراق 
من اجل الحد من التاثريات االضافية 
والتخفيف من اثار التغيري املناخي 
عىل التنمية خالل مرحلة االنتعاش 

الهشة يف العراق“. 
العراقي  البيئة  وزير  نائب  أما 
فقد  حمادي  العزيز  عبد  جاسم 
قال إن ”مؤتمر رشم الشيخ يمثل 
التحديات  اىل  نظرا  خاصة  اهمية 
التغيري  يفرضها  التي  الخطرية 

املناخي عىل املنطقة والعالم“.
”العراق  إن  قائال  حمادي  وختم 
يف  يتمثل  وشيك  خطر  من  يعاني 
الجفاف وتدهور االرايض اىل جانب 

االنخفاض الكبري يف مواردنا املائية، 
التي  الرئيسية  القضايا  من  وهي 
حكومي  برنامج  مع  عليها  نعمل 

واعد“.
القول  اىل  االممي  التقرير  وخلص 
والطاقة وتغري  البيئة  ”برنامج  إن 
املناخ التابع لربنامج االمم املتحدة 
مشاريع  بتنفيذ  يقوم  االنمائي، 
البيئية  االستدامة  تعزيز  هدفها 
من  الصمود  عىل  املجتمع  وقدرات 
ومعالجة  الخرائط  رسم  خالل 
البيئي  بالتدهور  املرتبطة  املخاطر 
اىل  وذلك  والكوارث،  املناخ  وتغري 
مع  وثيق  بشكل  العمل  جانب 
وزارة  خالل  من  العراق  حكومة 

البيئة“.

إعالن للمرة الثانية 
الطبيعيني  او االشخاص  املكاتب  او  الحبوب االعالن لذوي الخربة من الرشكات  العامة لتجارة  ١-يرس الرشكة 

لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بـ (تحميل وتفريغ الحبوب يف فرع النجف االرشف / سايلو النجف االفقي).
املوازنة االتحادية وينوي استخدام  املالية ضمن  التخصيصات  الحبوب)  العامة لتجارة  ٢-تتوفر لدى (الرشكة 
جزء منها لتنفيذ الخدمات (أعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص فرع النجف االرشف / سايلو 

النجف االفقي).
٣-بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب /القسم القانوني الكائن يف بغداد -باب املعظم - مدخل الشيخ عمر- الطابق االول) وبعد 
دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون الف دينار، بإمكان مقدمي العطاء 

الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله.
٤-يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:-

-كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب .
-هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء.

-بطاقة السكن.
-البطاقة التموينية.

-شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات.
٥-تسلم العطاءات اىل العنوان:(الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسم القانوني الكائن يف بغداد -باب املعظم 
-مدخل الشيخ عمر -الطابق الثاني) يف املوعد املحدد لغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (االحد) املصادف 
٢٠٢٢/١٢/١١ وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني بالحضور يف العنوان (الرشكة العامة لتجارة الحبوب/بغداد -باب املعظم -مدخل الشيخ عمر -الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب -قاعة مكتب السيد املدير العام) يف الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم 
االحد املوافق ٢٠٢٢/١٢/١١ يجب ان تتضمن العطاءات التأمينات االولية املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة 
نفاذيتها (خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق ) وبمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليون دينار عراقي صادر من 

مرصف معتمد يف العراق /البنك املركزي العراقي، علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
جدول الفعاليات فرع النجف االرشف / سايلو النجف االفقي

مالحظات /
١-  تكون نفاذية العروض (٩٠) يوم من تاريخ غلق املناقصة.

٢-سيتم انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن (٧) ايام من 
تاريخ غلق املناقصة واملصادف يوم ٢٠٢٢/١١/٢٩.

وثائق  املحددة يف  العطاء  نفاذية  انتهاء مدة  بعد  ما  اىل  املفعول  الضمان سارية  نفاذية خطاب  تكون مدة   -٣
املناقصة بمدة ال تقل عن (٢٨) يوم .

٤-يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف ٢٠٢٢/١٢/١١ يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد 
املدير العام.

                                                          عامر جاسم حمود
    مدير القسم القانوني

اعالنات

اعالنات
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انقرة/ متابعة الزوراء:
الرتكـي رجـب طيـب  الرئيـس  أكـد 
أردوغان أن عملية ”املخلب – السيف“ 
ضد مواقع اإلرهابيني شـمايل سوريا 
والعـراق لـن تقتـرص عـىل الرضبات 
الجوية، فيما ُقتل 3 أشخاص وأُصيب 
سـتة آخـرون يف تركيـا، يف رضبـات 
صاروخيـة عـىل قرقميـش يف واليـة 
غـازي عنتـاب، بالقرب مـن الحدود 

السورية.
وأشـار أردوغـان إىل تدمـري 12 هدًفا 
تابًعـا لإلرهابيني املتمركزين يف مدينة 
عني العرب (كوباني) شـمايل سوريا، 
مشـدًدا عـىل عدم وجـود قيـود بهذا 

الصدد وأن استمرار العملية وارد.
وقال: ”لـم نتكلم عبًثا عندما قلنا إننا 
سـنأتي عىل حني غـرة، واتخذنا هذه 
الخطـوة عندما حـان الوقت املخطط 

واملنتظر“.
وأضـاف: ”من غري الـوارد أن تقترص 
(العمليات) عـىل (الرضبات) الجوية 
وسنتخذ القرار ونتشاور بشأن حجم 
القـوات الربيـة التي يجـب أن تنضم 
للعملية مـع وحداتنا املعنيـة ووزارة 
دفاعنـا وهيئـة أركاننـا وثـم نتخـذ 

خطواتنا بناًء عىل ذلك“.
وأكـد أن العمليـة يف شـمايل العـراق 
وسـوريا لـم يتـم تنفيذهـا بشـكل 

عشـوائي، مضيًفا: ”كما قلنا سابًقا، 
إذا أزعج أحد بالدنا وأرضنا فسنجعله 
يدفع الثمن، وهناك تنظيمات إرهابية 
يف جنوبنا تخطط للعديد من الهجمات 
أو تنفـذ مثل هذه الهجمات وتشـكل 

خطرا، من جانب العراق وسوريا“.
ويف رده عىل سـؤال حول وجود خطط 
لضـم منطقة عني العـرب إىل منطقة 
عمليـة درع الفـرات، شـدد أردوغان 

أن تلك املنطقة كانـت ضمن األهداف 
دائًمـا، وأن الخطـوة املتخـذة جاءت 

وفًقا لذلك.

يف غضون ذلك ُقتل 3 أشخاص وأُصيب 
سـتة آخـرون يف تركيـا، يف رضبـات 
صاروخيـة عـىل قرقميـش يف واليـة 
غـازي عنتـاب، بالقرب مـن الحدود 

السورية.

وأكـد وزير الداخلية الرتكي سـليمان 
صويلو مقتل 3 أشخاص يف قرقميش، 

بينهم طفل ومدّرسة.
وأعلـن حاكم محافظـة غازي عنتاب 
داود غـول، عىل ”تويرت“، أنه ”أُطلقت 
هاون/صواريـخ..  قذائـف  خمـس 

باتجاه مركز قرقميش“.
مدرسـة  عـىل  القذائـف  وسـقطت 
ومنزلني ومنطقـة زراعية قرب معرب 

قرقميش الحدودي.
إىل ذلـك، ذكرت وسـائل إعـالم تركية 
أن الرئيـس رجب طيـب أردوغان قال 
يف  لبـالده  العسـكرية  العمليـات  إن 
شمال سورية والعراق لن تقترص عىل 
حملة جوية فحسـب، وإن مناقشات 

ستجرى بشأن مشاركة قوات برية.
وأضاف أردوغـان متحدثاً للصحفيني 
لـدى عودته من قطر، بعد مشـاركته 
يف حفـل افتتـاح كأس العالـم لكـرة 
القدم، أن هيئة األركان العامة الرتكية 
ووزارة الدفاع سـتقرران معاً بشـأن 
مشـاركة قـوات برية، وذلـك وفقاً ملا 
نقلتـه محطتـا ”تي.آر.تـي“ و“يس.

إن.إن ترك“.
وأطلقت القوات الرتكية، األحد، عملية 
وشـنت  الجويـة،  ”املخلب-السـيف“ 
خاللهـا غـارات عدة يف شـمايل العراق 
التفجـري  عـىل  رداً  وذلـك  وسـورية، 
األخري الذي هّز منطقة تقسيم، وسط 
إسـطنبول، والـذي اتهمت السـلطات 
الرتكيـة حزب ”العمال الكردسـتاني“ 

بالوقوف خلفه.
ومناطـق  متفرقـة  مواقـع  وكانـت 
لـ“قسد“ والنظام السوري قد تعرضت 
منـذ ليل األحد املـايض وحتى منتصف 
الليلـة املاضيـة لقصـف جـوي وبري 

تركي أدى إىل وقوع قتىل وجرحى.

الرتكـي  الجيـش  قـوات  وواصلـت 
قصفها مواقع ”قسـد“ شمايل سورية 
مسـتهدفة مواقع يف محاور تل رفعت 
وعني العرب ومنبج يف حلب وتل أبيض 
الحسـكة.  يف  العـني  ورأس  الرقـة  يف 
وطـاول القصـف أكثـر مـن 20 بلـدة 
وقريـة خاضعـة لـ“قسـد“ والنظـام 
السـوري. ولم يتبني عـىل الفور وقوع 

خسائر برشية جراء القصف الرتكي.
وبحسب اإلحصاء الرسمي الذي نرشته 
وسـائل إعـالم مقربـة مـن ”قسـد“، 
بلـغ عدد القتىل حتى صبـاح اليوم 14 
شـخصا، يف حني قال املرصد السـوري 
لحقـوق اإلنسـان إن القصـف أدى إىل 
مقتل 19 شـخصا من عنارص ”قسد“ 

والعاملني يف الدوائر التابعة لها.
وأوضـح املرصـد أن النظام السـوري 
تكبد خسـائر برشيـة أيضا، حيث قتل 

16 من عنارصه.
وذكـرت مصـادر محليـة لـ“العربـي 
الجديـد“، أن النظـام نقـل تعزيـزات،  
اإلثنـني، من تل السـمن إىل عني عيىس 
يف ريـف الرقة الشـمايل تضـم دبابات 

وآليات مدرعة.
ولقـي القصـف الرتكي، مسـاء أمس 
األحد، ردا من ”قسد“، حيث استهدفت 
موقعا للجيش الرتكـي ضمن األرايض 
الرتكيـة، مـا أدى إىل إصابـة ثمانيـة 

جنود، بحسب ما ذكرته وسائل إعالم.
وكانـت تركيـا قد أصدرت أمـس بيانا 
بالعمليـة، حيـث قالـت وزارة الدفـاع 
الرتكيـة إنها شـنت عملية يف سـورية 
والعـراق، وأن رضبات جويـة طاولت 
اإلرهابيـة“،  للتنظيمـات  ”مواقـع 
وأضافـت أنها تأتي يف سـياق ”الدفاع 

عن النفس“.
وكانـت القيـادة العاّمة لـ“قسـد“ قد 
توعدت أمـس، يف بيان لها، بالرد قائلة 
إنـه لن تبقى الهجمـات الرتكية ”دون 
رد، يف املكان والزمان املناسـبني سنرد، 

وبشكل قوي ومؤثر عليها“.
مـن جانبـه، قـال قيـادي يف ”الجيش 
لرتكيـا  املـوايل  السـوري“  الوطنـي 
إن هنـاك بنـك أهـداف محـددا جـرى 
استهدافه من خالل الرضبات الجوية، 
مضيفا، يف ترصيح لـ“العربي الجديد“ 
رشيطـة عدم كشـف هويته: ”سـيتم 
الرد مبارشة باملدفعية والصواريخ عىل 

أي تحركات لـ(قسد)“.
وأضاف القيادي أنهم رصدوا تحركات 
لـ“قسد“ يف محور حربل، شمايل حلب، 
وتصدوا ملحاولة تسلل باتجاه نقاطهم 
أن  إىل  مشـريا  التمـاس،  خطـوط  يف 
”قسد“ استهدفت األرايض الرتكية من 
منطقة تل رفعت، وجرى الرد مبارشة 

عىل مصادر إطالق النريان.

بغداد/ الزوراء:
ادان جهاز املخابرات الوطني العراقي،  امس 
االثنـني، حمـالت إعالمية مضللة اسـتهدفت 
قياداتـه وضباطه ومنتسـبيه، فيمـا اكد انه 
سـيتخذ إجـراءات قانونية بحق مـن يحاول 

تشويه سمعته.
وقـال الجهاز يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: اننا 
”نواجـه حمـالت إعالميـة مضللـة تقودها 
وسـائل اعالم ومحللون ومدونـون يف مواقع 
قياداتـه  اسـتهدفت  االجتماعـي  التواصـل 
وضباطه ومنتسبيه وسّوقت تقارير وأخبارا 
كاذبة وملّفقة ومفربكة وغري دقيقة تسـعى 
للتشـكيك بمهنيتـه وكفاءتـه وقدرتـه عىل 

تنفيذ مهامه الدستورية“.
واضـاف أنـه ”يف الوقت الذي نديـن فيه هذه 
الحمـالت املحمومـة نؤكـد أنها تكشـف عن 
جهل مرّكـب بمقتضيات املصلحـة الوطنية 
أو خضوع ألجندات خبيثة ال تريد االسـتقرار 
للعـراق وأهله وتحـاول تضليل الـرأي العام 
وثنـي الجهاز عـن مواصلة مسـرية عطائه 
وانجازاته االستخبارية النوعية التي أطاحت 
بقيـادات الخـط األول للجماعـات اإلرهابية 
وأحبطـت الكثـري من املخططـات التخريبية 
واإلجراميـة وهـو مـا جعـل الجهـاز هدفـاً 
للمترضرين من دوره الفّعال يف حماية األمن 

القومي العراقي“.
وتابـع  انه ”انطالقاً من املسـؤولية الوطنية 
نجـد أن احاطـة الـرأي العـام بحقيقة هذه 
الحمـالت أصبحت رضورة ملّحـة يف املرحلة 
الراهنة“، مؤكدا أن ”معالجة مواضع القصور 
أو التقصري يف األجهزة األمنية واالسـتخبارية 
ال تتـم عن طريـق وسـائل االعـالم ومواقع 
التواصـل االجتماعي بل من خـالل اجراءات 
إداريـة وقانونيـة وقضائية قائمـة عىل أدلة 
وإثباتـات وتقييمـات موضوعية، وإسـتناداً 
إىل ذلـك يؤكـد جهـاز املخابـرات الوطني أنه 
سـيتخذ كل االجـراءات القانونيـة بحق من 
يحاول تشـويه سـمعته أو النيل من ضباطه 

ومنتسبيه“.
ودعا كل الجهات االعالمية والنخب السياسية 
والثقافيـة واالعالمية اىل ”توخي الدقة وعدم 
االنجـرار خلـف معلومـات مضللـة هدفهـا 
إضعـاف املؤسسـة األمنيـة عمومـاً وجهاز 

املخابرات عىل وجه الخصوص“.
واختتـم أنه ”بهذه املناسـبة يعاهـد الجهاز 
أبنـاء الشـعب العراقـي الكريـم عـىل البقاء 
حصناً منيعاً ضد كل من يحاول املساس بأمن 
العراق واستقراره“، مؤكدا أن ”هذه الحمالت 
املضللـة لن تثنيه عـن اداء واجباته الوطنية، 

وسيبقى صمام أمان للوطن واملواطن“.

كييف/ متابعة الزوراء:
مع تصاعد املخاطر من اسـتهداف الرضبات 
محطـة زابوريجيا النووية جنـوب أوكرانيا، 
ناشد الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي 
حلف شـمال األطليس حماية املواقع النووية 

يف بالده.
وحـث يف خطـاب ألقـاه عـرب الفيديـو أمام 
الجمعيـة الربملانية للناتـو يف مدريد،  االثنني 
الـدول األعضاء عىل ضمـان حماية املحطات 
النوويـة يف بالده من التخريب الرويس“، وفق 

تعبريه.
كمـا أضاف قائـال: ”نحتاج جميعـا لضمان 
الحمايـة مـن التخريـب الـرويس للمرافـق 

النووية.“، بحسب ما نقلت رويرتز.
أتت تلك املناشدة، بعدما أعرب املتحدث باسم 
الكرملني، ديمرتي بيسـكوف، بوقت سـابق 
عـن قلقـه مـن تجـدد القصف عـىل محطة 

زابوريجيا.
كما دعـا الدول األخـرى السـتخدام نفوذها 
للمساعدة يف إنهاء الهجمات عىل أكرب محطة 

للطاقة النووية يف أوروبا.
وكانت كل من روسـيا وأوكرانيا تبادلتا أمس 
االتهامات بقصـف املحطة املرتامية األطراف 
التـي تسـيطر عليهـا موسـكو يف الجنـوب 

األوكراني، منذ مارس املايض.
 ففيمـا اعتـربت وزارة الدفـاع الروسـية أن 

كييـف ”ال توقـف اسـتفزازاتها الهادفـة إىل 
إثـارة خطر وقوع كارثة هـي صنيعة البرش 
يف زابوريجيا“، اتهمت وكالة الطاقة النووية 

األوكرانية ”إنريغوأتوم روسيا بالقصف.
من جهته، حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رافاييل غـرويس من عمليات القصف 
هذ، معتربا أن الوضع خطري للغاية، ومطالباً 
بوقف ”هـذا الجنون“، دون أن يحمل القوات 

الروسية أو األوكرانية املسؤولية.
يذكر أن هذا املجمع يعد مصدراً مهماً لتزويد 
أوكرانيـا بالكهربـاء، إذ تؤمـن تلـك املحطة 
التـي تقع عىل الضفة الجنوبية لخزان ضخم 
عـىل نهر دنيـربو، الـذي يفصل بـني القوات 
الروسـية واألوكرانية، للبـالد أكثر من 20% 

من احتياجاتها الكهربائية.

بغداد/ الزوراء:
أنهى مجلـس النواب، امس االثنني، 
مرشوعـات  لثالثـة  االوىل  القـراءة 
قوانـني من بينهـا قانـون الجرائم 

املعلوماتية.
وذكرت الدائـرة االعالمية للمجلس 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن مجلس 
النواب انهى بجلسته الثانية عرشة 
التي عقدت  االثنني برئاسـة النائب 
االول لرئيس مجلس النواب محسن 
املندالوي وحضور 167 نائبا القراءة 
قوانـني  مرشوعـات  لثالثـة  االوىل 

ومناقشة مرشوع قانون.
واضافت، انه يف مسـتهل الجلسـة 
انهى املجلس القراءة االوىل ملرشوع 
قانـون انضمام جمهوريـة العراق 
اىل النظـام االسـاس ملؤتمـر الهاي 
للقانـون الـدويل الخـاص واملقـدم 
الخارجيـة،  العالقـات  لجنـة  مـن 
للمسـاهمة يف التوحيـد التدريجـي 
لقواعـد القانـون الـدويل الخـاص 
،السيما يف املسائل املدنية والتجارية 
الوثائـق  اعـداد  يف  واملشـاركة 
وتطويـر  الجديـدة  واالتفاقيـات 
املساعدة  املعاهدات والحصول عىل 

يف املشورة الفنية والقانونية .
واشارت اىل ان املجلس اكمل القراءة 
االوىل ملرشوع قانون تصديق اتفاق 
حكومـة  بـني  االسـاس  التعـاون 
االمم  العراق ومنظمـة  جمهوريـة 
-u (املتحـدة للتنميـة الصناعيـة 
ido) واملقـدم مـن لجنـة العالقات 
بالتنميـة  للنهـوض   ، الخارجيـة 
الصناعيـة يف البلدان النامية إلقامة 

نظام اقتصادي دويل جديد للنهوض 
امليـدان  يف  والتعـاون  بالتنميـة 
الصناعـي عـىل املسـتوى العاملـي 
واالقليمي والوطني وعىل املسـتوى 

القطاعي .
البيـان،  بحسـب  املجلـس،  واتـم 
القراءة االوىل ملرشوع قانون جرائم 
املعلوماتية واملقدم من لجان االمن 
والدفـاع والتعليـم العـايل والبحـث 
والثقافـة  والقانونيـة  العلمـي 
والسياحة واالثار واالعالم وحقوق 
واالعمـار  والخدمـات  االنسـان 
والنقـل واالتصاالت لتوفري الحماية 
القانونيـة وايجـاد نظـام عقابـي 

لجرائم الحاسوب وشبكة املعلومات 
التـي رافقت نشـوء ونمـو وتطور 
نظم الحاسـوب والشـبكات وثورة 
تقنية املعلومات وملـا تنطوي عليه 
من مخاطر عدة تلحق باملؤسسات 
واالفراد خسـائر كبـرية باعتبارها 
تسـتهدف االعتـداء عـىل البيانـات 

واملعلومات.
عـىل صعيد متصـل اكمـل املجلس 
خـالل الجلسـة التي تـرأس جانبا 
منهـا نائب رئيس مجلس النواب د. 
شـاخوان عبدالله مناقشة مرشوع 
لقانـون  الثالـث  التعديـل  قانـون 
االمـام االعظـم رقـم (19) لسـنة 

1997 واملقدم مـن لجنتي االوقاف 
والعشـائر والتعليم العـايل والبحث 

العلمي .
وركزت مداخالت السيدات والسادة 
النـواب عـىل ، أعـداد املناهـج التي 
الوسـطي و  النهـج  تعتمـد فيهـا 
نبذ التعصـب املذهبـي والطائفي ، 
واعادة النظر يف اسم الجامعة وعدد 
االقسـام يف الجامعة ، باالضافة اىل 
تضمـني االسـباب املوجبـة تأريخ 

تأسيس الكلية لعراقتها .
بعدهـا تلـت النائبـة فيـان صربي 
بيانـا بأسـم الكتل الكوردسـتانية 
، دانـت فيـه القصـف الـذي طـال 

اقليـم كوردسـتان مـن قبـل دول 
الجوار داعية مجلس النواب التخاذ 
موقف ترشيعي مناسب يمنع هذه 
االنتهاكات باإلضافة اىل اسـتضافة 
السـلطة التنفيذيـة لالطـالع عـىل 
اجراءاتهـا بشـأن تلـك الهجمـات 
مطالبـني االمـم املتحـدة اىل اتخاذ 
موقـف واضح ورصيـح تجاه هذه 

االعتداءات .
يف غضـون ذلـك اعلن رئيـس لجنة 
حقوق االنسان النيابية النائب ارشد 
الصالحي عـن قيام اللجنـة وبناءا 
عىل ماتناقلته وسائل االعالم بشأن 
حدوث انتهاكات لحقوق االنسان يف 
مطار املثنى ، قامت بزيارة مفاجئة 
لسجن مطار املثنى لم نسجل فيها 
اي سـلوك غري طبيعي مع تسجيل 
بعض املالحظات سيتم اعداد تقرير 
مفصـل بشـأن الزيـارة تقـدم اىل 

مجلس النواب.
مـن جانـب اخـر ناقـش اعضـاء 
املجلـس عدد مـن املواضيع املهمة 
، منهـا تحسـني الواقـع املعـايش 
للمتقاعديـن وتوفـري فـرص عمل 
للشـباب ، باالضافـة اىل تحسـني 
الواقـع الخدمي يف محافظتي بابل 
وذي قـار ورضورة متابعـة تنفيذ 
القوانـني التـي تـل واقـع املواطن 
اليومـي، ومعالجة اوضاع ماتبقى 
الصحـوات، باالضافة  افـراد  مـن 
اىل اداء وعمـل عـدد مـن الدوائـر 

الخدمية .
بعدها تقرر رفع الجلسـة اىل اليوم 

الثالثاء.
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تونس/بي.بي.يس:
التقـى قـادة الـدول الناطقة بالفرنسـية يف 
جزيرة جربة التونسية األحد، ملناقشة تنامي 
عدم االستقرار واالستياء الشعبي يف منطقة 

أفريقيا الناطقة بالفرنسية.
لكـن التوتـرات تسـللت إىل مؤتمـر املنظمة 
عندمـا  نفسـه،  للفرنكوفونيـة  الدوليـة 
الكونغـو  رفـض رئيـس وزراء جمهوريـة 
الديمقراطية، جان ميشـيل سما لوكوندي، 
التقاط صـورة بجوار بـول كاغامي، رئيس 

رواندا.
وتتهـم جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
روانـدا بدعـم متمـردي حركـة 23 مـارس 
الذين سـيطروا عىل مسـاحات شاسعة من 
األرايض يف منطقتهـا الرشقيـة، مما أدى إىل 
ترشيد عرشات اآلالف من األشخاص وإثارة 

التوترات اإلقليمية.
وقالـت رئيسـة املجموعـة املكونـة من 88 
عضـوا، لويز موشـيكيوابو، األحـد، إن ”كل 
مناطـق الـرصاع كانـت موضـع نقاشـات 

طويلة“.
ورأت أن ”املجموعـة منظمـة يمكنهـا دعم 
وتحفيـز (جهـود) الوسـاطة بـني األطراف 

املتنازعة“.
وقـد اُتهمـت املنظمـة بأنهـا ”عاجـزة“ يف 
وعمليـات  املـزورة  االنتخابـات  مواجهـة 
االستيالء عىل السـلطة واالنقالبات يف العديد 

من الدول األعضاء فيها.

وقالـت موشـيكيوابو لوكالـة فرانس برس 
قبيـل القمـة إن ”التحـدي الـذي نـراه بـني 
الشباب يف أفريقيا الناطقة بالفرنسية يأتي 
مـن خيبة األمـل السياسـية“ واإلحباط من 

الحياة اليومية.
وتهدف املنظمة، التي تأسسـت عام 1970، 
إىل تعزيـز اللغة الفرنسـية وتطوير التعاون 
االقتصادي واملساعدة يف التوسط يف النزاعات 

الدولية.
استياء من الغرب

وأعـرب العديـد مـن القـادة األفارقـة عـن 
اسـتيائهم مـن اسـتجابة الغـرب الرسيعة 
للحـرب يف أوكرانيا، عىل عكس الرصاعات يف 

بلدانهم.
وقال الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون يوم 
السـبت إن عـىل املنظمة أن تسـتعيد دورها 
الدبلومـايس، وأعلنـت باريـس الحقـا أنها 
ستسـعى لتويل الرئاسـة الدوريـة للمنظمة 

اعتبارا من عام 2024.
وقال ماكرون يوم السبت إن عىل املنظمة أن 
تسـتعيد دورها الدبلومايس، وأعلنت باريس 
الحقا أنها ستسـعى لتويل الرئاسـة الدورية 
2024.وكان  عـام  مـن  اعتبـارا  للمنظمـة 
الرئيس السنغايل ماكي سال ورئيس الوزراء 
الكندي جاستن ترودو من بني الزعماء الذين 

حرضوا االجتماع، الذي استمر يومني.
وقال تـرودو للصحفيني إن كندا ”منشـغلة 
بالوضـع الحايل“ يف تونـس، وأعرب عن أمله 

يف أن تـؤدي االنتخابات يف ديسـمرب/كانون 
األول للربملـان الضعيـف إىل حـد كبـري ، إىل 

”ديمقراطية يف صحة جيدة“.
يف سـياق آخر، هاجم ماكرون روسيا متهما 
لفرنسـا  بتغذيـة دعايـة مناهضـة  إياهـا 
الـدول  يف  ”متوحـش“  نفـوذ  وبممارسـة 
اإلفريقية املضطربة، حيث عانت فرنسا من 
نكسات عسكرية وخسـارة أوسع يف النفوذ 

خالل السنوات األخرية.
ويف حديثـه عـىل هامـش القمـة ُطلـب من 
ماكـرون الرد عـىل املنتقديـن الذين يقولون 
إن فرنسـا تسـتغل العالقـات االقتصاديـة 
مسـتعمراتها  يف  التاريخيـة  والسياسـية 

السابقة لخدمة مصالحها.
وقـال ماكـرون لقناة تـي يف 5 موند ”يغذي 
اآلخرون هذا التصور، إنه مرشوع سيايس“.

”أنا لست أحمق، فالعديد من املؤثرين، الذين 
يتحدثـون يف بعـض األحيـان يف برامجكـم، 

يدفع لهم الروس. نحن نعرفهم“.
وأضاف أن ”عـددا من القوى التي تريد نرش 
نفوذهـا يف إفريقيا تفعل ذلك إليذاء فرنسـا 
واإلرضار بلغتهـا وزرع الشـكوك ولكن قبل 

كل يشء تسعى وراء مصالح معينة“.
وتتمتع فرنسا، القوة االستعمارية السابقة 
يف معظم دول غرب ووسط إفريقيا، بعالقات 
عسـكرية طويلـة األمد عىل امتـداد إفريقيا 
الفرنكوفونية، وتمركزت القوات الفرنسـية 
يف مايل ملدة عرش سـنوات كجـزء من عملية 

ملكافحة اإلرهاب.
بالفشـل  فرنسـا  عمليـة  النقـاد  ويصـف 
ويلومونهـا عىل زعزعـة اسـتقرار املنطقة 

بشكل أكرب.
كما كانت تتنافس عىل النفوذ مع روسـيا يف 
السنوات األخرية، مع نرش مجموعة املقاوالت 
العسكرية الخاصة ”فاغنر غروب“ يف العديد 
مـن البلدان، بمـا يف ذلك جمهوريـة إفريقيا 

الوسطى ومايل.
واضطـرت باريس إىل سـحب قواتها يف مايل 
بعد أن توىل جيش الدولة اإلفريقية السـلطة 
يف انقالب عام 2020 وسط انهيار العالقات.

بعـد ذلك دعـا القادة العسـكريون ”فاغنر“ 
للمسـاعدة يف معركة استمرت عرش سنوات 
ضد املتطرفني وقطعوا العالقات مع فرنسا.

وقالت روسيا إن ”فاغنر“ ال تمثل الدولة وال 
يتم الدفع لها. لكـن االتحاد األوروبي فرض 
عقوبات عىل رشكة ”فاغنر“ واتهمها بتنفيذ 
عمليات رسية نيابة عن الحكومة الروسية.

يف العـام املايض، قـال تقرير لألمـم املتحدة 
إن مدربني عسـكريني روس وقـوات محلية 
يف جمهوريـة إفريقيا الوسـطى اسـتهدفوا 
املدنيـني بالقـوة املفرطة والقتل العشـوائي 

واحتالل املدارس والنهب عىل نطاق واسع.
وقال الكرملني إنها كذبة أن مدرسـني روس 
شـاركوا يف عمليـات قتل أو سـطو يف الدولة 
الغنيـة بالذهـب واألملـاس، التي يبلـغ عدد 

سكانها 4.7 مليون نسمة.
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جمهورية العراق                                        العدد: ٤٠٩٠/ ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                      التاريخ : ٢٠٢٢/١١/١٠                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل/ املدعى عليه (حليم وحيد عبد)
 م/ تبليغ بالحكم الغيابي

 اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا بالعدد ٤٠٩٠/ش/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/١٠/١١ 
يقتـيض تصديق الطـالق الواقع خـارج املحكمة بينك وبني املدعيـة (هناء عناد 
عبد) وبالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتـني يوميتني بالحكم املذكور اعاله وبإمكانـك االعرتاض خالل مدة عرشة 

ايام من اليوم التايل لتاريخ نرش اإلعالن مع التقدير. 
 

                                     القايض
                                                                 عباس معني كاظم

إعالن
اىل الرشيـك (باقـر عبـد زيد جـرب وعيل باقر عبـد زيد) 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (محمد 
حمـدان شـمخي جـرب) بالبناء عـىل حصته املشـاعة 
يف القطعـة املرقمـة (٣/٣٠٥٦٩) املقاطعـة (٤/حـي 
الجامعـة) حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما داخل 
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

فقدان 
فقد الوصل الصـادر من مديرية 
بلدية النجف واملرقم (٨٣٢٢٩٨) 
باسـم (عيل جابـر رايض) فعىل 
من يعثر عليه تسـليمه اىل جهة 

االصدار.

أحوال النجف
بناًء عـىل الدعوى املقامة من قبـل املواطن (حيدر 
حمودي ناجي) طلبا لغرض تسـجيل لقبه وجعله 
(الخفاجـي) بدال مـن (فراغ) فمـن لديه اعرتاض 
مراجعـة هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسـه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة (٢٤) من قانون البطاقة الوطنية 
رقم ٣ لسنة ٢٠١٦، واالمر االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف 

.٢٠١٦/٦/١٢
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

إعالن 
اىل الرشيـك (محمد حامد شـاكر) اقتىض 
حضـورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغرض اصدار اجازة البناء للرشيك (اركان 
فخري مهدي) للقطعة املرقمة ٣/٩١٠٨٥ 
يف النجـف حـي النـداء مقاطعـة ٤ خالل 
عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون 

حضورك .

إعالن
اىل الرشيـك (احمد كاظم ظاهـر ونعيمة كاظم ظاهر 
ومحمد جالوي محسـن) اقتىض حضورك اىل صندوق 
االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عـىل قيام رشيكك (محسـن جالوي محسـن) بالبناء 
عىل حصته املشـاعة يف القطعـة املرقمة (٢٧٥/٣٣٣) 
املقاطعة (٥١) قضاء الكوفة ناحية الحرية حي الغدير 
حدود بلدية الكوفة ولغرض تسـليفه قرض االسـكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يومـا داخل العراق 
وشـهر واحد خـارج العراق مـن تاريخ نـرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

مديرية الزراعة يف محافظة النجف االرشف                            العدد/ ٢٠١٦٨
التعاقد والتوزيع                                              التاريخ / ٢٠٢٢/١١/١٦

إنذار
اىل ورثـة الفـالح املتـويف (حبيب عبد عيل جاسـم) باالضافـة اىل الوريثة زوجته 
(قسـمه جياد شـخري) املعتمـدة بإدارة االرض وحسـب قرار اللجنـة املرقم ٦٩ 
يف ١٩٧٩/١٠/١٦ املصـادق بكتـاب الهيـأة العامة لالرايض الزراعية والشـمول 
بتوزيـع املسـاحة البالغـة ٨ دونم ضمـن السـلف ١/١ مقاطعـة ١٠/ واكصة 
واملحنى بموجب قـرار التوزيع املرقم ٢٠٠٧ يف ١٩٧٥/١/٩ .. بالنظر الرتحالكم 
عـن املنطقة وترككم املسـاحة املوزعة عـن مورثكم اعاله عرضـة للتجاوزات 
واالسـتغالل من قبل الغري وعـدم امتثالكم للتعليمات رقم (٤) لسـنة ١٩٧٠ لذا 
ننذركم بوجوب التقيد بما اوجبه القانون واستغاللكم املساحة خالل فرتة (١٠) 
ايام من تاريخ االنذار ومراجعة مديريتنا / قسم االرايض واملساحة وبخالف ذلك  

سوف نقوم بإلغاء التوزيع وفق الضوابط والتعليمات املعمول بها.
منعم شهيد حسني 
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف

إعالن 
اىل الرشيـك (عبـاس عبـد االمري رايض) 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف لغـرض اصـدار اجـازة البنـاء 
للرشيـك (وعد خـرض جهـاد) للقطعة 
املرقمـة ٣/٦٤٣١٤ يف النجف حي النداء 
مقاطعـة ٤ خالل عرشة ايـام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

إعالن
اىل الرشيك (حيدر خضري صالح وعيل ناجي إبراهيم) 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (حيدر 
محمد جاسم) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمة (٣/٦١٩٧٧) املقاطعة (٤/حي امليالد) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق وشـهر 
واحـد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق
وزارة العدل                                                                                         رقم االضبارة: ١١٢٠ /٢٠٢٢

دائرة التنفيذ                                                                                                                                               التاريخ: ٢٠ /٢٠٢٢/١١
مديرية تنفيذ سوق الشيوخ

اعالن
تبيُع مديرية تنفيذ سوق الشيوخ العقار تسلسل (١٩٩٥/٥/ صلبه) الواقع يف سوق الشيوخ/ الحي العسكري العائد للمدين (سامي جويد 
محيـي) املحجـوز لقاء طلب الدائن (عمار عبـد زعماك) البالغ (٢٨٩٦٧٠٠٠) دينار. فعىل الراغب بالـرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 

ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل

واثق عبد الحسني املوسوي
املواصفات:

١- موقعه ورقمه: ١٩٥٥/٥/صلبه - سوق الشيوخ – الحي العسكري 
٢- جنسه ونوعه: دار سكن

٣- حدوده واوصافه : شماال ٥/١٩٩٦ غربا وجنوبا طريق عام رشقا ٥/١٩٩٧
٤- مشـتمالته: اسـتقبال مسـاحة ٧×٤م٢، وغرفة نوم عدد ٢  ٥×٣٥ م٢، ومطبخ ٤×٣م، صحيات خارجية وحمام داخيل وهول ٥×٥ م٢ + 

درج الدار طابق واحد وحديقة ٥ × م٢ 
٥- مساحة العقار: ٢٠٠ م٢ 

٦- درجة العمران: وسط
٧- الشاغل: املدين سامي جويد محيي

٨- القيمة املقدرة: ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة وعرشون مليون دينار
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بغداد/الزوراء:

أطلـق مجلس القضـاء األعىل، امـس االثنني، 

املدونة الجديدة لقواعد السلوك القضائي.

وذكـر اعالم القضاء يف بيـان ورد لـ «الزوراء» 

أن «مجلـس القضـاء االعـىل وبالتعـاون مع 

برنامج األمم املتحـدة اإلنمائي وبالرشاكة مع 

بعثـة االتحاد األوروبـي يف العراق أطلق مدونة 

قواعد السـلوك للقضاة وأعضاء االدعاء العام 

يف جميع أنحاء العراق».

وأضـاف ان «املدونـة التـي اعتمدهـا مجلس 

القضـاء األعـىل مؤخـراً، تقوم بتعزيـز نزاهة 

القضاء وحياديته واستقالليته، وتمنع التأثري 

غري املـربر وضمان اتخـاذ القـرارات بنزاهة، 

وتدعـو املدونة إىل اإلعالن عن تضارب املصالح 

عىل النحو الواجب وإدارتـه عىل النحو املالئم، 

كمـا وتدعـم اإلعـالن اإللزامـي عـن األصول 

مـع ضمان حريـة التعبري عن الـرأي وتكوين 

الجمعيات للقضاة وأعضاء االدعاء العام».

وتابـع البيـان «كما تعزز املدونـة ايضاً التقيد 

وااللتـزام بمعايـري حقوق اإلنسـان وسـيادة 

القانون من خـالل االمتثال للمبادئ والحقوق 

املنصـوص عليهـا يف اإلعـالن الـدويل لحقوق 

اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسـية، عالوة عىل ذلك، يؤكد أحد فصول 

املدونة التزام جميع القضـاة وأعضاء االدعاء 

العام بهذه املبادئ».

وشـكر رئيـس مجلس القضـاء األعـىل فائق 

زيدان «االتحاد األوروبي وبرنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي ملساهمتهما يف تطوير قدرات القضاة 

العراقيـني»، معربـا عن «تقديره لـدور الدعم 

الدويل للحفاظ عىل اسـتقالل القضاء وسيادة 

القانـون، باعتبارهما الركيزتني األساسـيتني 

للدولة».

وأكد سـفري االتحاد األوروبـي لدى العراق فيل 

فارجول بأن «مدونة قواعد السلوك أداة مهمة 

يف تحديـد ووضع معايري السـلوك املرجوة من 

القضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة (املدعـني 

العامني)، وهي تتيح ترجمة القيم األساسـية 

لنزاهة القضاء واستقالله وحياديته من حيث 

السـلوك، وهي توضح أيضا السلوك األخالقي 

املتوقع مـن القضاة وأعضاء االدعـاء العام»، 

وفق البيان.

وقالـت زينة عيل أحمد، املمثـل املقيم لربنامج 

األمم املتحدة اإلنمائي يف العراق: «تعترب مدونة 

السلوك خطوة جريئة إىل األمام يف تعزيز ثقافة 

النزاهة والشفافية داخل القضاء العراقي، مع 

الحفاظ عىل هيبته وكرامته».

وأضافت احمد: «تعد هـذه املبادرة من ضمن 

العديـد من املبـادرات التـي يدعمهـا برنامج 

الفسـاد،  األمـم املتحـدة اإلنمائـي ملكافحـة 

حيـث يركـز جزء كبـري من عملنا عـىل تعزيز 

القضـاء باعتبـاره املحـرك األسـايس للتغيري 

يف الحملـة ضد الفسـاد يف العـراق، وبدعم من 

االتحاد األوروبي، سـنواصل مساعدة السلطة 

القضائيـة عىل تعزيز املدونة وفـرض االلتزام 

الصارم بها».

وختم البيان «كما سـيواصل االتحاد األوروبي 

وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي دعم السـلطة 

القضائيـة يف إعـداد وتقديـم التدريب بشـأن 

مدونة قواعد السـلوك للقضاة وأعضاء النيابة 

العامـة (املدعـني العامـني)، اضافـًة اىل ذلك، 

سـيواصل االتحـاد األوروبـي وبرنامـج األمم 

املتحدة اإلنمائي وضع مدونات قواعد السلوك 

لفئـات أخرى مـن العاملني املهنيـني يف مجال 

القضاء واملوظفـني العموميني الذين يقومون 

بدور رئييس يف مكافحة الفساد».
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بغداد/الزوراء»
بحثت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو وسـفرية اسـرتاليا 
لدى العراق بـاوال إليزابيث، امس االثنني، التعاون املشـرتك 

حول النازحني والعائدين.
وقالـت الوزارة يف بيـان تلقته «الـزوراء» إن «وزير الهجرة 
واملهجرين إيفان فائق جابرو، اسـتقبلت سـفري اسـرتاليا 
لـدى العراق باوال إليزابيث، يف مقر الوزارة وسـط العاصمة 
بغـداد»، مبينة أنـه «جرى خالل اللقاء، اسـتعراض طبيعة 
العالقـة الثنائية التي تربط العراق واسـرتاليا وعىل مختلف 

املستويات».
وأضافت أنه «جرى خالل اللقاء ايضاً بحث أوضاع العائدين 
والنازحـني املتواجديـن داخـل املخيمـات ورضورة توفـري 
احتياجاتهـم بالتعـاون مـع املنظمـات الدولية»، مشـرية 
اىل «مناقشـة أوجـه التعاون املشـرتك بني البلديـن وإيجاد 
الحلول للمشـاكل التي يعاني منها العراقيون املتواجدون يف 

اسرتاليا».

بغداد/الزوراء:
أعلن الناطق باسـم القائد العام للقوات املسـلحة، اللواء يحيى رسـول، 

امس االثنني، عن اإلطاحة بستة عنارص بارزة من داعش.
وقال اللواء رسـول يف بيان تلقته «الزوراء» إنه «حسـب توجيهات القائد 
العام للقوات املسـلحة وبتنسـيق اسـتخباري عايل املستوى مابني جهاز 
ُمكافحـة اإلرهـاب واملديريـة العامة ألسـايش ُمحافظة أربيـل يف إقليم 
كردسـتان، تمكن أبطـال االسـتخبارات يف جهاز مكافحـة اإلرهاب من 
اإلطاحـة بعنارص بـارزة يف عصابات داعـش اإلرهابـية والذين نشـطوا 

ضمن قواطع شمايل بغداد واألنبار».
وأضاف أن «اإلرهابـني ُهم كل من :

١- احمد فيصل عيل صالح املُكنى ( ابو جليب ) 
٢- بهاء الدين عبد زبار املُكنى ( ابو عبيدة )

٣- عبد الله احمد ابراهيم املُكنى ( ابو وردة )
٤- يونس محيي عواد املُكنى ( ابو حفصة ) 
٥- مهند عوني محمود املُكنى ( ابو مجاهد )

٦- محمد عبد الستار نجم املُكنى ( ابو عبد الستار )

بغداد/الزوراء:
امـس  العمـل،  وزارة  أعلنـت 
االثنـني، عن إصـدار أكثر من ٢٠٠ 
ألـف بطاقـة للوجبـة الثامنة من 

املشمولني باإلعانة االجتماعية.
وذكـرت مديـر عـام تكنولوجيـا 
املعلومات ابتسـام عبـد الجبار يف 
بيـان تلقته «الزوراء» أن «أقسـام 
يف  االجتماعيـة  الحمايـة  هيئـة 
تواصـل  واملحافظـات  بغـداد 
باإلعانـة  املشـمولني  اسـتقبال 
االجتماعية ضمـن الوجبة الثامنة 
الشـمول  إجـراءات  السـتكمال 
وإصـدار البطاقـات الذكيـة لهـم 
(كـي كارد) تمهيداً لرصف اإلعانة 

االجتماعية».
وأضافت أن «عـدد البطاقات التي 
تم إصدارها هو(٢٠٧٩٢٠) بطاقة 
لجميـع أقسـامنا لدائرتـي الرجل 
واملـرأة يف بغداد واملحافظات لغاية 
 ٢٠٢٢  /١١  /١٧ الخميـس  يـوم 
بواقع ( ١٨١٩٩٩) بطاقة ألقسام 
واملحافظـات  بغـداد  يف  الرجـال 
و(٢٦٦١٩) بطاقة تخص أقسـام 
حماية املرأة يف بغداد واملحافظات».
وأشـارت إىل أن «مالكات األقسـام 
تعمل بوترية مسـتمرة أثناء الدوام 
الرسـمي وبعده مـن أجل اإلرساع 
الخاصـة  اإلجـراءت  إنجـاز  يف 

بالشمول».

بغداد/الزوراء»

أثـري  التجـارة،  وزيـر  وجـه 

داود الغريـري، امـس االثنني، 

القيـد  صـورة  باعتمـاد 

حديثـي  إلدراج  اإللكرتونيـة 

الوالدة بالبطاقة التموينية.

وذكـرت مديـر عـام  دائـرة 

التخطيـط واملتابعـة ابتهـال 

هاشـم صابط يف بيان، تلقته 

«الـزوراء» أن «وزيـر التجارة 

أثـري داود الغريري وجه كافة 

فروع التمويـن التابعة لدائرة 

التخطيـط واملتابعـة بأعتماد 

صورة القيد االلكرتونية إلدراج 

املواليد  الـوالدة مـن  حديثـي 

التموينية»،  البطاقة  الجدد يف 

مبيناً أن «اعتماد صورة القيد 

اإللكرتوني يأتي لتقليل حدوث 

التأخـري يف إنجـاز معامـالت 

إضافـة املواليـد الجـدد لحني 

الوطنيـة». البطاقـة  اصـدار 

وأضافت أن «جميع املعلومات 

التي تظهر يف صورة القيد هي 

معتمـدة قانونـاً كونهـا تعد 

من مخرجات نظـام البطاقة 

الوطنيـة التـي نـص عليهـا 

العراقـي»، مؤكـدة  القانـون 

أن «مديريـة شـؤون البطاقة 

الداخليـة  وزارة  يف  الوطنيـة 

قـد أجـازت يف إعمام سـابق 

املعامالت  بأن تكـون جميـع 

واملعلومـات  االلكرتونيـة 

املعلومـات  املدونـة يف نظـام 

والشـهادات  والصور  املدنيـة 

املستخرجة من النظام بهيئة 

مسـتندات الكرتونيـة حجـة 

قانونيـة ما لم يثبـت العكس 

بقرار قضائي».

بغداد/الزوراء:

أكد وزير التعليم العـايل والبحث العلمي 

نعيـم العبـودي، امـس االثنـني، أهمية 

توفري بيئة مناسـبة للطلبة تسـاعدهم 

التحصيـل  متطلبـات  اسـتكمال  عـىل 

املطلوب.

وذكـر بيـان للـوزارة تلقته «الـزوراء» 

أن «وزيـر التعليـم زار الجامعة التقنية 

د مجمع األقسام الداخلية  الشمالية وتفقَّ

فيها».

وأكد خالل جولتـه التفقدية يف الجامعة 

بحضـور رئيس لجنـة التعليـم النيابية 

رؤسـاء  مـن  وعـدد  الخيـاط  مزاحـم 

الجامعـات «أهمية توفري بيئة مناسـبة 

للطلبة تساعدهم عىل استكمال وتحقيق 

متطلبات التحصيل العلمي املطلوب».

العـايل  التعليـم  وزارة  «دعـم  وجـدد 

والبحـث العلمي للمشـاريع التنموية يف 

الجامعات الشـمالية والسيما ما يتعلق 

بالـورش التقنيـة التي تسـهم يف تعزيز 

وتطويـر جانب املهارات لدى الدارسـني 

وتلبي حاجة سـوق العمل يف استقطاب 

املؤهلني مـن الناحية العملية والحصول 

عىل فرص العمل املبارش».

بغداد/الزوراء:

امـس  الكهربـاء،  وزارة  أكـدت 

االثنني، وجـود اهتمـام حكومي 

الطاقـة وامليض  بتنويع مصـادر 

بمشاريع الربط الكهربائي، فيما 

أشـار إىل العمل عىل تهيئة العراق 

لدخولـه عضـواً مهمـاً يف سـوق 

الطاقة.

الـوزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 

أحمد مـوىس، يف ترصيح صحفي 

إن «هنـاك اهتمامـاً مـن مجلس 

الـوزراء ووزير الكهربـاء بتنويع 

مصادر الطاقة وامليض بمشـاريع 

وتنوعهـا،  الكهربائـي  الربـط 

واسـتقرارية  وثوقيـة  لتحقيـق 

عالية للشبكة».

وأضـاف مـوىس أن «الغايـة مـن 

الربـط الكهربائـي وتحقيق هذه 

الوثوقية هي تهيئة العراق لدخوله 

عضـواً مهمـاً يف سـوق الطاقة»، 

مبينـاً أن «الربـط الكهربائـي مع 

دول الجوار سيكون مدعاة لتبادل 

منفعة الطاقة وهذا هو املهم».

وأكد أن «الـوزارة حريصة عىل أن 

يتابع مشـاريع الطاقة الشمسية 

والعقود التي وقعت مع الرشكات 

العامليـة»، مشـرياً إىل أن «الوزارة 

إنشـاء محطـات  حريصـة عـىل 

عـىل  تـوزع  الشمسـية  للطاقـة 

أن  املحافظات».وتابـع،  جميـع 

«هـذه الخطـوات مهمـة يف ظـل 

التوجه العاملي للحـد من البصمة 

الكربونيـة، وعـدم االعتماد فقط 

وهـي  االحفـوري،  الوقـود  عـىل 

مدعات لتنويع مصادر الطاقة».



بغداد/ الزوراء:
أكـدت اللجنة املالية النيابية عدم وجود أي قانون لتعديل سـلم الرواتب 

حاليا.
وقـال عضو اللجنة، جمال كوجر، يف حديث صحفي: إن ”سـلم الرواتب 
يحتـاج إىل قانون خاص يسـحب ويتم تعديلـه او ان يدرج ضمن قانون 
كقانون الخدمة املدنية“، الفتا إىل أن ”قانون الخدمة املدنية سـحب من 

مجلس النواب من قبل الحكومة“.
وأضـاف ”لذلـك ال نجد قانون سـلم الرواتب“، مبينـا أن ”أي حديث عن 
إدراج سلم الرواتب او اي فقرة تخصه باملوازنة غري صحيح، ألنه قانون 

مختلف“.

 بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، منخفضا 

بنسبة (0.05%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (326.416.607) أسهم، بينما بلغت قيمة 

االسهم (516.414.831) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (591.04) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.05) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(591.33) نقطة.
وتم تداول اسـهم (37) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (23) 
مليون سهم بقيمة بلغت (25) مليون دينار من خالل تنفيذ (11) صفقة 

عىل اسهم رشكة واحدة.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(25) مليون سـهم بقيمة بلغت (24) مليون دينار من خالل تنفيذ (15) 

صفقة عىل اسهم 3 رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنت جمعية مصـدري الفواكه والخرضوات يف بحر إيجة، امس االثنني، 

ان العراق جاء ثاني اكرب مستورد للرمان الرتكي يف عام 2022.
وقال رئيس الجمعية هارتني اوشـاك: ان ”10 يف املائة من 57 مليون طن 
مـن الفواكه والخرضوات املنتجة يف تركيا يتـم تصديرها للخارج“، مبينا 
ان ”تركيـا تحتـل املرتبة الرابعـة عامليا يف انتاج الرمـان وبإنتاج يزيد عن 

500 الف طن سنويا“.
واضـاف ان ”صادرات الرمان الرتكي وصلـت اىل 132 مليون دوالر يف عام 
2022“، مبينا ان ”روسـيا احتلت املرتبة االوىل يف اسـترياد الرمان الرتكي 

يليها العراق ثانيا ومن ثم جاءت املانيا ثالثا“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغداد، فيما استقر يف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس االثنني.

وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 358 الف دينار، وسـعر الرشاء 354 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم االحد 360 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند 328 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 324 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 360 الف دينار و 370 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 330 الفاً و 340 الف دينار.
أمـا اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 420 الف دينار، وسـجل عيار 21 بيع 370 الف 
دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 315 الف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد 

من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أكـد مـرصف الرافديـن سـعيه تبسـيط االجـراءات املرصفيـة وادخـال 

التكنولوجيا الحديثة.
وذكر املرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: أن ”مدير عام مرصف 
الرافدين، محمد سمري، استقبل مدير عام مرصف الرشيد، باسم عبد عيل 
يوسـف، وجرى خالل اللقاء مناقشة اليات التعاون املشرتك بني الجانبني 

فيما يتعلق بالعمل املرصيف وتطويره“.
وشـدد الجانبان، بحسـب البيـان، عىل ”مواكبـة التكنولوجيـا املرصفية 
الحديثـة والنهوض بالقطاع املرصيف يف البالد بما ينعكس بشـكل ايجابي 
عىل نمو االقتصاد الوطني“.وأكد محمد سـمري ”رضورة تحسني مستوى 
اداء الخدمة املقدمة للمواطنني وتبسيط االجراءات والتسهيالت املرصفية 
بما يتناغم مع توجهات الوزارة يف تجاوز كل العقبات واإلجراءات الروتينية 

التي من شأنها أن تعرقل سري إنجاز املعامالت“.
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الزوراء/ وكاالت:
حذرت رئيسة صندوق النقد الدويل، كريستالينا 
جورجيفا، مـن موجة ركود قـد تجتاح نصف 
بلدان التحاد األوروبي خالل العام القادم بسبب 

تداعيات النزاع يف أوكرانيا.
وأضافت جورجيفا ان نسـب التضخم املتزايدة 
يف دول التكتـل سـتعزز الضغـوط عـىل البنوك 

املركزية.
 بموازاة ذلك، كشف تقرير لصحيفة وول سرتيت 
جورنـال األمريكية عـن أن سـباق األوروبيني 
من أجل اقتناء وتخزين الغاز الطبيعي املسـال 
للسنوات املقبلة قد اصطدم بشح املوارد وغالء 

األسعار املقرتحة من األسواق البديلة.
 وذكـرت الصحيفـة أن األوروبيـني تعرضـوا 
للمضاربـة ورفع مبالغ فيه لألسـعار من قبل 

املزودين األمريكيني.
مشـرية إىل أن األسـعار املطروحـة لبيـع الغاز 
املسال لتأمني احتياجات الطاقة خالل السنوات 
املقبلـة بلغت مسـتوى غري مسـبوق. فما هي 
خيارات األوروبيني للتعاطي مع شـبح الركود 

يف ظل ارتفاع غري مسبوق ألسعار الطاقة؟
مـن جانـب متصل، حـذرت بورصـات الطاقة 
األوروبية من خطط فرض سـقف عىل أسـعار 

الغاز الطبيعي، وقالت إن هذه الخطوة تشكل 
تهديـدا خطـريا ألمن اإلمـدادات واالسـتقرار 
املـايل، ولن يكـون لها تأثري كبـري فيما يتعلق 

بخفض تكاليف الطاقة.
ويف خطـاب للمفوضية األوروبيـة، قال اتحاد 
بورصات الطاقـة األوروبية، إن مقرتح وضع 
حـد أقـىص عىل أسـعار الغـاز هذا األسـبوع 
سـيكون له ”آثار سـلبية ال رجعة فيها“ عىل 
عمـل أسـواق الطاقة يف املنطقـة، وهي اآلثار 

التي ستستمر ملا بعد األزمة.
وحسـب مـا قالـه اتحـاد بورصـات الطاقة 
”يوروبكس“، فإن مقرتح سقف أسعار الغاز، 
لـم يأخذ يف اعتبـاره مخاطر دفع املشـاركني 
خـارج  الخاصـة  السـوق  إىل  البورصـات  يف 
البورصة، حيث توجد شفافية أقل يف األسعار 

ومخاطر أعىل للتخلف عن السداد.
مسـؤويل  كبـري  بولـون،  توبيـاس  وقـال 
اإلسـرتاتيجية يف بورصـة الطاقـة األوروبيـة: 
”نشـعر بالقلـق من أن هـذا االقـرتاح له تأثري 

معاكس وقد يؤدي إىل تدهور أمن اإلمدادات“.
وأضاف يف مقابلة مـع بلومربغ: ”بغض النظر 
عمـا إذا كان األمر صعبا أم ضعيفا - فإن الحد 
األقـىص يقّيد قدرة املشـاركني يف السـوق عىل 

الدخـول يف صفقة بالسـعر الذي يكون كالهما 
عىل استعداد لقبوله“.

ويخطـط االتحـاد األوروبي القـرتاح آليات من 
شانها الحد من ارتفاع أسعار الغاز قبل اجتماع 
وزراء الطاقـة يف 24 نوفمرب حيث تحث غالبية 
الـدول األعضاء عىل مزيد مـن اإلجراءات لكبح 

جماح أسعار الوقود املرتفعة.

وقـال اتحاد البورصـات األوروبية، إن سـقف 
الغاز، قد يدفع التجار واملشرتين لعدم التحوط 
من إنتاجهم أو اسـتهالكهم مـن خالل العقود 
اآلجلـة، وبدال مـن ذلك يوازنـون مراكزهم من 
خالل التداول يف السوق الفورية. وهذا من شأنه 
أن يضـع ضغطا كبـريا عىل األسـعار الفورية، 

وقد يعرض املعروض للخطر.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة النفط، امـس االثنني، 
عن إحالة مـرشوع وحدة التكرير يف 
مصفـى الديوانية اىل مجلس الوزراء 
إلقراره، فيما اشـارت اىل االتفاق مع 
وزارة الكهربـاء عـىل تشـكيل لجنة 
مشرتكة للتنسيق بخصوص تجهيز 

الوقود.
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  وذكـرت 
”الـزوراء“: أن ”نائب رئيس الوزراء 
لشـؤون الطاقة وزيـر النفط حيان 
عبـد الغنـي تـرأس االجتمـاع األول 
للمجلـس الوزاري للطاقـة“، مبينة 
أن ”اإلجتمـاع حرضه كل من وزيرة 
املالية طيف سامي، ووزير الكهرباء 
زياد عيل فاضل ، ووزير املوارد املائية 
عـون ذياب ، وعـدد من املسـؤولني 
يف الـوزارات املعنيـة ، ومدير املكتب 

اإلعالمي“.
وأكـد عبـد الغنـي، بحسـب البيان، 
”احالـة مـرشوع وحـدة التكرير يف 
مصفى الديوانيـة بطاقة (70) الف 
برميـل باليوم اىل مجلس الوزراء من 
اجل إقـراره“، موضحاً أن ”املرشوع 
يهدف اىل زيـادة الطاقـة التكريرية 
مـن املنتجات النفطية ، وتوفري اكثر 
مـن ( 1500 ) فرصة عمـل ، ودعم 

الواقع االقتصادي للمحافظة“.
مـن  مجموعـة  املجلـس  وناقـش 
املواضيع واملشاريع املدرجة يف جدول 
أعماله يف قطاعات النفط والكهرباء 
وامليـاه واتخذ القـرارات واإلجراءات 

بشأنها.

وأكد وزير النفط أن ”الجميع يتطلع 
اىل العمـل الجاد من أجـل االرساع يف 
تنفيـذ مفردات الربنامـج الحكومي 
االنتاجيـة  بالعمليـة  واالرتقـاء 
والتطويرية ودعم مشاريع النهوض 
بالواقـع الخدمـي والبنـى التحتيـة 
القطاعـات“، موضحـا ان  لجميـع 
”النفط والكهرباء واملياه بمجموعها 
تشكل عنارص مهمة يف حياة املواطن 
واملجتمـع، ويف خطط دعم االقتصاد 

الوطني والتنمية املستدامة“.

وأوضـح ”امامنا الكثـري من امللفات 
التي تتطلـب مراجعتها  واملشـاريع 
واتخاذ االجراءات املناسبة الننا امام 
حكومـة انجاز، كما جـاء يف املنهاج 
الـوزاري الذي قدمه رئيـس الوزراء 
يف مجلـس النـواب“، مشـرياً اىل أنه 
”من هنا تأتـي اهمية القرارات التي 
يتخذهـا املجلـس الـوزاري للطاقة 
الـوزراء  ويصـادق عليهـا مجلـس 

املوقر“.
وتابـع عبد الغني ”نحـن اليوم امام 

مسـؤولية مشـرتكة لدعـم خطـط 
وبرامـج الحكومة، عـرب القطاعات 
التي  الحيويـة  الخدميـة  االنتاجيـة 
يتشكل منها املجلس اىل جانب وزارة 
املاليـة   وبمجموعها تشـكل العمود 
الوطني وللحياة  الفقري لالقتصـاد 
العامة وللمواطن ومستقبله“، الفتاً 
اىل أن ”قطاع الطاقة يف العراق يحظى 
باهتمام اسـتثنائي مـن قبل رئيس 
الوزراء، ويتابـع باهتمام التفاصيل 
املتعلقة بالعمل والتطوير يومياً مع 

الـوزراء املعنيـني، ويحثنـا عىل بذل 
أقـىص الجهـود من أجـل االرساع يف 
تنفيذ الخطط التنمويـة الهادفة اىل 

دفع العملية االنتاجية اىل االمام“.
وبـنّي أن ”هذا املجلس هو ملسـاعدة 
الحكومة عىل اتخاذ القرارات املهمة 
واملصادقة عليهـا، بهدف االرساع يف 
تنفيذ الربنامج الحكومي“، موضحاً 
أن ”وجـود الـوزارات املعنية لقطاع 
الطاقة ووزارة املالية سـوف ُيسهل 
عمـل املجلـس يف إيجـاد تفاهمـات 
املهمة  القـرارات  وتنسـيق واتخـاذ 
االجـراءات  عـن  بعيـداً  والصائبـة 

البريوقراطية والروتني“.
وأكـد أن ”الجميـع أمام مسـؤولية 
مشرتكة إلدارة هذه املجلس من أجل 
اتخاذ القـرارات التي تصب يف خدمة 

الصالح العام“.
مـن جانبـه، قـال وزيـر الكهرباء، 
زياد عيل فاضل، بحسـب البيان: إن 
”الجلسـة االوىل تضمنـت مناقشـة 
ومنهـا  املشـاريع،  مـن  مجموعـة 
مـا يتعلـق بدعـم تجهيـز الطاقـة 
الكهربائيـة“، مؤكداً أنه ”تم االتفاق 
عىل تشكيل لجنة مشرتكة مع وزارة 
النفط للتنسـيق بخصـوص تجهيز 

الوقود“.
مجلـس  رئيـس  ”دعـم  اىل  وأشـار 
الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة وزير النفـط مللف الكهرباء، 
وتذليـل كافـة املشـاكل واملعوقات، 
والـذي ينعكـس عـىل واقـع تجهيز 

املواطنني“.

@Ô»Ój�€a@åbÃ€a@äb»éc@Û‹«@—‘é@üãœ@¡�Ç@Âfl@Èj‰m@Ú”b�€a@pbñäÏi

ıbnì€a@›óœ@fiÏ‹y@…fl@ÔiÎäÎ˛a@Üb•¸a@fiÎÜ@Åbn§@á”@ÜÏ◊ä@ÚuÏfl@Âfl@paãÌâ•

@fiáßa@·è•@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
kmaÎã€a@·‹é@›Ìá»m@Êdìi

@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé
bõ–É‰fl@’‹ÃÌ
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بغداد/الزوراء:
كشـفت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، 
امس اإلثنني، عن مهامِّ الهيئة العليا 
ملُكافحة الفساد التي ألَّفها رئيسها 
القايض (حيدر حنون) ُبَعْيَد تسنُّمه 
ه رئيسـًا  املنصـب وُمبارشته مهامَّ

للهيئة.
وأشـارت الهيئـة يف بيـان ورد لــ 
ـة الهيئـة  ”الـزوراء“، إىل أنَّ ”مهمَّ
العليـا املُؤلَّفـة تنحـُرص بالتحقيق 
ة،  بقضايا الفسـاد الكـربى والهامَّ
ُمبيِّنـًة أنَّ معايـري تحديـد مفهـوم 
ة“ ستكون  ”القضايا الكربى والهامَّ
وفـق حجـم املـال العـام املُختلس، 
ومنصـب  الرسقـة،  وموضـوع 
الشـخص املُتَّهـم، وحجـم الـرضر 
الواقـع عىل املال العـام؛ نتيجة تلك 
تلـك  أنَّ مـن  إىل  الجريمـة، الفتـًة 
ُق بها هذه الهيئة  القضايا التي ُتحقِّ

هي قضايا الرأي العام.
وتابعت ُموضحـًة أنَّ ”الهيئة العليا 
(حيـدر  القـايض  يرتأسـها  التـي 
حنـون) وبعضويَّة ُمديـري دائرتي 
التحقيقـات واالسـرتداد يف الهيئة، 
قني  ستمارس عملها بواسطة ُمحقِّ
مـن الهيئـة وطبقاً ألحـكام قانون 
هيئة النزاهة والكسب غري املرشوع 
رقم (30 لسنة 2011) املُعدَّل، ووفقاً 
العقوبات وأصول  ألحكام قانونـي 
املحاكمـات الجزائيَّـة، ُمنبِّهًة إىل أنَّ 
تحقيقاتهـا سـتكون تحت إرشاف 
قايض التحقيـق املُختـصِّ الذي تمَّ 

تعيينـه من مجلـس القضاء األعىل 
ُمنوِّهًة باالسـتعانة  الغـرض،  لهذا 
فنِي اثننِي من دائرة االسرتداد،  بُموظَّ
أحدهمـا ُمختصٌّ بقضايا اسـرتداد 
املُتَّهمني واملُدانـني الهاربني، واآلخر 

معنيٌّ باسرتداد األصول املُهرَّبة“.
وأضافـت أنَّ ”الفريق السـاند للهيئة 
العليا ملُكافحة الفسـاد تمَّ تأليفه من 
قبل رئيـس مجلس الوزراء برئاسـة 
(عبـد الكريـم عبـد فاضل حسـني) 
املديـر العـام يف وزارة الداخليَّـة الذي 
سـيقوم بـدوره باختيـار فريقه من 
الوزارة، إذ سـيتوىلَّ الفريـق عمليَّات 
التحرِّي وجمع األدلة وتنفيذ القرارات 
قني وتزويدهم  وتقديم اإلسناد للُمحقِّ
بما يصـل إليهم مـن معلومـاٍت عن 
تلك الجرائـم وتلـك القضايا، وضبط 
مرتكبيها بالجرم املشهود، وتسليمهم 
إىل الجهـات املُختصـة ووفقاً ألحكام 

القانون“.

ونبَّهـت الهيئـة إىل ”أنَّهـا حرصـت 
عىل أن تكون إجـراءات تأليف هذه 
الهيئة املُؤلَّفة وفقاً للقوانني النافذة 
وعدم تعارضها مع الدستور، الفتًة 
إىل أنَّها ستمارس أعمالها وعمليَّات 
ُذها وفق القانون،  الضبط التي سُتنفِّ
وسـتكفل للُمتَّهمني حقوقهم وفق 
”معايري حقـوق اإلنسـان املعمول 
بهـا يف الهيئـة املسـتندة إىل أحكام 

الدستور“.
ُيشـاُر إىل أنَّ ”هيئة النزاهة االتحاديَّة 
أعلنت منتصف ترشين الثاني الجاري 
عـن تأليـف هيئـٍة عليـا؛ للتحقيـق 
ـة  بقضايـا الفسـاد الكـربى والهامَّ
املُودعـة يف ُمديريَّات ومكاتب تحقيق 
الهيئـة يف بغـداد واملحافظـات، ومـا 
ُيحاُل إليها من قضايا تكون برئاسـة 
القـايض (حيـدر حنـون) وعضويَّـة 
ُمديري دائرتي التحقيقات واالسرتداد 

فيها“.

 بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار خامي البرصة املتوسط والثقيل العراقي، امس االثنني، 

نحو %2، مع انخفاض اسعار النفط عامليا.
وانخفض خام البرصة املتوسـط املصدر آلسـيا 1.54 دوالر وبنسبة تغيري 

بلغت 1.78 % ليصل اىل 84.97 دوالرا للربميل الواحد.
وانخفـض خام البرصة الثقيل املصدر آلسـيا 1.54 دوالرا وبنسـبة تغيري 

بلغت 1.90 % ليصل اىل 79.32 دوالرا.
وشـهدت اسـعار النفط العاملية انخفاضا مع ضعف الطلب الصيني ثاني 
اكـرب مسـتهلك للنفـط بالعالم مـع توقعات بركـود اقتصـادي يف اوروبا 

وامريكا.

بغداد/ الزوراء:
 أحصت وزارة التخطيط، امس االثنني، املشـاريع املتلكئة يف عموم البالد، 

فيما أعلنت خطتها ملعالجة األسباب ووضع الحلول.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، عبد الزهرة الهنـداوي، يف ترصيح صحفي: 
إنـه ”بناًء عـىل توجيهات رئيس مجلـس الوزراء، وانسـجاماً مع املنهاج 
الـوزاري، وضعت وزارة التخطيط رؤية ملعالجة املشـكالت التي تسـببت 

بتوقف أو تلكؤ عدد من املشاريع يف عموم العراق“.
وأضاف الهنداوي أن ”الخطة بدأتها الوزارة بمناقشة واقع هذه املشاريع 
مع الجهات املسـتفيدة منها سـواء أكانـت وزارات أم محافظات، وجرت 
املناقشـة باستفاضة لكل مرشوع من هذه املشاريع وسيتم تقسيمها إىل 
أولويات بحسـب أهمية املـرشوع الخدمية واالقتصاديـة، والكلفة املالية 
وحجم التخصيصات التـي يحتاجها إنجاز املرشوع، وقدرة الجهة املعنية 

عىل تنفيذ املرشوع وفق املعايري التخطيطية“.
وتابع أنه ”سـيتم تصنيف املشـاريع املتلكئة التي يزيد عددها عىل 1400 
مرشوع بهدف امليض باملعالجة والحلول، واملشاريع ذات الصبغة الخدمية، 
وذات األهمية االقتصادية، والتي فيها نسـب إنجاز متقدمة، سيتم امليض 
باسـتكمالها، والنظر يف باقي املشـاريع وفقاً لحالة كل مرشوع من هذه 

املشاريع“.

@›Ó‘r€aÎ@¡éÏnæa@Òãój€a@bflbÇ
%@2@Újè‰i@Êb»ua6Ì
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@ÚËuaÏfl@Â«@äân»Ì@ãófl@kÉn‰fl
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بغداد/ متابعة الزوراء
اعتذر االتحاد املرصي لكرة القدم عن مواجهة منتخبنا الوطني ودًيا يف محافظة البرصة 
وجـاء ذلك بسـبب محمد صـالح نجم ليفربـول اإلنجليزي.وتلقى منتخـب مرص عرًضا 
ملواجهـة املنتخب الوطنـي العراقي بقيمـة ١٠٠ ألف دوالر، برشط تواجـد النجم محمد 
صالح، ويف حال غيابه يحصل اتحاد الكرة املرصي عىل ٥٠ ألفاً فقط.. رشط تواجد محمد 
صـالح بمواجهة العراق دفع اتحـاد الكرة املرصي لرفض العـرض واالعتذار عن مالقاة 
العـراق ودًيا يف البرصة.ولعـب منتخب مرص مباراة ودية ضد منتخـب بلجيكا يف املباراة 

التي جمعت بينهما يف الكويت وانتهت بفوز الفراعنة بهدفني مقابل هدف.

ãºcÎ@ã–ñc

@bÓée@ëdÿ€@aÜaá»néa@ÚÓéaáèi@Ô◊6€a@äÏjé@bÓ„¸a@|ènÿÌ@Ôibjì€a@b‰jÉn‰fl

@=æaäbj€a@ê‰n‹€@bÓ€b�„c@Ú€Ï�i@¿@÷aã»‹€@ÔõœÎ@=Áà@ÊbflbéÎ@ıbÃ€g@k‘«@ÚÓ€bæa@Õ€bjæa@ÒÜb«hi@á»Ì@ëÏiÏ€˝Óœ
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@lãÀ@ÔˆbË„@—ó‰€@›ÁdnÌ@ıbè‰€a@Òãˆb†@kÉn‰fl
@oÌÏÿ€a@ÍåÎb§@k‘«@bÓée

اربيل /كريم قحطان 
بتوجيـه مـن الدكتـور احمد ريـاض، رئيـس االتحـاد العراقي لكـرة اليد، 
نظمت لجنة املسـابقات الـدورة التدريبية التخصصيـة للمرشفني الفنيني 
واالداريـني عىل مسـابقات االتحاد والتي بدأت اول امـس االحد بعد وصول 
املشـاركني القادمـني من كل املحافظـات اىل مقر اقامتهـم يف فندق كاليس 
سكاي بمحافظة اربيل.. اليوم االول من الدورة التي حرض افتتاحها رئيس 
االتحـاد وئاال خورشـيد عضو االتحاد تضمن توزيـع التجهيزات الرياضية 
واملسـتلزمات املكتبية من قبل عضو لجنة املسابقات مهند النعيمي لجميع 
املشـاركني البالغ عددهم اكثر من ثالثني مشـاركا من اكاديميني ومدربني 
والعبني سـابقني، ويف الساعة الخامسة والنصف عرصا بدأت اعمال الدورة 
بكلمة قّيمة لرئيس االتحاد رحب فيها بجميع املشاركني وحثهم لالستفادة 
من املحارضات التي تدخل يف صلب عملهم االرشايف االداري والفني حيث عّد 
لجنتي املسـابقات مـن اهم اللجان العاملة، ثم اعطـى الوقت للمحارضين 
الدكتور خالد شـاكر وفاضل كاظم إللقـاء املحارضات، ويف اثناء املحارضة 
االوىل تم ارشاك الدكتور سـعد محسن والدكتور كمال عارف رئيسا االتحاد 
السابقني من خالل االتصال بهما عرب برنامج الزوم (اون الين)، حيث عربا 
عـن ارتياحهمـا ملا يقوم به مجلس ادارة االتحاد الحـايل من برامج لتطوير 
الكوادر التي سـتعمل يف اللجان، كما شـاركا من ُبعـد يف قطع الكيكة التي 

عملت ملناسبة مرور ٥٠ عاما عىل تأسيس االتحاد.

بغداد/ الزوراء:
أحرز نـادي اشـنونا املركـز االول يف 
بطولة العراق أللعـاب القوى للصم، 
السـبت  فعالياتهـا  اختتمـت  التـي 
املايض. وحرض الختـام عقيل حميد 
رئيس اللجنة الباراملبية واالمني العام 
مجيل عودة  الجابري واعضاء املكتب 
التنفيذي وبعض من رؤساء واعضاء 
االتحادات الرياضية. واسفرت النتائج 
الفرقية إللعاب القوى عن فوز نادي 
اشـنونا باملركـز االول، وحصـل عىل  
املركـز الثانـي فريـق لجنـة النجف، 
بينمـا جاء باملركز الثالث فريق لجنة 

بابل.وكانـت النتائج الفرقية أللعاب 
القـوى للصم كما ييل: سـباق الربيد 
4x 100 حصـل فريـق منتخب الصم 
عىل املركز االول وفوز الالعبني باسم 
هـادي واحمـد جابر وحسـني كريم 
وزيد سعد، ولجنة دياىل باملركز االول 
ولجنة النجف االرشف باملركز الثاني، 
وجرت سـباقات البطولة عىل مالعب 
كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضية 
يف الجادريـة والتـي اسـتمرت ملـدة 
يومني.وشـارك يف البطولة 130 العبا 
والعبـة يمثلـون عمـوم محافظات 

العراق .

@ÚÓjÌäám@ÒäÎÜ@·ƒ‰Ì@áÓ€a@Üb•a
@µÌäaÜ�aÎ@µÓ‰–€a@µœãì‡‹€@ÚÓóó¶
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انطاليا/ قحطان املالكي
 حقَق ُمنتخُب الَشباب، امس االثنني، فوًزا كبريًا 
ِقوَامه ستة أهداٍف مقابل هدٍف واحٍد عىل نادي 
االنيا سبور فئة 19 عاماً الذي ينشُط يف الدوري 
الرتكـي املُمتـاز للفئِة املذكـورة، واملُبـاراُة هي 
األوىل ضمن معسكِر منتخبنا اإلعدادّي يف مدينِة 
أنطاليا الرتكّية لنهائياِت كأس آسـيا للَشـباب 

التي تستضيفها أوزبكستان آذار 2023. 
منتخبنـا نجـَح يف الشـوِط األول مـن الهيمنِة 
الفنّيـة والتهديفّيِة عـىل ُمجرياته، حيث تمكَن 
من تسـجيل خمسِة أهداٍف ُمتتاليٍة بطرِق لعٍب 
جميلٍة وُمختلفـٍة بني تمريراٍت ونقالٍت ُمتتاليٍة 
ومهارٍة فردّيٍة جـاءت يف الدقائق 24 و26 و30 
و38 و44 عن طريِق عبود رباح (هدفني) وعيل 

صادق (هدفني)  ومحمد جميل هدٍف آخر.
ويف الشـوِط الثانـي، زجَّ مـدرُب منتخبنا عماد 
محمد بتشـكيلٍة ثانيٍة ُمختلفـٍة عن التي لعبت 
الشـوَط األول مـن أجل منـِح جميـع الالعبني 
فرصَة املُشـاركِة بالتسـاوي، ويف هذا الشـوِط 
كان األداُء ُمتكافئاً نوعاً ما بني منتخبنا والنادي 
الرتكـي، حيث نجـَح األخـرُي يف الدقيقة 74 من 

تسـجيِل هدفـه الوحيد عـن طريـِق النيجريي 
امنويل، بينما أضاَف منتخبنا الهدَف السـادس 
يف الدقيقـة 88 عـن طريِق البديـِل أحمد صباح 

جعري.
 يذكـُر أن نادي االنيا سـبور فئـة 19 عاماً ضمَّ 
بـني صفوفه أربعَة العبـني محرتفني، ثالثٌة من 

نيجرييا وآخر من كازاخستان .
هذا وسيلعُب منتخبنا يوم الخميس املُقبل لقاًء 
ثانيـاً أمـام منتخِب تركيا للَشـباب الـذي تابَع 
ُمدربه مباراَة منتخبنا أمام االنيا سبور من عىل 

املُدرجات.
جـدة  مدينـة  تسـتضيف  متصـل  سـياق  ويف 
السـعودية مواجهتـني وديتـني بـني منتخبنـا 
الشباب وشقيقه السعودي يومي االول والرابع 
مـن شـهر كانـون الثانـي يف اطـار تحضريات 
املنتخبني لنهائيات اسـيا يف العاصمة االوزبكية 
طشقند عىل ان تسبق هاتني املواجهتني، اقامة 
مباراتني وديتني بني منتخبنا وشـقيقه االردني 
يف العاصمـة عمان يومي السـادس والعرشين 
والتاسـع والعرشيـن مـن شـهر كانـون االول 

املقبل.

بغداد /حسني الشمري
حصل منتخبنـا بالتنس االريض عىل 
الكـرايس عىل وسـامني، االول ذهبي 
واخر فيض ضمن منافسات البطولة 
الدوليـة الجاريـة احداثهـا حالبا يف 

مدينة انطاليا الرتكية .
واعـرب رئيس اتحـاد التنس االريض 

الباراملبـي، ماجد جميل العكييل، عن 
سـعادته بفوز العب منتخبنا حسني 
حامـد بالوسـام الذهبي بعـد تغلبه  
عىل مواطنه حسـني خليـل الذي نال 

هو االخر  الوسام الفيض.
واضـاف جميـل: ان حصولنـا عـىل 
وسـامني ذهبي وفيض يف منافسات 

بطولـة عامليـة وقويـة شـارك فيها 
عـىل  دليـل  العالـم  العبـي  خـرية 
اسـتعداداتنا الجيـدة التـي سـبقت 
البطولة، كما اثني عىل جهود العبينا 
ومدربهـم بهـاء الديـن عـيل عىل ما 
بذلـوه مـن امكانيـات فنيـة جيـدة 
توجت بحصولنا عىل وسامني ذهبي 

وفيض..
واشـار العكيـيل اىل: ان تأهل العبينا 
حسـني حامد ونرص مهـدي اىل دور 
الثمانيـة ضمن منافسـات فعاليات  
الزوجي بعد ان حققا ثالثة انتصارات 
عىل العبي منتخبات روسـيا وتركيا 
ثم مواطنيهما حسـني خليل ومحمد 
املهـدي يوسـف، إال انهمـا تعرضـا 
للخسـارة امـام املنتخـب اليابانـي 
ليغادر البطولة، وكنا نأمل ان يواصل 
العبونا مشوارهم يف فعالية الزوجي 
بتحقيق  نتائج الجيدة إلضافة وسام 

اخر .

بغداد/ الزوراء
زاَر رئيُس االتحاد الكوسـتاريكّي 
رئيـَس  فياللوبـوس  رودولفـو 
الَقـدم  لُكـرِة  العراقـّي  االتحـاد 
عدنـان درجـال يف مقـّر إقامتـه 
يف قطر بُحضـوِر رئيـِس االتحاِد 

الله شـاهني.وأكَد  الكويتّي عبـد 
الكوسـتاريكّي  االتحـاد  رئيـُس 
ِحرصه الكبري عىل إدامِة العالقات 
الطيبِة مع االتحاِد العراقّي. وبنّيَ 
إن اتحـاده سـيتحمل كَل نفقاِت 
جميـع  وإن  الكويـت،  ُمعسـكر 

املبالـغ التي تسـلمها االتحاُد من 
االتحـاِد العراقّي سـتتّم إعادتها، 
وذلـك لعـدم إقامـِة املُبـاراة بني 
املنتخبني التـي كاَن من املُفرتض 
إقامتها يف َملعِب املدينة الرياضّيِة 

يف البرصة.

بغداد/ متابعة الزوراء
تأهـل منتخب العـراق للسـيدات إىل نصف نهائي 
بطولة غرب آسـيا للكرة الطائـرة، بعد فوزه عىل 
الكويت بنتيجة أشواط 1-3، يف املباراة التي أقيمت 
يف األردن.وجاءت نتائج االشواط بواقع (25-22) 

.(30-28) (25-22) (22-25)
يذكر أن سيدات العراق حققن نتائج مبهرة يف دور 
املجموعات، بعد التغلب عىل السعودية وفلسطني 
وسوريا، والخسارة أمام لبنان متصدر املجموعة 

األوىل.
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الدوحة/ متابعة الزوراء
حققـت هولنـدا انتصـارا ثمينـا عىل 
رد،  دون  بهدفـني  السـنغال  حسـاب 
مساء امس اإلثنني، يف مستهل مشوار 
الفريقـني بمونديال قطـر 2022 عىل 

ملعب الثمامة.
وسجل ثنائية هولندا كودي جاكبو يف 
الدقيقة (84) ودايف كالسني يف الدقيقة 

.(90)
وبتلك النتيجة رفعت هولندا رصيدها يف 
املجموعة األوىل إىل 3 نقاط يف الصدارة 
مع اإلكـوادور، بينما تتذيل السـنغال 

الرتتيب مع قطر بدون أهداف.
أتت الخطـورة األوىل يف املباراة لصالح 
هولندا يف الدقيقة الرابعة، بانفراد من 
جاكبو مع ميندي، ليفضل التمرير إىل 
بريجويـن إىل جواره، إال أن الكرة مرت 

من أمام أقدام األخري.
وردت السـنغال يف الدقيقة التاسـعة، 
بتسـديدة مـن ديا من خـارج منطقة 
الجزاء، ذهبـت أعىل العارضة. وعادت 
هولندا للظهـور الهجومي يف الدقيقة 
17، بارتقـاء مـن بلينـد لعرضية من 
جاكبو، مسددا رأسـية مرت إىل جوار 

القائم.
وأهدرت هولنـدا فرصة كبرية الفتتاح 
التسـجيل يف الدقيقة 19، بعدما تلقى 
دي يونج بينية مميزة من بريجويس، 
لينفـرد بميندي ولكنـه تباطأ وحاول 
بعدهـا مراوغة دفاع السـنغال العائد 

قبل أن تفتك الكرة منه.
وحاول فان دايـك منح التقدم لهولندا 
يف الدقيقـة 27، بارتقائه لعرضية من 
ركلـة ركنيـة، مسـددا رأسـية ذهبت 
بعيدا عن املرمى.. وسـدد دياتا بعدها 
كرة أرضية من عـىل حدود املنطقة يف 
الدقيقـة 29، مـرت إىل جـوار القائم. 
وتبعـه سـبايل بتسـديدة أرضيـة من 
خارج املنطقـة يف الدقيقة 34، ذهبت 

ضعيفة يف يد نوبريت.
وأطلـق بريجويس تسـديدة قوية من 
خارج املنطقـة يف الدقيقة 40، ذهبت 

أعىل العارضة بقليل، لينتهي الشـوط 
األول بالتعادل السلبي.

وبـدأت هولندا الشـوط الثانـي بقوة، 
بارتقـاء من فـان دايـك لعرضية من 
ركلـة ركنيـة يف الدقيقة 53، مسـددا 
رأسـية قوية علـت العارضـة بقليل. 
وظهرت السـنغال هجوميا يف الدقيقة 
59، بمتابعـة مـن دياتـا عـىل القائم 
البعيـد لتمريـرة بالـرأس مـن جاي، 

مسددا كرة ذهبت بعيدا عن املرمى.
وكادت السنغال أن تفتتح التسجيل يف 

الدقيقـة 65، بعدما تلقـى ديا تمريرة 
مميـزة داخـل املنطقـة، مسـددا كرة 
قوية تألق حـارس هولندا يف التصدي 
لها. ومهد سـار كرة لجاي عىل حدود 
املنطقة يف الدقيقة 73، ليسـدد األخري 

كرة قوية تصدى لها نوبريت.
واسـتمر زحف السـنغال تجاه مرمى 
هولندا، بتسـديدة من بامبا من داخل 
يف  العارضـة  أعـىل  ذهبـت  املنطقـة 

الدقيقة 76.
يف  متأخـرا  هدفـا  هولنـدا  وسـجلت 

الدقيقـة 84، بعدمـا ارتقـى جاكبـو 
مسـتغال  يونـج،  دي  مـن  لعرضيـة 
خروجـا خاطئا مـن ميندي، ليسـدد 

رأسية سكنت الشباك.
وحاولـت السـنغال تسـجيل التعادل 
بتسـديدة   ،86 الدقيقـة  يف  مبـارشة 
أرضيـة قويـة مـن جـاي مـن خارج 
املنطقة، تألق نوبريت يف التصدي لها.

وبحث جاكوبس عـن مباغتة نوبريت 
بتسديدة من خارج املنطقة يف الدقيقة 
الثانية من الوقت بـدل الضائع، إال أن 

كرته ذهبت بعيدا عن املرمى.
وعاد بامبا للمحاولة بارتقاء لعرضية 
من سبايل يف الدقيقة الرابعة من الوقت 
بدل الضائع، مسددا رأسية ذهبت أعىل 

العارضة.
وأضافـت هولنـدا الهـدف الثانـي يف 
الدقيقـة التاسـعة مـن الوقـت بـدل 
الضائـع، بعـد تسـديدة مـن ديبـاي، 
تصـدى لهـا مينـدي قبـل أن يتابعها 
كالسـني بتسديدة يف الشـباك، لينتهي 

اللقاء بفوز هولندا بهدفني دون رد.

أكد قائد املنتخب األرجنتيني، ليونيل مييس، أن مباراة منتخبه أمام املنتخب السعودي 
يف  الثالثة  املجموعة  مباريات  من  األوىل  الجولة  منافسات  افتتاح  يف  الثالثاء،  اليوم 
امس  الصحفي  املؤتمر  لن تكون سهلة.وقال مييس يف  العالم 2022  نهائيات كأس 
االثنني ”أنا جاهز بدنيا وليس لدي أي مشكلة“.وأوضح ”كل ما قيل عن غيابي هو 
مجرد شائعات ال صحة لها، وقد تكون هذه آخر فرصة يل من أجل التتويج بكأس 
العالم، لذلك هذه البطولة تعد مختلفة بالنسبة يل“.وأكد أنه لم يقم بأي استعدادات 
املونديال  النسخة من  أن هذه  إىل  الوقت نفسه  العالم، مشريا يف  مختلفة قبل كأس 
وقت  هناك  يكن  ”لم  نهايته.واسرتسل  يف  ال  املوسم  وسط  توقيتها  يف  فقط  تختلف 
لإلعداد لكننا يف حالة جيدة بدنيا ونفسيا“.وتابع ”نتوقع مباراة صعبة أمام املنتخب 
السعودي، وستكون املباراة هي األوىل لعديد من العبينا يف املونديال، لذلك من املهم أن 
نكون بكامل تركيزنا يف الدقائق األوىل، ويجب أن نحرتم الخصم“.وأردف ”سنحاول 
أن نقدم أفضل ما لدينا يف مواجهة السعودية من أجل بالدنا، وأن نبدأ بداية جيدة يف 

كأس العالم 2022، خاصة أن البدايات دائما تكون متوترة“.

الفني  املدير  كريوش،  كارلوس  قال 
يستطع  لم  فريقه  إن  إيران،  ملنتخب 
أمام  األول  الشوط  خالل  التسجيل 

إنجلرتا، لذا تلقى خسارة كبرية.
 وأضاف كريوش يف املؤتمر الصحفي: 
«الفريق استمر يف اللعب حتى النهاية، 
كان  الالعبني  بني  املستوى  فارق  لكن 

موجودا منذ البداية». 
الدرس،  هذا  من  «تعلمنا  وتابع: 
وأصبحنا أكثر استعدادا ملواجهة ويلز، 

وسنحاول الفوز يف املباريات املقبلة».
إيران  الربتغايل: «العبو  املدرب  وواصل 
ليسوا يف أفضل جاهزية ذهنية، لكنني 

فخور بما قدموه». 
وعن إصابة حارس إيران األسايس عيل 
مواجهة  بداية  مع  جاهنباخش  رضا 
من  يعاني  ”أنه  كريوش  أكد  إنجلرتا، 
كثرية“،  دماء  ونزف  املخ  يف  ارتجاج 
مؤكدا ”أنه ذهب إىل املستشفى إلجراء 

املزيد من الفحوصات».
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بغداد / خاص للزوراء
لكأس  األوىل  الجولة  ضمن  مباريات   (٤) اليوم  تقام 
املجموعتني  لحساب  وذلك  قطر  دولة  يف  املقامة  العالم 

الثالثة والرابعة.
توقيت  حسب  الثالثاء  اليوم  ظهر  الواحدة  الساعة  يف 
املونديايل  مشواره  السعودي  املنتخب  يبدأ  بغداد، 
بمواجهة صعبة للغاية أمام أحد املرشحني للفوز باللقب 
الثالثة  املجموعة  ضمن  وذلك  األرجنتيني  املنتخب  وهو 

عىل استاد مدينة (لوسيل).
ويخوض النجم األرجنتيني ليونيل مييس، الخطوة األوىل 

من رقصته األخرية يف صفوف منتخب «ألبيسيليستي».
وكان مييس الحائز عىل الكرة الذهبية سبع مرات ّرصح 
يف السادس من ترشين األول/أكتوبر املايض بأن نسخة 
٢٠٢٢ ستكون األخرية له، وال شك بأنه يريدها تتويجا 
يف  املمكنة  األلقاب  بجميع  خاللها  فاز  مظفرة  ملسرية 
جرمان  سان  باريس  ثم  اإلسباني  برشلونة  صفوف 
أمريكا عام ٢٠٢١  بكوبا  بالده  تّوج مع  الفرنيس، كما 

ليقودها إىل أّول لقب قاري منذ ١٩٩٣.
يف املقابل، يتعني عىل املنتخب السعودي خوض 
مباراة العمر إذا ما أراد تحقيق نتيجة إيجابية 

أمام العمالق األمريكي الجنوبي.
وينعم املنتخب السعودي الذي يضم ١٢ العباً 
من الهالل بطل آسيا، باالستقرار الفني منذ 
تدريبه يف  رينارد  الفرنيس هرييف  املدرب  تويل 

يف  نجح  حيث   ،٢٠١٩ عام  تموز/يوليو 
يف  السادسة  للمرة  النهائيات  إىل  قيادته 
ضمت  مجموعة  تصدره  بعد  تاريخه 

اليابان وأسرتاليا.
منتخب  يلتقي  مساء،  الرابعة  الساعة  ويف 

(املدينة  استاد  عىل  تونس  منتخب  مع  الدنمارك 
املجموعة  لحساب  الريان  مدينة  يف  التعليمية) 

الرابعة.
الفني ملنتخب تونس،  املدير  القادري  واستقر جالل 
الدنمارك، حيث  عىل تشكيل نسور قرطاج ملواجهة 
من املنتظر أن يعول عىل ديالن برون يف الخط الدفاعي 
أنيس بن  بالثنائي  الغندري، كما سيدفع  نادر  مكان 

سليمان وعصام الجبايل.
بينما سيحاول املنتخب الدنماركي تكرار األداء الرائع 

الذي أوصله اىل مربع يورو ٢٠٢٠.
ويف الساعة السابعة مساء، يلعب منتخب املكسيك مع 
لحساب  الدوحة،  يف   (٩٧٤) ستاد  عىل  البولندي  نظريه 

املجموعة الثالثة.
وتملك املكسيك خربة طويلة يف املونديال لكنها لم تتمكن 
تعول  بينما  النهائي،  ربع  حاجز  اجتياز  من  مرة  وال 
 ٢٠٢٢ لعام  الذهبي  الحذاء  صاحب  خدمات  عىل  بولندا 

روبرت ليفاندوفسكي.
اللقب  حامل  يلتقي  الثالثاء،  اليوم  مباريات  ختام  ويف 
منتخب فرنسا مع منتخب أسرتاليا يف الساعة العارشة 
يف  (الجنوب)  استاد  عىل  الرابعة  الجولة  لحساب  مساء 

مدينة الوكرة.
وبالرغم من االصابات التي تالحق العبي فرنسا لكنهم 

يبقون الطرف املرشح األفضل عند مواجهة أسرتاليا.

بوينس آيرس / متابعة الزوراء
أثارت شبكة أرجنتينية القلق حول حالة ليونيل مييس، نجم راقيص 
التانجو، قبل ساعات من مواجهة السعودية اليوم الثالثاء، يف الجولة 
يف  مييس  مشاركة  العالم.ورغم  بكأس  املجموعات  دور  من  األوىل 
الالعب جاهز  بأن  املصادر  العديد من  األرجنتني، وتأكيد  تدريبات 
  «TNT» شبكة  أن  إال  السعودية،  ضد  للعب  كامل  بشكل 
األرجنتينية كتبت تغريدة بأن الربغوث لم يكمل املران 

أن  بعد  التغريدة،  لحذف  األرجنتينية  الشبكة  النهاية.وعادت  حتى 
أثارت خوف العديد من جماهري الربغوث حول تجدد إصابته.وسبق 
يعاني  كان  مييس  إن  الربيطانية،  ميل»  «دييل  صحيفة  قالت  أن 
ملنتخب  الفني  الجهاز  فإن  لذا  الساق،  ربلة  زائد يف  بدني  من حمل 
األرجنتني ينظم دقائق تواجده يف التدريبات بشكل جيد.وأشارت إىل 
أن غياب مييس عن املشاركة بصورة طبيعية يف التدريبات الجماعية، 

هدفه أن يصل الربغوث إىل أفضل حالة قبل مواجهة السعودية.

الدوحة / متابعة الزوراء
مر اليوم األول من كأس العالم بعد االفتتاح املميز 
للبطوة يف قطر بملعب البيت، واملباراة األوىل التي 

فازت بها اإلكوادور عىل حساب املستضيف.
العاملي  الحدث  مع  العالم  صحف  وتفاعلت 

بشكل كبري يف صفحتها األوىل وصدر عناوينها.
مرحباً بالعالم يف الدوحة:

االحتفاء  عىل  غالفها  يف  ركزت  القطرية  «الرشق» 
قادة  كبار  بحضور  قطر  ملونديال  املميز  االفتتاح  بحفل 

العرب والعالم أجمع.
االنطالقة:

قطر  مونديال  افتتاح  بحفل  «موندو»  من  احتفاء 
وتركيزها عىل التنوع والنوستالجيا التاريخية، وإشارة 

لخسارة قطر التاريخية كمستضيف يف االفتتاح.
هذا مقلق:»

قلقها  وأبدت  االفتتاح  حفل  ناقشت  اإلسبانية  «ماركا» 

بسبب املقاعد الفارغة يف مدرجات ملعب «البيت» عقب خسارة قطر 
من اإلكوادور ومغادرة بعض الجماهري مبكراً أثناء املباراة.

انتقادات لالفتتاح:
رحيل الجمهور املبكر وبعض فقرات حفل االفتتاح كانت مثار حديث 

«i» و»جارديان» يف الغالف الريايض لطبعة اليوم.

حقق منتخب إنجلرتا فوزا كاسحا عىل 
افتتاح  يف   ٦-٢ بنتيجة  اإليراني  نظريه 
الثانية  املجموعة  يف  البلدين  مباريات 
لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢ التي تقام يف 

دولة قطر.
عىل ملعب خليفة الدويل، رضب منتخب 
بداية  ودشن  بقوة،  الثالثة»  «األسود 
رائعة يف البطولة، ليضمن مبكرا صدارة 
منتخبا  كذلك  تضم  والتي  مجموعته 

الواليات املتحدة األمريكية وويلز.
يف  قوية  رضبة  إيران  منتخب  وتلقى 
عيل  حارسه  تعرض  حني  اللقاء  بداية 

عقب  األنف  يف  إلصابة  بريانفاند  رضا 
وقت  وبعد  زمالئه،  بأحد  اصطدامه 
جرى  امللعب،  داخل  العالج  من  طويل 
حسني  سيد  اآلخر  بالحارس  استبداله 
بعدها  ليبدأ   ،٢٠ الدقيقة  يف  حسيني 
شباك  يف  اإلنجليزية  األهداف  مسلسل 

الحارس البديل.
التسجيل  بلينغهام  جود  وافتتح 
 ٣٥ الدقيقة  يف  اإلنجليزي  للمنتخب 
برضبة رأسية، بعد تمريرة عرضية من 

الظهري األيرس لوك شو.
يف  الثاني  الهدف  ساكا  بوكايو  وأضاف 

من  إليه  الكرة  وصول  بعد   ٤٤ الدقيقة 
يختتم  أن  قبل  مغواير،  هاري  املدافع 
بهدف  األول  الشوط  ستريلينغ  رحيم 
ثالث عند الدقيقة األخرية مستفيدا من 

تمريرة القائد هاري كني.
واحتسب حكم املباراة الربازييل رافائيل 
من  بدل  كوقت  دقيقة   ١٦ كالوس 
لعالج  املباراة  توقف  بسبب  الضائع، 

الحارس اإليراني عيل رضا بريانفاند.
تراجع كبري ملنتخب إيران

املنتخب  واصل  الثاني  الشوط  يف 
أداء  وسط  سيطرته،  اإلنجليزي 

متواضع لنظريه اإليراني، وعاد بوكايو 
والرابع  له  الثاني  الهدف  لضيف  ساكا 
فردي  مجهود  بعد  الثالثة»  لـ»األسود 

رائع يف الدقيقة ٦٢.
وقلص مهدي طارمي النتيجة يف الدقيقة 
ملنتخب  الوحيد  الهدف  بتسجيل   ٦٥
عيل  الالعب  من  وصلته  كرة  بعد  إيران 

غويل زاده.
أعاد  راشفود  ماركوس  البديل  لكن 
الفارق مجددا بتسجيل الهدف الخامس 
هاري  من  تمريرة  بعد   ،٧١ الدقيقة  يف 
الوقت  من  األخرية  الدقيقة  كني.ويف 

األصيل للمباراة، سجل البديل اآلخر جاك 
بعد  واألخري  السادس  الهدف  غريليش 
تمريرة من كالوم ويلسون، وهو كذلك 

شارك يف الشوط الثاني.
وقبل لحظات من نهاية املباراة، احتسب 
طارمي  منها  سجل  جزاء  ركلة  الحكم 

الهدف الثاني إليران.
الجولة  يف  اإلنجليزي  املنتخب  ويلتقي 
الثانية مع نظريه األمريكي يوم الجمعة 
يلتقي  بينما  البيت،  ملعب  عىل  املقبل 
اليوم  نفس  يف  ويلز  مع  إيران  منتخب 

عىل ملعب أحمد بن عيل.

                         

الدوحة / متابعة الزوراء
دفعت املغنية اللبنانية مرييام فارس، ثمن مشاركتها نجوم الفن 
العالم «قطر ٢٠٢٢»،  لبطولة كأس  الرسمية  األغنية  والغناء يف 
التي انطلقت منافساتها مساء أول أمس األحد.ورفض عدد من 
ما  بقطر،  العالم  كأس  احتفاالت  يف  املشاركة  العامليني  الفنانني 
املغنيني  من  مجموعة  حول  منحرصة  املنظمني  خيارات  جعل 
الفنانة  تشارك  أن  مقررا  املشاركة.وكان  يمانعوا  لم  الذين 
مباراة  سيسبق  الذي  االفتتاحي  الحفل  يف  شاكريا،  الكولومبية 
بالظهور يف مثل هذه  أنها اشتهرت  قطر واإلكوادور، خصوصا 
و٢٠١٠.  ٢٠٠٦ العالم  كأس  افتتاح  حفل  أحيت  حيث  األحداث، 
األسباب  إبداء  دون  أكدت عدم مشاركتها،  إعالم  أن وسائل  بيد 
الحقيقية وراء ذلك.لكن لم تمانع الفنانة اللبنانية مرييام فارس، 
التي اكتسبت شهرة واسعة يف السنوات األخرية عىل ساحة الغناء 
العربية، من املشاركة يف أغنية املونديال.وخالل الفيديو الخاص 
باألغنية، ظهرت فارس وهي تحاول تقليد رقصات شاكريا، ما 
أثار حفيظة الجمهور العربي، ال سيما مع املالبس الكاشفة التي 
تصميم  يف  بنفسها  شاركت  بأنها  مرصحة  الفيديو،  يف  ارتدتها 
هذه الرقصات.كما هاجم الجمهور مرييام فارس، بعدما فشلت 
يف تقليد رقصات شاكريا، مؤكدين أنه كان من الواجب عليها ترك 
عالمتها الفنية الخاصة عىل األغنية، وإظهار الثقافة العربية ذات 
الطابع املميز للفن العربي، بطريقة تعرب عنه بشكله الحقيقي.

العديد من  انتشار  ولم يتوقف األمر عند ذلك، بل وصل األمر إىل 
توك»،  و»تيك  و»إنستجرام»  بوك»  «فيس  عرب  الفيديو  مقاطع 

تسخر فيه من رقصات املغنية اللبنانية.
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علـق كريسـتيانو رونالدو قائد منتخب الربتغال عـىل مقطع الفيديو الذي تم تداوله قبل عدة أيـام، وُيظهر قيام برونو 
فرينانديش زميله يف مانشسرت يونايتد اإلنجليزي وهو يصافحه بطريقة باردة بعد وصوله إىل معسكر منتخب الربتغال.
شـبكة «CNN» األمريكية شاركت مقطع فيديو أثار الكثري من الجدل ُيظهر فرينانديش وهو يدخل غرفة تبديل مالبس 
منتخـب الربتغال قبـل أن يصطدم بمواجهة رونالـدو، ويصافحه بطريقة باردة.وبعد أن خرج برونو بنفسـه للرد عىل 
األمر مقلًال من أهميته، جاء الدور عىل رونالدو، الذي قرر أن يبعث برسـالة صارمة إىل وسـائل اإلعالم.وقال رونالدو يف 
ترصيحات خالل مؤتمر صحفي أقيم بصورة مفاجئة: «لقد كنا نمزح األسـبوع املايض، طائرة برونو تأخرت، وسـألته 
عما إذا كان قد جاء بالقارب».وأضاف: «أرجوكم، توقفوا عن توجيه األسـئلة إىل الالعبني بشـأني، اسـألوهم عن كأس 
العالم».يذكر أن رونالدو أثار عاصفة من الجدل خالل األيام القليلة املاضية، بعدما أجرى مقابلة مع الصحفي اإلنجليزي 

بريس مورجان، هاجم خاللها إدارة نادي مانشسرت يونايتد، والهولندي إريك تني هاج املدير الفني للفريق.

ÚÓ€bÌá„Ïfl@Úè‡Á
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فضل املهاجم التونيس أنيس بن سليمان 
«نسور  منتخب  قميص  عن  الدفاع 
والدته  بلد  الدنمارك  من  بدال  قرطاج» 

ونشأته.
برس  فرانس  لوكالة  سليمان  بن  وقال 
ضواحي  يف  بروندبي  يف  ناديه  أروقة  يف 
لكن  للغاية.  غريب  «األمر  كوبنهاجن: 
كل  أصدقائي،  أخربت  رصيحا،  ألكون 
العالم،  كأس  إىل  تأهلنا  إذا  أنه  حويل  من 

فسنواجه الدنمارك».
يصف العب خط الوسط الهجومي نفسه 
عدا  ما  يوم  «كل  دنماركي  مشجع  بأنه 
املنتظر  املواجهة  يوم  إىل  إشارة  يف  هذا» 

أمام نظريه الدنماركي.
العاصمة  يف  سليمان  بن  أنيس  ولد 
جنوب  يف  سوسة  من  ألبوين  الدنماركية 
التونيس  االتحاد  يسارع  أن  قبل  تونس، 

للعبة للظفر بجهوده قبل عامني.
الفارع  سليمان  بن  يقول  الصدد،  وبهذا 
منتخب  مع  «لعبت  م):   ١٫٨٨) الطول 
الدنمارك ما دون ١٩ عاما، سارت األمور 
عىل ما يرام وكنت سعيدا جدا، ثم فجأة 
املنتخب  من  هاتفية  مكاملة  تلقيت 

التونيس».
خطا  قد  سليمان  بن  يكن  لم  حينها، 
من  «كان  قال:  لذا  االحرتافية،  خطواته 

املدهش أنهم أرادوني».
صعب»  «خيار  أمام  نفسه  وجد  وبعدما 
منتخب  قميص  ارتداء  سليمان  بن  قرر 
بقوله:  قراره  مربرا  قرطاج»،  «نسور 
أكرب  التونسية.  جذوري  تكريم  «أريد 
حلم (لوالدي) هو رؤيتي ألعب للمنتخب 
أن  و»أريد  صغريا»  كنت  منذ  التونيس 

أجعلهم فخورين».
املركز  التي تحتل  القرعة تونس  وأوقعت 

الدويل (فيفا)  الثالثني يف تصنيف االتحاد 
تضم  صعبة  مجموعة  يف  للمنتخبات 
العرشة  املراكز  ضمن  والدنمارك،  فرنسا 

األوىل عامليا، وأسرتاليا.
وقال بن سليمان: «املجموعة صعبة نوعا 
ما. وسيكون األمر صعبا. لكني أعتقد أن 
كل العب سيبذل قصارى جهده لتجاوز 
تونس  أن  عىل  مشددا  املجموعات»،  دور 
لم تصل قط إىل األدوار اإلقصائية والتأهل 

سيكون «رائعا».
الذي كان خلف هدف  بن سليمان  يؤمن 
الربازيل  أمام  الخسارة  يف  الوحيد  فريقه 
بحظوظ  أيلول/سبتمرب  يف  وديا   ١-٥

بالده يف العرس الكروي العاملي.
وقال أنيس بن سليمان: «ال نملك نجوما 
جيدة  مجموعة  لكننا  الثقيل  العيار  من 
جيدون  للغاية،  منضبطون  نحن  للغاية. 

جدا يف الدفاع عن هدفنا».

يخيفه،  «الديوك»  منتخب  كان  إذا  وعما 
ويف  صفوفنا.  يف  املهارات  «نملك  أضاف: 
حال كنا يف يوم جيد فمن املمكن أن تمر 
ماذا  يعرف  أحد  ال  يسء.  بيوم  فرنسا 

سيحصل».
وأردف أنيس بن سليمان: «ال أراهم بحالة 
وهذا  أكثر.  فرديا  ولكن  جماعيا  جيدة 

بإمكانه أن يكون جيدا بالنسبة لنا».
الدنمارك  أمام  املواجهة  «ستكون  وزاد: 
اللحظة،  هذه  ويف  تعقيدا،  األكثر  هي 
الدنمارك أفضل من فرنسا مع مجموعة 

رائعة والعديد من الالعبني الجيدين».
وتابع: «شخصيا، ستكون مباراة الدنمارك 
ألني  وأيضا  فرنسا،  مواجهة  من  أصعب 

أكن املشاعر تجاه الدنمارك».
نقال عن وكالة فرانس برس
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 واشنطن/د ب أ:
أعـرب الديمقراطيـون عن أسـفهم إلعادة حسـاب الرئيس 
السـابق دونالـد ترامب عـىل تويرت ، ووصـف عضو مجلس 
النـواب بالحزب الديمقراطي آدم شـيف هـذه الخطوة بأنها 

”خطأ فادح“.
وأشـار النائب عن واليـة كاليفورنيا إىل أن ترامب اسـتخدم 
تويرت لتشجيع مؤيديه عىل اقتحام مبنى الكابيتول األمريكي 
يف 6 كانـون الثاني/يناير 2021، وفقـا لصحيفة ”نيويورك 
دييل نيوز“ األمريكية.وقال شيف يوم األحد عىل قناة ”إن بي 
يس“ ”كما أظهرنا يف جلسات استماع 6 كانون الثاني/يناير، 
إن الرئيس اسـتخدم تلك املنصـة للتحريض عىل هذا الهجوم 
عىل مبنى الكابيتول. وترصيحاته حول نائب الرئيس- نائبه 
هـو- عرضت حياة مايك بنس للخطر“.وأعلن إيلون ماسـك 
يوم السبت املايض أن عودة الرئيس السابق إىل املنصة مرحب 
به، وذلك بعد أن حظر تويرت ترامب يف أعقاب حصار 6 كانون 
الثاني/يناير .واحتفل الجمهوريون بقرار ماسك ، عىل الرغم 

من أن ترامب لم يستأنف التغريد حتى بعد ظهر يوم األحد.

الرباط/متابعة الزوراء:
لم يعـرف املغـرب الصحافـة الثقافية إال 
يف وقـت جـد متأخر، باملقارنـة مع بعض 
البلدان العربيـة الرائدة يف هذا املجال، مثل 
مرص ولبنان وسوريا، التي يعود تاريخها 
بهـذا التخصـص اإلعالمـي إىل منتصـف 

القرن التاسع عرش.
كانـت «الَعلَـم» لسـان حزب االسـتقالل، 
التـي أُسسـت عـام ١٩٤٦، أول صحيفـة 
مغربيـة ُتصـِدر ملحقـاً ثقافياً أسـبوعياً 
عام ١٩٦٩، وتلتها «املحرِّر»، الصادرة عن 
حزب االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية، 
الحتضـان  ملتقـى  آنـذاك  شـّكلتا  وبـذا 
املفكريـن واملثّقفني، ليـس فقط املغاربة، 
بل العرب واألجانـب أيضاً، والتعريف بهم 

وبإنتاجاتهم املعرفية واإلبداعية.
بعد ذلك، منذ أواسـط عقدي السـبعينات 
والثمانينـات مـن القـرن املايض، توّسـع 
االهتمام بالصحافة الثقافية، عرب إحداث 
منابـر إعالمية جديدة، عملت بدورها عىل 
إصـدار مالحـق متخّصصـة يف املجـاالت 
األدبيـة والفكرية، اسـتلهاماً من تجربتي 
«الَعلَـم» و«املحـرِّر»، التـي خلفتهـا عام 

١٩٨٣ صحيفة «االتحاد االشرتاكي».
ولكـن، إذا كانـت الصحافـة الثقافية قد 
اضطلعت - عىل مدى السـنوات الخمسني 
التوعيـة والتثقيـف، وشـكلت  - بمهـام 
جـرساً للتواصل مع مختلف قضايا اإلبداع 
األدبـي والفنـي داخـل املغـرب وخارجه، 
فإنهـا شـهدت يف ظـل التحـوالت التقنية 
االجتماعية واإلعالمية املتسـارعة تراجعاً 
ملحوظـاً... تعـددت أسـبابه، منها تدني 
نسـبة  وانخفـاض  املقروئيـة  مسـتوى 
رواج الصحـف واملبيعـات، والتوجه نحو 

الرقمنة.
الثقافة سالح للحفاظ عىل الهوية

الكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس قال 
يف لقاء مع «الرشق األوسط»، إن الصحافة 
الوطنيـة املغربية، احتضنـت البعد الثقايف 
منذ تأسيسـها يف زمن االحتالل الفرنيس، 
«حـني اعتـرب زعمـاء الحركـة الوطنيـة 
- الذيـن كانـوا أيضـاً مثقفـني ومبدعني 
ومفكريـن - أن الثقافـة سـالح جوهري 

يف الحفاظ عىل الهويـة املغربية ومقاومة 
املستعمر الفرنيس واإلسباني». وتابع، أن 
هذا االحتضان للثقافة واملثقفني «استمر 
حتـى بعـد االسـتقالل، وطيلـة مرحلـة 
الكفاح مـن أجل الديمقراطيـة والحرية. 
الثقافيـة  الصفحـات  كانـت  وحينـذاك 
والفنيـة واملالحـق الثقافيـة التـي تصدر 
بانتظام أشبه بمنارات مضيئة... ومشتالً 
للنَُّخـب املثّقفـة التي كانت تجـد ضالتها 

للتعبري يف الصحافة الوطنية».
ويف ترصيـح لـ«الـرشق األوسـط»، يرى 
الصحفـي والقاص سـعيد منتسـب «أن 
املجالت الثقافية التي تصدر يف املغرب اآلن، 
ال يمكـن حرصها بسـهولة، كما ال يمكن 
حـرص جغرافيتها يف الحوارض كربى، كما 
كان عليه الحـال يف أواخر القرن املايض». 
وأردف «لقـد اختفت تلـك املرحلة... واآلن 
أصبحت الالئحة أطول من أن نحرصها يف 
عرشيـن أو ثالثني عنواناً، فتعّدد العناوين 
الصحفيـة التـي ُتعنـى بالثقافة يـدّل، يف 
العمق، عىل اتساع االهتمام بالشق الثقايف 
حتـى وإن تولد لدينا اليقـني بأن التفاهة 
حققـت انتصارها العارم والشـامل وأتت 

عىل األخرض واليابس».
وهنا، يوضح كوكاس فيقول «نحن اليوم 
شهود عىل تحوالت كربى، يف زمن االكتساح 
الرقمـي لـكل مجـاالت الحيـاة، غـري أنه 
توجد نقط ضوء هنا وهناك تسـتوعب أن 
التكنولوجيا، رغم كل أشكال التفاهة التي 
تسّهل نرشها، تعّد عامالً يمكن االستفادة 
منه، وتوظيفه للحفاظ عىل شعلة الثقافة 
وعىل مسـاهمة املثقفني يف حضورهم ويف 

مساهماتهم يف التحوالت الجارية».
الثقافة من الورقي إىل الرقمي

الواقـع، أنـه من أجـل الرتافع عـن مكانة 
الثقافـة يف املمارسـة اإلعالميـة وتوسـيع 
حيزهـا يف املنابـر الصحفيـة، ومسـاعدة 
الصحفي الثقايف عىل أداء مهامه، أُسسـت 
الرابطـة املغربية للصحافـة الثقافية عام 
مـن  بمبـادرة  التأسـيس  وجـاء   ،٢٠١٩
صحفيني مغاربة منشغلني بالشأن الثقايف 
بوسائل اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية 

واإللكرتونية.

ولقـد أعـرب اإلعالمـي والباحـث محمـد 
جليـد، رئيـس الرابطة، بـدوره يف ترصيح 
لـ«الرشق األوسط»، عن اعتقاده بأن «ثمة 
مـؤرشات عدة تدل عىل املركز الثانوي الذي 
تحتلـه الثقافـة ضمن اهتمامات وسـائل 
اإلعالم املختلفة يف املغرب، أولها يتبدى من 
خـالل العنرص البـرشي. ذلك أن األقسـام 
الثقافيـة يف هـذه الوسـائل، ال تتألف من 
عـدد مماثل من الصحفيـني والصحفيات، 
كمـا يف األقسـام السياسـية واالقتصادية 

واالجتماعية والرياضية».
اإلعالن قبل الثقافة

وأضاف جليد، أن «املـؤرش الثاني يتجّىل يف 
التضحية بالصفحات والفقـرات الثقافية 
يف الحـاالت الخاصـة (كاألحـداث الكربى، 
وامللفات الخاصة، اإلشـهار - أي اإلعالن - 
...)، يف حني يتمظهر املؤرش الثالث من خالل 
أسـبقية اإلشـهار (اإلعالن) عـىل املحتوى 
الثقايف، بل وعن املحتويات األخرى. إذ غالباً 
مـا ُيصار إىل إلغاء التغطيـات الثقافية من 
أجل تأمني حّيز لإلعالنـات... مع مالحظة 
إىل  املختلفـة  اإلعالميـة  الوسـائل  نـزوع 

االهتمام بجوانب اإلثارة، بدالً من املضامني 
املختلفـة،  واإلبداعيـة  والفنيـة  الفكريـة 
وهو ما يمّثل مـؤّرشاً قوّياً داّالً عىل ثانوية 

الثقافة يف املمارسة اإلعالمية».
أمـا منتسـب، فيالحـظ، أنه «بـدالً من أن 
يقّل عدد املجالت الثقافيـة بفعل االجتياح 
التكنولوجي ازداد عددهـا، وهو يتزايد كل 
يـوم عرب إقـدام مجموعـة مـن املنظمات 
واملؤسسـات  الثقافيـة  والجمعيـات 
الجامعية عـىل إصدار مجالت موضوعاتية 
خاصة بها، مع اسـتفادة املجالت الثقافية 
من اإلمكانات الفنيـة الهائلة التي تتيحها 
التصميـم  مسـتوى  عـىل  التكنولوجيـا 
والرتكيب واإلخـراج والطباعة». وينّوه إىل 
«اتسـاع هامش االختيار بني التخّصصات 
الثقافية، وكذلك هامش النرش والتسـويق 
والتوزيـع، عالوة عىل بروز بعض املبادرات 
الخاصـة يف مجـاالت اإلنتـاج واالسـتثمار 
إصـدار مجـالت  الثقـايف عـرب  والرتويـج 

ثقافية».
يف سـياق مواٍز، يلفت جليد إىل أن «جائحة 
فـريوس (كوفيد – ١٩) أبانت عن الحاجة 

إىل حضور الثقافة يف الوسـائل اإلعالمية. 
وهـذا ما ُترِجـم بزيادة نسـبية يف حضور 
الوجـوه الثقافية، خاصة من املنتسـبني 
يف  واالجتماعيـة،  اإلنسـانية  العلـوم  إىل 
القنـوات املسـموعة واملرئيـة والصحافة 
املكتوبـة... وبخاصة، إّبـان فرتات توقف 
الجرائد اليومية واألسبوعية واملجالت عن 

الصدور».
الصحافة الثقافية رهان صعب

من جهة أخرى، أعرب الصحفي مصطفى 
بوبكراوي، رئيس القسـم الثقايف يف وكالة 
املغـرب العربي لألنباء سـابقاً، لـ«الرشق 
بـأن  الراسـخ  اعتقـاده  األوسـط» عـن 
يف  هـي  الثقافيـة  الصحافـة  «وظائـف 
مجملها الوظائف التي تقوم بها الصحافة 
عموماً مـن إخبار وتثقيف وترفيه». لكنه 
اسـتدرك، فأوضـح، أنـه «إذا كانت هناك 
مـن خصوصيـة فهـي ترتبـط بطبيعـة 
حقـل االشـتغال، حيـث يلعـب الصحفي 
دور الوسـيط بـني عالم الثقافـة (أحداث 
جهـة،  مـن  وشـخصيات...)  إنتاجـات 

والجمهور املستهدف من جهة أخرى».

واعترب بوبكراوي، أنه «كلما كان الجمهور 
املستهَدف واسعاً، اكتست هذه الوساطة 
أهمية أكرب... وكانت أكثر تعقيداً. وهكذا، 
تكـون الصحافـة الثقافيـة مطالبة بنقل 
الحدث الثقـايف والتعريـف باملنتج الثقايف 
بلغة وقاموس أكثر بساطة... أو لنُقل أقل 
تعقيداً مـن لغة وقاموس الحقل موضوع 
التغطيـة اإلعالمية. ولكـن مع الحرص يف 
الوقـت ذاتـه عـىل أال يصل هذا التبسـيط 
إىل درجـة املـسّ بجوهر الحـدث أو املنتج 
وقيمتـه. إنـه التـوازن والرهـان الصعب 

للصحافة الثقافية».
االنتصار لالستثناء الثقايف

ويف هذا السـياق، صحيٌح أن الضحل طفا 
وأن العميق توارى، إال أن سـعيد منتسـب 
يشدد عىل «الحاجة إىل االنتصار لالستثناء 
الصحافـة  الـذي يجعـل مـن  الثقـايف... 
الثقافيـة الحصـان القادر عـىل مقاومة 
عـىل  حاليـاً  املهيمنـة  التفاهـة  موجـة 

الساحة».
ويضيف منتسب «نعم، هي التي بإمكانها 
قلـب املعادلـة؛ ذلـك ألن - مـع الفارق يف 
االهتمام بطبيعة الحال – وهي ستختفي 
بالطريقة ذاتها التي تهّدد بها التكنولوجيا 
الوجود اإلنساني نفسه. وإذا كان صحيحاً 
أن عـادات القـراءة تغـرّيت، وأن األلـواح 
الذكية والحواسيب  والهواتف  اإللكرتونية 
صارت تقضم يوماً بعد يوم املساحة التي 
كانت للكتاب أو املجلة الورقيني، فإن هذا 
ال يعنـي بأي حال من األحوال، وخارج أي 
تحيـز أو حنني للمـايض، نهاية الصحافة 

الثقافية الورقية».
من جهته، يختتم األستاذ الجامعي سعيد 
بنيس، الجدل، بقوله لـ«الرشق األوسط»، 
إن «العهـد الرقمي فتح مجـال الصحافة 
لفئـات عريضـة مـن املجتمـع، فانتقـل 
األفـراد من مواطنـني عاديني إىل مواطنني 
صحفيني من خالل تحّول نوعي يف طبيعة 
مواطنتهـم. لقد تحقق املرور من مواَطنة 
واقعيـة إىل مواَطنـة افرتاضيـة تتأسـس 
عـىل التـداول والتفاعل الرقمـي كمصدر 
(عـن/  األخبـار».   وتـداول  للمعلومـة 

صحيفة الرشق األوسط)
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 بكني/د ب أ:
 يف وقـت سـابق مـن العـام 
الحايل، أعلنت رشكة تطبيق 
التواصل االجتماعي الصينية 
تيـك تـوك قيامهـا بتطوير 
واجهـة برمجـة التطبيقات 
لألبحـاث لتحسـني الوصول 
إىل البيانات العامة واملجهولة 
واألنشطة  املحتوى  الخاصة 
عىل التطبيق. وقالت الرشكة 
إنها مستعدة إلطالق نسخة 
تجريبيـة للمنصـة وطالبت 
أعضاء املجالس االستشارية 
التابعة  واألمـان  للمحتـوى 
اختبـار  بهـدف  للتطبيـق 

النسخة األولية من املنصة.
وقالت تيـك توك يف بيان عرب 
اإلنرتنت ”لكي تبدأ التجربة، 
املجالـس  أعضـاء  نطالـب 
للمحتـوى  االستشـارية 
واألمان  مـن ذوي الخربة يف 
والتطرف  املضللة  املعلومات 
الكراهية   ونشـاط  العنيـف 

والتقنيـات الجديدة باختبار  
النسـخة األولية  من منصة 
واجهـة برمجـة التطبيقات 
كل  سـيتمكن  لألبحـاث… 
األعضـاء مـن الوصـول إىل 
حـني  يف  العامـة،  البيانـات 
تقييماتهـم  بجمـع  نقـوم 

بشـأن سـهولة االسـتخدام 
والتجربة بشـكل عام. نحن 
االسـتماع  حريصـون عـىل 
للتقييمـات مـن املختربيـن 
برمجـة  واجهـة  وتطويـر 
تطبيقات ستلبي احتياجات 
املجتمـع العلمـي يف الوقـت 

خصوصيـة  تحـرتم  الـذي 
مجتمعنا“.

عـن  األول  اإلعـالن  وعنـد 
املنصة الجديدة  قالت رشكة 
ال  الباحثـني  إن  تـوك  تيـك 
يملكون حاليا طريقة سهلة 
لتقييـم املحتـوى أو إجـراء 

االختبـارات  عـىل منصتهم، 
وهذا هو السبب الذي جعلها 
تـرى رضورة تطوير وجهة 

برمجة تطبيقات لألبحاث.
وباإلضافة إىل واجهة برمجة 
التطبيقـات لألبحاث، تطور 
تيـك تـوك واجهـة برمجـة 
املحتوى.  لتعديـل  تطبيقات 
املزيد  وتعتزم الرشكـة نرش 
من املعلومـات عن املرشوع 
الجديد خالل الشهور املقبلة. 
وسـتعطي الواجهة الجديدة 
لعـدد مختـار مـن الباحثني 
طريقة لتقييم أنظمة تعديل 
املحتوى يف تيك توك واختبار 
املحتوى الحايل. كما سيكون 
يف مقـدور الباحثني  تحميل 
مـدى  لرؤيـة  محتوياتهـم 
سـماح التطبيق بنرش أنواع 
أو  املحتـوى  مـن  مختلفـة 
رفضه أو تمريـره إىل  معديل 
املحتـوى من أجـل مزيد من 

التقييم.

 باريس/متابعة الزوراء:
 وّقعـت منظمة ”مراسـلون بـال حـدود“ ونقابتان 
للصحفيـني الرياضيـني نصـا ”يحـّض السـلطات 
القطرية عىل احرتام الصحفيني“ العاملني يف تغطية 

فعاليات كأس العالم لكرة القدم.
ويدعـو النص السـلطات القطريـة إىل ”االمتناع عن 
وضع عراقيل“ و“إلغاء القيود املفروضة عىل تصوير 
بعض األماكن“ و“يحـض االتحاد الدويل لكرة القدم 
فيفا بشـدة عىل الوفاء بالتزاماته“. ولقي هذا النص 
تأييد اتحاد الصحفيني الرياضيني يف فرنسـا ونظريه 

السويدي.
الصحفيـني  تقاريـر  ”تزايـد  إىل  النـص  ويشـري 
الرياضيـني القلقـني من االعتقـال أو العنف أو حتى 
االحتجاز التعسفي“، يف وقت أفتتحت األحد فعاليات 
كأس العالـم التي ستسـتمر حتـى الثامن عرش من 

ديسمرب.
ويشـري النص أيضـا إىل ”دعوة صحفـي أمريكي إىل 
حـذف صورته مـن مركز اعتمـاد وسـائل اإلعالم“ 
واعـرتاض ”عنارص أمـن عمل صحفـي دنماركي“ 
خالل ”تغطية مبارشة ومنعه من مواصلة التصوير 

يف شارع عام“.
ومؤخرا أعلنت صحيفة ”صنداي تايمز“ الربيطانية 
أن قراصنة سيربانيني تم تعيينهم للدفاع عن سمعة 
قطـر يف إطار تنظيم كأس العالم 2022، اسـتهدفوا 

صحفيني.
ولدى سؤالهم عن هذه املعلومات، نفى وكالء الدفاع 
عن الحكومة القطرية ضلوع قطر يف حملة القرصنة 
السـيربانية واسـعة النطاق هذه. ويدور سجال حاد 
حول استضافة قطر فاعليات كأس العام 2022 عىل 

خلفية احرتام حقوق اإلنسان والبيئة والتمييز.
وسـبق ملنظمة ”مراسـلون بال حدود“ أن استنكرت 
رغبة قطـر الواضحة يف ثني الصحفيـني عن القيام 
بعملهم خارج املالعب خـالل بطولة كأس العالم، إذ 
إن عمليـة منـح االعتمادات الصحفيـة تنطوي عىل 

العديد من القيود وتخلق عقبات بريوقراطية شديدة 
الغموض.

وقـال كريسـتوف ديلـوار، األمـني العـام للمنظمة، 
إن ”التفـاف السـلطات القطريـة عـىل نظـام منح 
ملنـع  إنمـا  اإلعالميـة،  والتصاريـح  االعتمـادات 
الصحفيـني من تسـليط الضوء عىل قضايـا معينة. 
فعنـد التقدم بطلـب للحصـول عىل االعتمـاد، تجد 
املؤسسـات اإلعالمية نفسـها مطالَبة باملوافقة عىل 
االلتـزام بعدد مـن الرشوط، بعضهـا يلفه الغموض 
واللبس ويمكن تفسـريه عىل أسـاس تعسفي، مما 
يجعـل من الواضح أن قطر تسـعى إىل تثبيط، إن لم 
نقل منع، وسائل اإلعالم األجنبية من الحديث عن أي 

يشء آخر ال يتعلق بكرة القدم“.
وقالـت قطر رسـميا إنها خففت القيـود املفروضة 
تمكنـت  األجانـب، حيـث  الصحفيـني  عـىل عمـل 
”مراسـلون بال حدود“ من الحصول عىل نسخة من 
تصاريح التصوير السـابقة التي كانت تتضمن بندا 
يحظر إنتاج تقارير ”غري مالئمة أو مسـيئة للثقافة 
القطريـة واملبـادئ اإلسـالمية“، وهو الـرشط الذي 
تمـت إزالته الحقا. كما أن نظـام االعتمادات الجديد 
ال يحدد املناطق وال الشـوارع وال األحياء التي يمكن 

للصحفيني التصوير فيها.
ومـع ذلـك، فـإن الجهـة الرسـمية املعنيـة بمنـح 
موقعهـا  يف  تحـّذر  اإلعـالم  لوسـائل  االعتمـادات 
اإللكرتونـي مـن التصويـر يف ”املجمعات السـكنية 
والـرشكات الخاصة واملناطق الصناعيـة“، علما أن 
هذه اإلشارة األخرية تحيل عىل املنطقة املثرية للجدل 
التـي أوضحت التقاريـر أنها بؤرة االنتهـاكات التي 

تطال حقوق العمال املهاجرين.
ويحظـر الترصيـح املمنـوح ملمثيل وسـائل اإلعالم 
التصويـر يف ”املناطـق التـي يكـون الدخـول إليهـا 
خاضعا لقيود، حيث يتطلب التصوير إذنا مسـبقا“، 
كما يحظر التصوير يف ”أي موقع به الفتات أو جهاز 

أمني يشري إىل أن التصوير ممنوع يف ذلك املكان“.

@‚a6ybi@ÚyÎá€a@k€b�m@ÚÓ€ÎÜ@pb‡ƒ‰fl
%b»€a@ëd◊@ÚÓ�Ãm@fi˝Ç@µÓ–zó€a

@lbèy@ÒÜb«hi@Ÿébfl@äaã”@—óÌ@Ô†aã‘∫Ü@kˆb„
ÅÜbœ@d�Ç@È„di@6ÌÏm@Û‹«@kflaãm

@ÚËuaÎ@Úó‰fl@Âfl@ÚÓ€Îc@ÚÉè„@äbjnÇa@cájm@⁄Ïm@ŸÓm
tb¢ˇ€@pb‘Ój�m@Ú™ãi

2022@·€b»€a@ëd◊@ã�”@Úœbõnéa@fiÏy@Üby@fibvé

No: 7842   Tue    22     Nov    2022العدد:   7842    الثالثاء   22    تشرين الثاني    2022



* بتـول عزيـز ضيفـة الـزوراء اليوم 
اجابـت انهـا : خريجـة علـوم كيمياء 
واختصاصهـا التمثيـل وهـي موظفة 
اآلن يف دائرة السينما واملرسح، متزوجة 
ولها اوالد وزوجها من خارج الوسـط 

الفني .
* طيـب كيـف بـدأت بتول مسـريتها 
الفنيـة وسـط ذلـك املحيـط العائـيل 

االول؟
-الحقيقة اني شـعرت منـذ الصغر ان 
املوهبـة متوفـرة لدي وذلـك من خالل 
مـا كنـت اقدمه مـن اعمال مدرسـية 
فقد كنت اشـارك باسـتمرار يف جميع 
ومنـذ  والفنيـة  الثقافيـة  الفعاليـات 
الصـف االول االبتدائـي وربما سـبقت 
االبتدائية وكنت اعمل مشاهد تمثيلية 
أي احـاول ان اقلد بعض الفنانات. أما 
تأثري بالعائلة فقد كان والدي عسكريا 
يعمل يف مجال املوسـيقى العسـكرية 
واخـي ايضا قائـدا للجوق املوسـيقي 
وكانوا يشـجعوني باستمرار ان اكون 
مبدعـة يف مجـال التمثيـل االمـر الذي 
كان يدفعنـي نحو مزيد من الفعاليات 

الفنية .
* ولكـي تضعـي اوىل الخطـوات عـىل 

الطريق الصحيح ماذا فعلت ؟
-اول عمـل اقدمـت عليـه تقدمـت اىل 
اذاعـة جمهورية العراق قسـم برامج 
االطفـال وفعال تـم اختبـاري من قبل 
رئيـس قسـم االطفال حينهـا ( طالب 
السـعد ) ونجحـت يف االختبـار وبدأت 
اوىل خطواتـي للعمـل يف االذاعة انذاك 
وتم ارشاكي يف قـراءة الربامج وتمثيل 
املقاطع الصوتية كما شاركت يف تنفيذ 

االوبريتات .
* وهل كانت لـك ابداعات وانت طالبة 
أي منذ االبتدائية وصوال اىل االعدادية؟

-نعم خـالل الدراسـة االبتدائية كانت 
اول فرصـة يل هـي تمثيليـة السـهرة 
(مـن سـيكون  تلفزيونيـا وعنوانهـا 
معـي) تأليـف معـاذ يوسـف واخراج 
محمد يوسـف الجنابـي وكان يل فيها 

دور البطولة .
* من هم ابـرز الفنانـني الذين عملت 

بتول معهم خالل مسريتها الفنية ؟
الشـندي  فوزيـة  ابرزهـم  -كثـريون 
وهنا محمد وكنعان وصفي ومحسـن 
وزهـره  خضـري  وسـليمه  العـزاوي 

الربيعي .
* اين شعرت انك ستكونني فنانة ؟

-الحقيقة شـعرت انني يجب ان اكون 
عندما دخلت عالم االذاعة والتلفزيون 
ولهذا كنت مندفعة احب عميل بشـكل 
دؤوب ومتواصـل اضافة لكل هذا كنت 

حريصة عىل التفوق يف دراستي .
* هل نستطيع ان نقول عن بتول انها 

غزيرة االعمال ام مقلة، وملاذا ؟
-انـا مقلـة وال اتقبل االعمـال الكثرية 
كاريزمـا خاصـة  تقـدم يل ويل  التـي 
ونتيجـة لهذا قاطعني بعض املخرجني 
مسلسـل  يف  عودتـي  وكانـت  لفـرتة 
«ايلتقـي الجبالن» مـع املخرج الراحل 
ابراهيم عبد الجليل والتي كانت سـببا 

يف اختياري لالشرتاك يف مسلسل النرس 
وعيون املدينة.

السـينما  دائـرة  اىل  انتميـت  ملـاذا   *
واملرسح؟

-اوال ألكـون موظفـة وهـذا يعطيني 
املجال الكايف للحصول عىل عمل اضافة 
لهذا فأنا ممثلـة وهذه الدائرة توفر يل 

هذا االختصاص .
* وما اول عمل مرسحي شاركت به ؟

-ارجوحة الزمـن الضائع، وهو عبارة 
عـن ميلـو دراما مـن اخراج محسـن 
العـزاوي وهـذا العمل هـو االول الذي 

اعتليت به خشبة السينما واملرسح .
* وكيـف كانـت هواجسـك وانت عىل 

املرسح ألول مرة ؟
-الحقيقـة كانت مشـاعر صعبة جدا 
فبمجرد دخويل وسـط املرسح نسـيت 
الحوار كله اىل حد لم اتذكر شيئا وكانت 

رهبة املرسح بالنسبة يل ال توصف.
* وكيـف تخلصت من ازمة النسـيان 

وهذا املوقف املحرج ؟
اظهـر  ان  حاولـت  دقائـق  -بمـرور 
امـام الجمهـور وكأننـي افكـر بيشء 
معني فاسـتعدت ذاكرتـي وبدأت اركز 
بشـدة فتذكـرت الحوار واخـذت امثل 
بشـكل طبيعي جدا. أما مشاعري وانا 
عـىل املرسح فهـي مشـاعر ممتعة ال 

توصف.
* بتـول عزيـز هـل لهـا نهـج تمثييل 
معـني، وهل لها اسـلوب يف االختيارات 

والتمثيل بشكل عام ؟
-نعم يل اسـلوبي الخاص ويل نهجي يف 
العمل التمثييل واستطيع ان ارسد لكم 
قصة حدثـت معي مرة فقد طلب مني 
معاذ يوسف ان يحتكرني للعمل خمس 
سـنوات لكني رفضت بشـدة والسبب 
هـو اني ال احـب االرتبـاط بمخرج او 
كاتب معني بل احـب التنويع والتغيري 
واود العمل مع اكثر من مؤلف ومخرج 
خاصـة ان كل مؤلف وكل مخرج لديه 
مـا يميـزه ولهذا فأنـا احـب التنويع 
والتغيـري وال اود ان اكـون سـلعة بيد 

احد .
* ايهم يشـعرك بمتعة الفن الحقيقي 
أكثـر االذاعـة ام التلفزيون ام املرسح، 

وملاذا ؟
-منـذ البدايـة كانت اجابتـي رصيحة 
فأنا اشـعر بلـذة العمل الفنـي اذاعيا 

فاالذاعـة كانت منطلقـي االول وفيها 
رأيت نفيس وامكاناتي ومنها انطلقت 
اوىل مسريتي يف الربامج ويف التمثيل ويف 
االوبريتـات االوىل وانـا اعتـرب ارصاري 

عىل االذاعة هو جـزء من وفاء ومحبة 
اكنها لالذاعة منذ طفولتي وصباي.

* جيد ولكن لو طلب منك احد مخرجي 

االطفـال يف االذاعة ان تقدمي شـيئا 
اآلن وانـت الفنانـة التـي مثلـت مع 

عمالقة الفن العراقي، هل تقبلني ؟
-بكل رسور بل وسعيدة ملن يستطيع 
ان يسـتعيد ذاكرتـي ملا كنـت اقدمه 
واعملـه.. االذاعـة اسـاس كل عمل 
ففيها اللذة والجرأة والصوت وتعليم 

كل اساسيات الفنان .
برامـج  بصوتـك  قدمـت  هـل   *
تلفزيونيـة او اذاعية بعد ان اصبحت 

فنانة كبرية، ما هي واين كانت ؟
-نعم قدمت عـددا من برامج االذاعة 
وكذلـك التلفزيـون ومنهـا برنامـج 
ارقامـ كما قدمت برنامجا تلفزيونيا 

عنوانه اسرتاحة الفرات .
* وانت الفنانة التي انطلقت رشارتها 
مـن برامـج االطفـال كيـف تقيمني 

مستوى االهتمام بالطفل اليوم ؟
-نتيجة التطـور التقني والتكنلوجي 
االطفـال  برامـج  تشـهده  الـذي 
بعـد ظهـور السوشـل ميديا نـرى ان 
املضمـون الحقيقـي لربامـج االطفال 
لم يرق لحاجات الطفـل والطفل نراه 

اليوم يتعض اىل ضغـوط كثرية تجعله 
بحاجـة اىل تأسـيس رصوح اعالميـة 
ومؤسسـاتية ترقـى اىل مـا يجـب ان 
يكون عليه الطفل اليوم وبشـكل عام 
اقول ان طفل اليوم ال يحظى بما يجب 
ان تتوفر له االشياء فأين هي املسارح 
الخاصة بالطفل واين هي املرسحيات، 
بل وحتى التلفزيون الذي صار بسـبب 
التقشـف يعتمـد عـىل الكـوكل وعىل 
االمـور الجاهـزة، ومـن منربكـم هذا 
ادعو اىل اعادة النظـر بربامج االطفال 

واملؤسسات الخاصة بالطفولة .
* هل شـاركت بتـول عزيـز بأعمالها 

خارج العراق متى واين لطفا ؟
-كانت يل مشاركات معينة عندما كان 
هنـاك تعاون فني عراقي سـوري فقد 
شـاركت بعمل بدوي حينها وشاركت 
تحرضنـي  ال  اخـرى  بأعمـال  ايضـا 
اسـماؤها اآلن ومثلما ذكرت لكم انني 
مقلـة يف العمل خارج العـراق لظروف 
عائلية تجعلني اتردد يف السفر وحدي.

* هل الفن احرتاف ام هواية لدى بتول 

عزيز ؟
-الفـن عندي هواية رغم كل ما وصلت 

اليه ومع كل من مثلت معهم .
* ظهـر لك مسلسـل من خـالل ام بي 
يس عراق يف رمضان املايض مع الفنان 

قاسم املالك حدثينا عن دورك فيه ؟
-اخر عمـل يل كان مسلسـل «واحد + 
واحد» وقد تفاجأت انه حقق انتشـارا 
غري اعتيادي خاصة لدى فئة الشـباب 
وقـد شـعرت ان الكثـري مـن االطفال 
والشـباب يحرصـون عـىل اخـذ صور 
معي عند رؤيتي يف الشـارع او االماكن 
العامـة وهـذا دليل عـىل ان املشـاهد 
العراقي يسـعى لرؤيـة ومتابعة الفن 

والفنان وهذه اعتربها حالة ايجابية.
* بعد كل الذي قدمته من مسـرية عىل 
الصعيد االذاعي والتفزويوني واملرسح 

هل انت راضية عما انت عليه اآلن ؟
-طمـوح الفنـان كبـري وهـو ال بد ان 
يسـعى الن يريض النـاس ويرىض هو 
عن نفسه فأنا دائما ابحث عن الجديد 
الذي يرضينـي وبرصاحة تجربتي مع 
ام بي يس كانت ترضيني واقد احببتها 

.

* وملناسبة قرب رمضان هل لك اعمال 
ستظهر ؟

-نعـم لدي اعمـال لرمضـان القادم ال 
اود االفصاح عنها حاليا ألسـباب ربما 
اخراجية او ألسـباب معينة فاعذروني 

من ذكرها .
* هل اعجبك مخرج معني ؟

-كل مخرجينـا اكفاء وجيدون ومنهم 
معـاذ جميل وفارس طعمـه والدكتور 
فـارس مهـدي ورضا املحمـداوي وقد 
اسـتمتعت بالعمـل معـه فـكل واحد 
منهـم لـه اسـلوبه ونهجـه وطريقة 

تطويعه للفنان .
* ماذا تتمنني للدراما العراقية ؟

-اتمنـى من كتاب الدراما ان نسـتعيد 
االفـكار القديمـة والقصـص القديمة 
التـي كانـت تحمـل الطابـع العائـيل 

واالجتماعي القديم .
* ربمـا يمـر الفنـان بموقـف صعب 
خـالل تكليفـه بـدور معـني بموقـف 
محـرج خاصة عندما يطلـب منه اداء 

دور ملمثـل اخـر، املهم هل مـرت بتول 
بموقف محرج، ما هو وكيف استطعت 

تجاوزه ؟
-ال اسـتطيع ان اسميه موقفا محرجا 
فقد تجاوزته والحمد لله، والقصة هي 
اننـي كلفـت بـأداء دور الفنانة احالم 
محمد التي تعرضـت اىل موقف صحي 
منعهـا مـن اداء دورهـا يف مرسحيـة 
عنوانهـا رسدنيبال، وكانت اخر عرشة 
ايـام مـن العـرض والعمـل كان كبريا 
وملحميا وبالفصحى وكنت انا مكلفة 
بخمس شخصيات يف مرسحيات اخرى، 
ومع ان الوقت كان ضيقا والدور صعبا 
إال انني اسـتطعت ان اقوم بديال عنها 
ووفقت يف االداء واالدهى من هذا انني 
تعرضت للسقوط قبل يوم من العرض 
فاضطررت اىل اخذ مسكنات قوية وتم 

اداء الدور والحمد لله .
توجـز  ان  بتـول  تسـتطيع  وهـل   *
املرسحيـة  اعمالهـا  جميـع  لنـا 

والتلفزيونية؟
مـا  لكـم  اسـتعرض  ان  -سـأحاول 
سـأتذكره من مرسحيات ومسلسالت 
شـاركت بها خالل مسـريتي ان شـاء 

الله، ومنها يف التلفزيون:
 

- سـنة ٢٠٢٠ (واحد زائد واحد) بدور 
(أمل),

٢٠٢٠ يسكن قلبي بدور (ناهدة)
٢٠١٧ لألرسار عيون 

٢٠١٥ وادي السالم
٢٠١٥ حرائق الرماد 

٢٠١٤ القوت والياقوت 
٢٠١٣ الطوفان ثانية بدور ريما

٢٠١٢ قصة حي بغدادي 
٢٠١٢ باب الشيخ 

٢٠١٢ القناص 
٢٠١٢ أعماق األزقة 

٢٠١٠ العبور إىل النهر 
٢٠٠٧ أوركسرتا 

٢٠٠٧ شذرات من عطر النبوة 
٢٠٠٧ بهلول لكل زمان 

٢٠٠٧ تحرير برشى 
٢٠٠٧ أوبريت يشء يـراوح بيني وبني 

العصافري 
٢٠٠٦ مناوي باشا ج٣ 

٢٠٠٦ ثمنطعش 
٢٠٠٥ بيت الشمع 

٢٠٠٥ املغادرين 
٢٠٠٤ سلطات سلطان 

٢٠٠٢ شارع ٤٠ 
٢٠٠٢ مناوي باشا ج٢ 
٢٠٠١ مناوي باشا ج١ 

١٩٨٣ النرس وعيون املدينة 
١٩٧٩ شغف الخوف 

١٩٧٩ الجبل 
١٩٧٩ أيلتقي الجبالن 
١٩٧٨ وفاء والتلفون 

١٩٧٨ الخالدون 
١٩٧٧ من سيكون معي-تمثيلية 

١٩٧٤ أين مكاني من اإلعراب –تمثيلية 
وكل هذه املشاركات كانت تلفزيونيا. 

أما اعمايل يف املـرسح فهي كثرية ايضا  
سأذكر ما يمكن تذكره ، ومنها حسب 

التواريخ:  
٢٠١١ أثاث قديم 

٢٠٠٩ أحالم مزعجة 
٢٠٠٦ أرجوحة الزمن الضائع 

٢٠٠٥ مواسم الجفاف 
٢٠١٢ سبع نساء 

* وماذا عن القادم ؟
- القادم ما يحتمه الله لنا، وقد ذكرت 
ان يل مشـاركة معينة لرمضان القادم 
اعتـذر عـن ذكر اسـمها لكـي افاجئ 
املشـاهد مـع خالـص محبتـي لكـم 

وللزوراء الحبيبة .
* شـكرا لـك اخت بتـول عزيـز وانت 

الفنانة التي ال يتوقف طموحها.

ذاكرة
www.alzawraapaper.com9

ÊÏÌç–‹n€aÎ@Ú«aà�a@Òã◊aà@Âfl

 

@7Áb‡ßa@pÏñÎ@÷aã»€a@ÚÌäÏËª@Ú«aàg@Âfl@o„b◊@∂Î˛a@>”˝�„a

b:b‡«c@ãÇe@Â«@—ìÿmÎ@ÚÓ‰–€a@bËm7èfl@^ıaäÎç€a\Ä€@Îãm@çÌç«@fiÏni@Ú„b‰–€a

ÚÓéäáfl@fib‡«c@Âfl@Èflá”c@o‰◊@bfl@fi˝Ç@Âfl@�á€@ÒÜÏuÏfl@ÚjÁÏæa@Êc@ãÃó€a@â‰fl@pã»í@@@
\Ô»fl@ÊÏÿÓé@Âfl^@bË„aÏ‰«Î@ÒãËè€a@ÚÓ‹Ór∏@ÔÁ@Ô€@ÚÓ„ÏÌç–‹m@Úñãœ@fiÎc

Ú‰Ìáæa@ÊÏÓ«Î@ãè‰€aÎ@bíbi@Îb‰fl@¿@Ô”aã»€a@Â–€a@Ú‘€b‡«@…fl@o‹‡«
@@ÚÓ‰œ@lbjé˛@Ê�a@bÁã◊à@Â«@äân«a@›j‘æa@Êbõflã€@fib‡«c@á€

االذاعة  او منحازين،  التلفزيون فلسنا بمتطرفني  للعمل يف  االذاعة هو االساس  العمل يف  ان  • عندما نؤكد 
واملمثلني  املذيعني  من  التقيناها  ممن  فالكثري  ولهذا  الكالم،  عىل  جرأة  واالذاعة  ونطق  لغة  واالذاعة  صوت 

واملقدمني أكدوا هذه الحقيقة عند انطالقهم للعمل يف التلفزيون او املرسح .
الفنانة املعروفة بتول عزيز التي ظهرت يف مسلسل «واحد + واحد» الذي عرض من خالل شاشة ام بي يس عراق 
عام  الجماهري  وصوت  العراق  جمهورية  اذاعة  خالل  من  كانت  االوىل  انطالقتها  ان  للزوراء  اكدت   ٢٠٢٠ رمضان 

١٩٧٤، بينما كانت اوىل بوادرها كفنانة من خالل املسلسل املعروف (النرس وعيون املدينة).

@Ô”ãì€a@fibª –@äaÏy

No: 7842   Tue    22     Nov    2022العدد:   7842    الثالثاء   22    تشرين الثاني    2022



هيئتك الشـكلية وإطاللتـك الخارجية 
لهـا تأثري كبريعـىل نظرة النسـاء لك، 
فاألمـر ال يتعلـق فقـط بالوسـامة أو 
مـدى تناسـق الجسـم، وإنمـا هنـاك 
عوامل كثرية تتحكـم يف هيئتك،ومدى 

جاذبيتك يف عيون النساء.
عليك أن تهتم جيدا باختيارك ملالبسك، 
وأن تنتقي األزياء التي تركز عىل نقاط 
القـوة يف مظهـرك وأن تبتعد عن قطع 
املالبـس التي تجعلك تبـدو غري جذاب، 
وذلك حتى ترتك انطباعا أوليا إيجابيا، 
وبالتـايل سـتكون نصيحتنـا األوىل لك 
هـي: انتـِق مالبسـك بـذكاء، فاملـرأة 
يلفت نظرها الرجل املهندم ذا اإلطاللة 
التـي تعكـس ثقتـه بنفسـه وذكاءه 

االجتماعي.
فإذا كنت ترتدي مالبس رثة أو واسعة 
عليك أو غري متناسـقة األلوان، أو ذات 
تصميـم غريـب، فـإن االنطبـاع الذي 
سـترتكه لـدى املحيطني بـك، وخاصة 
من النسـاء، هو أنك شـخص مهمل ال 
يهتم بنفسـه وال يعرف مبادئ العناية 
الشـخصية باختيـار املالبـس الالئقة 
املهندمة، وبالتايل ستصيبهم حالة من 

النفور اتجاهك.
اقرأ النصائح التالية لكي تعرف بعض 
الحيل الختيار مالبسـك بشكل صحيح 
يعزز اطاللتك النهائية ويزيدك جاذبية 

وسحرا:
- عليـك أوال أن تدرك أن جاذبية الرجل 
تنبع أوال من ثقته بنفسـه، وبالتايل اذا 
كنت تؤمن أنك جذاب سـرتى النسـاء 

كان  فمهمـا  الحقيقيـة،  جاذبيتـك 
جسـمك رياضيـا ممشـوقا ووجهـك 
وسـيما ومالبسك متناسـقة، ال بد أن 
يعزز ذلـك الجرأة والشـخصية الالفتة 

الساحرة.
- وإذا كنـت تعاني مـن زيادة بالوزن، 
بعـض  ممارسـة  تحـاول  أن  فعليـك 
التمارين البسيطة أو امليش ملدة ساعة 
يوميـا لكي تنقص هذه الكيلوجرامات 
الريـايض  قوامـك  وتسـتعيد  الزائـدة 
املشـدود، كمـا أن ممارسـة الرياضة 
ستخلصك من التوتر العصبي وتجعلك 

أكثر سعادة.
- عليـك بعـد ذلـك أن تختار مالبسـك 
بشـكل جيد. انتـِق املالبـس التي تعزز 
هيئتـك الجسـدية، فـإذا كنـت قصري 
القامـة فاخـرت املالبـس ذات األلـوان 
املوحدة حتى تبدو أكثـر طوال، وكذلك 
الجواكت القصـرية والبنطلونات  انتِق 
ذات الخرص املنخفض وغري الواسـعة 
حتـى تجعـل سـاقيك أطـول قليـال، 
وتجنـب املالبـس املخططـة بالعرض، 
وإذا كنت ممتلئا عنـد منطقة الخرص 
فال ترتدي التيرشتات القطنية الضيقة، 

األزرار  ذات  بالقمصـان  واسـتبدلها 
والصديريـة العرصيـة أو الكارديجان 

الخفيف.
- حاول أيضا أن تتابع أحدث صيحات 
املوضـة بالنسـبة لأللـوان والخامات 
للمالبـس،  املختلفـة  والتصميمـات 
وكذلـك حاول الحصول عـىل تصفيفة 
شعر عرصية وأن يكون ستايل لحيتك 
وشاربك عرصيا ومناسبا لشكل وجهك 

وطبيعة شخصيتك.
- اهتم أيضا بترصفاتك ولغة جسـدك 
وإشـاراتك الحركية املختلفة، فأحيانا 

يكون الرجل وسـيما، ولكن ترصفاته 
بغيضـا  تجعلـه  العصبيـة  العنيفـة 
ومنبوذا يف عيون املحيطني به. احرص 
الطريـف مـن  الجانـب  إظهـار  عـىل 
شـخصيتك، وأطلـق النـكات من وقت 
آلخر خاصـة يف التجمعات االجتماعية 
غـري الرسـمية، وكذلك أظهـر كم أنت 

شخص متعاون ومتواضع.
- ال تنـسَ أن تحتفـظ دائمـا بالنظرة 
املتبادلة من العني للعني، فهذا يعني أنك 
شخص صادق ال تحب الكذب والخداع، 
كذلك تبـني كم أنت شـخص واثق من 
نفسك وتريد التعرف عىل اآلخرين حقا 

وال تحب التعايل والغرور.
- كذلك ال يهمك أبدا االهتمام بنظافتك 
الشخصية، فاحرص عىل قص أظافرك 
وتقليـم شـعرك ولحيتـك واسـتعمال 
مزيـل العـرق، وانتـِق عطـرا ذا رائحة 
جذابـة وسـاحرة، وال تنَس اسـتعمال 
معطـر الفم خاصـة اذا كنـت مدخنا، 
ألن رائحة الدخان سـتظهر حتما عند 
تبادلـك الحديث مع املحيطني بك ما لم 
تقم بالقضاء عىل تلك الرائحة الكريهة 

باستخدام معطر جيد.
مـن  كبـريا  جـزءا  أن  اعلـم  وأخـريا، 
جاذبيتك يتوقف عىل سلوكك الشخيص، 
فاحرص عـىل أن تكـون صادقا يف كل 
ترصفاتك، وأن تحاول الترصف بحكمة 
وذكاء بتقديم الدعم واملسـاندة ملن هم 
أقل منك خربة ومكانة، فهذا سـيزيدك 
جاذبية وسـحرا، ألنك شـخص ناجح 
تقدم املعونة وال تتخوف من املنافسة.

بوسـاطة  التنظيـف،  يبـدو  ال 

الغسالة، ُمناسـًبا لبعض أنسجة 

املالبس، التي قـد يصيبها الرضر 

أو التلف جرّاء ذلك. يف اآلتي، ملحٌة 

عن أنـواع املالبس، التـي ال يمكن 

وضعهـا يف الغسـالة، مع رشوح 

عن ُسبل العناية بها.

الكشمري والصوف: ال يصّح غسل 

واألوشـحة  والسـرتات  الكنـزات 

املحبوكـة من خيـوط الصوف أو 

الكشـمري، يف الغّسـالة، ألن هـذا 

التدبـري ُيعرّض النسـيج الصوف 

إىل االنكمـاش. باملقابـل الغسـل 

اليدوي ُمناسـب أي ملء الحوض 

باملـاء ومنّظف الغسـيل اللطيف، 

مع دعك األزيـاء، برفق، وإيداعها 

إىل نصـف  ملـدة تصـل  منقوعـة 

التصفية والشطف،  ثّم  السـاعة، 

حتى يصبح املاء صافًيا.

الحريـر: تنـّص بطاقـات العناية 

عـىل املالبـس الحريـر، يف العادة، 

أن التنظيف الجاّف مفّضل. لكن، 

عىل الرغم من ذلك، ُتغسل املالبس 

الحرير، يف املنزل، باسـتخدام املاء 

البارد واملنّظف اللطيف، مع جعل 

األزيـاء تجّف، بعيـًدا عن األماكن 

املشمسـة، ألن حـرارة الشـمس 

ألـوان  ببهتـان  القويـة تتسـّبب 

النسيج املذكور.

الجلد: ال ُينصـح بتنظيف املالبس 

الجلـد، بوسـاطة الغّسـالة، التي 

تتسـّبب بتقشـري الخامـة. أّما يف 

حال إصابـة املالبس الجلد بالبقع 

املزعجـة، فمن املمكن اسـتخدام 

املناديل املبلّلة إلزالتها.

ال تتحّمـل املالبـس القديمة، التي 

لوقـت  املـرء  ارتداهـا  أن  سـبق 

طويـل، الغسـل اآليل، فهذا األخري 

قـد يشـوّهها. لـذا مـن املفّضـل 

االسـتعانة بالتنظيف الجاّف لهذا 

الغرض.

تتضّمـن  التـي  املالبـس  تتمّيـز 

يف  والخـرز،  والزينـة  التطريـز 

التصاميم، بأّنه «حّساسة»، لذا ال 

يصّح الغسـل اآليل، بل ذلك الجاف 

أو اليدوي، مـع االنتباه إىل حرارة 

املـاء (فاتـرة) واختيـار املنّظـف 

املعتدل، وتجّنب العرص، بعد النقع 

ملـّدة ٢٠ دقيقة، مع فـرد األزياء 

بشكل ُمسّطح حّتى تجّف.

ُيفّضـل غسـل حّمـاالت الصدر، 

بصـورة يدوّية، ألن الغسـل اآليل 

يتسـّبب بجعلهـا تفقـد شـكلها 

عند الـدوران مع املالبس األخرى. 

أضـف إىل ذلـك، ال ُتجّفـف هـذه 

العنـارص من املالبـس يف املجّفف 

اآليل، بل هي تفرد بشكل مسطح 

حتـى تجـف ألن التعليـق يمكن 

أن يتسـّبب أيًضا بتمـّدد حّماالت 

الصدر.

إن أفضل طريقة الستخدام 
زبدة الفول السوداني لزيادة 
الوزن هـي تناولهـا ضمن 
الوجبـات الصغـرية خـالل 
اليوم إلمداد الجسـم بشكل 
متكرر بالسعرات الحرارية؛ 
كأن تتـم إضافـة حـوايل 1 
ملعقـة كبـرية منهـا إىل 4 
أو 5 من الوجبـات الغذائية 
املتناولة يومياً للحصول عىل 
مـا يقارب من 400 إىل 500 
سعرة حرارية إضافية عىل 
الحرارية  السـعرات  إجمايل 

الجسـم  يحتاجهـا  التـي 
وبالتايل زيادة الوزن.

حول طريقة استخدام زبدة 
لزيـادة  السـوداني  الفـول 
الدكتـورة  تتحـدث  الـوزن 
والغـذاء  التغذيـة  علـم  يف 
سـينتيا الحاج لـ“سـيدتي 
الفول  نت“، فتقول ”زبـدة 
السوداني تعترب من األغذية 
الغنية بالسعرات الحرارية، 
الدهون الصحيـة، األلياف، 
واملعـادن.  الفيتامينـات 
تملك سعرات حرارية عالية 

وتعدُّ خيـاراً جيداً للباحثات 
عن طريقة صحيـة لزيادة 

الوزن.
يف حال كاَن هدفِك هو زيادة 
الوزن، فعليِك تناول سعرات 
حرارية أكثـر مما تحرقني، 
تكـوَن  أن  املفضـل  ومـن 
السعرات من األطعمة  هذه 
الغنية بالعنـارص الغذائية، 
لذلـك تعتـرب زبـدة الفـول 
الـوزن  لزيـادة  السـوداني 
خياراً ممتازاً بفضل قيمتها 
الغذائية، وسهولة إضافتها 

إىل النظام الغذائي“.
السـوداني  الفـول  زبـدة 

وزيادة الوزن
تحتـوي ملعقتـني كبريتني 
مـن زبدة الفول السـوداني 
عـىل 190 سـعرة حراريـة 
و 16 غرامـاً مـن الدهون، 
ما يمثـل %21 من حاجتِك 
وبالرغم  للدهـون.  اليومية 
من كونها غنّيـة بالدهون، 
هـذه  مـن   75% أن  إال 
الدهـون غري مشـّبعة، مما 
يجعـل إدراجهـا يف النظـام 

األطعمـة  بـدل  الغذائـي 
املحتوية عىل دهون مشّبعة 
عامالً مسـاعداً يف تخفيض 
الضـاّر،  الكولسـرتول 
القلب  والوقاية من أمراض 

والرشايني.
لزيادة وزنـِك بمقدار نصف 
كيلوغـرام أسـبوعياً قومي 
بزيادة 500 سـعرة حرارية 
يومياً. وألنَّ الحّصة الواحدة 
مـن زبدة الفول السـوداني 
ملعقتـني  تعـادل  التـي 
كبريتـني تحتـوي عىل 200 

سـعرة حراريـة، لذلك، فإن 
إضافـة حصتـني منهـا إىل 
واحـدة  وحّصـة  وجباتـِك 
كوجبـة خفيفة، يـؤدي إىل 
تحقيق هـدف زيادة نصف 
كيلوغرام أسـبوعياً تقريباً. 
كمـا تجـدر اإلشـارة اىل أن 
الجمـع بـني نظـام غذائي 
غنـّي وتمرينـات رياضيـة 
لدعـم اكتسـاب العضـالت 
يعـّد  العظـام  وتقويـة 
لزيادة  الصحيـة  الطريقـة 

الوزن.
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 املقادير:

- صـدر الدجـاج : ٤ صـدور 

(مقطع)

- الصويـا صـوص : نصـف 

كوب

- النشاء : ٣ مالعق كبرية

- الزيـت النباتـي : ٣ مالعـق 

كبرية

- كاجو : كوب

حبـة  نصـف   : البصـل   -

(مقطع)

فصـوص   ٣  : الثـوم   -

(مهروس)

- فليفلـة خـرضاء : ١ حبـة 

(مقطعة)

- املاء : كوب

- ملح : ملعقة صغرية

- املعكرونة : عبوة (مسلوقة 

التعليمات  بحسـب  ومصفاة 

عىل العبوة)

طريقة التحضري:

١. ضعي صدر الدجاج بوعاء 

ثـم أضيفـي نصف  الخلـط، 

كوب الصويا صوص، والنشا، 

الدجـاج  واتركـي  وحركـي 

جانباً.

٢. بمقـالة عىل النـار، ضعي 

والكاجـو،  النباتـي  الزيـت 

وقلبيه حتـى يتحمص قليالً، 

وارفعيه بطبق جانبي.

أضيفـي  املقـالة  بنفـس   .٣

القليل مـن الزيت النباني، ثم 

أضيفـي نصف حبـة البصل، 

وقلبي حتـى يذبل قليـًال، ثم 

والفليفلـة  الثـوم،  أضيفـي 

الخرضاء، وحركي.

٤. أضيفـي الكاجو املحمص 

عىل البصل، ثم أضيفي الدجاج 

مـع الصويا صـوص، وقلبي 

املكونـات، وصبي كـوب من 

املـاء، وبهري بملعقة صغرية 

مـن امللـح، واتركـي الخليط 

حتى يتسبك وينضج.

٥. للتقديـم: ضعـي املكرونة 

الجاهـزة بطبـق التقديم، ثم 

ضعي الدجـاج بالكاجو فوق 

الطبـق  وقدمـي  املكرونـة، 

ساخن.
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مع تغيـري الطقس تزداد حـاالت اإلصابة باإلنفلونـزا، خاصة بني 

األطفـال، حيـث يتزامن مع موسـم املدارس، إال أن املوسـم الحايل 

كان األرشس يف اإلصابـات بـني األطفـال، فماليـني األطفال حول 

العالم عانوا خالل الفرتة األخرية من أعراض شديدة جراء اإلصابة 

بفريوس من فصيلة اإلنفلونزا، وهو الفريوس املخلوي التنفيس.

وأوضـح األطبـاء أن أعـراض الفـريوس املخلوي التنفيس تشـبه 

أعـراض اإلنفلونزا املوسـمية، ولكنها تكون أشـد وطأة وخطورة، 

خاصة عىل األطفال أقل من 6 شـهور، والذين يعانون من أمراض 

رئويـة مزمنة، أو عيوب خلقية يف القلـب، أو األمراض املناعية، أو 

ضعف املناعة، أو سـوء التغذية، وأيضاً الذيـن يتعرضون للتدخني 

السلبي.

أعراض الفريوس املخلوي التنفيس:

-1 الزكام.

-2 ارتفاع درجة حرارة الجسم.

-3 السعال الجاف أو املصحوب ببلغم.

-4 العطس.

-5 احتقان الحلق.

-6 أزيز مسموع أثناء التنفس.

-7 التنفس الرسيع.

-8 الجفاف.

-9 شحوب الجلد.

أمـا عن عالج الفريوس املخلوي التنفـيس، فكما هو متبع يف عالج 

الفريوسـات، يتم التعامل مع األعراض حتـى انتهاء فرتة حضانة 

املرض، لذا فالعالج يكون عرب اآلتي:

-1 رشب السوائل.

-2 الراحة التامة.

-3 خوافض الحرارة.

-4 األدوية املوسعة للشعب.

-5 بخاخ األنف املهدئ لالحتقان.

بالنسـبة للوقاية من اإلصابة بالفريوس املخلوي التنفيس، فتكون 

عرب اآلتي:

-1 غسيل اليدين باستمرار.

-2 االهتمام بنظافة البيئة املحيطة بالطفل، وتعقيم األسطح التي 

يمكن أن يلمسها.

-3 ارتداء الكمامة الطبية يف أماكن التجمعات.

-4 االبتعاد عن األماكن املزدحمة.

-5 عزل الطفل املصاب عن باقي أفراد األرسة.

-6 تلقـي لقـاح األنفلونـزا املوسـمية لتخفيف أعـراض اإلصابة، 

خاصة لألطفال األكثر عرضة لإلصابة.

يواجـه العديـد مـن األشـخاص بوجود 

كدمـات عـىل جسـده، حيـث يتفاجـأ 

اإلنسـان إذا ظهـرت عىل جسـمه كدمة 

بعـد رضبة أو سـقوط ولكن مـا العمل 

إذا ظهـرت الكدمـات مـن دون التعرض 

لرضبة أو سـقوط، وإىل ماذا تشري هذه 

الكدمات العفوية؟

يجيب عن هذا السـؤال كل من الدكتورة 

أطبـاء  كبـرية  شـابوفالينكو،  تاتيانـا 

مستشـفى MEDSI والدكتـور أليكـيس 

جيتو أخصائي الغدد الصماء.

ومن أسباب ظهور الكدمات العفوية:

١- أدوية مسيلة للدم.

وفقا للدكتـور أليكيس جيتو، عندما يبدأ 

الشـخص بتنـاول مضـادات التخثر من 

دون وصـف الطبيب، يمكن أن يؤدي هذا 

إىل مضاعفات، بما فيها ظهور كدمات.

الدكتـورة  تشـري  جانبهـا  ومـن 

شـابوفالينكو، إىل أن البعـض يتناولون 

حمض أسـيتيل الساليسـيليك كوسـيلة 

للوقاية من احتشـاء عضلـة القلب، مع 

أنهم ليسـوا بحاجة إىل ذلـك مع العلم أن 

تناول حمض أسيتيل الساليسيليك ذاتيا 

محظور ألن له آثار جانبية».

٢- أمراض الكبد

«مـن  شـابوفالينكو:  الدكتـورة  تقـول 

العالمات التي تشري إىل مشكالت يف الكبد، 

خلل يف وظيفة الربوتني الرتكيبي، وبالتايل 

خلل يف تركيب املكونات الرضورية لتخثر 

الدم الطبيعي».

و أضافـت» نتيجة لذلـك يمكن أن تظهر 

كدمات عفوية سـببها نزف دموي تحت 

الجلد ولكنها يف نفـس الوقت تؤكد، عىل 

أن هنـاك أعراضا أكثـر وضوحا ألمراض 

الكبد مثل اصفرار الجلد والحكة الجلدية 

والتورم ومشكالت يف االنتباه والذاكرة».

٣- مرض السكري

مـرض  أن  إىل  شـابوفالينكو،  تشـري 

السـكري من أمـراض األوعيـة الدموية 

هشاشـة وتكرس األوعية الدموية وخلل 

الكدمـات  التغذيـة، وكذلـك ظهـور  يف 

العفوية، حيث إن ظهور هذه الكدمات 

قد يشـري إىل مشـكلة أكـرب، لذلك يجب 

االهتمام بهـذا األمر وتنصـح بمراجعة 

الطبيب.

٤ - أمراض الرسطان

يشري الدكتور أليكيس جيتو، إىل أن ظهور 

الكدمـات العفوية من أعـراض أمراض 

الدم- رسطان الدم، حيـث قال: «تكون 

مسـاحة الورم الدموي كبرية، ويستمر 

لفـرتة طويلة ويسـبب األلـم للمريض، 

لذلك عند ظهور مثل هذه الكدمات، من 

األفضل استشارة الطبيب يف أقرب وقت 

ممكن إلجراء تحليل الدم».
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١٩١٤ – سقوط مدينة البرصة العراقية بيد الربيطانيني خالل الحرب العاملية 

األوىل، وقد دخلوها بقصد حماية أنابيب النفط.
١٩٤٣ – لبنـان يحصل عىل اسـتقالله من فرنسـا، وبشـارة الخـوري يتوىل 

رئاسته.
١٩٦٣ – اغتيـال الرئيـس األمريكـي جون كينيـدي قنصاً وذلك أثنـاء زيارته 

ملدينة داالس.
١٩٦٧ – صدور قرار مجلس األمن الدويل رقم ٢٤٢ بعد حرب ١٩٦٧، وقد نص 
القرار عىل انسـحاب إرسائيل مـن األرايض التي احتلتهـا نتيجة هذه الحرب 
واحرتام سـيادة دول املنطقة عىل أراضيها وحرية املالحـة يف املمرات الدولية 

وحل مشكلة الالجئني وإنشاء مناطق منزوعة السالح.
١٩٨٩ – اغتيـال رئيس الجمهورية اللبنانية رينيه معوض بسـيارة مفخخة 

يف أحد شوارع بريوت.
١٩٩٠ –رئيسة وزراء اململكة املتحدة مارغريت ثاترش وامللقبة باملرأة الحديدية 

تقدم استقالتها من منصبها إىل امللكة إليزابيث الثانية.
٢٠٠٣ – معارضون للرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه يقتحمون الربملان 

مطالبني باستقالته.
٢٠٠٥ – انتخاب أنغيال مريكل مستشـارة ألملانيا، لتكون بذلك أول امرأة تتوىل 

هذا املنصب.
٢٠١١ –افتتـاح أعمـال املجلس الوطني التأسـييس يف تونـس املخول بوضع 
دسـتور جديـد للبـالد، ويف الجلسـة االفتتاحيـة تـم انتخـاب مصطفـى بن 

جعفررئيًسا للمجلس.
املشـري محمد حسني طنطاوي يعلن عن قبول املجلس األعىل للقوات املسلحة 
الحاكـم السـتقالة حكومة عصـام رشف وتكليفها بتسـيري األعمال إىل حني 

تشكيل حكومة جديدة..
٢٠١٧ – رئيـس الوزراء اللبناني سـعد الدين الحريري يعـود إىل لبنان ويعلن 

ترُيثه يف تقديم استقالته بعد أن تقدَّم بها قبل ١٨ يوًما.
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روى أحد القضاة عن قضية طالق 
بني زوجني والزوجة هي من طلبت 

الطالق .
يقول القايض :

الجلسـة األوىل أجلت القضية ألجل 
بعيد كي أترك مجاال للصلح .

فاجتمعـت الخصومة يف الجلسـة 
القادمـة يقول القايض فسـألتهم 
إذا كانا قد تراجعا عن الطالق فأكد 

الطرفان بوجوب الطالق .
قال فأجلت الجلسـة وهما يف قمة 
إنهـاء حياتهم  يريـدان  اإلنزعـاج 

الزوجية.
يقول القايض برغم تذمرهم أجلت 

ملرات عدة .
ثم عقدت جلسة وطلبت من الرجل 
أن يجلس عىل كـريس وطاولة وأن 
يذكـر عـرش حسـنات لزوجتـه .. 

فقط حسنات ..؟
قلت لهم لن أقرأ ما ستكتبون ..

أنتم فقط ستقرؤونه فاكتبوا دون 
خجل .

بعد انتهاء الزوج من الكتابة طلبت 
من الزوجة أن تقرأ برسها .

بـدأت الزوجة تقـرأ وتنظر يف وجه 
زوجها وبدأت اإلبتسـامة ترتسـم 
عىل وجهها وبدأت تزداد اإلبتسامة 

وترشد يف عيني زوجها .
تـارة تلقـي نظـرة جريئـة وتارة 
تنظر نظرة خجل وترمي ببرصها 

غضا لقدميه .
والـزوج دائـم النظر واإلبتسـامة 

مستدامة ...
ثم جـاء دور الزوجة فكتبت عرش 

حسـنات وملا انتهت بدأ الزوج يقرأ 
ويبتسـم ويمعـن النظـر بزوجته 
وهـي تارة تنظـر يف عينيه وتارات 

لألرض.
يقـول القـايض: ولم يكن سـواي 
فخرجـت  القاعـة  يف  وسـواهم 

لدقيقتني .
وملـا عدت سـمعت همسـا يعاتب 

حبا قد كان .
طلبت منهـم عدم التكلم معي وأن 
يخرجا سويا (ويا حبذا لو دعوتها 
لتنـاول طعـام الغـداء يف مطعـم) 
وغدا تعودان وأنا سـأنطق بالحكم 

الذي تريدانه ،فوافقا ......
خرجـوا وعادوا مـن الغـد يداهما 

متعانقتان ووجوههم مبتسمه .
فقلت لهم : هل أثبت الطالق ؟.

قاال: ال .
نحن عدنا لبعضنا باألمس وأنتهت 
كل املشـاكل بيننـا بما اسـتعدناه 

من الحب الذي بيننا .....
يقول القـايض: وإىل اآلن ال أعلم ال 

أنا وال أنتم ماذا كتبوا ....
ولكنني أعلـم كم نحن بحاجة ملثل 
هذا القايض وهذه القامات التي ال 
تنظر إىل مراكزها عىل أنها مناصب 
تعلو بها عـىل البرش وترفع أنوفها 

تكربا وتجربا
الحكمـة: الصلـح بلمحـة ،أنظـر 
لحسنات زوجتك وانظري لحسنات 

زوجك .
األصدقـاء  حسـنات  إىل  انظـروا 
واإلخـوة وكل من حولكـم تصبح 

الحياة أجمل.
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بالكثـري من  الشـخصية  ترتبـط 
العوامل منها الربج واإلسم وتاريخ 
امليـالد. إال أنهـا تتبع أيضاً شـهر 
امليـالد. فما الذي يدل عليه اختيار 
أحد هـذه الطيور التـي يرمز كل 

منها إىل أحد أشهر السنة؟
يناير

عندمـا تخوضـني حـواراً تكونني 
أول املوافقـات عـىل مـا يقـال أو 
أول املعرتضـات. كما أّنك تفضلني 
العمـل مـع أشـخاص يتسـمون 
بالديناميكيـة. لذا ال تحبني الجدل 
غـري املثمـر  وتميلـني إىل إظهـار 
قدراتـك الخاصـة والرتويـج لها. 
وال تغريين رأيك بسـهولة إذا كنت 

تعرفني أنك عىل حق.
فرباير

تتميزيـن بالكرم الشـديد وتحبني 
أن تتشـاركي واآلخريـن كل مـا 
لديك وخصوصاً الوقت واملشـاعر 
والطاقـة. وتظهريـن الكثـري من 
االنفتـاح تجاه التجـارب الجديد. 
كمـا تحاولـني أن تعيـيش حياتك 

بأفضل الطرق املمكنة. وتسـعني 
إىل عـدم تـرك انطبـاع سـيئ عن 
الذيـن  لـدى األشـخاص  نفسـك 

تلتقينهم.
مارس

تتميزين بشخصية منفتحة وهذا 
مـا يسـاعدك عىل حل املشـكالت 
التي قد تواجهينها. كذلك تشعرين 
باالرتياح يف كل مكان تذهبني إليه 
ومع كل دائرة اجتماعية تجلسني 
فيهـا. ويف يتعلـق بأخـذ قراراتك 
تثقني بنفسـك وليس بمـا يقوله 

اآلخرون.
أبريل

أنـت شـخص لطيـف بطبيعتـك. 
كما أّنـك ال ترفضني تقديم الكثري 
مـن وقتـك ومشـاعرك لآلخريـن 
وتتعاطفني معهـم كلما احتاجوا 
إىل ذلـك. إال أّنـك تفضلـني البقاء 
بمفردك يف حال شعرم بالخجل أو 

باالنزعاج وعدم االرتياح.
مايو

تتسـم شـخصيتك بالحساسـية. 

كبـرياً  اهتمامـاً  تبديـن  فأنـت 
بمشـاعر اآلخريـن تجاهـك. ويف 
املقابل تسعني إىل تفهمهم. إال أّنك 
ال تشـعرين بالدفء إال يف وسطك 
العائيل. كما أنـك كل أفراد أرستك 
والجلـوس  محادثتـك  يحبـون 
برفقتـك ألّنك تمنحينهـم الطاقة 

اإليجابية.
يونيو

تعترب االستقامة من أبرز صفاتك. 
فأنت مثالية وال يمكن مخالفة أي 
قاعدة. وتحبني أن يقوم اآلخرون 
باملثل. وتشـعرين باإلحباط إذا لم 
يفعلـوا ذلك. فأنـت تريدين تغيري 
العالم بـأرسه نحو األفضـل. لذا 
تعيشـني حالة من القلـق والتوتر 

الدائم.
يوليو

موقفـاً  حياتـك  تشـهد  عندمـا 
صعباً فإنـك تثبتني تمتعك بالقوة 
الالزمة لتخطي ذلك. كما تظهرين 
امتالكك للكثري من األفكار املميزة 
التي تسـاعدك عىل ابتكار الحلول 
الرضوريـة. كذلـك ال تجديـن أّنك 
تحتاجني إىل آراء اآلخرين لتشعري 
أنهم يخرسون  باالرتياح. وتريـن 
الكثري يف حال لم يقوموا بالتقرب 

منك.
أغسطس

ذاتـك  مـع  باالرتيـاح  تشـعرين 
وال تشـعرين بالحاجـة إىل وضع 
األقنعة لرتيض أذواق اآلخرين. ويف 
حال لم يبد هؤالء مشاعر إيجابية 
تجاهك، فإنك ال تسـعني إىل إجراء 
التغيري يف حال لم تظهري اقتناعك 

بذلك.

سبتمرب
تحبـني اتبـاع الصيحات أيـاً يكن 
اتجاههـا. كما أّنك تحبني الظهور 
عرب وسـائل التواصـل االجتماعي 
مـن  لنفسـك  الدعايـة  وإقامـة 
خاللهـا. وهكـذا فإّنـك تظهرين 
اهتماماً كبرياً بما يقوله اآلخرون 
عنـك وتسـعني إىل تغيـري بعـض 

جوانب حياتك بناًء عىل ذلك.
أكتوبر

من أبرز صفات شخصيتك الهدوء 
واملساملة. كما ّنك تتسمني بالصدق 
وال تحاولني الظهور والحديث عن 
إنجازاتـك. لـذا تعيشـني يف الظل. 
وهذا ما يمنع الكثريين من تقدير 
ما تفعلينه. وهذا يشعرك يف أحيان 

كثرية بالغبن وعدم الرىض.
نوفمرب

ال تتمعـني بالحيويـة وغالبـاً مـا 
تحبـني  وال  الصمـت  تلتزمـني 
اإلدالء بآرائـك وإن كانـت بعـض 
املواقـف تتطلـب ذلك. كمـا أنك ال 
الروتني  التغيـري وتفضلني  تحبني 
واالستقرار طويل األمد. لذا يعتقد 
الكثريون أنك متكربة وهو اعتقاد 

خاطئ يتعني عليك تغيريه.
ديسمرب

بالتـوازن  شـخصيتك  تتسـم 
واالنفتاح. إال أّنك ال تحبني التدخل 
وتفضلـني  اآلخريـن  رشون  يف 
تركهـم يعيشـون حياتهـم كمـا 
يحبـون. لكـن هـذا ال يمنعك من 
مسـاعدتهم يف حـال احتاجوا إىل 
ذلـك. ويعـّد التواضـح أيضـاً من 
أبـرز صفاتك التي تجعل الكثريين 

يتوقون إىل صداقتك.
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حضرة الزعــــــــــالن بيش امزعلك !
انه املداريك اكــــــــــــــــثر من هلك
جترح وتقسي وشغلتي استـــــحملك
شويه خل احچي احلچي مو كله الك

بحظك وبختك گلتلك يـــــــــــوم ال
من عرفتك صرت خيــــــط امبغزلــــك
تؤمر وتنهي وتريد ومــــــــــا تريـــــد
واحلرام املا يحــــــــــــل حللته الـــك
املشكله التعزه يتـــــــــــــعزز عليك
والتصير وياه سهل يستسهــــــــــلك
بس عليّ متعصب ووجهـــــك ثگيـــل
السفن غرگت لو حريــــق امبعملـــك !
زين اعرفك غرتك بعــــض الوجــــــوه
الشياطني التجي بهيئة مــــــــــــلك

ايجوز ما امثل وابالغ بالكــــــــــالم
الظاهر انته اتـــــــــــقدر اليستغفلك
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تحـرض اليوم عيد ميالد أو حفل زفاف تلتقي فيه ببعض 
األصدقاء الذين لم ترهم منذ وقت طويل. تشعر بتحسن يف 
حالتك الصحية فور رؤيتهم والتحدث معهم. ستعرف بعض 
األخبار الجديدة منهم. هناك شـخص ما حزين جدا وبحاجة 

إيل مساعدتك.

أنت شـخص غيور جدا وخاصة اليوم. هـذه الغرية تؤدي إىل 
تدهور عالقتك العاطفية، بل ربما تؤدي إىل نتائج عكسية، لذلك 
حـاول أن تتجنبها من خالل التقرب والتواصل مع الحبيب. هذا هو 
الوقت األنسـب لتبـذل جهودك كي تحول املسـاويء إىل مزايا. التصالح 

أفضل بكثري من البعد والغضب.

ستكتسـب اليوم خربات جديدة يف مجال العمل، وربما 
تعـرف بعض املعلومات من بعض األشـخاص بشـكل 
دوري أو من خـالل التليفزيون أو االنرتنت. ربما تفكر 
يف األمـر بجديـة وتقوم بالتسـجيل يف بعـض الدورات 
التدريبية التي تتعلق بمجال العمل. تفهم كل ما تقرأه 

ولذلك ستتقدم بشكل رسيع وغري مسبوق يف العمل.

يوم جميل يسـاعدك عـىل الدخول يف مرشوعـات جديدة مع 
أشـخاص مميزين. االلتقاء باألصدقاء والحبيب يسـاعدك عىل 
طرح أفكار ملشـاريع جديدة ومختلفة من شـأنها أن تزيد طاقتك 
وحماسـتك. يجب أن تفكر بجدية يف أهدافـك طويلة املدى اليوم. ربما ال 
يتفق معك عدد من األشـخاص ولكـن ال تقلق ألن هناك مجموعة أخرى 

ستتتفق معك يف الرأي.

برهن للجميع أنك تملك الكفاءة والخربة وانطلق يف استثماراتك 
بشجاعة. ناقش بعض املواضيع الحساسة والعالقة مع الحبيب 
وتوصـال إىل حلـول إيجابيـة. انظـر إىل األوضاع من حولـك بطريقة 

إيجابية لتشعر بالطمأنينة.

ال تـزال تفتقد إىل الحصانة والحماية وقد تفشـل يف إكمال 
عملك وربما تتعرض التهامات عشوائية أو لرتاجع يف حياتك 
املهنية. تواجه رأي رشيك أو شـخص غريب بشـكل استفزازي 
فكن حـذرا. تكثر التحديـات عىل مختلف األصعدة الناشـطة يف 
حياتك سـواء كانت دراسـية أم عاطفية أم مهنية أم اجتماعية. 
تشـعر بثقل املسـؤوليات وتكون جميع تحركاتك تحت األضواء 

فال تقف مكتوف اليدين بل سارع إىل التحالف وطلب املساعدة.

تمر أحداث هذا اليوم بهدوء نسبي، ولهذا السبب ستشكو 
بعـض التأخري يف االنطالق، ورّبما تسـتاء من رؤيتك تقّدم 
اآلخريـن. تعاني تراجعا بسـيطا يف حياتك العاطفية. تسـتعيد 
تفاؤلك أواخر اليوم وتعيش لحظات جميلة مع الحبيب وتطمنئ 
هواجسـك، وتعطي صورة حسـنة ويتكون لدى الحبيب انطباع 

بأنك مستعد ألي يشء يف سبيل حماية الروابط ودعمها.

ال يمكنـك الحصول عـىل أي نتيجة إيجابيـة إذا تابعت 
االتـكال عىل اآلخرين. عليك أن تثق يف قدراتك وتعتمد عىل 
نفسـك. ابتعد عن العناد واسـتمع إىل ما يقوله الحبيب فقد 
يكون عـىل صواب. احذر من االنفعال وال تتفوه بكالم قاس قد 

يجرح املحيطني بك.

تحتل الشـؤون املالية واجهـة اهتماماتك وتكون 
يف سـباق مـع الوقـت. تكثـر املشـاغل واألعمـال 
والتحركات هذا اليوم وتتلون بألف لون، فتشـهد فرتة 
مـن الديناميكيـة واالتصاالت الغنية والصـدف املفاجئة، 
والتـي قد تغـري اتجاهاتـك وتضعك أمام أشـخاص جدد 

ومراجع مهمة وخيارات مميزة.

األعمـال تسـيطر عىل حياتـك اليوم وبشـكل مكثف. 
الضغوط تبدأ من الصباح الباكر وال ترتكك حتى ساعة 
متأخرة لكن الجميل أنك سـعيد وال تبـد أي ردود فعل من 
جهتك كالتذمر كما أن النجاحات سـتجعلك أكثر سـعادة. يف 
املساء األوضاع العاطفية ال بأس بها لكنك تفضل الخروج مع 

األصدقاء بدال من حبيبك.
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توقع اليوم سـماع بعض األخبار السـارة التي تتعلق 
بأوضاعـك املاليـة. ربمـا تحصل عىل عـالوة يف العمل. 
يجب أن تتحكم يف رغبتك يف البكاء اليوم. ربما تطرأ بعض 
التغـريات عىل حيـاة صديقة لك وتنتظر دعمك ومسـاعدتك. 
يجب أن تستمع اليوم إىل غريك بدال من أن تقدم النصائح. يجب 

أن تسيطر عىل نفسك وعىل أعصابك بقدر اإلمكان.

تشـعر أن بداخلـك طاقة هائلة ولكن رسعـان ما تنفد هذه 
الطاقـة مع أول مهمة تقـوم بها. االنفعـال واإلحباط املتزايد 
قد يبعدانك عن األصدقاء، واألطفال، وشـخص مهم بالنسبة لك. 
يف ظـل هـذه الظروف اليوم ننصحك بممارسـة بعـض التمارين 

كاليوجا أو األيروبيكس.
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انتهاء  وحتى  الفرتة،  هذه  يف  الفنية  والفعاليات  األنشطة  بعض  تغيب 
مباريات كأس العالم التي بدأت يوم األحد يف العاصمة القطرية الدوحة، 

فيما بدأت املفاوضات والتحضريات لحفالت رأس السنة امليالدية.
هذه  أجل  من  املقدمة  العروضات  دراسة  عىل  الفنانني  من  عدد  ويعمل   
أمرها  حسمت  كرم  نجوى  الفنانة  لكن  باألنشطة،  الحافلة  الفرتة 
الفكرة  صاحب  الرياض..  يف  األوىل  للمرة  الجديد  العام  استقبال  وقررت 
هو القائمني عىل املناسبات واملهرجانات يف رشكة روتانا التي تستقطب 

وتسهم يف تنظيم كل األنشطة التي تقام عىل أرض اململكة.
نجوى كرم التي غابت قليالً عن الساحة الغنائية يف فرتة الصيف، كانت قد 
عادت قبل أسبوعني من جولة أمريكية كندية حصدت من خاللها نجاًحا 

كبرياً ولقيت أصداًء واسعة بني املغرتبني العرب واألمريكيني.
ويبدو أن قرار نجوى كرم يف حال إصدار أّي أغنية جديدة، أن يكون موعدها 
بعد احتفاالت رأس السنة. يف وقت تؤكد املعلومات أن نجوى تنوي إصدار 
أغاٍن مسجلة لها منذ وقت طويل، بعد أن جمدت إطالقها دون أسباب. 
لكنها يف نفس الوقت، تعمل بني الحني واآلخر عىل إصدار أغاٍن خاصة 

غري املسجلة من أجل استمرار التفاعل الدائم مع الجمهور.
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حفل  بلوحات  العالم  قطر  أرست  أن  بعد 
افتتاح كأس العالم ٢٠٢٢ االستعراضية التي 
وقيمها  البالد  ثقافة  حول  معظمها  تحدثت 
وأهمية احرتام اآلخر، ورضورة تغيري الصورة 
النمطية املغلوطة عن الوطن العربي، تفاعل 
حول  تويرت  عرب  الفن  نجوم  من  كبري  عدد 
التاريخية  واللحظة   ٢٠٢٢ قطر  مونديال 

املهمة لقطر ولكل البلدان العربية.
لقطر  مربوك   » تويرت  عىل  كتبت  اليسا 
العالم  كأس  انطالق  بكامله  العربي  والعالم 
بكرة القدم، وكل التوفيق للمنتخبات العربية 
السعودية،  العربية  اململكة  قطر،  املشاركة، 
تونس، واملغرب. مناسبة استثنائية ومدعاة 

فخر للعرب جميعا».
قطر  لدولة  «أُبارك  الكويتية  نوال  وقالت 
فخورين  االستثنائي  الّنجاح  هذا  الحبيبة 
العربّية  للمنتخبات  التوفيق  وكّل  جًدا، 

الحبيبة».
قطر  من  صورا  فشارك  خويل  قيص  أما 
افتتاح  البيت حفل  خالل حضوره يف استاد 

قطر  منتخبي  ملباراة  ومتابعته  املونديال 
واالكوادور مبارشة من امللعب.

يشء  «والله  تويرت  عىل  كتب  عساف  محمد 
الراس وحقيقًة فخورين كعرب بهذا  بريفع 

العرس الكروي شكراً قطر».
بلقيس قالت يف تغريدتها «يش يرفع راس كل 

عربي مربوك ألهلنا يف قطر».
وكتبت أصالة عىل تويرت «افتتاحيه عظيمة 
تليق بتاريخ العرب العظيم شكراً جزيالً قطر 
ثانية  تغريدة  يف  وأضافت  الرّاس».  رفعتوا 
استخدامها  مع  الرائعة  قطر  يا  الله  «الله 

لهاشتاغ «قطر رافعتوا الراس».
نجوى كرم قالت يف تغريدتها «خّيل كل الّدني 
تفرح، ونعرف إّنو الفرح بيَولّد طاقة إيجابية 
للدول  مربوك  قطر،  مربوك  العالم.  بكل 
األرضّية  للكرة  مربوك  املشاركة،  العربية 

بتجدد الطاقة من خالل هاملونديال».
الشيخ  تغريدة  نرش  بإعادة  اكتفت  أحالم 

محمد بن راشد آل مكتوم .
مايا دياب علّقت عىل الحدث قائلة عرب تويرت 

«قلبنا كبري ببلد عربي مثل قطر باستضافة 
فتعكس  تنظيم  وأقوى  بأفضل  العالم  كأس 
الخليج  العرب ومنطقة  الحلوة عن  الصورة 
موفق  حظ  أجمع..  العالم  أمام  تحديدا 

للفريق القطري اليوم.
فيها  قالت  تغريدة  فكتبت  رياض  نعمة  أما 
«تحضريات وجهود كبرية ُبذلت عىل مدار الـ 
١٢ عاما.. قطر اليوم تقف أمام العالم لتقول 

كأس العالم ٢٠٢٢ سيكون استثنائيا».
وليد توفيق شارك مقطعا مصورا من أغنية 
له عن قطر بعنوان «تحيا قطر» عرب تويرت، 
وشعبها  الحبيبة  لقطر  الحب  «كل  معلقا 
الغايل وكل األمنيات لهم بتنظيم أفضل نسخة 
من كأس العالم عىل اإلطالق.. كلنا فخر بهذا 

اإلنجاز التاريخي.. قلوبنا اليوم يف قطر».
كارول سماحة من جهتها، قالت عرب تويرت 
بالتوفيق  وقياس  حد  مالها  فعايل  «قطر 
كأس  افتتاح  بمباراة  القطري  للمنتخب 
العربية  منتخباتنا  ولكل  قطر٢٠٢٢  العالم 

املشاركة باملونديال قلوبنا معكن».

يف حفل غنائي مختلف، شاركت بلقيس فتحي جمهورها بعمان وتصدرت 
وسائل التواصل اإلجتماعي بهاشتاغ خاص.. تغنت بلقيس بعدد من أشهر 

«أمام  مثل:  و»املزاجنجي» أغنياتها  و»دبلومايس»  مرايتي» 
الجمهور و»شوف يل حل  تفاعل  فيما  بجملة»؛ 

وطلبوا مع األغنيات  برتديدها؛  وقاموا 
اغنية  إعادة  منها 
دبلومايس أكثر من 

مرة.
مت  قد و

بلقيس 
من  عدداً 
األغنيات 

للحفل،  الحارض  الجمهور  حماس  بها  أشعلت  ظفاري  بطابع  الشعبية 
وسط  تواجدها  فرصة  بلقيس  انتهزت  املوسيقية..  فرقتها  بمشاركة 
بطريقتها  العماني  الشعب  الحفل  خالل  وهنأت  العماني،  جمهورها 
أغنية «حلوة  تقديم  العماني  الجمهور  منها  أن طلب  بعد  وذلك  الخاصة، 
منصات  وعىل  الجمهور  قبل  من  كبري  تفاعل  الحفل  شهد  عمان».وقد 
عرب  مشاهدة  املليار  بلقيس  هاشتاغ  تعدى  بينما  االجتماعي.  التواصل 
تطبيق تيك توك. من ناحية أخرى، تستعد بلقيس إلحياء عدد من الحفالت 

خالل الفرتة املقبلة؛ كما تتحرض لتقديم عدد من األغنيات الجديدة.

يف  التمثيلية  املهن  نقيب  قرر 
زكي  أرشف  الدكتور  مرص 
حيث  صمته،  عن  الخروج 
الفنان  كشف عن تواصله مع 
عىل  لالطمئنان  جالل  رامز 
عرب  املتداولة  الشائعة  حقيقة 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
البرص  بفقدان  الخاصة 
وإعالنه  اليرسى  عينه  يف 
زكي  وأشار  التمثيل،  اعتزال 
وال  مختلقة  كلها  القصة  أن 
صحة لتعرض رامز ألي وعكة 

صحية.
زكي  أرشف  الدكتور  وأكد 
يف  التمثيلية  املهن  نقيب 
هذه  كل  أن  رسمي،  توضيح 
من  تمام  عارية  الشائعات 
الصحة وأن الفنان رامز جالل 

بصحة جيدة.
«أنا  قائال:  زكي  أرشف  وتابع 
من  جدا  ومنزعج  مستاء 
الشائعات  هذه  مثل  انتشار 
وتداولها  الفنانني،  عن 
مواقع  عىل  كبري  بشكٍل 
وأطالب  االجتماعي،  التواصل 
وراء  االنسياق  بعدم  الجميع 

من  التأكد  دون  الشائعات 
ُتثري  وأنها  خاصة  مصدرها، 
الفنان  ألرسة  والقلق  املخاوف 

نفسه».
يستعد  جالل  رامز  أن  يذكر 
«أخي  الجديد  فيلمه  لطرح 
فوق الشجرة»، والذي كان من 
موسم  ضمن  عرضه  املقرر 
تم  ولكن   ،٢٠٢٢ صيف  أفالم 
عن  رامز  وكشف  تأجيله، 

ولم  للفيلم،  األول  البوسرت 
الفيلم  نجوم  أو  رامز  يظهر 
احتل  بعدما  البوسرت  عىل 
املساحة  األشخاص  أحد 
له  الخلف  الكاملة بصورة من 
فروع  أحد  فوق  جالس  وهو 
جالل  رامز  ونرش  األشجار. 
بوسرت الفيلم، عرب كل منصاته 
عىل مواقع التواصل االجتماعي 
الله  بسم  قائال:  عليه  وعلق 

صىل  واللهم  الله  عىل  توكلنا 
وسلم وبارك عىل سيدنا محمد 
وعىل اله وصاحبه وسلم، والله 
عىل  يتمها  وربنا  املستعان، 

خري ويكملها بالسرت».
فوق  «أخى  «فيلم  وأضاف» 
سنة  وكل  قريبا  الشجرة».. 
أضحى  وعيد  طيبني  وانتوا 
سعيد علينا جميعا اللهم أمني 

يارب».

إتاحتها  عن  ”أبل“  رشكة  كشفت 
”اآليفون“  جهاز  قفل  فتح  إلمكانية 
يف  وذلك  فقط،  صوتك  باستخدام 
األحدث. واإلصدارات   iOS 14.6
تضمن  اآلن،  حتى  سنوات  ولعدة 
املحمولة  لألجهزة   iOS تشغيل  نظام 
التي  الصوتي،  التحكم  أبل، ميزة  من 
يف  التحكم  من  املستخدمني  تمكن 
مجموعة متنوعة من وظائف النظام، 
باستخدام صوتهم فقط.وحتى وقت 
قريب، كان أحد قيود التحكم الصوتي 
اآليفون  إذا تم قفل  أنه لن يعمل  هو 
 iOS 14.6 يف  ذلك،  ومع  بك  الخاص 
من  أصبح  األحدث،  واإلصدارات 
رمز  إلدخال  صوتك  استخدام  املمكن 
الهاتف.كيفية  قفل  وإلغاء  املرور 
التحكم  فتح جهاز آيفون باستخدام 

الصوتي؟
يف   “Settings” اإلعدادات  إىل  توجه 
الوصول“  ”إمكانية  الهاتف.اخرت 
-Phys ” عىل  (Accessibility).انقر 
”التحكم  وفّعل   ،“cal and Motor
قم  (Voice Control).اآلن  الصوتي“ 
الزر  بقفل بجهاز اآليفون باستخدام 
الهاتف  شاشة  عىل  الجانبي.وانقر 
 “Go Home” قل  ثم  تشغيله،  لتعيد 
وجهك  باستخدام  آيفون  قفل  إللغاء 
صوتك،  باستخدام  أو   “Face ID”
بالقول ”اضغط 1“، عىل سبيل املثال، 
الرقم،  أوتوماتيكيا عىل  الضغط  ليتم 

إلدخال الرمز وفتح الهاتف.
إمكانية  ميزة  نفس  أن  إىل  يشار  و 
تعمل  الصوتي  التحكم  يف  الوصول 

أيضا مع أجهزة اآليباد.

كشف موقع (يوتيوب) عن اختباره لخاصية التسوق يف خدمته للمقاطع 
املصورة القصرية «شورتس»، بعد أيام فقط من إعالن (تيك توك) 

إطالقه ميزة «شوب»، التي تمّكن املستخدمني من التسوق داخل 
التطبيق بالكامل.وأطلق (يوتيوب) ميزة التسوق عىل «شورتس» 
مع منشئي املحتوى املؤهلني يف الواليات املتحدة، الذين يجربون 

متاجرهم  عرب  للبيع  املنتجات  عرض  عىل  القدرة  حاليا 
الخاصة، وتتيح امليزة للمستخدمني رشاء املنتجات أثناء 

التمرير عرب مقاطع «شورتس» القصرية.وقال متحدث 
الواليات  يف  للمشاهدين  «يمكن  (غوغل):  باسم 
رؤية  وأسرتاليا،  وكندا  والربازيل  والهند  املتحدة 
إضافة  وسنواصل  املعلنني،  مع  والتفاعل  العالمة 
خاصية وضع عالمة عىل املنتجات ملزيد من صانعي 

املحتوى، ويف مزيد من املناطق الجغرافية».وعن 
امليزة  لتلك  (يوتيوب)  اختبار  وراء  الدافع 

الرقمي  اإلعالم  خبري  يعود  الجديدة، 
األمريكية  بالجامعة  واملحارض 

بنا  رمزي  فادي  القاهرة  يف 
ويقول  قليال،  الوراء  إىل 
اإللكرتونية  «التجارة  إن 
ازدهرت جدا يف ذروة جائحة 
الناس  طبق  عندما  كورونا 

والتزموا  االجتماعي  التباعد 
رشكاتها  فحققت  منازلهم 

أرباح كبرية».و أضاف رمزي» 
رشكات  دفع  االزدهار  ذاك 

التواصل االجتماعي للدخول إىل 
اإللكرتونية،  التجارة  مضمار 

وانطلقت إىل ذلك «فيسبوك» ثم 
«إنستغرام» ليتبعهما (تيك توك) 
(يوتيوب)  ويخوض  مؤخرا، 
التجربة أخريا».وتراجعت عوائد 

إعالنات (يوتيوب) بنحو ٢ باملئة إىل 
دوالر  مليار   ٧٫٢١ من  دوالر  مليار   ٧٫٠٧

قبل عام.

مقاطعة  يف  بريزيتيش،  بلدة  تقدم 
الواقع  اإليطايل،  بوليا  بإقليم  ليتيش 
ألي  األموال  إيطاليا،  رشقي  جنوب  يف 
وملن  إليها  االنتقال  يف  يرغب  شخص 
دافئ  بطقس  االستمتاع  يف  يرغب 
ومناخ متوسطي.وتعمل بريزيتيش عىل 
إقناع الزوار بمحاولة الرتحيب بالتنوع 
عضو  تماما.وقال  الجديدة  والوجوه 
«هناك  باليس:  ألفريدو  املحيل  املجلس 
املركز  يف  الخالية  املنازل  من  العديد 
التاريخي الذي تم بناؤه قبل عام ١٩٩١ 
مرة  الحياة  قيد  عىل  رؤيتها  نود  والتي 
أخرى مع سكان جدد».ويبلغ متوسط 
 ٢٥٠٠٠ حوايل  املنطقة  يف  املنزل  تكلفة 
من  املبلغ  هذا  لك  وسيشرتي  دوالر، 
مربع  قدم   ٥٠٠ بمساحة  منزال  املال 
النائية  الجميلة  البلدة  البلدة.وتقع  يف 
بالقرب من سالينتو، التي تقع مبارشة 
إيطاليا  من  األسفل  الخلفي  الجزء  يف 
املياه  من  بالقرب  الكعب)،  (منطقة 
الرائعة  والشواطئ  الجميلة  الصافية 
باليس:  لوكا.وتابع  دي  ماريا  ل سانتا 
دوالر  ألف   ٣٠ إىل  يصل  ما  «سنقدم 
إىل هنا  االنتقال  الراغبني يف  لألشخاص 
املهجورة». املساكن  هذه  أحد  ورشاء 

وأضاف «سيتم تقسيم إجمايل التمويل 

لرشاء  جزئيا  سيخصص  قسمني:  إىل 
تصميمه،  إلعادة  وجزئيا  قديم  منزل 
من  الكثري  هناك  األمر».ليس  لزم  إذا 
الخطة  ألن  الحايل  الوقت  يف  املعلومات 
املحتمل  اإلنجاز، ولكن من  تزال قيد  ال 
أن يطرح املزيد من املعلومات قريبا عىل 

موقع مجلس البلدي عىل اإلنرتنت.
الطلب  نموذج  يظهر  أن  املفرتض  من 
هناك أيضا.للتأهل، ستحتاج إىل املوافقة 
كامل  بدوام  مقيما  تصبح  أن  عىل 
بناؤها  تم  التي  العقارات  أحد  ورشاء 
قبل عام ١٩٩١.وفقا ل يس إن إن، يمكن 
للمقيمني  تدفع  أن  الجميلة  للمدينة 
مع  اندماجها  بعد  األموال  القادمني 
٢٠١٩.وقال  عام  يف  مجاورة  بلدة 
للقانون  وفقا  االندماج،  «بعد  باليس: 
اإليطايل، ستنعم أراضينا األوسع بمزيد 
العامة، حوايل مليون يورو  األموال  من 
والتي  مقبلة،  سنوات  لعدة  سنويا 
الحي  إحياء  إلعادة  استثمارها  نعتزم 
بريزيتيش  سكان  عدد  القديم».يبلغ 
هؤالء  نصف  لكن  نسمة،   ٩٠٠٠ حاليا 
السكان فقط يعيشون يف الجزء األكثر 
تقادما من املدينة.ولم يتضح بعد عدد 
يف  بريزيتيش  ترغب  الذين  األشخاص 

انتقالهم إليها.
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خضوعها  عن  الزاهد،  هنا  الفنانة  كشفت 
بعض  وإجراءها  لبنان  يف  طبي  لكشف 
مسلسلها  تصوير  أثناء  الطبية  التحاليل 
الجديد « سيب و أنا سيب»، ولم تكشف عن 

عن سبب إجراءها الفحوصات.
خاصية  عرب  صورة،  الزاهد  هنا  ونرشت 
إنستجرام،  عىل  حسابها  عىل  ستورى 
مدلعة  فكراني  اليل  الناس  قائلة:»  وكتبت 
املحاليل  ومكان  عيني  طالع  أنا  لبنان  يف 
اهيه.. شكرا». ومسلسل»سيب وأنا سيب»، 

السعدني،  أحمد  الفنان  البطولة  يشاركها 
وائل  وإخراج  الريش  أبو  رنا  تأليف  من 
إحسان، ويشارك يف بطولته عدد من النجوم 
منهم هنا الزاهد واحمد السعدني ومحمود 
البزاوي وعارفة عبد الرسول ومحمد جمعة 
مسلسل  أحداث  وتدور  سماحة،  وآية 
«سيب وأنا أسيب» حول زوجني هما احمد 
مجموعة  ومعهما  الزاهد  وهنا  السعدني 
أصدقاء لهما منذ الطفولة ونتابع تأثري هذه 

العالقات عليهم.

Òeãæa@¿

بعَد ترقِب مئات املاليني من الجماهري حول العالم، انطلقت أمس األول األحد 
يف قطر، للمرِة األوىل يف املنطقِة العربّية والرشق األوسط، بطولُة كأس العالم 
والتي  العالم،  قارات  مختلِف  من  منتخًبا   ٣٢ بمشاركة   ٢٠٢٢ القدم  لكرة 

تستمر حتى ١٨ من الشهر املقبل.
وللمرِة األوىل، أيضاً، يف تاريِخ حفالت افتتاح املونديال، تأتي البدايُة بتالوِة آياٍت 

من القرآن الكريم.
نعم.. رسالٌة رائعٌة أوصلتها قطر بشكٍل واضٍح لـ ٨ مليارات شخص حول 
العالِم، عىل ُمختلِف ثقافاتهم ودياناتهم، بأننا بلٌد إسالمي وفخورون بديننا 
الحنيف، من خالل مشاركة الشاب القطري من «ذوي الهمم» غانم املفتاح، 

يف افتتاح مونديال «قطر٢٠٢٢» ، بتالوِة اآليات القرآنّية.
ن  َها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم مِّ حيُث رّتل الشاُب القطري غانم املفتاح اآلية: « َيا أَيُّ
َذَكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَد اللَِّه أَْتَقاُكْم إِنَّ 

اللََّه َعلِيٌم َخِبرٌي». 
«قاهر  بلقب  واملعروف  الهمم،  ذوي  من  باختيارها شاباً  فعلت قطر  حسناً 
اإلعاقة» الفتتاح املونديال بتالوِة آياٍت من القرآن الكريم أمام عرشات اآلالف 
الذي شهَد  البيت“  العالم، يف ”استاد  الُحضور، وماليني املشاهدين حول  من 

مباراَة االفتتاح بني قطر واإلكوادور.
أعلن  َمن  أوَل  كانت  الحاكمة،  القطرّية  األرسِة  من  ثاني،  آل  مريم  الشيخة 
بُمتالزمِة  املُصاب  املفتاح  غانم  للقارئ  بتالوٍة  العالم  كأس  بطولة  افتتاَح 

الرتاجع الذييل.
وُتعدُّ متالزمُة الرتاجع الذييل مرًضا نادًرا يحدث بسبب عيٍب خلقي يف الفقرات 
القطنّية يرافقها غياب العصعص ونمو غري طبيعي لبعض األجزاِء من جسم 
عدم  أو  اكتماِل  وعدم  الفقري  العموِد  من  األسفل  الجزِء  يف  خاّصة  الجنني 

وجوٍد للحوض.
لكن غانم املفتاح لم يعرف اليأَس، ولن يسمح لليأِس باالقرتاِب منه، فكان 
الكريم، ليعرب  القرآِن  آياٍت من  املوندياَل بتالوِة  واثقاً من نفسه وهو يفتتُح 

بذلك عن قوته الشخصّية وإيمانه بالقدر.
وُقبيل افتتاح املونديال نَرش االتحاُد العاملّي لعلماء املسلمني تغريدًة قال فيها 
من  آياٍت  بتالوِة  قطر  مونديال  افتتاح  حفِل  يف  سيشارك  املفتاح  غانم  «إن 

القرآِن الكريم».
حسابه  عرب  تغريدًة  فكتَب  دراجي»  «حفيظ  الجزائري  الريايض  املعلُق  أما 
عىل تويرت يشيُد من خاللها بافتتاح املونديال بالقرآن، وهي سابقٌة يف تاريِخ 

اللعبة.
العالم،  بمشاركته يف كأس  تتعلُق  تغريدة  أَي  ينرش  لم  املفتاح  غانم  القارئ 
واكتفى بنِرش صورٍة له مساء السبت وعلَّق عليها بالقول» Tomorrow « ، يف 

إشارٍة إىل أنه سيكون متواجداً يف افتتاِح كأس العالم ٢٠٢٢.
ولم يخُل املوندياُل من أربع ملساٍت عراقّية، حيث شاركت املصممُة العراقّية 
الربيطانّية زها حديد يف تصميم ملعِب الوكرة الذي يتسع لـ٤٠٠٠٠ متفرج، 
يف قطر ضمن تحضرياِت  البحراني نصباً  أحمد  العراقي  النحات  فيما صمَم 

الُبطولة.
شاركت  حيث  البطولة،  أغنيِة  بأداء  رياض  رحمة  الفنانُة  شاركت   كما 
كبريًا  إقباًال  التي القت   ،»  light the sky  » العام  لكأس  الرسمّية  األغنيِة  يف 

وحققت نسبَة ُمشاهداٍت عالية.
يف  القطري  املُنتخب  قميِص  بتصميِم  الداوودي  حمادة  املصمم  قاَم  بينما 

الُبطولة.
ويف الختاِم أقول.. هنيئاً لنا جميعاً هذا االنجاز العربي الكبري باحتضاِن بلداننا 

هكذا مهرجانات كبرية تليُق بسمعِة ومكانة دولنا العربّية.
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