
بغداد/ مصطفى العتابي:
أعلنت الدائـرة االعالمية ملجلـس النواب، 
امس االثنني، جدول اعمال جلسة مجلس 
النواب املقرر عقدها اليوم الثالثاء.وذكرت 
الدائـرة يف بيـان لهـا تلقتـه ”الـزوراء“: 
ان ”جـدول االعمـال تضمـن التصويـت 
عىل عدد مـن الدرجات الخاصـة، وتأدية 
اليمني الدسـتوري لبعض النواب“، مبينة 
أن ”الجـدول تضمن ايضاً القـراءة االوىل 
ملرشوع قانـون االتصاالت واملعلوماتية“.

أن ”جـدول االعمـال تضمـن  وأضافـت 
تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) ملرشوع 

قانون التعديل الرابع لقانون االسـتثمار 
الصناعي للقطاعني الخاص واملختلط رقم 
(20) لسـنة 1998، وتقرير لجنة تقيص 
الحقائق حول (املعلومات الواردة فيكتاب 
وزارة البيئة /مركز الوقاية من االشـعاع 
بوجـود إشـعاع كيميائـي (مرسطن) يف 
سـماد الداب الذي تنتجه رشكة االسمدة 
الجنوبية)، كما تضمن ايضا تقرير لجنة 
الصحة والبيئة املشـاركة يف مؤتمر الدول 
االطراف التفاقية األمـم املتحدة االطارية 
للتغري املناخـي، باالضافة اىل مناقشـات 

عامة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحـة، امـس االثنـني، 
املوقف األسبوعي لجائحة كورونا، فيما 
اكـدت تسـجيل 651 إصابـات جديـدة 
بفـريوس كورونا، وحالتـني وفاة خالل 
أسـبوع. وذكرت الوزارة يف بيـان تلقته 

”الـزوراء“: أنها ”سـجلت 651 إصابات 
جديدة بفريوس كورونا خالل أسـبوع، 
وحالتـني وفاة، فيما بلغ عـدد املتعافني 
من املرض 814 حالة“.وأضافت أن ”عدد 
متلقـي اللقـاح املضـاد لكورونـا خالل 

األسبوع املايض بلغ 14671 شخصاً“.

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
االثنـني، صـدور أمـر اسـتقداٍم بحـقِّ 
الديوانيـة الحـايل ومحافـظ  محافـظ 
بابـل السـابق الرتكابهمـا مخالفـات.
أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه  بيـان  وذكـر 
الديوانيَّـة أصدرت  ”محكمـة تحقيـق 
أمراً باستقدام ُمحافظ الديوانيَّة الحايل 
ومديـر بلديَّـة الديوانيَّـة السـابق، عىل 
خلفيَّة شكوى ذوي الشهداء والجرحى 
بشـأن املُخالفـات املرتكبـة يف كيفيَّـة 
توزيـع قطـع األرايض لهـم“، ُمبيِّنا أّن 
َ”التوزيع تـمُّ يف منطقٍة غـري مخدومٍة 
وذات قيمٍة زهيدٍة، خالفاً لألمر الديوانيِّ 
الصـادر يف 30/7/2017“.وأضـاف انَّ 
”محكمة تحقيق الديوانيَّة أصدرت أمر 
االستقدام؛ بناًء عىل أحكام املادة (331) 
من قانون العقوبات رقم (111 لسـنة 
1969) املُعدَّل“.يف غضـون ذلك، اعلنت 
هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة صـدور أمٍر 
باسـتقدام محافظ بابل السـابق، عىل 
خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات 

التحقيقـات  دائـرة  وظيفته.وقالـت 
بالهيئـة يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان 
ـة  املُختصَّ الحلـة  تحقيـق  ”محكمـة 
بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام محافظ 
بابل السابق، بشأن املُخالفات الحاصلة 
األرايض  قطـع  تخصيـص  محـرض  يف 
لرشيحة الشـهداء والجرحى يف ُمديريَّة 
بلديَّة الحلة“، الفتـًة إىل ”قيام املُحافظ 
محـرض  عـىل  واملُصادقـة  بالتوقيـع 
التخصيص، بالرغم من تلك املُخالفات؛ 
بعدِّه رئيساً للجنة تخصيص األرايض“.

وأوضحـت أنَّ ”محكمـة تحقيق الحلة 
ـة بقضايـا النزاهة أصدرت أمر  املُختصَّ
االسـتقدام؛ اسـتناداً إىل أحـكام املـادة 
(331) مـن قانـون العقوبات“.الجدير 
بالذكـر أنَّ الهيئة أعلنت يف الثالث عرش 
من شباط املايض عن استقدام محافظ 
بابـل؛ لقيـام اللجنـة املركزيَّـة املُؤلَّفة 
برئاسـته بـإدراج قطـع أراٍض تجاريٍَّة 
االسـتبدال  محـرض  ضمـن  ُمتميِّـزٍة 
صة  الخاص بالقطـع السـكنيَّة املُخصَّ

لرشيحة الشهداء والجرحى.

موسكو/ متابعة الزوراء:
هـزت انفجارات قاعدتـني جويتني يف 
روسيا، حسـبما أوردت وسائل إعالم 
روسية.وأشـارت التقاريـر إىل حدوث 
أحد االنفجارات يف قاعدة تضم قاذفات 
قنابل اسرتاتيجية ذات قدرة عىل حمل 
أسلحة نووية شاركت يف شن رضبات 

ضد أوكرانيا، وفيما لم تعلق السلطات 
األوكرانية وال الروسية عىل الفور عىل 
السـبب املحتمل لالنفجارات، كشـف 
وزيـر الخارجيـة الـرويس، سـريغي 
الفـروف، أن حلـف األطلـيس يشـكل 
”تهديدا خطريا“ لروسيا، وأن مواقف 
الغرب باملخاطرة ”بصدام مبارش بني 

القـوى النووية سـتكون لـه عواقب 
وخيمة.من جانبها، قالت وكالة أنباء 
”ريا نوفوسـتي“ الروسية الحكومية 
إن ثالثـة جنـود قتلـوا وأصيب سـتة 
آخرون، ولحقـت أرضار بطائرة فجر 
امس االثنني، عندما انفجرت شـاحنة 
وقود يف قاعـدة جوية يف ريازان غربي 

روسـيا.وتضم القاعدة طائرات بعيدة 
املـدى تعمـل عـىل تزويـد القاذفـات 
بالوقـود يف الجـو.يف سـياق منفصل، 
قالت السـلطات يف منطقة سـاراتوف 
الواقعـة عىل طـول نهـر الفولغا إنها 
تتحقـق مـن تقاريـر أفـادت بوقوع 
انفجار يف منطقة قاعدة إنجلز الجوية، 

التـي تضـم قاذفات اسـرتاتيجية من 
طراز توبوليف - 95 وتوبوليف - 160 
شاركت يف شن رضبات عىل أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة ساراتوف، رومان 
بوسـارجني، إنـه لـم تحـدث أرضار 

باملنشآت املدنية. 

الزوراء/ حسني فالح:
أكـد ائتـالف النـرص أن هنـاك حـوارات سياسـية 
لتعديل قانون االنتخابات وبمشـاركة جميع القوى 
السياسـية بمـا فيهـا املعرتضـة وغـري املشـاركة 
يف الحكومـة، وفيمـا اكـد دعمـه لترشيـع قانـون 
جديـد يصحح االخطاء والسـلبيات التي حصلت يف 

االنتخابات املاضية، شدد عىل رضورة التزام الحكومة 
بالسـقوف الزمنية التي قطعتها عىل نفسها بشأن 
اجـراء االنتخابات.وقال القيادي يف االئتالف، سـالم 
الزبيـدي، يف حديـث لـ“الزوراء“: انـه من الطبيعي 
أن يكـون اجتماع الرئاسـات الثالث بشـكل دوري 
السـيما التغيريات التي اجرتها الحكومة والزيارات 

التي قام بها رئيـس الوزراء لبعض الدول. الفتا اىل: 
ان رئيس الوزراء اطلع رئييس الجمهورية ومجلس 
النواب عىل هذه التطورات من اجل توحيد الخطاب، 
والتأكيد عىل اجراء انتخابات مجالس املحافظات يف 
الشـهر العارش، وهذا ما حـدده الربنامج الحكومي 
للسوداني .وأضاف: ان اجراء االنتخابات يعد تحديا 

للحكومـة امام كثرة امللفات. مؤكدا: ان الرئاسـات 
الثـالث اتفقت عىل دعـم الحكومة مـن اجل اجراء 
هـذه االنتخابات وكذلك اجـراء الحوارات مع بعض 
القـوى السياسـية مـن ضمنهـا الكتـل املقاطعة 

للعملية السياسية إلجرائها.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
تـم التوقيـع عـىل االتفـاق السـيايس 
اإلطاري بني املكون العسكري واملجلس 
املركـزي للحريـة والتغيـري بالقـرص 
الجمهوري بالخرطوم وسـط حضور 
محيل وإقليمي ودويل غفري.ويأتي ذلك 
االتفاق وسط أجواء من األمل أن يؤدي 

هـذا االتفاق اإلطـاري إىل حـل األزمة 
املعقدة التي يعيشها السودان منذ أكثر 
من عام. وبحسب ما كشفت عنه قوى 
إعـالن الحرية والتغيـري الطرف املدني 
املوقع عـىل االتفاق؛ فإن أبـرز بنوده 
تتلخص يف: تسـليم السلطة االنتقالية 
إىل سـلطة مدنية كاملة دون مشاركة 

القوات النظامية؛ وتتكون من مستوى 
سـيادي مدني محدود، بمهام رشفية، 
يمثل راسـاً للدولـة، ورمزاً للسـيادة، 
النظاميـة؛  لألجهـزة  أعـىل  وقائـداً 
ومستوى تنفيذي يرأسه رئيس وزراء 
مدنـي تختـاره القـوى املوقعـة عىل 
االتفـاق، إضافة إىل مجلـس ترشيعي 

وآخـر لألمـن والدفـاع يرأسـه رئيس 
الوزراء ويضم قادة األجهزة النظامية 
و٦ من حركات الكفاح املسلح املوقعة 
عىل سـالم جوبا، والنأي بالجيش عن 
السياسـة وعـن ممارسـة االنشـطة 
االقتصاديـة والتجارية االسـتثماربة؛ 
ودمـج قـوات الدعـم الرسيـع وقوات 

الحـركات املسـلحة يف الجيـش وفقـاً 
للرتتيبات التي يتم االتفاق عليها الحقا 
يف مفوضيـة الدمـج والترسيح ضمن 
خطة إصالح أمني وعسـكري يقود اىل 

جيش مهني وقومي واحد.
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بريوت/ متابعة الزوراء:
انعقـدت جلسـة مجلس الـوزراء اللبنانـي، امس 
اإلثنـني، يف الرسايـا الحكومي مع اكتمـال نصاب 
أكثريـة الثلثني، إثر خرق وزير الصناعة يف حكومة 
ترصيـف األعمال جورج بوشـكيان قرار مقاطعة 
اتخذه تسـعة وزراء.ويف مستهل الجلسة التي ُحدِّد 
جدول أعمالها بعـد التعديل بـ25 بنداً، قال رئيس 
حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي: ”ماضون 
يف تحّمل مسـؤولياتنا مهما كثرت، وجلسـة امس 
هي اسـتثنائية، خصوصاً امللف الطبـي، الذي هو 
أكثر من استثنائي“.وأشار إىل أنه ”إذا كان البعض 
يريد التلطي خلف الدستور والعيش املشرتك، فهما 
ال يتحققـان بمـوت النـاس، وليتحّمـل كل طرف 
مسؤولية قراره ونتائجه“.كما شارك وزير الشؤون 

االجتماعيـة هكتور حجار يف الجلسـة رغم إعالنه 
املقاطعة، وذلك بعد تيقنه من اكتمال النصاب. ويف 
وقت الحق، أعلن حجار أنه عاد وخرج من الجلسة 
بعدمـا لم يلَق طلبه إنهاءهـا أي تجاوب، مضيفاً: 
”كان األجدى لنا أن نتشـاور كحكومة ونتفق عىل 
كيفيـة إدارة البـالد يف هذه املرحلـة لغاية انتخاب 
رئيـس وتشـكيل حكومـة أصيلـة، ونـرتك ملـف 
الرئاسـة للنواب ومجلس النواب“.ودخلت حكومة 
ميقاتـي مرحلة ترصيف األعمال يف 22 مايو/ أيار 
املايض، ويعيش لبنان عىل وقع شـغور رئايس منذ 
انتهاء والية ميشـال عـون يف 30 أكتوبر/ ترشين 
األول املايض، وفشل الربملان مرات عديدة يف اختيار 

رئيس جديد.

أجدابيا / متابعة الزوراء:
أعلن القائد العام للجيش الليبي، الجنرال خليفة 
حفرت، تمّسـكه بالرتشـح لالنتخابات الرئاسية 
ورفضه ألي قاعدة دسـتورية تمنع العسكريني 
مـن الرتشـح لالنتخابات.وقـال حفـرت يف كلمة 
خـالل زيارته، امـس االثنني، إىل مدينـة أجدابيا 
رشق البـالد: إن املطالبني بمنع العسـكريني من 
املشـاركة يف االنتخابات ”يعـربون عن ضعفهم 
يف املمارسـة السياسـية، وخوفهم مـن أن تبقى 
صناديقهم فارغة وتمتلئ صناديق منافسـيهم 
من العسـكريني بأصـوات الناخبـني“، داعيا إىل 
رضورة ترك الخيار للشعب وللصندوق ولكل من 
يرى يف نفسه القدرة عىل املنافسة.وكان املجلس 
األعىل للدولة، قد صوّت عىل منع ترشح مزدوجي 

الجنسية والعسـكريني إىل االنتخابات الرئاسية، 
وهـي نقطة الخـالف القائمة مـع الربملان، التي 
عطلّـت إقـرار القاعـدة الدسـتورية، وجعل من 

الصعب تحديد موعد إلجراء االنتخابات.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
كشفت وزارة الداخلية عن إحصائية 
وترويـج  ونقـل  بتجـارة  تتعلـق 
املخدرات خالل الـ11 شهرا املاضية، 
وفيمـا اشـارت اىل حاجتها لألجهزة 
الحديثة، لفتت اىل إلقاء القبض عىل 
نسـاء بتهمة التجـارة باملخـدرات، 
مؤكدًة ان نسبتهن تصل اىل 70 %“.

وقال مدير قسـم العالقات واالعالم 
يف مديرية مكافحة املخدرات التابعة 
للـوزارة، العقيـد بـالل صبحـي، يف 
حديـث لـ“الـزوراء“: ان ”عملياتنا 
مسـتمرة يف محاربة ومطاردة تجار 
11 شـهرا  الــ  املخـدرات، وخـالل 
املاضيـة تم القبض عىل اكثر من 15 
الف متهـم بتجارة وترويج وتعاطي 
املخـدرات، وكذلـك ضبـط اكثر من 
400 كيلو من املواد املخدرة“، مؤكدا 
ان ” الكريسـتال من اكثر هذه املواد 
التي تم ضبطها، وهو االكثر انتشارا 
لدى اوساط الشباب وبنسبة 80%، 
بعدهـا مـادة الحشيشـة واالفيون، 
يليه الهريوين او الكوكايني ثم حبوب 
”كمـا  العقلية“.واضـاف  املؤثـرات 
ضبطنـا اكثر مـن 15 مليـون حبة 
من الكبتاجـون واملؤثرات العقلية“، 
مشريا اىل ”دور املواطن املهم يف هذه 
العمليات عن طريق التبليغ عن هذه 
العصابـات االجراميـة ”.اوضـح ان 
”اكثر املواد تدخل بطرق غري رسمية 

عن طريـق الرشيط الحـدودي وعن 
طريـق االهـوار وطريـق الصحـراء 
فيمـا  هـذا  الغربيـة،  الجهـة  مـن 
الحشيشـة  أما  الكريسـتال،  يخص 
فتدخل عن طريق محافظة ميسان 
حبـوب  أمـا  البـرصة،  ومحافظـة 
العقليـة  واملؤثـرات  الكبتاجـون 

فتدخل عن طريق محافظة االنبار“.
ولفت اىل ان ”هناك عمليات من قبل 
قوات الجيش العراقي وقوات الحشد 
الشـعبي إلنشـاء سـدة ترابيـة من 
الجنوبية مجهـزة بكامريات  الجهة 
تأمـني  لغـرض  للمراقبـة  حراريـة 
الرشيط الحدودي الجنوبي وعمليات 

مـن قبل قواتنـا من حـرس الحدود 
مـن الجهـة الغربية بإنشـاء حاجز 
كونكريتـي ملنـع تهريب هـذه املواد 
املخـدرة“، مؤكدا ان ”هـذه املناطق 
والطـرق التـي تسـلكها العصابات 
املـواد  هـذه  لتهريـب  االجراميـة 
مشـخصة“. وبني ”نحـن كمديرية 

مستحدثة شـكلت اسـتنادا ملا جاء 
رقـم خمسـني  املخـدرات  بقانـون 
بـدأ  الفعـيل  عملهـا   2017 لسـنة 
2019 ، ونحـن نفتقر اىل االمكانيات 
كاألجهزة الحديثة للكشف عن املواد 
املخـدرة والكـوادر البرشيـة وقلـة 
اماكـن االحتجاز السـتيعاب االالف 
من املتهمني الذين يتم إيداعهم حاليا 
لـدى مراكـز الرشطـة، وهـذا طبعا 
يسبب خطرا واملفرتض ان يتم فصل 
التاجر عـن املتعاطي عـن املتهمني 
بالقضايا االخـرى ”. واضاف ”كان 
هناك معـوق اخر، وهو عدم ارتباط 
مديريـات مكافحة املخـدرات بمقر 
املديريـة العامـة، وكان يقترص عىل 
االرتبـاط الفنـي فقط، أمـا االداري 
فكان بقيادات الرشطة، إال ان السيد 
وزيـر الداخلية عبد األمري الشـمري 
أصدر أمـرا وزاريا بارتباط مديريات 
واداريـا  فنيـا  املخـدرات  مكافحـة 
باملديرية العامة“. واشار اىل ان ”من 
ضمـن الــ15 ألفـا الذين تـم إلقاء 
القبـض عليهـم هنـاك 230 امـرأة 
و370 حدثا، وهذا يشـري اىل ان هذه 
العصابات تسـتغل النساء واالحداث 
يف ترويـج ونقل املواد املخـدرة، وتم 
إلقـاء القبض عليهم عـىل املادة 28 
التي تشمل التاجر والناقل واملروج، 
ونسـبة النسـاء املتهمات بالتجارة 

تصل اىل 70%“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:

تمديد  االثنني،  امس  الرتبية،  وزارة  أعلنت 

املسائية. الدراسة  يف  سنتني  الطلبة  دوام 

ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 

الجبوري ترأس  إبراهيم نامس  الرتبية  «وزير 

«الهيئة  ان  الرأي».واضافت  لهيئة  اجتماعا 

يف  سنتني  الطلبة  دوام  تمديد  عىل  صوتت 

الدراسة املسائية».

@Új‹�€a@‚aÎÜ@áÌá∏@äã‘m@ÚÓi6€a
ÚÓˆbèæa@Úéaäá€a@¿@µn‰é

@Òıaã‘€@‚ÏÓ€a@Ènè‹u@á‘»Ì@Êbæ5€a
µ„aÏ‘€a@Âfl@Üá«@Úì”b‰flÎ

@b„ÎäÏÿi@Úibñg@651@›vèÌ@÷aã»€a
Ôöbæa@ Ïjé˛a@fi˝Ç

@ÚÓ„aÏÌá€a@Ôƒœb´@‚aá‘néa@ZÚÁaç‰€a
pb–€b¨@b‡Ëibÿmä¸@’ibè€a@›ibiÎ@Ô€b®a

@lbó„@µfldni@|v‰Ì@Ômb‘Ófl@ZÊb‰j€
@ÚÌäaåÏ€a@Úè‹ßa

@ùœãÌÎ@bÓjÓ€@Úébˆã€@|í6€bi@Ÿè‡nÌ@6–y
pbibÉn„¸a@Âfl@µÌãÿè»€a@…‰fl

2022@‚b»€@ÚÓ–zñ@ÚÓóÉí@›õœc@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@äbn¶@ÚÓœb‘q@Úèé˚fl
fibÌá„Ïæa@ÔˆbË„@…iä@Õ‹jmÎ@|Óu6€a@p˝◊ãi@ÊbibÓ€a@Û�Énm@bÓmaÎã◊6@ô

2@ô

 @∂g@…‹�nÌ@÷aã»€a@ZpäbÉé˝j€@Ô„aÜÏè€a
@ÚÓø˛a@Ú‡ƒ‰æa@…fl@ÊÎb»n€a@Âfl@áÌçæa

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس مجلس الوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، امس االثنني، تطلّع العراق إىل 
املزيد مـن التعاون مع املنظمة األممية يف 
العديـد من امللفات، وفيمـا وجه بترسيع 
العمـل يف تنفيـذ مينـاء الفـاو ومرشوع 
القنـاة الجافـة، بحـث مـع وزيـر اآلثار 
والسـياحة اإليراني، عزت الله رضغامي، 
تنسـيق العمل بمجال السـياحة الدينية.

وقـال املكتـب اإلعالمـي لرئيـس مجلس 
الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»: ان «رئيس 
مجلس الوزراء، محمد شـياع السوداني، 
إسـتقبل املمثلـة الخاّصـة لألمـني العام 
لألمم املتحدة يف العراق جينني بالسخارت، 
وجرى خـالل اللقـاء اسـتعراض مجمل 
ملفات التعـاون والربامج املشـرتكة بني 
العراق واملنظمة الدولية، وسـري تنفيذها 

يف مختلـف املجاالت».وأكد رئيس مجلس 
الوزراء للمبعوثة األمميـة «تطلّع العراق 
إىل املزيد من التعاون مع املنظمة األممية 
يف العديد مـن امللفات، بينهـا ملّف إعادة 
النازحـني، والتعـاون يف مجـال مواجهة 
التغرّيات املناخيـة».يف غضون ذلك، وجه 
رئيس الوزراء، محمد شـياع السـوداني، 
بترسيـع العمـل يف تنفيـذ مينـاء الفـاو 
ومـرشوع القنـاة الجافة.وذكـر املكتـب 
اإلعالمـي لرئيس الـوزراء يف بيـان تلقته 
«الزوراء»: ان «السوداني، ترأس اجتماعاً 
ُخصص ملتابعة سـري األعمـال التنفيذية 
يف مـرشوع ميناء الفـاو الكبري، بحضور 
مديـر عـام املوانئ ومعـاون مديـر عام 
السـكك، ورئيـس هيئـة املستشـارين يف 

مكتب رئيس الوزراء».

ÚÌÎÏ„@Úz‹éc@›º@Û‹«@ÒäÜb”@pbœàb”@·õm@b‡Áaáyg@NNbÓéÎä@¿@µnÌÏu@µmá«b”@çËm@paäbv–„a
aáu@Ò7�Ç@ÊÏÿné@b„Ü˝i@…fl@ÚÌãÿè«@ÚËuaÏfl@c@Z“Îãœ¸

بغداد/ الزوراء:
يف  اإلقامة  لقانون  اجنبياً  مخالفاً   ١٥٠ عىل  القبض  إلقاء  اإلقامة  شؤون  مديرية  أعلنت 
الزوراء» ان « مفارز مديرية شؤون االقامة/قسم  بغداد.وقالت املديرية يف بيان تلقته « 
االستخبارات  ووكالة  الوطني،  املخابرات  جهاز  مع  بالتنسيق  بغداد،  واالخراج/  االبعاد 
والقوة املاسكة لألرض، ألقت القبض عىل (١٥٠) مخالفا يف مناطق الكرادة وزيونة وشارع 
فلسطني يف بغداد عىل مخالفني لقانون االقامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧».واشارت املديرية اىل انه 
«سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم وتسفريهم خارج االرايض العراقية، فيما اكدت 
انها مستمرة بمالحقة املخالفني يف مناطق بغداد واملحافظات كافة». وحذرت «املواطنني 

الكرام من إيواء االجانب املخالفني للقانون واالبالغ الفوري عن اماكن تواجدهم».

@ÊÏ„b‘€@�bÓj‰uc@�b–€b¨@150@Û‹«@ùj‘€a
ÜaáÃi@¿@Úflb”�a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a @@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

ÜaáÃi@¿@µÌäaÜ�aÎ@ÂÌãöb0a@paãÁbƒm@Âfl@k„bu



Úœbßa@Òb‰‘€a@ ÎãìflÎ@Îb–€a@ıb‰Ófl@âÓ–‰m@¿@›‡»€a@…Ìãèni@ÈuÎ

@ÚÓø˛a@Ú‡ƒ‰æa@…fl@ÊÎb»n€a@Âfl@áÌçæa@∂g@…‹�nÌ@÷aã»€a@ZpäbÉé˝j€@Ô„aÜÏè€a
@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@äbn¶@ÚÓœb‘q@Úèé˚fl

@ÚÓ–zñ@ÚÓóÉí@›õœc

@Ú–Ó–Ç@äb�flc@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
Ô€b®a@ Ïjé˛a@fi˝Ç

@ÚÓébÓé@paäaÏy@Z@@@@@@@@@Ä€@ãó‰€a@“˝nˆa
@Ú◊äbì∑@pbibÉn„¸a@ÊÏ„b”@›Ìá»n€
Úöäb»æa@bËÓœ@b∑@ÙÏ‘€a@…Óª

بغداد/ الزوراء:

شياع  محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد 

السوداني، امس االثنني، تطلّع العراق إىل املزيد 

من التعاون مع املنظمة األممية يف العديد من 

تنفيذ  يف  العمل  بترسيع  وجه  وفيما  امللفات، 

بحث  الجافة،  القناة  ومرشوع  الفاو  ميناء 

الله  اإليراني، عزت  والسياحة  اآلثار  مع وزير 

السياحة  بمجال  العمل  تنسيق  رضغامي، 

الدينية.

الوزراء  مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 

مجلس  ”رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 

إستقبل  السوداني،  شياع  محمد  الوزراء، 

يف  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الخاّصة  املمثلة 

العراق جينني بالسخارت، وجرى خالل اللقاء 

والربامج  التعاون  ملفات  مجمل  استعراض 

وسري  الدولية،  واملنظمة  العراق  بني  املشرتكة 

تنفيذها يف مختلف املجاالت“.

األممية  للمبعوثة  الوزراء  مجلس  رئيس  وأكد 

”تطلّع العراق إىل املزيد من التعاون مع املنظمة 

األممية يف العديد من امللفات، بينها ملّف إعادة 

النازحني، والتعاون يف مجال مواجهة التغرّيات 

املناخية“.

محمد  الوزراء،  رئيس  وجه  ذلك،  غضون  يف 

شياع السوداني، بترسيع العمل يف تنفيذ ميناء 

الفاو ومرشوع القناة الجافة.

يف  الوزراء  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

ترأس  ”السوداني،  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان 

اجتماعاً ُخصص ملتابعة سري األعمال التنفيذية 

الكبري، بحضور مدير  الفاو  يف مرشوع ميناء 

عام املوانئ ومعاون مدير عام السكك، ورئيس 

هيئة املستشارين يف مكتب رئيس الوزراء“.

واستمع السوداني، خالل االجتماع، إىل ”عرض 

اإلنشائية والتنفيذية،  تفصييل ملجمل األعمال 

ونسب اإلنجاز يف فقرات املرشوع كافة، وكذلك 

عىل ما وصلت إليه الرشكات املنفذة من مراحل 

التنفيذ، والوقوف عىل أهم العقبات واملعوقات 

أمام  تقف  التي  واإلجرائية  والقانونية  الفنية 

سري إتمام العمل بمجمل مراحله“.

تفاصيل  استعرض  ”االجتماع  أن  وأضاف 

الطرق  بشبكات  امليناء  ربط  مجال  يف  العمل 

متطلبات  وتوفري  الوطنية،  الحديد  والسكك 

الطاقة والخدمات الساندة ملرشوع امليناء“.

ووجه رئيس الوزراء ”بترسيع العمل يف جميع 

القناة  ومرشوع  للميناء،  التنفيذية  الفقرات 

الفاو  ”ميناء  أن  مؤكداً  به“،  املتصلة  الجاّفة 

العراق وتطلعات  الكبري يمثل مرشوعاً بحجم 

شعبه يف تنمية االقتصاد الوطني، كما يشكل 

ضمن  والتنمية  االقتصاد  مجال  يف  أولوية 

املنهاج الوزاري الذي تتمسك به الحكومة“.

محمد  الوزراء،  رئيس  بحث  ذلك،  غضون  يف 

والسياحة  اآلثار  ووزير  السوداني،  شياع 

العمل  تنسيق  رضغامي،  الله  عزت  اإليراني، 

بمجال السياحة الدينية.

الوزراء  مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 

محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس  ان  بيان  يف 

شياع السوداني إستقبل وزير اآلثار والسياحة 

والصناعات التقليدية يف الجمهورية اإلسالمية 

اإليرانية عزت الله رضغامي، بحضور السفري 

اإليراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق“.

توطيد  يف  البحث  شهد  ”اللقاء  ان  وأضاف 

والرتاث  اآلثار  بمجال  البلدين  بني  التعاون 

الجاران  البلدان  به  يتمتع  ملا  الخربات،  وتبادل 

من إرٍث حضاري وثقايف متنوع“، موضحا ان 

مجال  يف  العمل  تنسيق  أهمية  تناول  ”اللقاء 

املتبادلة  التسهيالت  الدينية، وتقديم  السياحة 

للمواطنني من كال البلدين“.

بغداد / نينا :
الثقافية  ”اراي“  اختارت مؤسسة   
رئيس  العراقيني  الصحفيني  نقيب 
مؤيد  العرب،  الصحفيني  اتحاد 
صحفية  شخصية  افضل  الالمي، 

وثقافية لعام 2022 .
الذهبية  بالجائزة  الالمي  وسيتوج 
ملسريته الرائعة لهذا العام يف كرنفال 
ستقيمه  الذي  الكبري  االفضل 

املؤسسة يف وقت الحق.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
البالد  يف  الطقس  حالة  االثنني، 
لأليام املقبلة، فيما توقعت تساقطاً 

لألمطار األسبوع الحايل.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: 
يف  الثالثاء،  اليوم  البالد  ”طقس  أن 
غائماً  سيكون  الوسطى  املنطقة 
غائماً  الغربية  اقسامها  ويف  جزئياً 
خفيفة  مطر  زخات  تساقط  مع 
صباحاً  الضباب  يتشكل  كما  فيها، 
تدريجياً،  يزول  األماكن  بعض  يف 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  بينما 
يتشكل  كما  جزئياً  غائماً  الشمالية 
األماكن  بعض  يف  صباحاً  الضباب 
يزول تدريجياً، ويف املنطقة الجنوبية 
جزئياً  غائماً  الطقس  سيكون 
مطر  زخات  تساقط  مع  غائم  اىل 
أما  احياناً،  رعدية  تكون  خفيفة 
مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات 

لليوم السابق يف عموم البالد“.
يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 

جزئياً  غائماً  سيكون  األربعاء  غد 
يف  غائم  اىل  تدريجياً  يتحول 
يف  والشمالية،  الوسطى  املنطقتني 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  حني 
غائم،  اىل  جزئياً  غائماً  الجنوبية 
لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات 

السابق يف عموم البالد“.
يف  الخميس  يوم  ”طقس  أن  وتابع 
غائماً  سيكون  الوسطى  املنطقة 
غائماً  الغربية  اقسامها  ويف  جزئياً 
مطر  زخات  لتساقط  فرصة  مع 
احياناً،  رعدية  تكون  فيها  خفيفة 
املنطقتني  يف  الطقس  سيكون  فيما 
جزئياً  غائماً  والجنوبية  الشمالية 
الحرارة  ودرجات  غائماً،  واحياناً 
عموم  يف  السابق  لليوم  مقاربة 

البالد“.
ليوم  البالد  ”طقس  أن  وأوضح 
مع  صحواً  سيكون  املقبل  الجمعة 
الحرارة  ودرجات  الغيوم،  بعض 
عموم  يف  السابق  لليوم  مقاربة 

البالد“. 

الزوراء/ حسني فالح:
االنتخابات  قانون  لتعديل  سياسية  حوارات  هناك  أن  النرص  ائتالف  أكد 
يف  املشاركة  وغري  املعرتضة  فيها  بما  السياسية  القوى  جميع  وبمشاركة 
الحكومة، وفيما اكد دعمه لترشيع قانون جديد يصحح االخطاء والسلبيات 
الحكومة  التزام  رضورة  عىل  شدد  املاضية،  االنتخابات  يف  حصلت  التي 

بالسقوف الزمنية التي قطعتها عىل نفسها بشأن اجراء االنتخابات.
من  انه  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الزبيدي،  سالم  االئتالف،  يف  القيادي  وقال 
الطبيعي أن يكون اجتماع الرئاسات الثالث بشكل دوري السيما التغيريات 
التي اجرتها الحكومة والزيارات التي قام بها رئيس الوزراء لبعض الدول. 
الفتا اىل: ان رئيس الوزراء اطلع رئييس الجمهورية ومجلس النواب عىل هذه 
التطورات من اجل توحيد الخطاب، والتأكيد عىل اجراء انتخابات مجالس 
املحافظات يف الشهر العارش، وهذا ما حدده الربنامج الحكومي للسوداني .

امللفات.  كثرة  امام  للحكومة  تحديا  يعد  االنتخابات  اجراء  ان  وأضاف: 
مؤكدا: ان الرئاسات الثالث اتفقت عىل دعم الحكومة من اجل اجراء هذه 
االنتخابات وكذلك اجراء الحوارات مع بعض القوى السياسية من ضمنها 

الكتل املقاطعة للعملية السياسية إلجرائها.
واشار اىل: ان موقف ائتالف النرص ان يكون هناك تعديل لقانون االنتخابات، 
املشاركة  وغري  املعرتضة  القوى  ومنها  التعديل  بهذا  الجميع  يشارك  وان 
عدم  ويضمن  للجميع  العدالة  يضمن  قانون  ترشيع  يتم  لكي  بالحكومة 

تكرار الخالفات التي حصلت بسبب ما جرى يف االنتخابات املاضية.
بأن  الرؤية  ذات  لدينا  ايضا  الحكمة  وتيار  الفتح  وتحالف  نحن  وتابع: 
يصحح  جديد  قانون  فيها  يكون  ان  يجب  املحافظات  مجالس  انتخابات 
فيها الكثري من االخطاء والسلبيات، وان يشارك الجميع يف صياغة القانون. 
مبينا: ان هناك عدة نقاشات ممكن العودة اىل قانون سانت ليغو باحتساب 
الحايل بإجراء  القانون  التعديالت وممكن تعديل  االصوات مع اجراء بعض 
بعض التعديالت وهناك نقاشات حول هذا املوضوع وخالل االيام القادمة 

تبدأ الحوارات . 
وشدد عىل اهمية دعم الحكومة بإجراء االنتخابات وإنهاء جميع املشاكل 
رضورة  الوزراء  لرئيس  اكدنا  مضيفا:  السابق.  يف  حصلت  التي  واملعوقات 
الثقة  نفسها إلعادة  التي قطعتها عىل  الزمنية  بالسقوف  الحكومة  التزام 

بالشارع والعملية السياسية.
من جهته، قال عضو تيار الفراتني النائب السابق، عيل الغانمي، يف ترصيح 
صحفي: ان ”قانون االنتخابات يف الفرتة املقبلة سيخضع ملناقشات مطولة، 
االنتخابية  والعملية  السياسية  الكتل  قراءة مطولة ملصلحة  وتكون هنالك 
يف العراق، اضافة اىل عرض التجارب التي تم استخدامها يف االنتخابات منذ 

2005 ولحد االن“.
 2021 انتخابات  يف  حصل  ”ما  أن  الشخيص:  رأيه  وفق  الغانمي،  ورأى   
عاداً  السياسية“،  الكتل  لدى  املقبولية  وعدم  الجدل  أثار  جديداً  نمطاً  كان 
حسب  انتخابي  نظام  افضل  هو  انتخابية  دائرة  املحافظة  ”احتساب 

اعتقادي، ألن النائب يف الربملان يمثل عموم الشعب العراقي“.
 وأوضح أن ”انتخابات مجلس املحافظات ممكن ان تعتمد عىل نظام دوائر 
انتخابية، لكن يف انتخابات الربملان يفضل اعتماد املحافظة كدائرة انتخابية 
ألوانه،  سابق  االمر  ”هذا  أن  مستدركاً  القانون“،  عىل  بالتعديل  واحدة 
الشعب  مصلحة  من  قرارات  التخاذ  مستفيضة  ستكون  النقاشات  لكون 

العراقي“.
 وبخصوص موعد طرح هذا امللف يف مجلس النواب، توقع الغانمي ”تقديم 
واسع“،  جدل  فيه  وسيكون  املقبلة،  الثالثة  األشهر  يف  االنتخابات  قانون 
مؤكداً عىل رضورة أن ”يحسم هذا القانون من قبل الكتل السياسية لتهيئة 

الشارع آللية العمل االنتخابي، ولتناسب مع متطلبات الشارع العراقي“.
ويف وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس 
مفوضية  أمام  العقبات  تذليل  عىل  الحلبويس،  محمد  النواب  مجلس 

االنتخابات إلجراء انتخابات مجالس املحافظات.
مجلس  ”رئيس  إن  بيان  يف  الوزراء  مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
مجلس  رئيس  مع  مشرتكاً  اجتماعاً  عقد  السوداني  شياع  محمد  الوزراء 
املستقلة  العليا  املفوضية  رئيس  حرضه  الحلبويس،  ريكان  محمد  النواب 
لالنتخابات جليل عدنان، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة 

املستشارين يف مكتب رئيس الوزراء“.
التي تواجه عمل املفوضية  املعوقات  أن ”االجتماع خصص لبحث  وأضاف 
يف  لها  مقرر  كما  املحافظات  مجالس  انتخابات  إلجراء  واالستعدادات 
بهذا االستحقاق  للميض  املقبل واملتطلبات  العام  الحكومي خالل  الربنامج 

الدستوري وإكمال التسجيل البايومرتي للناخبني“.
واوضح أنه ”جرى خالل االجتماع استعراض ما تتطلبه املفوضية من دعم 
عىل  عملها  مواصلة  أجل  من  والتنفيذي  الترشيعي  املستويني  عىل  وإسناد 
أكمل وجه“، مشريا إىل أنه ”تم االتفاق عىل مواصلة التنسيق بني الحكومة 

ومجلس النواب لكل ما من شأنه تذليل العقبات أمام املفوضية“.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
تم التوقيع عىل االتفاق السيايس اإلطاري 
بني املكون العسـكري واملجلس املركزي 
للحريـة والتغيـري بالقـرص الجمهوري 
بالخرطوم وسط حضور محيل وإقليمي 

ودويل غفري.
ويأتـي ذلـك االتفاق وسـط أجـواء من 
األمـل أن يؤدي هذا االتفـاق اإلطاري إىل 
حل األزمة املعقدة التي يعيشها السودان 

منذ أكثر من عام. 
وبحسـب ما كشـفت عنه قـوى إعالن 
الحريـة والتغيـري الطرف املدنـي املوقع 
عىل االتفاق؛ فإن أبرز بنوده تتلخص يف:
تسـليم السـلطة االنتقاليـة إىل سـلطة 
مدنيـة كاملـة دون مشـاركة القـوات 
النظامية؛ وتتكون من مسـتوى سيادي 
مدنـي محـدود، بمهـام رشفيـة، يمثل 
راساً للدولة، ورمزاً للسيادة، وقائداً أعىل 
لألجهـزة النظامية؛ ومسـتوى تنفيذي 
يرأسه رئيس وزراء مدني تختاره القوى 
املوقعة عىل االتفـاق، إضافة إىل مجلس 
ترشيعـي وآخر لألمـن والدفاع يرأسـه 
رئيـس الـوزراء ويضـم قـادة األجهزة 
النظامية و6 من حركات الكفاح املسلح 

املوقعة عىل سالم جوبا.

 النـأي بالجيـش عـن السياسـة وعـن 
ممارسة االنشطة االقتصادية والتجارية 
االستثماربة؛ ودمج قوات الدعم الرسيع 
وقـوات الحـركات املسـلحة يف الجيـش 
وفقاً للرتتيبات التي يتـم االتفاق عليها 
الحقـا يف مفوضيـة الدمـج والترسيـح 
ضمـن خطـة إصـالح أمني وعسـكري 

يقود اىل جيش مهني وقومي واحد.
إصـالح جهـازي الرشطـة واملخابـرات 
ووضعهمـا تحت رئاسـة رئيس مجلس 
الوزراء، وحرص مهام جهـاز املخابرات 
عىل جمع املعلومات وتحليلها وتقديمها 
للجهـات املختصة وتجريده من سـلطة 

االعتقال أو االحتجاز.

إصـالح األجهـزة العدليـة بمـا يحقـق 
اسـتقالليتها ونزاهتها؛ وإطالق عملية 
شـاملة تحقق العدالة االنتقالية تكشف 
الجرائـم وتحاسـب مرتكبيهـا وتنصف 
الضحايـا وتـربئ الجـراح وتضمن عدم 
اإلفالت من العقاب وعدم تكرار الجرائم 

مرة أخرى

تنفيـذ اتفـاق سـالم جوبا مـع تقييمه 
وتقويمه بني السلطة التنفيذية ورشكاء 
السـيايس  اإلعـالن  وأطـراف  االتفـاق 
واستكمال السالم مع الحركات املسلحة 

غري املوقعة.
ازالة تمكني نظام 30 يونيو 89 وتفكيك 
مفاصلـه يف كافـة مؤسسـات الدولـة، 
املنهوبة،  األمـوال واألصـول  واسـرتداد 
ومراجعـة القـرارات التـي بموجبها تم 
إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثالثني 

من يونيو 1989
إطالق عملية شـاملة لصناعة الدستور، 
”صناعـة  مفوضيـة  إرشاف  تحـت 
الدستور“، للحوار واالتفاق عىل األسس 
والقضايـا الدسـتورية وبمشـاركة كل 

أقاليم السودان.
تنظيم عمليـة انتخابية شـاملة بنهاية 
فـرتة انتقاليـة مدتها 24 شـهرا عىل أن 
يتم تحديـد مطلوباتها والتحضري لها يف 
الدستور االنتقايل، لتكون ذات مصداقية 

وشفافية وتتمتع بالنزاهة.
كما أثـار االتفاق جدال وانقسـاما كبريا 
يف الشـارع السـوداني بني رافـض كليا 

ومتحفظ ومؤيد.
الرافضـني  قائمـة  تضـم  الرافضـون: 

مجموعـات متباينـة فكريا وسياسـيا 
وعىل رأسـهم تنظيم اإلخوان وواجهاته 
املختلفـة املنضويـة تحـت مـا يسـمى 
”التيـار اإلسـالمي العريـض“ والحزب 
الشيوعي وتجمع املهنيني األصل والحزب 
االتحـادي الديمقراطـي بزعامة محمد 
عثمـان املريغنـي؛ إضافـة إىل حـركات 
مسـلحة موقعـة عـىل اتفـاق السـالم 
السوداني، وعدد كبري من لجان املقاومة 

التي تقود الحراك الحايل يف الشارع.
املؤيـدون: تتمثـل األطـراف املوقعـة يف 
قيادتـي الجيش والدعـم الرسيع وقوى 
الحريـة  قـوى  مـن  املكونـة  االنتقـال 
والتغيري- املجلس املركـزي- وجماعتي 
املؤتمر الشـعبي املنفصل يف تسـعينيات 
القـرن املـايض مـن املؤتمـر الوطني - 
الجنـاح السـيايس لإلخـوان؛ ويحظـى 
االتفـاق بتأييد كبري مـن املجتمع الدويل 
واإلقليمي واالمم املتحدة، إضافة إىل عدد 
قليل من لجان املقاومة - بحسب بيانات 
لـم يتأكد موقع سـكاي نيوز عربية من 

صحتها.
املتحفظون: تحفظ حزب البعث العربي 
الحريـة  قـوى  يف  العضـو  االشـرتاكي 
والتغيري عىل االتفاق وأعلن انسحابه من 

التوقيع عىل االتفاق عىل مع مشـاركته 
يف االجتماعات واملناقشـات التي سبقت 

عملية التوقيع.
ويقـول الرافضـون مـن القـوى التـي 
شـاركت يف الحـراك الذي أدى إلسـقاط 
نظـام اإلخـوان إن االتفـاق لم يحسـم 
بشـكل واضـح مسـألة إبعـاد الجيـش 
عـن السـلطة، وتجاهل قضايـا العدالة 
وتفكيـك التمكـني؛ فيما تـرى عدد من 
لجـان املقاومة أن االتفاق ال يتسـق مع 
الالءات الثالثة املرفوعة يف الشارع والتي 
تتحدث عن عدم املشـاركة أو التفاوض 
مـع القيـادة العسـكرية الحاليـة. ويف 
الجانـب اآلخـر تقـول جماعـة اإلخوان 
واملجموعـات الصغـرية املتحالفة معها 

إن االتفاق يكرس لعلمانية الدولة.
يؤكد الداعمـون أن االتفاق يريس دعائم 
الحكـم املدني الذي يطالب به الشـارع، 
ويؤدي إىل إعادة استقرار البالد واالنفتاح 
مجـددا نحـو املجتمـع الـدويل وينفون 
بشـكل قاطع عدم اتسـاقه مع مطالب 
أنـه سـيكون  إىل  الشـارع، ويشـريون 
مفتوحـا إلبداء املالحظات والحوار حول 
القضايـا الخالفيـة وصـوال إىل االتفاق 

النهائي.

موسكو/ متابعة الزوراء:
هزت انفجـارات قاعدتني جويتني يف روسـيا، 

حسبما أوردت وسائل إعالم روسية.
وأشـارت التقارير إىل حدوث أحـد االنفجارات 
يف قاعدة تضم قاذفات قنابل اسرتاتيجية ذات 
قدرة عىل حمل أسـلحة نووية شاركت يف شن 
رضبات ضد أوكرانيا، وفيما لم تعلق السلطات 
األوكرانية وال الروسـية عىل الفور عىل السبب 
املحتمل لالنفجارات، كشـف وزيـر الخارجية 
الرويس، سـريغي الفـروف، أن حلف األطليس 
يشـكل ”تهديدا خطريا“ لروسـيا، وأن مواقف 
الغـرب باملخاطرة ”بصـدام مبارش بني القوى 

النووية ستكون له عواقب وخيمة.
من جانبها، قالت وكالة أنباء ”ريا نوفوستي“ 
الروسـية الحكوميـة إن ثالثـة جنـود قتلـوا 
وأصيب سـتة آخرون، ولحقت أرضار بطائرة 
فجر امـس االثنـني، عندما انفجرت شـاحنة 

وقود يف قاعدة جوية يف ريازان غربي روسيا.
وتضـم القاعدة طائرات بعيدة املدى تعمل عىل 

تزويد القاذفات بالوقود يف الجو.
يف سـياق منفصل، قالت السـلطات يف منطقة 
سـاراتوف الواقعة عىل طـول نهر الفولغا إنها 
تتحقـق مـن تقاريـر أفـادت بوقـوع انفجار 
يف منطقـة قاعـدة إنجلـز الجويـة، التي تضم 
قاذفات اسـرتاتيجية من طراز توبوليف - 95 
وتوبوليف - 160 شـاركت يف شن رضبات عىل 

أوكرانيا.
رومـان  سـاراتوف،  منطقـة  حاكـم  وقـال 
بوسـارجني، إنه لم تحـدث أرضار باملنشـآت 
املدنيـة. مضيفاً أن السـلطات تتحقق مما إذا 

كانت هناك أي حوادث يف منشآت عسكرية.
وتحدثت وسائل إعالم إقليمية عن سماع دوي 
انفجـار قوي بالقرب من قاعـدة إنجلز، ونقل 
عن بعض السكان قولهم إنهم شاهدوا وميضا 

من الضوء قادما من املنطقة.
يف أوكرانيـا، قـال مكتـب الرئيـس فولوديمري 
زيلينسـكي، امـس االثنـني، إن ثـالث رضبات 
صاروخية أصابت مسقط رأسه يف كريفي ريه 
يف جنوب وسـط أوكرانيا، ما أسـفر عن مقتل 

عامل يف أحد املصانع وإصابة ثالثة آخرين.
ويف منطقـة خاركيف شـمال رشق البالد، قتل 
شـخص يف قصـف بصواريـخ اس - 300 عىل 
البنيـة التحتيـة املدنيـة يف بلـدة كوبيانسـك، 

بحسب بيان مكتب الرئيس.
يف غضون ذلك، كشف وزير الخارجية الرويس، 
سـريغي الفـروف، امـس االثنـني، أن حلـف 
األطليس يشـكل ”تهديدا خطريا“ لروسيا، وأن 
مواقف الغـرب باملخاطرة ”بصدام مبارش بني 

القوى النووية ستكون له عواقب وخيمة“.
كمـا عّرب الفروف عن أسـفه لرفـض الواليات 
املتحـدة إجـراء محادثـات مع موسـكو حول 
”االستقرار االسرتاتيجي“ بشأن مجموعة من 

القضايا املتعلقة باألسلحة النووية.
وقـال إنـه بـدون محادثات مبـارشة بني أكرب 
قوتني نوويتني يف العالم، فإن الخطر عىل األمن 

العاملي سيزداد.
الترصيحـات، بعدمـا رفضـت  جـاءت هـذه 
موسـكو رشوط الرئيس األمريكي، جو بايدن، 
إلجراء مفاوضات بشـأن أوكرانيا مع الرئيس 

الرويس فالديمري بوتني.
دميـرتي  الكرملـني،  باسـم  املتحـدث  وقـال 
بيسكوف: إن موسكو ليست مستعدة للدخول 
يف محادثات إذا كان رشط واشـنطن أن تغادر 

روسيا أوكرانيا.
كما طالب بيسـكوف الواليـات املتحدة بقبول 
أن تحتفـظ روسـيا بـاألرايض األوكرانية التي 
احتلتهـا، يف حـني ندد بوتـني، الجمعة املايض، 
بالسياسات الغربية ”املدمرة“ الداعمة لكييف، 
وقـال للمستشـار األملاني أوالف شـولتس: إن 
الرضبات الروسـية املكثفة عىل البنى التحتية 

للطاقة يف أوكرانيا ”رضورية وال مفر منها“.
وقـال املتحـدث باسـم الكرملـني: إن الرئيس 
العمليـة  يواصـل  سـوف  بوتـني  فالديمـري 
العسـكرية يف أوكرانيا، لكنه منفتح، يف الوقت 

نفسه، عىل إجراء مفاوضات.
وجاء ترصيح بيسكوف خالل مؤتمر ُعقد عرب 
الهاتف، يف رد عىل سؤال بشأن ترصيح الرئيس 
األمريكـي جـو بايـدن، عـن إمكانيـة إجـراء 
محادثات مع بوتني حال انسـحبت روسيا من 

أوكرانيا.
وكان الرئيس األمريكي بايدن، قال إنه سـوف 
يتحدث مـع نظريه الـرويس بشـأن الحرب يف 
أوكرانيـا إذا مـا كان بوتني جاداً بشـأن إنهاء 
العمليـة العسـكرية، بعدمـا اكتفـى بالقـول 
سابقاً إنه يمكن لقادة أوكرانيا أن يقرروا متى 

يجرون محادثات سالم.

أجدابيا / متابعة الزوراء:
أعلن القائد العام للجيش الليبي، الجنرال خليفة 
حفرت، تمّسكه بالرتشـح لالنتخابات الرئاسية 
ورفضه ألي قاعدة دستورية تمنع العسكريني 
مـن الرتشـح لالنتخابات.وقال حفـرت يف كلمة 
خالل زيارتـه، امس االثنـني، إىل مدينة أجدابيا 
رشق البالد: إن املطالبني بمنع العسـكريني من 
املشـاركة يف االنتخابـات ”يعربون عن ضعفهم 
يف املمارسـة السياسـية، وخوفهم من أن تبقى 
صناديقهم فارغة وتمتلئ صناديق منافسيهم 
من العسـكريني بأصوات الناخبـني“، داعيا إىل 
رضورة تـرك الخيار للشـعب وللصندوق ولكل 

من يرى يف نفسه القدرة عىل املنافسة.
وكان املجلـس األعـىل للدولـة، قـد صـوّت عىل 
منع ترشـح مزدوجي الجنسـية والعسـكريني 
إىل االنتخابات الرئاسـية، وهـي نقطة الخالف 
القائمـة مع الربملان، التي عطلّت إقرار القاعدة 
الدسـتورية، وجعـل من الصعـب تحديد موعد 
”املتشـبثني  أن  االنتخابات.وأضـاف  إلجـراء 
بالسلطة ليسـوا من العسكريني وال ينتمون إىل 
املؤسسة العسكرية“، مشـددا عىل أن ”الحلول 
التلفيقيـة“ التـي يقودها السياسـيون، أثبتت 

عـدم جدواها، كما أّنها إضاعـة للوقت وللجهد 
وال يمكن أن تساهم إالّ يف تفاقم األزمات.

مـن جانـب آخـر، اعتـرب حفـرت أن سـيطرة 
املليشيات املسلحة عىل العاصمة طرابس وعىل 
مركز السـلطة التنفيذيـة العليا منذ سـنوات، 
أّدى إىل فشـل كل مسـاعي حل األزمـة الليبية، 
مضيفا أن مؤسسـات الدولة تحّولت إىل كيانات 
هّشـة خاضعة للمجموعات املسلّحة.وأكّد قائد 
الجيـش الليبـي: أن اسـتمرار هـذا الوضـع يف 
العاصمـة طرابلس، قد يدفع املدن والقرى التي 
تنعم باألمن واألمان يف ليبيا التخاذ قرار حاسم 
بإدارة شـؤونهم ومؤسسـاتهم ورسم خارطة 
طريق، بمعزل عن العاصمة.ووجه حفرت دعوة 
إىل املليشيات املسلحة للتخيل عن سالحها، الذي 
قـال إّنه ألحـق رضرا كبريا بالشـعب وبالدولة 
وعطّل كل املسـاعي الحميدة إليجاد الحل، كما 
أعاق بنـاء الدولة.تأتـي تحذيـرات حفرت، قبل 
لقـاء مرتقب بني رئييس الربملـان عقيلة صالح 
واملجلـس األعـىل للدولـة خالد املـرشي، لبحث 
توحيد السلطة التنفيذية وحّل خالفات القاعدة 
الدسـتورية لالنتخابـات، وبالتزامـن مع حراك 

سيايس دويل إليجاد مخرج لألزمة السياسية.

بغداد/ الزوراء:
عبـد  الجمهوريـة،  رئيـس  أعـرب 
اللطيف جمال رشـيد، امس االثنني، 
عن تطلّعـه لزيادة معـدالت التبادل 
التجـاري واالقتصادي، باإلضافة إىل 
الجانب الثقايف بني العراق وأرمينيا، 
فيمـا اكـد ان التنوع عنـرص قوة يف 

املجتمع العراقي.
وذكر بيان رئايس، تلقته ”الزوراء“: 
أن ”رئيس الجمهورية، عبد اللطيف 
جمـال رشـيد، اسـتقبل، يف قـرص 
بغـداد، وفـداً مـن وزارة الخارجية 

األرمينية“.
ورّحب رئيـس الجمهورية بـ“الوفد 
الزائر“، معـّرباً عن ”اعتـزاز العراق 
بالعالقـات التاريخيـة مـع أرمينيا 
والتي شـهدت مسـرية تعـاون بّناء 
ومثمر سـواء عىل املسـتوى الثنائي 

أو الدويل“.
”تطلّعـه  عـن  الرئيـس  وأعـرب 
لتمتـني تلـك العالقـات عـن طريق 
التجـاري  التبـادل  زيـادة معـدالت 
واالقتصـادي باإلضافـة إىل الجانب 

الثقـايف، وبما يتماىش مع مسـتوى 
البلديـن  بـني  املتميـزة  العالقـات 

الصديقني“.
الوفـد  أعضـاء  نقـل  مـن جانبـه، 

تحيـات الرئيس األرمينـي إىل رئيس 
بـ“جهـود  مشـيدين  الجمهوريـة، 
العـراق لتوطيـد جسـور الصداقـة 

والحوار مع جمهورية أرمينيا“.

وأكـد الوفـد ”حـرص بـالده عـىل 
واسـتمرار  التعـاون  مواصلـة 
التنسـيق مـع العراق عـىل مختلف 

املستويات“.

بـدوره، حّمل الرئيـس، عبد اللطيف 
جمال رشـيد، الوفـد الزائر ”تحياته 
فاهاكـن  األرمينـي  الرئيـس  إىل 
لـه  متمنيـاً  خاتشـاتوريان“، 
”التوفيق ولشعب أرمينيا مزيداً من 

االزدهار“.
رئيـس  اسـتقبل  ذلـك،  يف غضـون 
الجمهوريـة، عبـد اللطيـف جمـال 
رشـيد، يف قـرص بغـداد، السـكرتري 
العام للحركة الديمقراطية اآلشورية 

يونادم كنا والوفد املرافق له.
 وأّكـد رئيـس الجمهوريـة أهميـة 
التنـوع الـذي يزخـر بـه املجتمـع 
العراقي باعتباره عنرص قوة، مشرياً 
إىل أن املسيحيني العراقيني لهم مكانة 
محرتمة يف البالد، وأسهموا إىل جانب 
مختلف أطياف الشـعب يف بناء البلد 

ومواجهة مختلف التحديات.
ولفت الرئيـس إىل أهميـة أن يكون 
مسـيحيو العراق مسـهمني فاعلني 
يف الحيـاة السياسـية واالجتماعيـة 
والثقافية، وضمان العودة الطوعية 

للمهاجرين منهم.

@¿@µnÌÏu@µmá«b”@çËm@paäbv–„a
@ÒäÜb”@pbœàb”@·õm@b‡Áaáyg@NNbÓéÎä

ÚÌÎÏ„@Úz‹éc@›º@Û‹«

@bÓjÓ€@Úébˆã€@|í6€bi@Ÿè‡nÌ@6–y
pbibÉn„¸a@Âfl@µÌãÿè»€a@…‰fl@ùœãÌÎ

@fiÜbjn€a@p¸áÄÄ»fl@ÒÜbÌå@ÒäÎãÄÄö@á◊˚Ì@ÚÄÄÌäÏË‡ßa@êÄÄÓˆä
bÓ‰Ófläc@…fl@äbvn€a

بريوت/ متابعة الزوراء:
انعقـدت جلسـة مجلـس الـوزراء اللبناني، 
امـس اإلثنـني، يف الرسايـا الحكومـي مـع 
اكتمـال نصـاب أكثريـة الثلثـني، إثـر خرق 
وزيـر الصناعة يف حكومـة ترصيف األعمال 
جورج بوشكيان قرار مقاطعة اتخذه تسعة 

وزراء.
ويف مستهل الجلسة التي ُحدِّد جدول أعمالها 
بعـد التعديل بـ25 بنداً، قـال رئيس حكومة 
ترصيـف األعمال نجيـب ميقاتي: ”ماضون 
يف تحّمل مسـؤولياتنا مهما كثرت، وجلسـة 
امس هي استثنائية، خصوصاً امللف الطبي، 

الذي هو أكثر من استثنائي“.
وأشـار إىل أنـه ”إذا كان البعض يريد التلطي 
خلـف الدسـتور والعيش املشـرتك، فهما ال 
يتحققان بمـوت الناس، وليتحّمل كل طرف 

مسؤولية قراره ونتائجه“.
كما شارك وزير الشؤون االجتماعية هكتور 
حجـار يف الجلسـة رغـم إعالنـه املقاطعة، 
وذلك بعـد تيقنه مـن اكتمـال النصاب. ويف 
وقـت الحق، أعلن حجار أنـه عاد وخرج من 
الجلسـة بعدما لـم يلـَق طلبـه إنهاءها أي 
تجاوب، مضيفاً: ”كان األجدى لنا أن نتشاور 
كحكومة ونتفـق عىل كيفيـة إدارة البالد يف 
هـذه املرحلة لغاية انتخاب رئيس وتشـكيل 
حكومة أصيلة، ونرتك ملف الرئاسـة للنواب 

ومجلس النواب“.
ودخلـت حكومـة ميقاتي مرحلـة ترصيف 
األعمـال يف 22 مايو/ أيار املـايض، ويعيش 
لبنـان عـىل وقع شـغور رئايس منـذ انتهاء 
والية ميشـال عـون يف 30 أكتوبـر/ ترشين 
األول املايض، وفشـل الربملان مرات عديدة يف 

اختيار رئيس جديد.
وعـىل وقـع التصعيـد الكالمـي الحـاّد بني 
ميقاتي و“التيار“، والنداء الذي وجهه عون 
للوزراء باملقاطعة، أصدر تسـعة وزراء بياناً 

مشرتكاً، األحد، أعلنوا فيه عدم مشاركتهم يف 
الجلسة، داعني ميقاتي للعودة عن دعوته.

وأعلن الوزراء التسعة عن رفضهم ”مخالفة 
الدسـتور“ وعدم قبولهـم أن يكونوا رشكاء 
يف ”رضب امليثـاق الوطنـي“، وذلـك يف ظـّل 
حـال الحكومة بترصيف األعمال والشـغور 

الرئايس.
وراهـن ميقاتي عند دعوتـه مجلس الوزراء 
لالنعقاد عىل عدم مالقاة وزراء ”حزب الله“ 
و“حركة أمل“ (يرأسـها رئيس الربملان نبيه 
بـري) ”التيـار الوطني الحـر“ يف مقاطعته 
الجلسة، إىل جانب مشاركة وزيري حليفهما 
”تيـار املـردة“، االتصـاالت جونـي القـرم 
واإلعـالم زيـاد املـكاري، وال سـيما لتأمـني 
امليثاقية املسـيحية، ووزراء آخرين ”تلّبدت“ 
عالقتهم مع عون وباسيل يف الفرتة األخرية.

وقال وزير االتصاالت جوني القرم، لـ“العربي 
الجديد“: إنه بعيٌد عن األجواء السياسية، وال 

يقارب األمور من هذا التوّجه. 
موضحـاً أنه شـارك يف الجلسـة االمس ألنه 
يدير ”قطاعـاً تقنيـاً مؤتمناً عليـه، وهناك 
قـرارات يجب أن تصدر عـن مجلس الوزراء 

للحفاظ عىل استمراريته“.
القطـاع  يصيـب  رضر  ”أي  أن  إىل  وأشـار 
ـل هو مسـؤوليته، من هنـا واجٌب عيل  ُيحمَّ
رفع املسـؤولية عني من خالل املشـاركة يف 
الجلسـة، والدفـع باتجاه مناقشـة امللفات 

األساسية“.
ولفـت القرم إىل أن ”البند األهـم، الذي أخذه 
باليد إىل وزارة املال ومن دونه نواجه مشاكل 
يف هيئـة أوجـريو (اليـد التنفيذيـة لـوزارة 
االتصاالت اللبنانية)، وتلقينا وعداً بمناقشته 
اليوم من خارج جـدول األعمال، هو تحويل 
األموال املطلوبة إىل حسابات الوزارة من أجل 

تحويلها إىل أوجريو بطريقة قانونية“.
وأقـّر مجلس الوزراء اللبناني، يف الجلسـة، 

عدداً مـن البنـود التي أدرجت عـىل جدول 
وتعويـض  بالصحـة  تتعلـق  األعمـال، 
ومسـاعدة  األمنيـة،  للقـوات  النقـل 
اجتماعيـة للعسـكريني يف الخدمة الفعلية 

واملتقاعدين.
وأعلـن وزير اإلعالم، زياد مكاري: أنه ”تقّرر 
تأجيـل بنـود كثـرية، ألنـه من املستحسـن 
مناقشـتها يف جلسة يكون فيها عدد الوزراء 
املشـاركني أكثر من الحارض اليوم“. وأشار 
يف املقابـل إىل أن كل الـوزراء كانـوا عىل علم 

بالجلسة وجدول أعمالها.
يف السـياق، أعلـن ميقاتـي أنـه طلـب عقد 
اجتماع بعد ظهر امس، يجمع الوزراء كلهم 
الذين حـرضوا واملقاطعني، للبحث يف جميع 
املواضيع، مشـدداً عىل أنـه ”ال نريد حصول 
أي رشذمـة يف املجتمـع اللبنانـي، واملهم أن 

نكون يداً واحدة“.
وأشـار ميقاتي إىل أن ”ال وزير ملكاً، بل كلنا 
يف خدمـة البالد لتمرير هذه املرحلة الصعبة، 

وهنـاك ملفـات أساسـية كانـت الرضورة 
تقتـيض إقرارهـا، سـواء امللـف الصحي، أو 
حتى موضوع أوجريو، فلو لم تعقد الجلسة 
امـس وتؤمـن االعتمـادات للهيئـة، لكانت 
االتصاالت الدولية ستتوقف، واإلنرتنت خالل 

أسبوع من اآلن“.
وقـال ميقاتي إن املجلس أخذ بمعظم جدول 
األعمال، وبعض الوزراء بعد املناقشة رفضوا 
بعـض البنود ولـم يحصل التصويـت عليها 
وسـحبت، ومجلس الوزراء قام بدوره كامالً 

حسب األصول.
موضحـاً أن الجـدول عـّدل من 65 بنـداً إىل 
25، بعـد األخـذ بمالحظـات وزراء، منهـم 
املقاطعون، الذيـن طالبوا باختصـاره، فتم 

ذلك.
وأكـد ميقاتـي أن خطوته ال يـراد منها أخذ 
أي  وجـود  أو  الجمهوريـة،  رئيـس  مـكان 
نوايا طائفية ومذهبية، داعياً يف السـياق إىل 

انتخاب رئيس لحل كل املسائل.
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بغداد/الزوراء:
اعلـن مجلـس الخدمـة االتحادي، 
الفائزيـن  اسـماء  االثنـني،  امـس 
وزارة  يف  العلوميـني  بتعيينـات 

الصحة.
محمـود  املجلـس  رئيـس  وقـال 
التميمـي، خـالل مؤتمـر صحفـي 
اسـتقبل  «املجلـس  ان  حرضتـه 
املجلس مايقارب ٤١ الف قيد، حيث 
بلغت عدد الدرجات التي تم التنافس 

عليها ٣٧٩١ درجة وظيفية».
واوضـح، ان «عدد القيـود التي تم 
قبولهـا بعد التدقيـق ٧ االف و٤٣٩ 
درجـة»، مبينـا ان «املجلـس بارش 
بارسـال رسـائل الكرتونية لجميع 
املتقدمـني العالمهـم بحالـة سـري 

اجراءات التوظيف».
الحارضيـن  «عـدد  ان  اىل  واشـار 
لالختبـار بلغ ٦ االف و٩٠٥، يف حني 
بلغ عـدد الغيـاب ٥٣٤»، منوها ان 
«عـدد القيـود التي قبـل اعرتاضها 
١٠٦٨ قيـداً، فيما بلغت عدد القيود 

املرفوض اعرتاضها ٤٨٥».
وتابـع، ان «عـدد القيـود املقبولني 
ضمـن احتياط العـام املايض بلغت 
شـهادة  حامـل  بينهـم  مـن   ٩٢٣

واحد، وتـم قبـول ٩٠١ منهم و٢٢ 
خارج الخطـة»، الفتـا اىل ان «عدد 
املقبولني من حملة الشهادات العليا 

العلوميني بلغ ٥٥ مقبوال».
شـملت  «التعينـات  ان  واضـاف، 
املهـن  ذوي  اختصاصـات  جميـع 
الساندة البالغة ٢٩ تخصصاً، اذ ان 
املنافسة تمت بحسب عدد الدرجات 
املخصصـة لوزارة الصحـة»، مبينا 

ان «الحـدود الدنيا لقبول املتقدمني 
للتعيـني تراوحـت ما بـني ٣٠ـ  ٥٠ 

درجة».
ولفـت، اىل ان «املجلـس راعـى عند 
قبول طلبات التعيني تنفيذ القوانني 
النافـذة بشـأن القنـوات الخاصـة 
األرهـاب  وضحايـا  بالسـجناء 
والشـهداء، فضال عن تحديد نسبة 
لـذوي االحتياجـات الخاصة وألول 

مرة»
كمـا أعلنـت وزارة املاليـة، امـس 
االثنني، عن انجاز الوجبة السـابعة 
من الدرجات الوظيفية املسـتحدثة 
لحملة الشهادات العليا (املاجستري 

والدكتوراه والدبلوم العايل).
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  وقالـت 
«الزوراء» ان «دائرة املوازنة يف وزارة 
املالية انجزت، ، اجراءات إستحداث 

الدرجـات الوظيفيـة لتعيني حملة 
الشهادات العليا والخريجني األوائل 
ضمـن مـالك وزارة التعليـم العايل 
(الوجبـة  درجـة   ٢١٤٤ والبالغـة 
-وزارة  :ـ(  وكاآلتـي  السـابعة) 
التعليـم العـايل (دكتـوراه) ١٢٩٧ 
(ماجسـتري)  االتصـاالت  -وزارة 
وزارة   : العـايل  ١٩٣-الدبلـوم 
-١١٠ املاليـة  ٦-وزارة  الخارجيـة 

التعليم  الزراعـة ١٨٩-وزارة  وزارة 
-١٩٥ الصحـة  ٢٥-وزارة  العـايل 
وزارة الكهرباء ٤-وزارة النفط ١٣-
وزارة اإلعمار واإلسكان ٨٢ -وزارة 
الرتبيـة ١٠٠) وتابعت ان «ذلك جاء 
اسـتنادا اىل قـرار مجلـس الـوزراء 
رقـم ٢٨١ لسـنة ٢٠٢٢ ، واحـكام 
قانـون الدعم الطـارئ / الفقرة ٣ 
، ومن املشـمولني بالقـرار رقم ٥٩ 
لسـنة ٢٠١٧، وتعيـني الخريجـني 
االوائـل املشـمولني بقانون رقم ٦٧ 
لسنة ٢٠١٧»، مشرية اىل انه «سيتم 
تزويد الوزارة بأسـماء املعينني من 
قبـل مجلس الخدمة اإلتحادي، عىل 
ان يتحمل مجلـس الخدمة و وزارة 
التعليم العايل صحة وسالمة بيانات 

الفئات املشمولة بالتعيني».

الديوانية/الزوراء:
الهنـديس  الخدمـي  الجهـد  فريـق  بـارش 
الحكومـي، امـس االثنـني، بحملـة تقديـم 
الخدمـات بمحافظة الديوانيـة، بتوجيه من 

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقـال عضـو الفريـق عبـد القـادر الدخيـل 
«الـزوراء» «انطالقـاً من املنهـاج الحكومي 
لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
حول تقديم الخدمات الحقيقية، تم تشـكيل 
فريق الجهد الخدمي والهنديس بموجب قرار 
مجلـس الـوزراء ٢٨٦ الذي أخذ عـىل عاتقه 
تقديم الخدمات الرسيعة للمناطق املحرومة 
من قبل الحكومة بعيداً عـن الروتني»، مبينا 
ان «الفريق بارش يف عدة مناطق من العاصمة 
بغداد، وحسـب توجيه رئيس مجلس الوزراء 
محمد شـياع السـوداني ان تكـون الديوانية 
هـي املحافظة األوىل يف تقديـم الخدمات بعد 
بغـداد، بارشت كـوادر املحافظـة والوزارات 

ضمن حملة كبرية يف املحافظة».
وتابع أن «هناك جهداً لوزارة املوارد املائية يف 
حي االمني، واآلن جهد يف منطقة سيد محمد 
مـن اجـل تقديم الخدمـات الرسيعـة لكافة 

القطعات منهـا الرتبية والصحـة والطرق»، 
موضحا أن «النتائج سـتكون ملموسـة عىل 
أرض الواقع، فمعظم سـاكني هذه املناطق 

من الفقراء».
وأضـاف الدخيـل أن «الكثـري من الـوزارات 
أعلنت اسـتعدادها لتكون حارضة مع الجهد 
الخدمـي يف محافظـة الديوانيـة منها وزارة 
واإلسـكان  األعمـار  املائيـة ووزارة  املـوارد 

والتجـارة والنفـط بتقديمهـا مـادة الوقود 
ونحـن نعمل بـروح الفريق الواحـد من أجل 

تنفيذ املهمة».
فيمـا، أكـد قائممقـام الديوانيـة كاظم عبد 
اللـه يف ترصيح صحفـي أن «الجهد الخدمي 
والهنـديس انطلق اليوم يف منطقة دور سـيد 
محمد»، موضحا أن «أعمال الخدمية تضمنت 
قـص وتعديل الشـوارع وتوفري مادة الحىص 

الخابط (السبيس) وتسليك شبكة كهرباء».
وذكر معاون املحافظ الفني محسن حمزة يف 
ترصيح صحفي أن «جميع اآلليات والكوادر 
والدوائر مشرتكة بارشت كفريق عمل واحد، 
حيث سـتكون هنـاك خطة ثانيـة للمناطق 
املحرومـة يف املحافظة بعـد االنتهاء من دور 

سيد محمد».
أهـايل منطقـة سـيد محمـد يف  واسـتبرش 
الديوانية خري بفريق الجهد الخدمي الهنديس 
النطـالق الحملة والتي انتظرتهـا منذ عقود 

مضت.
وأكـد املواطـن نعيـم حمزة «نسـتبرش خريا 
بمبـارشة الفريق الجهد الخدمـي والهنديس 
باعمـال توفري الخدمـات وتعديل الشـوارع 

ورفع النفايات».
وأعلـن فريـق الجهـد الحكومـي، يف وقـت 
سـابق، عن إعداد هيكلية لتقديـم الخدمات 
للمحافظات، أوضح رشوط شـمول املناطق 

بالخدمات.
يذكـر ان فريـق الجهـد الخدمـي والهنديس 
انجز اعمال تقديم الخدمات يف مناطق ناحية 

النهروان بنسبة ٦٠ باملئة.
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 بغداد/الزوراء:
نظـم املئات مـن العاملني بصفة عقـود يف مصفى كربالء املقدسـة النفطي، امس 
االثنـني، وقفـة احتجاجية داخـل للمطالبـة بإلغاء قـرار إنهاء عقودهـم من قبل 
الرشكة املشـغلة للمصفى. وقال أحد العاملني املحتجني  إن «املحتجني الذين نظموا 
هذه الوقفة للمطالبة بإنصافهم وعدم قطع أرزاقهم هم من العاملني الذين انتهت 
مدة عقودهم مع الرشكات العاملة يف املصفى»، مبيناً أن «إئتالف الرشكات الكورية 
ألزمـت املتعاقدين املنتهية عقودهم عىل إخالء املصفى يف مدة أقصاها نهاية شـهر 
كانون األول الحايل». وأضاف أن «العاملني العراقيني هم أوىل من غريهم يف الحصول 
عىل فرصة عمل علماً أن العمال االجانب هم ممن ليس لديهم إذن رسمي بالدخول 
اىل البلـد ( الفيـزا ) وهذا األمر تّم بعلـم إدارة املصفى»، مطالبـاً «بتجديد عقودهم 
أو تمديدهـا أو إدخالهـم يف دورات تدريبيـة تؤهلهـم للعمـل يف منشـآت املصفـى 

املختلفة».

بغداد/الزوراء:
أعلنـْت وزارة الهجرة واملهجرين، امس االثنني، عودة أكثر من ٢٥٠ نازحاً ملناطقهم 
تمهيـداً إلغالق مخيم باملوصـل. وذكر بيان للـوزارة تلقته «الزوراء» أنه «تماشـياً 
مـع الربنامج الحكومي النهاء ملـف النزوح وغلق املخيمات، اعلنـت وزير الهجرة 
واملهجريـن ايفان فائق جابرو، عن إعادة (٢٦٨) نازحاً من مخيم الجدعة الخامس 
يف املوصـل اىل مناطق سـكناهم األصليـة يف (املوصـل والقيارة والرشقـاط القراج 
مخمور حمام العليل) تمهيداً الغالقه». وأكدت جابرو بحسب البيان «وجود وجبات 
عودة اخرى وبإعداد أكرب وحسـب رغبتهم بالعودة خالل األيام القادمة بالتنسـيق 
مـع منظمـة الهجرة الدولية iom»، مشـرية اىل «تسـليمهم مبالغ ماليـة بدل نقل، 

ومتابعة احتياجاتهم وطلباتهم بعد عودتها».

بغداد/الزوراء:
كشـفت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة، امس االثنني، مالبسات جريمة قتل 
غامضـة تعرضـت لها احدى الفتيات، فيما اشـارت اىل اعتقـال الجناة يف محافظة 

ميسان.
وذكـرت الوكالة يف بيان ورد لــ «الزوراء»، انه» بتاريخ ١٣ /١١ /٢٠٢٢ اسـتخربنا 
بوجود جثـة مجهولة الهوية تعود إلحدى الفتيات  وعليهـا اثار تعذيب داخل ردهة 
طـوارئ مستشـفى الصدر وعىل الفور تم تشـكيل فريق عمل من قبل مدير قسـم 
مكافحة اجرام ميسـان مـن ثلة من الضباط واملنتسـبني االكفاء وبإرشاف مبارش 
مـن قبل قائد رشطة املحافظة نظرا لخطورة القضيـة وتأثريها يف الرأي العام وقد 
أثمـرت هذه الجهود و بفرتة وجيزة وبعد مقاطعة املعلومات إىل كشـف مالبسـات 

الجريمة».
وتابـع البيـان «تبـني ان املجني عليهـا ( ف ع خ) والتي تعود الجثـة لها قتلت عىل 
يد شـقيقها والذي اعـرتف رصاحة بعد إلقاء القبض عليه بأنـه قام بقتلها لوجود 

مشاكل عائلية حيث انه قام برضبها رضًبا مربحا ادى إىل وفاتها».
وأشـار اىل انه «دونت أقوال  شقيقة املتهم وزوجها الذين جلبوا الجثة إىل مستشفى 
الصـدر وذكروا انهـم قاموا بجلبها للمستشـفى وتركها دون ابالغ السـلطات مما 
ينطوي ذلك تحت التسـرت عىل الجر يمة»، الفتـا اىل «تدوين اقوالهم بدائيا وقضائيا 

واجراء كشف الداللة وجاء مطابقا لالعرتافات».

بغداد/الزوراء:
أصدرت الهيئة الوطنية للتنسيق االستخباري، امس االثنني، توجيهات تخص قضاء 

سنجار.
وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن القومي يف بيان تلقته «الزوراء» ان «مستشار 
األمن القومي قاسم األعرجي ترأس، اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق االستخباري، 
بحضور قادة مجتمع االستخبارات»، مبينا ان «االجتماع ناقش املوضوعات املدرجة 

عىل جدول األعمال واتخذ القرارات والتوصيات الالزمة بشأنها».
واضاف انه «جرى مناقشـة الوضع الحايل يف قضاء سـنجار، واستعراض الظروف 
األمنيـة واالجتماعيـة واالقتصادية، وكذلك تحديـد العوامل املؤثـرة عىل الوضع يف 
القضاء بشـكل عـام، إقليميا ومحليا»، موضحا ان «املجتمعني ناقشـوا مسـارات 
تطويـر واقع قضاء سـنجار، بما يفيض إىل اسـتقرار أمني ومجتمعـي ويعزز من 

مكانة وأهمية القضاء».
وتابع انه «تم التوجيه األجهزة األمنية بالعمل الجاد واملستمر، لالرتقاء بواقع قضاء 
سـنجار أمنياً واسـتخباراتياً، بما ينسـجم والربنامج الحكومي، ووفقا للمعطيات 
التي ناقشـها االجتماع سـيتم رفع التوصية برؤية موحدة تعرض عىل القائد العام 

للقوات املسلحة، للبّت بها».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط، امس االثنني، إنجاز 

املنصة الوطنية لإلعمار والتنمية.
وذكـر بيان للـوزارة تلقتـه «الـزوراء» أن 
«املنصـة عبارة عن قاعـدة بيانات مكانية 
تحتوي عىل املخرجات التحليلية والتقارير 
النهائيـة والجـداول اإلحصائيـة لبيانـات 
املشـاريع»، مشـرية اىل انها «ُتدار من قبل 
دائرة الربامج االستثمارية الحكومية وتعّد 
نافذة للتفاعل املجتمعـي باللغتني العربية 

واإلنكليزية».
وأضاف أن «املنصـة توفر بيانات جغرافية 
ُمحدثة بشكل مستمر يمكن الوصول إليها 
عن طريـق شـبكة اإلنرتنـت وبصالحيات 
دخـول محددة، فضـًال عن كونهـا واجهة 
جغرافيـة تفاعليـة ُتمكـن املسـتخدم من 
استخدام عدة أدوات ملتابعة تنفيذ املشاريع 
واسـتخراج اإلحصائيـات بطرائق سـهلة 
ومتطـورة ومـن خـالل الواجهة الرئيسـة 
الجغرافيـة  البوابـة  إىل  الوصـول  يمكـن 
انشـطة  وبوابـة  للمشـاريع  التفاعليـة 
اإلدارة التنفيذيـة للتخفيف مـن الفقر عن 
طريق الدخول إىل الرابـط الخاص باملنصة 

.«(https://mnpcd.gov.iq)
وتابـع أن «املنصـة تهـدف بشـكل رئيس 
إىل تعظيـم اإلفـادة من املعلومـات املكانية 
التـي توفرهـا يف توضيـح اولويـات الدولة 
ووضعهـا  املشـاريع،  مـن  وإحتياجاتهـا 
بشكل كامل امام صناع القرار بما يُمكنهم 
من التخطيط الكفء الرشيد وتجنب تكرار 
تضارب املشاريع وتوجيه التمويل أو الدعم 

بالشكل املناسب».
واوضـح ان «املنصة مصممة طبقا ألفضل 
التنميـة  جهـود  لدعـم  الدوليـة  املعايـري 
املستدامة، وتهدف ايضا إىل تعزيز الحوكمة 
املحليـة مـن خـالل تمكـني السـكان من 
الدخـول يف حلقـة حـوار وتغذية عكسـية 
تتعلق باملشـاريع والخدمات واإلصالحات، 
إضافـة إىل إنهـا توفـر العديد مـن األدوات 
التحليلية التي تتيح للمستخدمني استخراج 
املعلومـات اإلحصائيـة املكانيـة والتقارير 

اللوحية والخرائط التفصيلية».

بغداد/الزوراء:
أكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي نعيم 
العبودي، امـس االثنني، ان هنـاك تحديات 

تتعلق بموازنة وزارة التعليم.
وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء» أن «وزير 
التعليم العايل والبحث العلمي نعيم العبودي 
وصل اىل جامعة الكوفة يف محافظة النجف 
األرشف لالطالع عىل سري العملية التعليمية 

ومتابعة املشاريع األكاديمية».
وأضـاف أن «وزيـر التعليم نعيـم العبودي 
الجامعـة  مجلـس  مـع  اجتماعـا  عقـد 
بحضور رؤسـاء جامعات الكوفة والفرات 
األوسـط التقنيـة وجابر بن حيـان الطبية 
وناقش متطلبات الدعم املبارش للمؤسسـة 
الجامعيـة ومراكزها البحثيـة ومخترباتها 
التعليميـة»، مؤكدا أن «الوزارة تحرص عىل 
جعل الجامعات العراقية مراكز اسـتقطاب 
معريف ورافـدا مهما لكل قطاعـات الدولة، 
فضال عـن توظيف مخرجاتهـا يف مجاالت 
خدمة املجتمـع». وتابع أن «هناك تحديات 
تتعلق بموازنة وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي الفتا اىل تفعيل كل اإلمكانات املتاحة 
بالربامـج  املرتبطـة  املسـتلزمات  لتذليـل 
اىل  التعليـم  وزيـر  واسـتمع  البحثيـة». 
«مداخـالت أعضاء مجلـس الجامعة الذين 
رحبـوا بالزيارة امليدانيـة واملتابعة املبارشة 
لبيئـة الجامعـات العراقية ومسـتلزماتها 

العلمية والتعليمية».
وافتتـح وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
العلميـة  بنايـة األقسـام  العبـودي  نعيـم 
بكلية طب األسـنان وأطلـع عىل مخترباتها 
ومراكزها العلمية ووجه بالتحديث املستمر 

للمسارات العلمية التخصصية.

بغداد/الزوراء:
صـادق نائب رئيـس الوزراء وزيـر النفط حيان عبـد الغني، 
امس االثنني، عىل تعيني (١٠٧٢) من خريجي معاهد التدريب 

النفطي لعامي (٢٠٢٠-٢٠٢١).
وذكر بيان لوزارة النفط، تلقته «الزوراء» أن «الدائرة اإلدارية 
يف الـوزارة أصدرت األمر الوزاري بتعيني (١٤٤٣) من خريجي 
معاهد التدريـب النفطي لعامـي (٢٠٢٠-٢٠٢١) وتوزيعهم 

بني التشكيالت النفطية».
وأضاف، أن «نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني 
صادق عىل األمر الوزاري بالتعيني،  بعد موافقة مجلس املوقر 
وفق القرار املرقم (٢١٢) لسنة ٢٠٢٢ وكتابي وزارة املالية» .

وتوزيـع  تعيـني  تضمـن  الـوزاري  «األمـر  أن  إىل  وأشـار 
(١٠٧٢) خريجـاً عـىل الـرشكات النفطية وبحسـب الحاجة 

والتخصص».
وكانت وزارة النفط قد فاتحت مجلس الوزراء ووزارة املالية، 

يف وقت سـابق، السـتحصال املوافقات الالزمـة ولتخصيص 
الدرجات الوظيفية وذلك الصدار األمر الوزاري بالتعيني.
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بغداد/ الزوراء:
الخاصـة  املصـارف  رابطـة  أعلنـت 
العراقيـة، امس االثنـني، أن إجراءات 
البنك املركـزي بزيادة عـرض الدوالر 
عرب منافذه املعتمدة ستؤدي إىل عودة 

أسعار الرصف إىل معدالتها رسيعاً.
سـمري  الرابطـة،  مستشـار  وقـال 
النصـريي، يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 

إن ”الظروف االقتصادية والسياسية 
وتداعياتها تؤثر سـلباً عىل االستقرار 
املـايل،  والنظـام  النقـدي  النظـام  يف 
وبالتايل سيؤدي ذلك إىل عدم االستقرار 

االقتصادي وإرباك السوق“.
وأضـاف النصـريي ”منـذ عـدة أيام 
بـدأت موجة جديـدة مـن االنتقادات 
مـن بعـض وسـائل اإلعـالم املتأثرة 
التي يطلقهـا ويحركها  بالشـائعات 
املضاربـون يف سـوق رصف العملـة 
بهـدف خلـق حالـة مـن التشـويش 
وعدم االستقرار ومحاولة جر السوق 
النقـدي إىل عدم االسـتقرار وإفشـال 
خطط البنك املركزي يف السيطرة عىل 
املعـدالت املسـتهدفة لسـعر الرصف 
والذي اسـتمر مستقراً منذ تعديله إىل 
األسـعار الجديدة للمالية وللمصارف 

والجمهور“.
اسـتغلوا  ”املضاربـني  أن  إىل  ولفـت 
انخفاض مبيعات الدوالر يف نافذة بيع 
العملـة األجنبية والتي أوضحها البنك 
املركزي يف بيان األسـبوع املايض بأن 
السـبب هو تطبيق منصـة إلكرتونية 
التحويـل  عـىل  للسـيطرة  جديـدة 
الخارجي عىل غـرار منصة خطابات 

الضمان املنفذة حالياً“.
الفتاً إىل أنه ”بالنظر لعدم االسـتعداد 
الـكايف للمصـارف املحليـة مـع بـدء 
التطبيـق التجريبـي للمنصة، فقد تم 
تأجيـل جزء من الحـواالت الخارجية 
ممـا ترتـب عليـه انخفـاض حجـم 

مبيعات نافذة بيع العملة األجنبية“.
وأكـد أن ”من الشـائعات األخرى هو 

أن البنـك املركـزي سـيجري تغيـرياً 
جديداً عىل السعر الحايل“، موضحاً أن 
”البنك املركزي أعلن مراراً بعدم وجود 
نية بتغيري السعر حالياً وأوضح اآلثار 
السـلبية ألي عملية تغيري يف السـعر 
عـىل االقتصـاد الوطنـي والتبـادالت 
التجارية والتعامالت املرصفية املحلية 

والخارجية مع دول العالم“.

وتابع أن ”سـعر الرصف يحدده البنك 
املركـزي وفقاً لتأثريات وانعكاسـات 
الواقع االقتصـادي يف بلد مثل العراق 
يعاني من تحديات وتداعيات وأزمات 
بنيـوي  وخلـل  وماليـة  اقتصاديـة 
ومنهجـي يف إدارة االقتصـاد واملال ال 
يتحملهـا البنك املركـزي بمفرده ألن 
دوره واضح ومحدد ومسـتقل يرتكز 
ألدوات  وفقـا  االقتصـاد  تحفيـز  يف 
النقدية، ولكن  السياسـة  وتطبيقات 
ذلك ال يتحقق بدون التنسيق املشرتك 
املاليـة والقطاعـات  السياسـة  مـع 
االقتصادية األخرى وتفعيل االقتصاد 
الحقيقـي وتنويـع مصـادر الدخـل 
االقتصاد  أحاديـة  القومي ومغـادرة 
باالعتمـاد عىل النفط كمـورد رئيس 
يشـكل  93% مـن إيـرادات املوازنـة 
املحـيل  الناتـج  و 57% مـن  العامـة 

اإلجمايل“.
البنـك  ينتقـدون  ”الذيـن  أن  وأكـد 
املركزي يجب أن يعوا ذلك أن إجراءاته 
التي أعلن عنها باألمس بزيادة عرض 
الدوالر عرب منافذه املعتمدة واملصارف 
سـتؤدي حتمـاً إىل عـودة السـعر إىل 

معدالته املستهدفة حتماً ورسيعاً“.

بغداد/ الزوراء:
أحىص صندوق اإلسكان التابع لوزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة، 
امس االثنـني، املبالغ املرصوفة عـىل القروض منذ بداية العـام، فيما أكد 

رصف ترليون وأكثر من 400 مليار دينار.
وقـال املكتب اإلعالمي للصنـدوق يف بيان تلقته ”الـزوراء“: إن ”مجموع 
املبالـغ املرصوفة منذ بدايـة هذا العـام بلغـت (1.456.378.453.000) 
تريليوناً واربعمائة وسـتة وخمسـني ملياراً وثالثمائة وثمانية وسـبعني 

مليوناً واربعمائة وثالثة وخمسني الف دينار“.
مبيناً أن ”مجموع املبالغ املرصوفة بعموم املحافظات خالل شهر ترشين 
الثاني املـايض بلغت (153.264.700.000) مئة وثالثة وخمسـني ملياراً 

ومئتني واربعة وستني مليونا وسبعمائة ألف دينار“.
وأشار البيان إىل أن ”عدد املعامالت املقدمة الكرتونيا من قبل املقرتضني عىل 
املوقع االلكرتوني للصندوق منذ بداية هذا العام بلغ (34.489) معاملة“، 
الفتاً إىل أن ”عدد املعامالت املكشوفة خالل شهر ترشين الثاني املايض بلغ 
(6.842) معاملة، فيما بلغ عدد املعامالت املكشوفة خالل منذ بداية العام 
ولغاية شهر ترشين الثاني (65.148) معاملة“.وأكد أن ”الصندوق يطبق 
قـرار إلغاء معاملة صحة الصدور مـع الدوائر التي دخلت ضمن املرشوع 
الوطنـي إللغاء معاملـة صحة الصـدور ومنها دائرة التسـجيل العقاري 
إضافـة إىل الدوائر البلدية التابعة ألمانة بغداد ومحافظة بغداد“، موضحاً 

أن ”هذه الخطوة تهدف اىل التخفيف عن كاهل املواطن“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيـط، امس االثنـني، انها بصدد بناء 16 مدينة سـكنية يف 
بغداد وعدد من املحافظات، مشـرية اىل أن تلك املدن ستوفر 1.5 مليون وحدة 
سـكنية. من جانـب متصل، اتفقت لجنة االسـتثمار والتنمية النيابية وهيئة 
االسـتثمار الوطنيـة عىل التعـاون للوصـول اىل اتفاق جديد مـع رشكة هنوا 
الكورية السـتئناف العمل يف مرشوع مجمع بسـماية السكني.وقال املتحدث 
باسـم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، يف ترصيح صحفي: إن ”هناك 
119 مرشوعا سـكنيا مدرجا ضمـن خطط الوزارة، بانتظـار املوافقة عليها 

للتنفيذ بأقرب وقت“.
وأضـاف الهنداوي أن ”الوزارة بصدد بناء 16 مدينة سـكنية يف بغداد وكربالء 
املقدسـة والنجف األرشف والبرصة واألنبار والديوانية واملثنى وبابل وواسط، 

فضال عن استكمال مجمع بسماية السكني“. 
وأشار اىل أن ”تلك املدن، ستوفر ما ال يقل عن مليون و500 ألف وحدة سكنية 
تحـوي خدمات صحية وتعليمية وطرقا حديثـة إضافة إىل تزويدها بخدمات 

املاء واملجاري والكهرباء، الفتا إىل الحاجة إىل تخصيص أموال لتنفيذها“.
من جانب متصل، اتفقت لجنة االسـتثمار والتنمية النيابية وهيئة االستثمار 
الوطنيـة عـىل التعاون للوصـول اىل اتفـاق جديد مـع رشكة هنـوا الكورية 

الستئناف العمل يف مرشوع مجمع بسماية السكني.
وقالـت رئيس السـن للجنة، النائـب ڤيان عبد العزيز، خالل اجتماع مشـرتك 
امـس االثنني مـع الهيئة الوطنية لالسـتثمار: ان ” اللجنـة النيابية اجتمعت 
مؤخرا مع السـفري الكـوري يف بغداد، للوصول اىل صيغـة نهائية لالتفاق مع 

الرشكة الكورية املنفذة ”.
واوضحـت ان ” اللجنـة النيابيـة عازمة عىل حل جميـع الخالفات خالل مدة 
قصرية، كون املرشوع يعد احد اهم املشـاريع السكنية واكربها، ويعول عليه 

يف توفري سكن مالئم ألصحاب الدخل املحدود“.
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بغداد/ الزوراء:
اعلن املجلس العاملـي للذهب، امس 
االثنـني، ان هنـاك اقباالً كبـرياً عىل 
رشاء املعـدن االصفر من قبل البنوك 
املركزيـة الدولية، فيما اشـار اىل ان 
العـراق حافظ عـىل مرتبته الثالثني 
عامليـا من بني اكـرب الـدول امتالكا 

الحتياطي الذهب.
وقـال املجلـس يف احـدث جـدول له 
لشهر كانون االول/ ديسمرب الحايل، 
واطلعـت عليه ”الزوراء“: ان ”رشاء 
الذهـب مـن البنوك املركزيـة ارتفع 
بشـكل كبـري خـالل شـهر ترشين 
االول املـايض، حيـث أضافت البنوك 
املركزية 31 طنـًا صافياً من الذهب 

إىل االحتياطيات الدولية العاملية“.
الذهـب  ”مشـرتيات  ان  واضـاف 
اقترصت عـىل البنك املركـزي لدولة 
اإلمـارات العربية املتحـدة الذي كان 
أكرب مشـرت خـالل الشـهر املذكور، 
حيث أضاف ما يزيد قليالً عن تسعة 
أطنـان إىل احتياطاتـه مـن الذهب، 
كمـا اشـرتى البنك املركـزي الرتكي 
تسـعة أطنـان ايضا مـن الذهب يف 
ترشين االول/ اكتوبر املايض، كذلك 
أطنان،  أوزبكستان تسـعة  اضافت 
وكازاخسـتان ثالثة أطنـان، والهند 

وقطر طناً واحداً لكل منهما“.
واشـار اىل ان ”العـراق حافـظ عىل 
موقعـه العاملي بعـد ان صعد عرش 
مراتب يف شـهر تموز بعد رشائه 34 

طنا مـن الذهب ليصل اىل املرتبة 30 
من اصل 100 دولة مدرجة بالجدول 
لتبلـغ  للذهـب  احتياطـي  بأكـرب 
حيازته من الذهب 130.4 طن وهي 
تمثـل %8.4 مـن باقـي احتياطاته 

االخرى“.
واوضح املجلس العاملي ان ”مجموع 
احتياطيـات الذهب للـدول العربية 
السـعودية،  وهـي،  االوىل  الخمـس 
ولبنـان، والجزائر، والعراق، ومرص، 
ارتفعـت اىل 1.039 الـف طن نتيجة 
رشاء كل مـن العراق ومرص كميات 

كبرية من املعدن االصفر“.
وعامليـا مـا زالـت الواليـات املتحدة 
االمريكيـة ترتبـع عىل قامـت باقي 
الدول بأكرب حيـازة للذهب يف العالم 
وبواقع 8.133 الف طن، تليها املانيا 
3.355 الـف طنـا، ومن ثـم جاءت 
ايطاليا 2.451 الف طن، فيما تذيلت 
باملرتبـة  الشـعبية  الو  جمهوريـة 
100 بواقع 900 كيلوغرام، تسبقها 

جمهورية كوبا بواقع طنا واحـد“.
وكان العراق قد اعلن يف 27 حزيران/ 
يونيـو املـايض عـن رشاء كميـات 

جديدة من الذهب بما يقرب من 34 
طنًّـا، وبنسـبة زيـادة قدرها 35% 

عىل ما كان يف حيازته.
يذكـر ان مجلـس العاملـي للذهـب 
والـذي يتخـذ مـن اململكـة املتحدة 
مقراً، يمتلك خربة واسـعة ومعرفة 
عميقـة بالعوامـل املسـببة لتغيـري 
السـوق ويتكون أعضـاؤه من أكرب 
العالـم  يف  الذهـب  تعديـن  رشكات 

وأكثرها تقدماً.
مـن جانب محـيل متصـل، ارتفعت 
أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ 

يف األسـواق املحلية بالعاصمة بغداد 
بشكل طفيف، فيما استقر يف اسواق 
اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس 

االثنني.
إن أسـعار الذهـب  وقـال مصـدر: 
يف أسـواق الجملـة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سجلت صباح امس، 
سـعر بيـع للمثقـال الواحـد عيـار 
21 مـن الذهـب الخليجـي والرتكي 
واألوروبـي بلـغ 375 الـف دينـار، 
وسـعر الرشاء 371 الفاً، فيما كانت 
اسـعار البيع ليوم امـس االحد 374 

الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار إىل: أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيـار 21 مـن الذهب العراقي سـجل 
ارتفاعـا طفيفاً أيضاً عنـد 345 الف 

دينار، وبلغ سعر الرشاء 341 ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيـار 21 يرتاوح بني 375 
الف دينار و 385 ألفـاً، فيما تراوح 
سـعر البيع مثقال الذهـب العراقي 

بني 345 الفاً و 355 الف دينار.
أمـا اسـعار الذهـب يف اربيـل فقـد 
شـهدت اسـتقرارا، حيث بلغ سعر 
بيع مثقـال ذهب عيار 24 بيع 435 
ألـف دينـار، وسـجل عيـار 21 بيع 
385 ألـف دينـار، فيما سـجل عيار 
18 بيـع 330 الف دينار.. ويسـاوي 
املثقـال الواحد من الذهب (خمسـة 

غرامات).

بغداد/ الزوراء:
التقـى وزير التجارة، اثري داود الغريري، يف مكتبه، امس االثنني، السـفري 

الرويس يف بغداد ايلربوس كوتراشيف والوفد املرافق له .
وتم خالل اللقاء، حسـب بيـان لوزارة التجارة، بحث عـدة ملفات اهمها 

تعزير العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين وحل امللفات العالقة .
وذكر الغريري انه :“ يجب السعي لفتح آفاق جديدة للتعاون املشرتك مع 
الجانب الرويس يف كافة املجاالت وتقريب وجهات النظر بني رجال االعمال 

لكال البلدين ”.
واكد حرص العراق عىل تطوير العالقات التجارية واالقتصادية مع جميع 
دول العالـم يف ضـوء توجهات الحكومـة اىل االنفتاح عىل السـوق العاملي 

واهمية تطوير وتنمية العالقات املشرتكة يف كل االصعدة .
مـن جهته، اعرب السـفري الرويس عـن رغبة الحكومة الروسـية بتفعيل 
العالقـات الثنائية بني البلدين يف كافة املجاالت رغم الظروف التي تمر بها 

روسيا والعالم وتداعيات الحرب الروسية األوكرانية.
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بغداد/ الزوراء:
وفق بيـان حصص إنتـاج النفط لدول 
أوبك+، الـذي اطلعت عليـه ”الزوراء“، 
يسـتمر خفض إنتـاج النفط يف شـهر 
بمقـدار   2023 الثانـي  يناير/كانـون 
مليونني برميل يوميـا، إذ قرر التحالف 
تعديـل اإلنتاج الطوعي بدًءا من شـهر 
2022 حتـى  الثانـي  نوفمرب/ترشيـن 

ديسمرب/كانون األول 2023.
وحسب االتفاق فإن حصة إنتاج العراق، 
يف شـهر يناير/كانـون الثاني سـيبلغ 
4.431 مليون برميل يومًيا، بانخفاض 

قدره 220 ألف برميل يومًيا.
ويقدر إنتاج اململكة العربية السعودية 
 10.478 بــ  املقبـل  الشـهر  يف   2023
ماليـني برميل يومًيـا، بانخفاض 526 

ألف برميل يومًيا.
وسيبلغ إنتاج اإلمارات يف الشهر املقبل 
3.019 مليون برميل يومًيا، بانخفاض 

قدره 160 ألف برميل يومًيا .
وسـينخفض انتـاج الكويـت بمقـدار 
135 الف برميل يوميا ليصل اىل 2.676 

مليون برميل يوميا.
كما سـينخفض إنتاج الجزائر بمقدار 
48 ألـف برميـل يومًيا عن مسـتويات 
 1.007 شهر أغسـطس/آب، ليسـجل 

مليون برميل يومًيـا، بموجب حصص 
إنتاج النفط لدول أوبك+.

وسـينخفض انتاج روسـيا من النفط 
بمقدار 526 الف برميل يوميا ليصل اىل 

10.478 مليون برميل يوميا .
وبموجب االتفاق فإنه سيكون مجموع 
انتاج اوبك لشهر كانون الثاني 41,856 
مليـون برميل يوميا وهـو اقل بمقدار 
مليونني برميل يوميا عن حصص انتاج 

اوبك لشهر اب املايض.
مـن جانب اخر، أحصـت وزارة النفط، 
امـس االثنـني، كميـة مكثفـات الغاز 
املصدرة خالل 11 شـهراً، فيما أشارت 

إىل التوجـه لتصديـر 3 شـحنات مـن 
مكثفات الغاز خالل الشهر الحايل.

وقال مديـر الهيئـة التجارية يف رشكة 
غاز البـرصة التابعة للوزارة، سـلطان 
املالكـي: إن ”الرشكـة صـدرت لغايـة 
اليـوم األول من كانون األول الحايل، 27 
شـحنة (باخـرة)، من مكثفـات الغاز 

بواقع 438 ألف طن“.
وأضـاف أن ”الرشكة بصـدد تصدير 3 
شحنات من مكثفات الغاز خالل شهر 
كانـون األول الحايل، بواقع 16 الف طن 
لـكل شـحنة“، بحسـب وكالـة األنباء 

الرسمية.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، 
امس االثنني، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم 
كردسـتان.وقال مصدر: إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية 
يف بغـداد، سـجلت صباح امـس 149500 دينـار عراقي مقابل 
100 دوالر أمريكـي، فيما كانت االسـعار ليـوم االحد 149650 
دينار عراقـي مقابل 100 دوالر امريكي.وأشـار إىل أن اسـعار 

البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسـواق املحلية يف 
بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع 150000 دينـار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 149000 دينار عراقي 
لـكل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، 
فإن اسعار الدوالر يف البورصة سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ 
سعر الدوالر البيع 149300 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء 149200 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، مرتفعا 

بنسبة (0.19%).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (1.566.914.688) سـهما، بينما بلغت 

قيمة االسهم (1.976.883.598) دينارا. 
واغلق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امس عـىل (583.99) نقطة 
مرتفعـا بنسـبة (%0.19) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(582.86) نقطة.
وتم تداول اسهم (40) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبـح عدد الـرشكات املوقوفة بقرار مـن هيئـة االوراق املالية لعدم 

التزامها بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (9) 

ماليني سهم بقيمة بلغت (9) ماليني دينار عىل اسهم رشكة واحدة.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(249) مليون سـهم بقيمة بلغت (371) مليـون دينار من خالل تنفيذ 

(51) صفقة عىل اسهم 5 رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركزي منـذ عام 2009، ويسـعى إلطالق نظـام التداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصاالت والصناعـة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.
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جمهورية العراق                              العدد:4516/ب/2021
مجلس القضاء االعىل                      التأريخ: 1/12/2022

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية            
محكمة بداءة النارصية

اعالن
اىل املدعى عليه (امري مرزة حسني حسن)

أصـدرْت محكمة بداءة النارصية بتأريخ 9/6/2022 قرارها 
الغيابي بحقك والقايض بتصحيح الخطأ املادي الوارد يف اسم 
املدعـي عليـه (املطلوب تصحيـح الخطأ املادي ضـده) (امري 
مـريزة حسـني حسـن) وجعله (امري مرزة حسـني حسـن) 

وتأشري ذلك حاشية يف قرار الحكم.
وملجهوليـة محـل اقامتـك قـرر تبليغك بواسـطة صحيفتني 
محليتني ولك حق االعرتاض واالسـتئناف والتمييز خالل املدة 

القانونية ووفق االصول.
القايض
عادل خلف جاسم

جمهورية العراق                    العدد: 2364 /ش/2022
مجلس القضاء االعىل             التاريخ : 4/12/2022

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ 

م / اعالن
اىل/ املدعى عليه (عيل حسني غالب)

اقامـت املدعية (فيحاء جواد حمـد) دعوى تطلب فيها 
تأييـد حضانـة وملجهولية محـل اقامتك تقـرر تبليغك 
بصحيفتـني محليتـني بالحضـور امـام هـذه املحكمة 
صباح يـوم املرافعة املصـادف 28/12/2022 ويف حال 
عـدم حضـورك او من ينـوب عنك قانونا سـوف تجري 

بحقك املرافعة غيابيا ووفقا للقانون واألصول.

القايض 



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7852     Tue    6     Dec     2022العدد:   7852    الثالثاء     6      كانون األول    2022

@äÎá€a@Âfl@lbzè„¸a@äã‘m@ÚÌÏßa@Ú‹é
åbn‡æa

بغداد/ متابعة الزوراء 
قدم نادي القوة الجوية لكرة السلة، امس االثنني، طلبا لالنسحاب من الدوري املمتاز.

وذكر النادي يف طلب موجه إىل االتحاد العراقي لكرة السلة: «نود إعالمكم بانسحاب فريق نادينا املشارك 
بدوري كرة السلة املمتاز ملوسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣، ألسباب خاصة يمر بها فريق نادينا».

وسبق لنادي دجلة الجامعة االنسحاب من منافسات دوري السلة املمتاز قبل ايام قليلة. 
يشـار اىل ان حامـل اللقب نادي النفط انهى منافسـات املرحلة االوىل من الـدوري املمتاز متصدرا جدول 

تريب الفرق.

ãºcÎ@ã–ñc

åbn‡æa@äÎá€bi@¡éÏ€a@¡–„@Û�ÉnÌ@ıaäÎç€aÎ@Ú†ãì€a@Û‹«@åÏ–‹€@ÚÌÏßa@ÜÏ‘Ì@Ïj◊b◊a

بغداد/ الزوراء:

اسَتقبَل رئيُس االتحاد العراقّي 

القدم ”عدنـان درجال“   لُكرِة 

امس االثنني  الَسـفرَي اليابانّي 

”ماتسـوموتو  العـراق  يف 

املُرافـق  والوفـَد  هوتـويش“ 

لـه، يف مقـر االتحـاد بُحضوِر 

ُعضـوي االتحاد فـراس بحر 

العلوم ومحمـد نارص، وبحَث 

الطرفـان ُسـبَل التعـاون بني 

البلدين عىل الَصعيِد الُكروّي.

وأشاَد رئيُس االتحاد بالتطوِر 

الكبـرِي الـذي تعيشـُه الُكـرُة 

اليابانّية، والنتائج الطيبة التي 

حققهـا منتخُب السـاموراي 

الجارّيـة   ٢٠٢٢ مونديـال  يف 

وتصـدره  قطـر،  يف  أحداثـه 

املَجموعَة  واستحقاٍق  بجدارٍة 

انتصـاره عىل  الخامسـة بعد 

بَحجـِم  كبرييـن  ُمنتخبـني 

إسـبانيا وأملانيـا، وإزاحة أحِد 

للُمنافسِة  املُرشحِة  املُنتخباِت 

عـىل اللقـِب، وهـو املنتخـُب 

األملانّي.

السـفرُي  قـّدَم  جهتـه،  مـن 

وامتنانـه  ُشـكره  اليابانـّي 

لالتحـاِد العراقّي عـىل َحفاوِة 

االسـتقباِل، وأثَنـى عـىل دعِم 

ملَسـريِة  العراقـّي  الُجمهـوِر 

املُنتخِب يف كأس العالم .

اليابانّي  الجانـب  وأكَد رغبـَة 

بتوسـيِع آفـاِق الَتعـاوِن بني 

االتحاديـن العراقّي واليابانّي، 

وتعزيزها عىل ُمستوى جميع 

الفئـات  السـيما  املُنتخبـاِت، 

العمرّيـة التـي تعـدُّ الركيـزَة 

األساسّية للُمنتخِب األول.

وحَرض السفرُي اليابانّي ُمباراَة 

الوسط  الزوراء ونفط  فريقي 

التي أقيمت يف َملعِب الشـعب 

الـدويلّ برفقـِة ُعضـو اتحـاد 

الُكـرِة فـراس بحـر العلـوم، 

بالَجماهـري  إعجابـه  وأبـدَى 

التـي حيَّته بحفـاوٍة، وهتفت 

له أثناء ُحضوره املُباراة.

اليابانـّي  السـفرُي  وأبـدَى 

هوتـويش“  ”ماتسـوموتو 

رغبتـه بزيـارٍة ثانيـٍة قريبـٍة 

ملقرِّ االتحاِد سـيحدُد موعدها 

يف وقٍت

@›j‘nèÌ@Òãÿ€a@Üb•a@êÓˆä
@Ô„bibÓ€a@7–è€a
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بغداد/ ليث العتابي 
تغلب القـوة الجوية، عـىل الرشطة بهدف 
نظيـف يف املبـاراة التي اقيمـت عىل ملعب 
الشـعب الـدويل ضمـن الجولـة (8) مـن 

الدوري املمتاز لكرة القدم.
وسـجل فريق الفوز للقوة الجوية اكاكبو 

ويلسـن اكاكبو (د. 85).
وبهـذا الفوز يعود فريق القـوة الجوية اىل 
صدارة الـدوري بـ 18 نقطة بفارق نقطة 

عن الكهرباء والنجف.
واسـتعاد الـزوراء نغمة االنتصـارات بعد 
تغلبـه عـىل ضيفه نفـط الوسـط بنتيجة 
(0-1)، يف املبـاراة التـي أقيمـت بملعـب 

الشعب الدويل .
وسـجل هـدف الـزوراء الوحيـد مدافعـه 
مصطفـى محمد يف الدقيقـة 11 من زمن 
اللقـاء، بعـد أن نجـح يف ترجمـة مجهود 
فريقـه عرب هجمة مرتدة منظمة ، ليتقدم 
من الطـرف األيمن ويضـع تصويبته عىل 

يمني حارس نفط الوسط عيل كاظم.

الـزوراء  مدافـع  تعـرض  اللقـاء  وشـهد 
محرتفه املغربي سـفيان طـالل إىل إصابة 

بليغة.
وتمكـن أربيـل مـن تجـاوز عقبـة ضيفه 
النفط بنتيجة (0-2)، يف املباراة التي جرت  
بملعب فرانسـو حريري .واقتنص هيليوو 
مونريو الهدف األول لفريقه أربيل بالدقيقة 
77، وضاعـف البديل أمجـد رايض النتيجة 

بإحرازه الهدف الثاني يف الدقيقة 82.
وتغلب الكهرباء عـىل ضيفه زاخو بنتيجة 
(0-1)، يف املبـاراة التـي أقيمـت  بملعـب 
املدينـة الـدويل بالعاصمـة بغداد.وتمكـن 
الغاني ستيفن بافور من إحراز هدف الفوز 
الثمني  يف الدقيقة 44 من زمن املباراة التي 

غابت عنها الجماهري.
ويف مباراة اخرى ، أقيمت بالتوقيت نفسه، 
خيـم التعادل السـلبي عىل نتيجـة مباراة  
نفط ميسـان وضيفه الصناعـة، يف اللقاء 
الـذي اسـتضافه ملعب ميسـان األوملبي ، 

وسط حضور جماهريي متوسط.

بغداد / إعالم اللجنة األوملبية :
حقق املنتخب الوطنـي العراقي للثالثي 
(الرتايثلـون) يف بطولة غرب آسـيا التي 
تقـام بمدينـة الخرب يف اململكـة العربية 
السـعودية بمشـاركة 11 منتخباً عربياً 
مـن القـارة الصفـراء هي: السـعودية 
واالردن  واالمـارات  وقطـر  والكويـت 

ولبنـان وسـوريا والبحرين و سـلطنة 
عمان و فلسطني.

وقال رئيـس االتحـاد العراقـي للثالثي 
الوطنـي  املنتخـب  ان  فريـق:  بختيـار 
للثالثـي حصل عىل املركـز الثاني فرقياً 
وهي نتيجة مطمئنة بالنسـبة التحاده 
كونها جاءت عـىل وفق ما تم التخطيط 

له يف هذه املرحلة من عمل االتحاد.
وأشـار فريـق اىل: ان الالعـب العراقـي 
باقر إدريس حقق الوسام الذهبي فردياً 
متفوقـاً عىل أبرز الالعبني املشـاركني يف 
البطولة التي شـهدت مشـاركة واسعة 
ألبرز املنتخبات والالعبني العرب بمنطقة 

غرب آسيا.

%b»€a@ëd◊@ÔˆbË„@…iä@∂g@›ÁdnmÎ@|Óu6€a@p˝◊ãi@ÊbibÓ€a@‚çËm@bÓmaÎã◊
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الدوحة / متابعة الزوراء : 
حقـق منتخـب كرواتيـا االنتصـار عىل 
اليابـان بـركالت الرتجيـح، بعـد نهاية 
الوقت األصيل واإلضايف بالتعادل اإليجابي 
ضمـن  اإلثنـني،  امـس  مسـاء   (1-1)
منافسات الدور ثمن النهائي، بمونديال 

قطر 2022، يف استاد الجنوب.
سجل لليابان دايزن مايدا يف الدقيقة 43، 
بينما سجل إيفان برييزيتش لكرواتيا يف 

الدقيقة 55.
املنتخـب  مـن  بضغـط  املبـاراة  بـدأت 
اليابانـي، حيـث تلقـى تانيجوتيش كرة 
عرضيـة داخل منطقـة الجزاء، وسـدد 
رأسـية بجانب القائـم األيمن يف الدقيقة 

.2
وجـاء الـرد رسيعا مـن الكـروات، عرب 
برييزيتش الذي اسـتغل خطـأ من دفاع 
اليابـان وانطلـق داخل منطقـة الجزاء، 
وسـدد كرة قويـة تصدى لهـا الحارس 

جوندا يف الدقيقة 7.
وصـوب جفاريـدول العـب كرواتيا كرة 
قويـة من خـارج منطقة الجـزاء، مرت 

أعىل مرمى اليابان يف الدقيقة 23.
وجـاءت أخطر محاوالت منتخب اليابان 
يف الدقيقـة 40، بتسـديدة سـاقطة من 

كامادا لكنها مرت فوق مرمى كرواتيا.
واقتنـص دايـزن مايـدا هـدف التقـدم 
تلقـى  حيـث   ،43 الدقيقـة  يف  لليابـان 
تمريرة من زميله مايا يوشـيدا بعد خطأ 

لدافع كرواتيا، وأسكن الكرة يف الشباك.
وانتهـى الشـوط األول بتقـدم اليابـان 

بهدف دون رد.
واصـل  الثانـي،  الشـوط  بدايـة  ومـع 
اليابانيون التهديد، بتسـديدة من كامادا 
مرت أعىل مرمى كرواتيا يف الدقيقة 46.

وصـوب ماتيـو كوفاسـيتش العب خط 
وسـط منتخـب كرواتيا كـرة من خارج 
املنطقة، مرت بمحـاذاة القائم األيمن يف 

الدقيقة 48.
ونجح إيفان برييزيتش يف تسجيل هدف 
التعـادل لكرواتيـا يف الدقيقـة 55، حيث 
تلقى كرة عرضية من الطرف األيمن عرب 

زميلـه ديان لوفرين وسـدد كرة رأسـية 
عىل يسار الحارس.

وتألـق جونـدا حـارس مرمـى منتخب 
اليابـان، يف التصدي لتسـديدة قوية من 

لوكا مودريتش يف الدقيقة 62.

وصوب برييزيتش كـرة قوية من خارج 
منطقـة الجـزاء، مـرت بجانـب القائم 

األيمن يف الدقيقة 76.
املحـاوالت دون أي فعاليـة  واسـتمرت 
حقيقية، لينتهي الوقت األصيل بالتعادل 

اإليجابـي، ويتـم االتجـاه إىل األشـواط 
اإلضافية.

وأرسل ميتوما قذيفة من خارج منطقة 
الجزاء، تصدى لها حارس كرواتيا برباعة 

يف الدقيقة 104.

وسدد لوفرو ماير كرة عىل حدود منطقة 
الجزاء، مرت بجانب القائم األيمن.

واتجه الفريقان إىل ركالت الرتجيح، التي 
ابتسمت للكروات بنتيجة (1-3)، بعدما 

أضاع مينامينو وميتوما العبا اليابان.

بغداد/ الزوراء
التقى وزير الشباب والرياضة  أحمد املربقع 
يف مكتبـه أعضـاء الهيـأة االداريـة لنـادي 
الزوراء الريايض الذين قدموا لتقديم التهنئة 
والتربيكات  لتسـنمه منصب وزير الشـباب 

والرياضة. 
وجـدد املربقع دعمه لنادي الـزوراء وجميع 

ألـوان  التـي تدافـع عـن  الكبـرية  األنديـة 
الرياضـة العراقية يف االسـتحقاقات الدولية 
وتمثيلهـا خـري تمثيـل بمختلـف األلعـاب 
الرياضية، وجـرى خالل اللقاء اسـتعراض 
عدد مـن الجوانب التي تتعلـق بعمل األندية 
واستقطابها للمواهب فضال عن االستفادة 
مـن خـربة روادهـا النجـوم الذيـن مثلـوا 

املنتخبـات الوطنيـة يف دعم تنظيـم ونجاح 
بطولة الخليج يف البرصة. 

وعـّرب الحضور مـن اعضاء الهيـأة اإلدارية 
لنـادي الـزوراء عـن شـكرهم وتقديرهـم 
لحفاوة االستقبال و الطروحات املهنية التي 
تدعـم الحركـة الرياضية يف العـراق بصورة 

عامة من قبل الوزير.

Òãíbjfl@Òãy
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لكـي نفهـم الحملـة املسـعورة التي شـنت عـىل قطر يف سـباقها 
الحضاري بصفتها ممثل للحضارة العربية اإلسـالمية، الن املونديال 
يبقى يف ابعاده الحقيقية حدثا عامليا كبريا ينطوي عىل مئات األهداف  
املكنونة يف طياته. أما املعلن منها فهو ما يتعلق باللعب وهو ما ليس 
له عالقة يف السـباق الحضاري فالخسـارات التـي رضبت منتخبات 
املانيا واألرجنتني وفرنسـا والربتغال وحتى عدم تأهل إيطاليا أصال، 
كلهـا من األمور التي تعد هامشـية، وربما حتى الجانب االقتصادي 
عـىل الرغم مـن أهميته فانه يقع أيضا يف تشـكيلة األهـداف املعلنة 
حتى بعـد ان علمنا ان كل دقيقة من الوقت بدل الضائع تكلف 300 

الف دوالر، فقد جاء يف اعالم املونديال ان :
مجلة اقتصادية سـويرسية كشفت عن أن الزيادة يف وقت مباريات 
كأس العالـم 2022، من خالل املدة الكبرية للوقت بدل الضائع، ربما 
يكون وراؤها أبعاد اقتصادية أكثر مما هي رياضية، بعدما أوضحت 
أن االتحـاد الـدويل يحقق مبلغاً مالياً يصـل إىل 300 ألف دوالر «277 
ألـف فرانـك سـويرسي»، مقابل كل دقيقـة لعب زائدة عـىل الوقت 

األصيل للمباراة.
واسـتعرضت املجلة الزيادة الكبرية يف الوقت اإلضايف، حيث أصبح ال 
يقـل عن 7 دقائق، ويصل إىل 10 دقائـق أو حتى 14 دقيقة، وذلك يف 
دور املجموعـات فقـط، وحالياً يف دور الــ 16، مقارنة بالوقت بدل 
الضائع الذي كان يصل إىل 5 دقائق، يف أقىص األحوال خالل املباريات 

األخرى التي تقام حول العالم.
ورغـم تفسـري بريلويجي كولينا رئيـس لجنة الحـكام يف «الفيفا»، 
أن زيـادة مـدة الوقت بدل الضائع، يأتي من أجـل زيادة وقت اللعب 
الفعيل، فإن املجلة السويرسية اعتربت أن األمر ال يتعلق فقط بزيادة 
مدة اللعب الفني، ولكنه يرتبط باألموال، حيث كشف تقرير «الفيفا» 
املايل للفرتة املحاسبية من 2015 إىل 2018، عن عائدات بلغت قيمتها 
1.6 مليار دوالر يف مجال التسـويق، الحصة العظمى منها هي كأس 
العالم، وبحسـبة عـدد املباريات التي تقـام يف النهائيات فإن دقيقة 
اللعب الواحدة تدر عىل «الفيفا» ما يعادل 277 ألف فرانك سويرسي 
«300 ألف دوالر»، ما يعني أن املال يزداد بهذه الطريقة يف «مونديال 
قطـر»، فيما من شـأنه أن يتضاعف بشـكل ضخـم للغاية يف كأس 
العالم 2026، التي تشـهد مشـاركة 48 منتخباً، باملخترص فإن عدد 

أكرب من املباريات ووقت أطول باللعب يعني أمواالً أكثر!.“ 
حتى هذه املعلومة ال تشـكل ثقال خارقا او بعدا حقيقيا يف السـباق 
الحضـاري ملونديـال قطـر، ببسـاطة الن املـال مرهـون بلحظتـه 
وتحصيله يف زمن الناس هذا ليس باالمر الخطري، واما اعداد الشعوب 
وتهيئتهـا ملرحلة مقبلة من عمر االنسـان فوق هـذا الكوكب، فهي 
النقطـة الفاصلة يف هذا السـباق وهـذا ما تنبه اليه أعـداء مونديال 
قطر متأخرين نسـبيا فسـعروا حملتهم التي اكتووا بجحيمها بعد 
ان أنجـزت قطر ما مطلوب يف زمن قيايس مقارنة بمونديال الربازيل 
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الدوحة / متابعة الزوراء:
األرجنتيني  املدرب  املكسيكي،  املنتخب  مشجعي  من  عدد  استقبل 
لدى  سيئ  بشكل  بالدهم  ملنتخب  الفني  املدير  مارتينو،  جرياردو 
املوفقة  غري  املشاركة  بعد  سيتي  مكسيكو  العاصمة  إىل  عودته 
الصحف  بعض  وأشارت  قطر.  يف   ٢٠٢٢ العالم  كأس  بطولة  يف 
قبل  من  لإلهانة  تعرض  عاما)   ٦٠) مارتينو  أن  إىل  األرجنتينية 
عدد قليل من املشجعني الغاضبني لدى عودته إىل مكسيكو سيتي. 
ونرشت صحيفة «ال ناسيون» األرجنتينية مقطعا مصورا تظهر فيه 
بعض هذه اإلهانات اللفظية. ورغم محارصة املصورين واملشجعني 

ملارتينو، حرص املدرب عىل التزام الهدوء خالل خروجه من مبنى 
املطار. وكان مارتينو توىل مسؤولية الفريق يف ٢٠١٩، لكنه ودع 

البطولة الحالية يف قطر من الدور األول (دور املجموعات). وقال 
يف  تواجده  خالل  للعبة  املكسيكي  االتحاد  رئيس  لويزا  دي  يون 

قطر: «يعلم مارتينو أن األجواء السلبية وفشل الفريق يف املونديال 
يجعل من املستحيل استمراره مع الفريق». وأوضح خايمي 

أوردياليس املدير الريايض للمنتخب املكسيكي: «نقدره 
كرة  يف  ولكن  إمكانيات...  وصاحب  كبري  كمدرب 

القدم، النتائج هي ما تهم».

الدوحة / متابعة الزوراء:
يتجدد الرصاع بني العمالقني الهولندي واألرجنتيني، عندما 
يتواجهان يف ربع نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢، عىل ملعب 

لوسيل يوم الجمعة املقبل.
املواجهات  من  العديد  األذهان،  إىل  اللقاء  ذلك  ويعيد 
يف  آخرها  وكان  العالم،  كأس  يف  الفريقني  بني  التاريخية 

نصف نهائي مونديال الربازيل ٢٠١٤.
املباراة،  نجم  هو  رومريو  سريجيو  الحارس  كان  وحينها 
بعدما قاد األرجنتني للفوز بركالت الرتجيح (٤-٢)، عقب 

انتهاء الوقتني األصيل واإلضايف بالتعادل السلبي.
املونديال،  نهائي  إىل  املباراة  تلك  بفضل  األرجنتني  وعادت 

منذ آخر وصول يف نسخة ١٩٩٠.
صفوف  يف  التاريخية  املواجهة  هذه  من  تبقى  من  لكن 

املنتخبني؟
التانجو،  لراقيص  الحايل  املنتخب  صفوف  يف  يتواجد  وال 

سوى القائد والنجم ليونيل مييس.
وشارك مييس يف املباراة حينها بالكامل، ونجح يف تسجيل 

ركلة ترجيح بنجاح.
األرجنتني  قائمة  يف  أيضا  ماريا  دي  آنخيل  تواجد  وقد 
ملونديال ٢٠١٤، لكنه غاب عن نصف النهائي أمام هولندا 

بسبب اإلصابة.
عىل  حينها،  األرجنتني  مدرب  سابيال،  أليخاندرو  واعتمد 

تشكيلة مكونة من:
ديميكيلس  ومارتن  زاباليتا  وبابلو  رومريو  سريجيو 
ماسكريانو  وخافيري  روخو  وماركوس  جاراي  وإزيكيل 
وجونزالو  مييس  وليونيل  برييز  وإنزو  بيليا  ولوكاس 

هيجواين وإيزيكيل الفيتزي.
وتواجد عىل مقاعد البدالء:

كامبانارو  وهوجو  أوريون  وأوجستني  أندوخار  ماريانو 
رودريجيز  وماكيس  جاجو  وفريناندو  باسانتا  وجوزيه 
ورودريجو  فرينانديز  وفيدريكو  فرينانديز  وأوجستو 

باالسيو وريكي ألفاريز وسريجيو أجويرو.
وعىل الجانب اآلخر، يتصدر القائمة املدرب املخرضم لويس 

فان جال، الذي أرشف عىل الطواحني حينها، باإلضافة إىل 
ستيفان دي فري وممفيس ديباي ودايل بليند.

تواجد  بينما  بالكامل،  املباراة  يف  وبليند  فري  دي  وشارك 
ديباي عىل مقاعد البدالء، ولم يلعب دوًرا يف تلك املواجهة.
ولم يسدد أي من بليند أو دي فري خالل ركالت الرتجيح.

وتواجد يف تشكيل هولندا األسايس كل من:
ياسرب سيليسني ورون فالر وسيتفان دي فري وبرونو إندي 
ودايل بليند ونيجيل دي يونج وويسيل شنايدر وجيورجينيو 

فينالدوم وروبن فان برييس وآرين روبن وديرك كويت.
وجلس عىل مقاعد البدالء:

فريهايج  وبول  جوزمان  دي  وجوناثان  يانمات  داريل 
كاليس  وجوردي  كونجولو  وتريينس  فيلتمان  وجويل 
ديباي  وممفيس  هونتيالر  يان  وكالس  لينس  وجريمني 

ومايكل فورم وتيم كرول.

الدوحة / متابعة الزوراء:
أعرب ديدييه ديشان مدرب منتخب عن سعادته بتخطي عقبة نظريه البولندي (3 - 1) يف املباراة التي جرت بينهما 
عىل استاد الُثمامة، والتأهل إىل الدور ربع النهائي من نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وقال ديشان، 
خصم  أمام  لعبنا  بالفوز،  هدفنا  حققنا  ولكننا  صعبة،  كانت  بولندا  «مواجهة  املباراة:  عقب  الصحفي  املؤتمر  يف 
صعب، ولكن نحن منتخب مرشح للفوز باللقب»، موضحاً أن العبيه بدأوا املباراة بطريقة رائعة، ولكن لم نشّكل 
خطورة عىل املرمى البولندي يف الشوط األول، الفتاً إىل أن وجود نقص يف األداء الدفاعي، وارتكاب بعض األخطاء، جعال 
بولندا تشّكل خطورة يف بعض الهجمات. واعترب ديشان أن توقيت تسجيل الهدف األول قبل نهاية الشوط، منح األريحية 
لالعبني والهدوء، خاصة مع بداية الشوط الثاني، وجعلهم يرّكزون بطريقة أكثر فاعلية يف االستحواذ عىل الكرة وتهديد 
مرمى بولندا، وهو ما أسفر عن خلق عدة فرص خطرية وتسجيل هدفني يف الشوط الثاني. ونوه مدرب فرنسا بالثنائي 
كيليان مبابي وأوليفييه جريو والتفاهم الكبري بينهما خالل هذه النسخة من كأس العالم، معترباً أن مبابي يتحدث 
عن نفسه يف امللعب دائماً، فهو من أفضل الالعبني يف العالم، ولديه القدرة عىل قلب املوازين يف أي لحظة يف املباراة، 
ونحن نحتاج إليه يف أفضل حاالته خالل املباريات املقبلة. واعترب ديشان أن جريو من الالعبني املهمني يف تشكيلة 
الذهنية  القدرة  يملك  لكنه  أربع سنوات،  قبل  منتخب فرنسا، فربغم عدم تسجيله يف مونديال روسيا 
والبدنية لصنع الفارق، مقدماً التهنئة له لوصوله إىل الهدف رقم 52، وحصوله 

عىل لقب الهّداف التاريخي ملنتخب فرنسا بعدما حّطم رقم النجم السابق.

ميونيخ/ متابعة الزوراء:
وجه النجم السنغايل ساديو ماني، رسالة إىل العبي منتخب بالده بعد توديعهم 

منافسات مونديال قطر، أمس االول األحد.
وسقطت السنغال يف محطة ثمن النهائي، بعد الخسارة بثالثية لهدف أمام منتخب إنجلرتا، يف املباراة 

التي احتضنها ملعب البيت.
وقال ماني عرب حسابه عىل «إنستجرام»: «إخواني األعزاء، الشعب فخور للغاية برحلتكم ووضعتم 

السعادة يف قلوب السنغاليني وكل املشجعني بالدفاع عن العلم الوطني بكل كرامة».
من  باملزيد  الفوز  عن  بحثا  التقدم  سنواصل  األوفر،  بالحظ  وسنحظى  التعلم  «سنواصل  وأضاف: 
األلقاب إن شاء الله». يأتي ذلك يف الوقت الذي غاب فيه ماني عن السنغال يف املونديال، بسبب اإلصابة 

القوية التي تعرض لها رفقة بايرن ميونخ قبل انطالق البطولة بأيام.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
الذي حققه قبل ٣٦  التاريخي  بعدما كرر إنجازه 
عاما بالصعود لدور الـ١٦ بنهائيات كأس العالم، 
املقامة حاليا يف قطر، يسعى منتخب املغرب لصنع 
تاريخ جديد ببلوغ دور الثمانية ألول مرة يف تاريخ 

كرة القدم العربية باملونديال.
اإلسباني،  نظريه  مع  املغربي  املنتخب  ويلتقي 
التعليمية)،  (املدينة  ملعب  عىل  الثالثاء،  اليوم 
يف  األوىل  للمرة  تجرى  التي  للبطولة  الـ١٦  دور  يف 

الوطن العربي.
وستكون هذه هي النسخة الثانية عىل التوايل التي 
يلتقي خاللها املنتخبان يف كأس العالم، بعدما سبق 
أن لعبا ضد بعضهما البعض يف مرحلة املجموعات 
إذ اقتنص  يف املونديال املايض بروسيا عام ٢٠١٨، 
األخرية  اللحظات  يف  مثريا  تعادال  إسبانيا  منتخب 

(٢-٢) من أنياب املنتخب املغربي.
يشارك  الذي  إسبانيا،  منتخب  تخطى  جانبه،  من 
يف املونديال للمرة الـ١٦ يف تاريخه، الدور األول يف 
كأس العالم للمرة الـ١١، بعدما حصل عىل املركز 
الثاني يف ترتيب املجموعة الخامسة، عقب حصده 
٤ نقاط، إثر تحقيقه انتصارا وحيدا وتعادال واحدا، 

وخرس يف مباراة واحدة.
مشاركته  إنريكي  لويس  املدرب  فريق  واستهل 
عىل   (٧-٠) كاسح  بانتصار  الحايل  املونديال  يف 
املنتخب  مع   (١-١) يتعادل  أن  قبل  كوستاريكا، 
أمام   (١-٢) مباغتة  خسارة  تلقى  لكنه  األملاني، 
منتخب اليابان يف الجولة األخرية، ليقتنص تذكرة 
الصعود للدور الثاني، عقب تفوقه بفارق األهداف 
عىل منتخب أملانيا، صاحب املركز الثالث، املتساوي 

معه يف نفس الرصيد.
ويتطلع منتخبا الربتغال وسويرسا، إلنهاء غيابهما 
لكرة  العالم  كأس  نهائيات  يف  الثمانية  دور  عن 
دور  يف  الثالثاء  اليوم  يلتقيان  عندما  وذلك  القدم، 

الـ١٦ يف مونديال ٢٠٢٢، املقام حاليا يف قطر.

وابتعد املنتخبان عن دور الثمانية يف املونديال لعدة 
للعودة  اآلن  مواتية  تبدو  الفرصة  لكن  سنوات، 
من جديد إىل هذا الدور، خالل لقاء الفريقني الذي 

يجرى عىل ملعب (لوسيل).
ويسعى منتخب الربتغال، بقيادة نجمه املخرضم 
الثمانية  دور  يف  للعب  رونالدو،  كريستيانو 
نسختي  يف  بلغه  بعدما  الثالثة،  للمرة  باملونديال 

١٩٦٦ بإنجلرتا و٢٠١٠ يف جنوب أفريقيا.

املنتخب  نجم  شاكريي،  شريدان  حذر  املقابل،  يف 
وضعه  أو  برونالدو  االستهانة  من  السويرسي 
غري  «من  قال:  حيث  املباراة،  يف  الحسابات  خارج 
أبرز  أحد  أنه  جانبا.  رونالدو  ننحي  أن  املسموح 
األرجنتيني  بجانب  العالم  يف  القدم  كرة  نجوم 

ليونيل مييس».
آماال  سويرسا  جماهري  وتضع 

يف  شاكريي  عىل  عريضة 

كأس  يف  الثمانية  لدور  بالصعود  حلمها  تحقيق 
العالم للمرة األوىل منذ نسخة املسابقة التي جرت 

عىل املالعب السويرسية عام ١٩٥٤.
ولعب شاكريي دورا بارزا يف تأهل منتخب سويرسا 
تاريخه  يف  السابعة  للمرة  املونديال  يف  الـ١٦  لدور 
املركز  الفريق  احتل  بعدما  التوايل،  عىل  والثالثة 
 ٦ برصيد  السابعة  املجموعة  ترتيب  يف  الثاني 

نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة.                          

يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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الدوحة / متابعة الزوراء:
كشفت تقارير يف إنجلرتا عن األسباب وراء امتناع املطربة 
كأس  يف  إنجلرتا  مساندة  من  أديل  الشهرية  الربيطانية 

العالم قطر 2022.
أثرت   2011 يف  صحية  ألزمة  الشهرية  املطربة  وتعرضت 
عىل أحبالها الصوتية، وعىل إثرها خضعت لجراحة معقدة 

لعالجها.
وبحسب «صن»، أمر األطباء أديل بعدم مشاهدة مباريات 
إنجلرتا بسبب الحماس الكبري الذي يصيبها أثناء مشاهدة 

املباريات.
ويخىش األطباء من أن تفاعل املغنية مع اللقاءات الخاصة 
الصوتية  أحبالها  يف  ويؤثر  رصاخها  إىل  يؤدي  قد  ببالدها 

بشكل يؤذيها.
مرتقبة  مباراة  املقبل  الجمعة  يوم  مساء  إنجلرتا  وتلعب 
ضد فرنسا لحساب منافسات ربع نهائي املونديال عقب 

تخطي عقبة السنغال بثالثية نظيفة.

fibÌá„Ïæa@bÌaãfl
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الدوحة / متابعة الزوراء:

خطف نجم منتخب فرنسا لكرة القدم، كليان مبابي، األضواء، بعدما أضحى هداف املونديال املقام حاليا يف قطر، فيما أشاد وزير 
الخارجية األمريكي، أنتوني بلينكن، بالالعب الشاب، واصفا أداءه عىل امللعب بـ «الساحر». وأصبح مبابي هداف املونديال الحايل، 
إثـر تسـجيله هدفني اثنني، خالل املبـاراة التي انتهت بفوز الديكة بـ٣-١، عـىل منتخب بولندا، يف إطـار دور الثمن من املونديال. 
وقبـل يومـني، كان بلينكن يتحدث خالل مأدبة غداء أقيمت عـىل رشف الرئيس الفرنيس، إيمانويل ماكرون، الذي زار واشـنطن، 
فتحدث وزير الخارجية األمريكي بإسهاب عن العالقات بني فرنسا والواليات املتحدة. وتحدث بلينكن عن عيشه لفرتة من حياته 
يف فرنسـا، مشريا إىل ما يعشـقه يف البلد األوروبي، من قبيل الثقافة واملطبخ، وال سيما خبز «الباغيت» الطويل الذي سجل بمثابة 
تراث عاملي لدى منظمة «اليونيسكو». ويف معرض حديثه عما يحبه يف فرنسا، أشار بلينكن إىل أنه سعيد برؤية كليان مبابي وهو 
يلعب عىل نحو سـاحر يف صفوف الديكة، ثم قال ملاكرون: «السـيد الرئيس، شكرا ألنك أبقيته يف باريس». وشكر بلينكن ماكرون، 
ألن الرئيس الفرنيس، كان من بني من تدخلوا مبارشة ألجل إقناع مبابي يف وقت سابق بعدم مغادرة نادي باريس سان جريمان.

ÚÓ€bÌá„Ïfl@Úè‡Á

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

        

fibÌá„Ïæa@sÌáy

Îá€b„Îä@Û‹«@ÛÃ�Ì@Ï„Îãi@wÁÎ
الدوحة/ متابعة الزوراء:

إذا كان النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو يستأثر 
مع  مباراة  فيها  يخوض  مرة  كل  يف  باالهتمام، 
عليه  وترتكز   ،2022 مونديال  يف  بالده  منتخب 
«سيليساو  يف  النابض  القلب  فإن  الكامريات، 

أوروبا» هو صانع األلعاب برونو فرنانديز.
وتقدير  برونالدو،  اإلعالم  وسائل  اهتمام  ويجعل 
الرأي العام له، زمالءه يلعبون أدوار ثانوية، بيد ان 
العب وسط مانشسرت يونايتد، فرنانديز، بدأ يلفت 
الرئييس يف صفوف فريقه،  األلعاب  النظر كصانع 
بحسم  بالده  ملنتخب  سمحت  ثنائية  سجل  كما 

التأهل إىل ثمن النهائي، قبل الجولة األخرية.
وأجرى مدرب الربتغال، فرناندو سانتوس، تغيريات 
لم  الجنوبية،  كوريا  ضد  األخرية  املباراة  يف  عدة 
الرمق  يف   1-2 فخرسها  رونالدو،  إراحة  تتضمن 

األخري.
املجموعة،  بصدارة  احتفظت  الربتغال  لكن 

وستواجه سويرسا اليوم الثالثاء يف ثمن النهائي.
وقرر سانتوس إراحة فرنانديز، لكن يف غيابه فشل 
الفرص  من  الكثري  صناعة  يف  الربتغايل  املنتخب 
الواضحة، كما أخفق رونالدو يف تشكيل أي خطورة 

قبل استبداله.
وقد بدأ فرنانديز يف احتالل موقع القائد الحقيقي، 
رغم  رونالدو،  اعتزال  بعد  الشارة  لحمل  املرشح 
ألعاب  صانع  سيلفا،  برناردو  أسلوب  سالسة 

مانشسرت سيتي.
ففي املباراة ضد أوروجواي سجل فرنانديز هدفني، 
أحدهما من ركلة جزاء، بينما حرمه القائم من أن 

يصبح أول العب يحرز ثالثية يف املونديال الحايل.
ويتفوق فرنانديز عىل رونالدو هذا العام، وال سيما 

من ناحية األهداف يف صفوف الربتغال، إذ سجل 7 
أهداف يف 11 مباراة، مقابل 3 فقط لرونالدو يف 10 

مباريات.
يف  له  احتسب  الذي  الهدف  إىل  فرنانديز  وتطرق 
مرمى أوروجواي، بعدما كان يف بادئ األمر لصالح 
رونالدو، وقال يف املؤتمر الصحفي بعد تلك املباراة: 

«احتفلت (بالهدف) كما لو أنه لرونالدو».
وأضاف: «اعتقدت أنه ملس الكرة، هديف كان القيام 
بغض  بالفوز،  سعداء  نحن  له..  عرضية  بتمريرة 

النظر عن هوية الذي سجل الهدف».
بالدبلوماسية،  فرنانديز  أجوبة  اتسمت  ولطاملا 
عندما يتعلق األمر برونالدو، إذ قال: «كان حلما يل 
إىل  إشارة  يف  يدوم»  يشء  ال  لكن  جانبه،  إىل  اللعب 

رحيل «الدون» عن مانشسرت يونايتد.
نقالً عن وكالة فرانس برس
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القاهرة/متابعة الزوراء: 
بينمـا تتواصل فعاليـات بطولة كأس 
يـربز  القـدم يف قطـر،  لكـرة  العالـم 
التسـاؤل حـول كيفية تعامـل اإلعالم 
الريايض العربي مع «مونديال ٢٠٢٢»، 
ومدى تأثري مشاركة املنتخبات العربية 
عىل طبيعـة التفاعل والتغطية لواحدة 
من الفعاليات «األكثر» جماهريية عىل 

مستوى العالم.
ويف حـني لفـت خـرباء تحدثـت معهم 
«الرشق األوسط» إىل أن األداء «الالفت» 
ملنتخَبـي اململكـة العربيـة السـعودية 
واملغرب زاد من الزخـم اإلعالمي حول 
البطولـة، فإنهم أشـاروا أيضـاً إىل أن 
حجم التفاعـل والتغطيـة يختلف من 
دولة ألخرى؛ وال سيما إذا كان منتخب 

الدولة املعنية مشاركاً يف البطولة.
يف الحقيقة، اإلعالم العب أسايس ومؤثر 
يف األحداث الرياضية. وحسـب دراسة 
حديثة نرشهـا موقع «Enos Tech» يف 
مايو (أيار) املايض، فإن «اإلعالم ساهم 
إيجابيـاً يف تنميـة وتطويـر الرياضـة 
عمومـاً، وزيـادة عائداتهـا، وجودتها 
أيضاً». وذكرت -يف رجعة تاريخية- أن 
«أول مقال حول حدث ريايض ُنرش عام 
١٨٣٦، بينما جاء أول تقرير تلفزيوني 

ريايض عام ١٩٣٩».
ويف حـني تحتـل الرياضة جانبـاً مهماً 
من التغطيـات اإلعالمية عربياً وعاملياً، 
تحظى بطـوالت كرة القـدم بالنصيب 
األكـرب مـن التغطيـة؛ وال سـيما مـع 
ب  جماهريية اللعبة الشـعبية التي تلقَّ
بـ«الساحرة املستديرة». وتعد نهائيات 
بطولـة كأس العالم لكـرة القدم حدثاً 
عاملياً استثنائياً، ينتظره عشاق الكرة، 
واإلعالم، كل ٤ سنوات. ووفق مراقبني، 
فـإن نهائيـات قطر ٢٠٢٢ تسـتقطب 
اهتمامـاً إعالمياً خاصاً عىل املسـتوى 
العربي، كونها أول نهائيات تستضيفها 

دولة عربية؛ لكن ليس هذا هو السـبب 
الوحيـد؛ إذ إن املشـاركة العربية أيضاً 
سـلطت عىل هذه النهائيات مزيداً من 

األضواء.
كان للمملكة العربية السعودية حضور 
مبكـر الفت يف البطولـة، عقب انتصار 
املنتخـب السـعودي يف أوىل مبارياته يف 
عىل منتخـب األرجنتني بقيـادة النجم 
الكبـري ليونيـل ميـيس، املصنف ضمن 
أفضـل الالعبني عـىل مسـتوى العالم. 
وهنا علّق أسـامة املدني، أستاذ اإلعالم 
البديل يف جامعة أم القرى السـعودية، 
الرقمـي وتطوير  ومستشـار اإلعـالم 
األوسـط» قائالً  لـ«الـرشق  األعمـال، 
إن «اململكـة نجحـت يف توظيـف كأس 
العالـم، واسـتثماره ملصلحة صورتها 
إقليمياً وعاملياً كقوة ناعمة، وال سـيما 
بعـد الفـوز التاريخـي عـىل املنتخـب 
للفـوز  املرشـحني  أبـرز  األرجنتينـي، 

بالبطولة».
وعىل الصعيـد اإلعالمي، تابـع املدني: 
«سّخر اإلعالم السـعودي كل إمكاناته 
لتسـويق اململكـة إقليميـاً وعامليـاً... 
وسـط تفاعـل الجماهري مع وسـائل 
أخبـار  مشـاركة  وإعـادة  اإلعـالم، 
املنتخب السعودي؛ إذ أعادت الجماهري 
السـعودية نرش تغريدات وكالة األنباء 
السـعودية حـول نتائـج املنتخـب، ما 
للبطولـة...  إضافيـاً  زخمـاً  أعطـى 
والبيانات الحديثة تشري إىل أن املجتمع 
السـعودي هو األكثـر تفاعـًال، عاملياً، 

عىل منصة التغريدات (تويرت)».
من ناحية ثانية، تفاعلت وسائل اإلعالم 
العربية بشـكل متفاوت مـع البطولة، 
بني محـاوالت الرتكيز عـىل املنتخبات 
الوطنيـة -يف حـال كانـت مشـاركة- 
وتقديم الدعم والتشجيع الحذر أحياناً 
للفرق العربية، مع اسـتمرار املتابعات 
اليومية للفعاليات، وال سيما املنتخبات 

ذات الشعبية الجماهريية.
وهكـذا خصصـت الصحـف الورقيـة 
صفحات لتحليل املباريـات ونتائجها، 
ولـم تخـُل املحطـات التلفزيونيـة من 
استوديوهات التحليل الريايض، يف حني 
انترشت مقاطع الفيديو التحليلية من 
منتجي املحتوى عىل منصات التواصل 

االجتماعي.
وهنـا رشح أنس بنرضيـف، الصحفي 
والخبـري اإلعالمي املغربـي، لـ«الرشق 
اإلعـالم  تفاعـل  مراحـل  األوسـط» 
املغربي مع «مونديال ٢٠٢٢»، وقال إن 
«البداية بالنسبة للمغرب كانت حذرة، 
وال سيما أن املنتخب املغربي كان يلعب 
ضمـن مجموعـة قوية، وكانـت أغلب 
التوقعات تشري إىل احتمال خروجه من 
الدور األول... إال أن التعادل مع منتخب 
كرواتيا صبـغ التغطية اإلعالمية بقدر 
مـن التفـاؤل، ونقلهـا إىل مرحلة أكثر 
حماسة... ومن ثم فتح باب األمل عىل 

مرصاعيه بعد الفوز عىل بلجيكا».
وتابـع الصحفـي املغربـي: «إن هناك 
جيالً كامالً من املغاربة لم يعش أجواء 
التأهل لُثمن نهائي بطولة كأس العالم، 
إذ لـم يحدث ذلك منذ عام ١٩٨٦، األمر 
الـذي منـح مونديـال قطـر زخمـاً يف 

الشارع املغربي والعربي أيضاً».
بطبيعة الحال، تختلـف درجة اهتمام 
وسـائل اإلعـالم العربيـة بـ«مونديال 
٢٠٢٢»، وتتأثر بمشاركة منتخب ما أو 
غيابه، وهو واقع رصـده خرباء أكدوا 
تكثـف التغطية حال وجـود املنتخبات 
أو  وتراجعهـا  البطولـة،  يف  الوطنيـة 
فتورها حال خروج هذه املنتخبات أو 
تغيبها من األساس. ولكن عىل مستوى 
«السـاحرة  تبقـى  العربـي  الشـارع 
املسـتديرة» اللعبة األكثر شـعبية التي 
يف  متابعتهـا  عـىل  كثـريون  يحـرص 
مختلـف األحوال، سـواًء يف املنـازل أو 
املقاهـي. وهذا مـا رصـده بنرضيف 

بنفسـه، حـني سـمحت لـه الظروف 
بمتابعـة بدايـة «املونديـال» يف ٣ دول 
عربيـة، هـي: تونس والعـراق ومرص، 
وقـال: «هنـاك إجمـاع عـىل تشـجيع 
املنتخبـات العربيـة، حتـى بـني الدول 
التـي لـم تتأهـل للبطولة مثـل العراق 
ومرص، وإن سـمعت عبـارات الحرسة 
عىل الغيـاب بـني الحني واآلخـر؛ لكن 
هذا لم يؤثر عىل فعالية وقوة تشـجيع 

املنتخبات العربية».
وحقاً، فإن جولة عىل املقاهي واألماكن 
العامـة يف فـرتة البطولـة كفيلة بمنح 
املرء انطباعاً عن مدى جماهريية هذه 
الرياضة يف الشـارع العربي؛ إذ ال يكاد 
يخلو مقهى من شاشة تلفزيون مثّبتة 
عـىل القناة الناقلـة للبطولـة، يف حني 
تزدحم املقاهي ويتسـّمر روادها أمام 
الشاشات ملتابعة املباريات، سواء كان 
أطرافهـا منتخبـات عربيـة أو غربية. 
ولـنئ كانت بعـض املنتخبـات تحظى 

بشـعبية أكثر من غريها، يالَحظ أن ال 
خالف عىل تشجيع املنتخبات العربية، 

أياً كان الطرف املنافس.
من جانب آخر، تعد كرة القدم الرياضة 
األكثـر شـعبية عـىل مسـتوى العالم 
-ربما باسـتثناء الواليـات املتحدة- ما 
يجعـل التفاعـل اإلعالمي معهـا أكرب، 
وإن جـاء ذلك عىل حسـاب الرياضات 
األخـرى. ونظـراً لجماهرييتهـا فكرة 
القدم ُتكِسب من يكتب عنها يف اإلعالم 
قدراً من الشـهرة ال تمنحه الرياضات 
األخرى. وهذا ما يفرس -مثالً- اهتمام 
اإلعـالم املـرصي بـ«املونديـال» عـىل 
الرغـم من غياب املنتخـب الوطني عن 
املشـاركة يف البطولـة، بحسـب الناقد 

الريايض املرصي أيمن بدرة.
«الـرشق  مـع  حـوار  يف  تابـع  بـدرة 
األوسـط» قائـًال إن «الزخـم اإلعالمي 
الذي صاحـب مونديال قطر هو األكرب 
يف تاريـخ البطولة؛ ال سـيما مع حالة 
الجدل التـي أثارتها البطولة العتبارات 
دينيـة وقيميـة، وتنظيمهـا يف دولـة 
عربية، إىل جانب مشاركة منتخبات لها 
جماهرييـة كبرية وذات تأثري يف نسـب 
املشاهدات، مثل السـعودية». وأردف: 
«التفاعـل الجماهـريي عـىل منصات 
التواصل االجتماعـي، وظهور محتوى 
متنـوع؛ وال سـيما بعد فـوز املنتخب 
األرجنتـني،  السـعودي عـىل منتخـب 
دفع نحو مزيد مـن التغطية اإلعالمية 

للمونديال عموماً».
وفعـًال، يتفـق هذا مـا أعلنـه االتحاد 
الـدويل لكـرة القـدم «فيفـا»، مـن أن 
االفتتاحيـة ملونديـال قطـر  «املبـاراة 
جذبـت مشـاهدات أكثر مـن نظريتها 
عـام ٢٠١٨، بزيـادة وصلـت إىل ١٠٩ 
يف املائـة، لتتخطى النسـب يف نهائيات 
روسـيا عام ٢٠١٨، ونهائيات الربازيل 

عام ٢٠١٤».

ولكـن عىل الجانب اآلخـر، يقول بدرة 
إن «متابعة اإلعالم املرصي للمونديال 
كانـت سـتختلف يف حـال مشـاركة 
املنتخـب الوطني املـرصي». ويتابع: 
«يف مونديال روسـيا عـام ٢٠١٨، عىل 
سبيل املثال، سـافر وفد إعالمي كبري 
مع املنتخب املرصي ملتابعة مبارياته، 
وهـو ما لـم يحدث يف مونديـال قطر؛ 
حيـث اقتـرصت التغطيـة الحية عىل 
عـدد قليل من املراسـلني والصحفيني 
الجانـب  مـن  دعـوات  تلقـوا  ممـن 
القطـري لتغطيـة البطولـة». وهنـا 
تجـدر اإلشـارة إىل أنه عـىل الرغم من 
الرياضية املرصية  انطالق الصحافـة 
يف أوائل القـرن املايض، بتغطية ألعاب 
وسـباقات  الفروسـية  مثـل  فرديـة 
الخيل، واملالكمة، فإن نقاداً ومؤرخني 
يرجعون بداياتها إىل ٤ نوفمرب (ترشين 
الثاني) عـام ١٩٢٢، عندما خّصصت 
صحيفـة «األهـرام» املرصيـة زاويـة 
يومية بعنوان «الصحافة الرياضية»، 
هـي التـي يعتربهـا النقـاد أول باب 
يف  الرياضيـة  للصحافـة  متخصـص 

املنطقة العربية.
وهنا يقول بدرة إن «األلعاب الرياضية 
األخرى، عىل الرغم من اإلنجازات التي 
تحققت فيها عربياً، ال تحظى بدرجة 
االهتمام اإلعالمي نفسها التي تحظى 
بهـا كرة القـدم»، ويرشح بـأن «كرة 
القدم بمثابة الغذاء الرئيس عىل املائدة 
العربية، مـن حيث اإلنفـاق واملتابعة 
اإلعالميـة  والعائـدات  الجماهرييـة، 
اإلعالميـة  الوسـيلة  مسـتوى  عـىل 
والصحفي أو اإلعالمـي»، ضارباً املثل 
يف  املباريـات  تحليـل  باسـتوديوهات 
التلفزيون التي يقوم عليها صحفيون 
وإعالميـون متخصصـون يف متابعـة 

أخبار كرة القدم. 
  (عن/صحيفة الرشق األوسط)
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عّمان/متابعة الزوراء:
أعلنت شـبكة أريج عن جوائزها السـنوية للصحافة االسـتقصائية العربية، يف ختام ملتقاها 
السـنوي الـ15 يف عّمان. وقد حصل عىل الجائزة الذهبية الصحفي اليمني وجدي السـاملي عن 
تحقيقـه ”بزنيس يف املستشـفيات اليمنية أول العـالج البرت“، الذي نـرش بالرشاكة مع مواقع 
عربية وأجنبية عدة، ووّثق قيام مستشـفيات متعاقدة مع مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسـانية يف الريـاض، بعمليات بـرت أعضاء لجرحى يمنيـني، من دون الحاجـة إىل برتها. أما 
الجائزة الفضية، فنالها الصحفي محمود السبكي عن  تحقيقه ”الفخ البيالرويس... املهاجرون 
العرب يف لعبة الحدود األوروبية“، الذي كشـف كيف نظمت بيالروسـيا تدفقاً هائالً للمهاجرين 
إىل حدودها مع االتحاد األوروبي، وكيف أصبحت الهجرة الرسية صناعة منظمة تديرها أطراف 
بطرق ملتوية وحيل مبتكرة اخرتقت اإلجراءات األمنية األوروبية، وفق ما ذكرته ”أريج“. بينما 
حازت الصحفية اللبنانية زينب محسـن الجائزة الربونزية عن تحقيقها ”مبيدات ممنوعة عىل 
موائد اللبنانيني“، عن اسـتخدام مزارعني مبيدات ممنوعة من دخول األرايض اللبنانية بشـكل 
مفرط يف اإلنتاج الزراعي. بينما آل تنويه لجنة التحكيم إىل تحقيق ”بذريعة الوالية التعليمية... 
أطفـال املطلّقات ُيبَعـدون عن املدارس الخاصة يف مرص“ للصحفيـة املرصية آيات خريي. كما 
منحـت اللجنـة 4 تنويهـات لتحقيقات يمنية هـي ”غول العمـران ينهش صنعـاء القديمة“، 
للصحفية نورا الظفريي، و“مسافرون بلقاحات مزورة... تجارة سوداء تديرها مكاتب نقل يف 
اليمن“ للصحفيني أحمد عوضة ومحمد الحسـني، و“شباك اليمن الخاوية“، للصحفية صفية 

مهدي، و ”اليمنيات وجواز السفر: الحق املمنوع“، للصحفي أنور دهاق.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيني املرصيني محمود كامل، إخالء سـبيل الصحفي عمرو 
عيـاد شـنن (47 عاماً)، بعد نحو شـهرين من اعتقاله ، هو وشـقيقه األكرب حسـن عياد 
شـنن (49 عاماً). وقال كامل، عرب صفحته يف ”فيسبوك“: ”الحمد لله، إخالء سبيل الزميل 
الصحفي عمرو شـنن، وهو اآلن يف منزله. شـكراً لكل شخص يف موقع مسؤولية ساهم يف 
خروجه. وشنن عضو يف نقابة الصحفيني عن جريدة ”آفاق عربية“ منذ عام 2003، وعمل 
يف صحف خليجية عدة عىل مدى 12 عاماً، قبل عودته إىل بالده منذ عامني، لينضم إىل طابور 

العاطلني مع زمالئه وينفق عىل أرسته من مدخراته.

لندن/متابعة الزوراء:
رحـل فجر امس االثنـني الصحفي والطبيب 
املرصي محمد أبو الغيط (1988 ــ 2022)، 
بعـد يومـني مـن دخولـه يف غيبوبـة نتيجة 

إصابته بمرض الرسطان.
وكان أبـو الغيـط، وهو زميـل يف التلفزيون 
العربـي يف لندن منذ تأسيسـه، ويعمل معداً 
رئيسـياً لربامجـه، إىل جانـب كتابتـه مقاالً 
أسبوعيا يف صحيفة العربي الجديد لسنوات، 
قد أعلن مطلع شـهر أغسـطس/آب 2021، 
عرب تدوينة عىل ”فيسبوك“ إصابته برسطان 
يف املعـدة، كاشـفاً أن الـورم انتـرش إىل عقد 

ملفاوية يف أماكن أخرى من جسده.
وقـد وّثـق أبـو الغيـط رحلته القاسـية مع 
الرسطان عـرب تدوينـات طويلـة ومفصلة 
عـىل ”فيسـبوك“، لتعلن فجـر امس زوجته 
إرساء شـهاب وفاتـه يف لنـدن، حيث يقطن 
مـع زوجته وطفلـه. بـدأ أبو الغيـط عمله 
الصحفـي يف مـرص يف مؤسسـات مختلفـة 
أبرزها تلفزيون ”أون“ وجريدة ”الرشوق“، 
ثـّم عمل يف قناة ”الحـرة“ األمريكية، لينتقل 
إىل التلفزيـون ”العربي“، إىل جانب عمله مع 
شبكة ”أريج“ للصحافة االستقصائية، علماً 
أن مسـريته املهنية بدأت عام 2012 كطبيب 

يف مستشفى إمبابة العام يف القاهرة.
خالل مسـريته فاز أبو الغيـط بجوائز عدة، 

نتيجة عمله االستقصائي منها:
جائـزة ”مصطفى الحسـيني“ عـام 2013 

عن فئة املقال الصحفي للصحفيني الشـبان 
العـرب، عـن مقاله ”وكأن شـيًئا لـم يكن“ 

املنشور يف ”املرصي اليوم“.
عـام 2014، جائـزة سـمري قصـري لحريـة 
الصحافة التي يمنحهـا االتحاد األوروبي يف 
بريوت عن مقاله ”موسـم املوتـى األحياء“ 

املنشور يف ”بوابة الرشوق“.
جائـزة  يف  الذهبيـة  امليداليـة   ،2019 عـام 
ريكاردو أورتيغا للصحافة املرئية واملسموعة 
املرتبطة باألمم املتحـدة عن تحقيقه املتلفز 
العابـر للحدود: ”املسـتخدم األخـري“، الذي 
كشـف فيه كيف انتهكت عـرش دول غربية 
عقودا ثنائيـة لبيع أسـلحة وخرقت قوانني 
دوليـة ذات صلة، ما أّدى إىل وصول أسـلحة 

مقّيدة تعاقديا إىل أطراف الرصاع يف اليمن.
عـام 2020، جائـزة فسـتوف األوىل عن فئة 
املسـاهمة يف صناعة السالم، مع الصحفيني 
نيك دونوفان وريتشـار كنت، عن تحقيقهم 
عن التمويل الرسي لـ“قوات الدعم الرسيع“ 
السودانية (مؤلفة من مليشيات الجنجويد).
عام 2021، جائزة مؤسسة هيكل للصحافة 
العربيـة، عن تحقيقاته حـول قضايا اليمن 
خـالل  الغيـط  أبـو  سـاهم  وسـورية.وقد 
مسـريته بتحقيقات اسـتقصائية جماعية 
عدة، أبرزها التحقيق مع مؤسسة مكافحة 
الجريمة املنظمة والفسـاد مع 163 صحفيا 
حول العالـم لجمع وتعريـب وتحرير ونرش 
الترسيبات السـويرسية Swiss Leaks التي 

الخارجيـة  الحسـابات  تفاصيـل  كشـفت 
لشـخصيات بـارزة، بينهـم رؤسـاء وملوك 

حول العالم.
وجـاء رحيل أبـو الغيط قبل أيـام قليلة من 
صدور كتابـه ”أنا قادم أيهـا الضوء“، الذي 
يـروي فيـه تجربته مـع املـرض وتفاصيل 
إنسـانية كثرية أخرى. وقد كتـب أبو الغيط 
عـن الكتـاب ”وجدتنـي ال أكتـب يوميـات 
مريض، بل أكتب أحداًثا ومشاعر، ما جربته 
ومـا تعلمته، سـرية ذاتية يل ولجيـيل أيًضا. 
ودونمـا أشـعر عـربت كتابتي مـن الخاص 
إىل العـام، وهكـذا تنقلـت بـني رشح علمي 
إىل أخبـار التطورات السياسـية، ومن تفنيد 
خرافات حول ما يسـمى بــ (الطب البديل) 
إىل متابعـة وفـاة امللكـة إليزابيـث، أتأمل يف 

املوت والحياة.
لو تحققت نجاتي بمعجزة ما، فسأسعى نحو 
ذلك الضوء الذي زادت خربتي به وتقديري له 
يف أيام مريض، وسـأمنح ما أستطيع عرفاًنا 
لكونـي محظوًظـا بزوجـة مضيئـة، وبـأٍب 
، وبالكثري مـن األصدقاء الذين  وأمٍّ مضيئـنيْ
يطمئننـي نورهم لحقيقـة الخـري يف الدنيا. 
ولو وافاني القدر بالوقت الذي قدره األطباء، 
أرجـو أن يكون مـا بعد نفقي نـوًرا وهدوًءا، 
وأن يمـرَّ عـرب هـذا الكتاب بعـض الضوء إىل 
من يقرأ“.ومع انتشار خرب رحيله، نعاه عدد 
كبري من زمالئه الحاليني والسابقني إىل جانب 

مدونني ومغردين عرب.

واشنطن/متابعة الزوراء:
عوامـل كثـرية جعلت مـن برامـج VPN (الشـبكة الخاصة 
االفرتاضية Virtual private network)  رضورية بالنسـبة 
ملاليني املسـتخدمني حـول العالـم عند تصفـح اإلنرتنت، أو 
اسـتخدام أي مـن تطبيقات التواصـل االجتماعـي. وتعمل 
شـبكة VPN عىل حمايـة البيانات عن طريـق إخفاء عنوان 
IP الحقيقي الخاص باملستخدم أثناء تشفري جميع أنشطته 

عرب اإلنرتنت.
لذلـك أثناء رحلـة البحث عن الشـبكة الخاصـة االفرتاضية 
املناسـبة يجب عىل املستخدم الرتكيز عىل عاملنَي أساسَيني: 
الخصوصيـة واألمـان. كذلـك يجـب عليـه أن يـدرك الفرق 
بـني املصطلحـني. فالخصوصية هـي الحفاظ عىل نشـاط 
املستخدم بشكل رسي يبقيه مجهول الهوية من دون فضح 
بياناته، وتتضمن الخصوصية عىل الشبكة تجنب ممارسات 
مثل تتبع مواقع الويب، أو تطبيقات الوسـائط االجتماعية. 
كقاعدة عامة، يجب الحد من االستخدام ”املرشوع“ للبيانات 
بقدر املسـتطاع، سـواء كان ذلـك للتسـويق، أو اإلعالن، أو 

ألغراض بحث عادات االستهالك وما شابه.
أمـا األمان عىل الشـبكة فيقوم بشـكل أسـايس عىل حماية 
املسـتخدم من التهديـدات الخبيثة. هذا يعنـي منع مجرمي 
اإلنرتنـت من اعـرتاض حركة املـرور الخاصة بـه أو رسقة 
معلومات التعريف الحساسة. انطالقاً من هذا الواقع يجري 
سـنويًّا اختبـار آالف مواقـع وتطبيقـات الــ VPN ملعرفة 

األفضل واألكثر أماًنا.
ما معايري األمان والخصوصية؟

يجـب عىل املسـتخدم التأكد مـن أن VPN الخـاص به لديه 
سياسـة عـدم االحتفـاظ بالسـجالت، ألن ذلـك يعنـي أنـه 
يسـتحيل عليـه تقديمهـا تحت أي ظـرف لجهـة ثالثة مثل 

الحكومة، القراصنة... بذلك ستكون املعلومات آمنة، ألنه لم 
يجر تخزينها يف املقام األول.

التشفري املوثوق أمر ال بد منه من حيث األمان. عىل املستخدم 
البحث عن تشفري AES-256 عىل األقل ومجموعة جيدة من 
الربوتوكـوالت أيًضا. ُيعـّد WireGuard اآلن معيار الصناعة 
ألنه يجمع بني األمان املشـدد والرسعات املمتازة. ومع ذلك، 
ال يزال OpenVPN خياًرا جيًدا ملعظم املستخدمني. كذلك تعد 
ميـزة Perfect Forward Secrecy إضافـة رائعـة للحصول 
عـىل طبقة إضافية من األمان. ومعها، يتغري املفتاح عند كل 
تسـجيل دخول، وعىل األقل كل ساعة بعد ذلك. مفتاح القفل 
(يظهر يف أعىل الشاشة عند تشغيل الربنامج) ميزة أساسية 

أخرى أيًضا.
VPN أفضل برامج

أفضـل برنامـج ”يف بـي أن“ حاليـاً هـو NordVPN، إذ تعد 
تطبيقـات الرشكـة للهاتف املحمول األفضـل يف بلدان كثرية 
حـول العالم. ويتمتع كذلك بخدمة عمـالء ومتابعة ممتازة، 
إىل جانب برامج تعليمية كثرية لالسـتفادة منه بشكل كبري. 
واألهم هو أنه يف حال لم يكن املستخدم سعيداً بأداء الربنامج 
بإمكانه اسرتداد أمواله خالل فرتة 30 يوماً. ببساطة يمكن 
التفكـري يف NordVPN عـىل أنـه VPN عـايل الجـودة متعدد 
االسـتخدامات، ورغم أن بعض املنافسـني قـد يقدمون أداًء 
أفضل يف أقسـام معينة، لكـن مقارنة بالسـعر واألداء، فإن 

NordVPN يعترب ممتازاً.
NordVPN أفضل برنامج ”يف بي أن“ حالياً هو

يف املرتبة الثانية يأتي Proton VPN هي خدمة VPN املجانية 
الوحيدة يف العالم اآلمنة لالستخدام مع احرتام الخصوصية. 
جـرى إنشـاء Proton VPN بواسـطة علمـاء CERN الذين 
أّسسوا Proton Mail، وهي أكرب خدمة بريد إلكرتوني مشفر 

يف العالـم. يوفر ”يف بي أن“ بروتون وصوًال آمًنا ومشـفرًا إىل 
اإلنرتنـت، مـع ميزات أمـان متقدمة وإمكانيـة الوصول إىل 
مواقـع الويب املحظورة ومنصات البث. يسـتخدم الربنامج 
مـن دون أي سـجالت، ويسـتخدمه املاليـني يف جميع أنحاء 
ا إىل اإلنرتنت عىل مدار السـاعة  العالم، إذ يؤّمن وصوًال خاصًّ
طوال أيام األسـبوع، مع عدم تسـجيل لسـجل التصفح، أو 
 Proton VPN .اإلعالنات، أو بيع للبيانات إىل جهات خارجية
يأتي بنسـختني، مجانية مع رسعات بنسبة تصل إىل 400% 
ملنح املسـتخدمني خدمة رسيعة وتجـاوز القيود الجغرافية، 
 VPN واختيار الربوتوكول الذكي تلقائيًّا الذي يلتف عىل حظر

وإزالة حظر املحتوى الخاضع للرقابة وغريها من امليزات. 
Proton VPN هي خدمة VPN املجانية الوحيدة يف العالم

حتـى عـام 2021 كان برنامـج ExpressVPN يعتـرب مـن 
األفضـل حول العالـم، لكن الثقة فيه تراجعـت إىل حد كبري، 
وذلـك بعدمـا اسـتحوذت عليـه رشكـة األمـن السـيرباني 
اإلرسائيليـة Kape Technologies يف سـبتمرب/أيلول 2021 
مقابـل 936 مليون دوالر، يف واحدة مـن أكرب عمليات رشاء 
رشكة أجنبية لرشكة إرسائيليـة. وهو ما جعله تطبيًقا غري 

موثوق بالنسبة للماليني حول العالم.
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-اهال وسهال بك استاذ طالل ضيفا 
عىل جريدتكم الزوراء .

وبالـزوراء  بـك  ومرحبـا  -اهـال 
العتيدة.

-هل نبـدأ الحـوار معك مـن بداية 
السـرية ام كممثل بارع او كمخرج 

او كاتب دراما ؟
-من اية ضفـة تريدها فانا حارض 

لكم .
منـذ  السـرية  لنبـدأ  اذا  -ممتـاز 
نفسـك  تقـدم  وان  اوىل  ضفافهـا 

لقرائنا الكرام؟
-انا طالل هادي عرفت بني الوسط 
الفنـي انـي ممثل ومخـرج وكاتب 
درامـا ومـن مواليد بغـداد ١٩٦٥_ 

الحرية
اكملـت دراسـتي االبتدائيـة فيهـا 
وكانت السبب يف صقل موهبتي من 
خـالل القاء الشـعر بصوت قوي يف 
مناسبات رفع العلم يف املدرسة وهو 
الـذي الغى حاجـز الرهبة والخوف 
من مواجهة الجمهور وكذلك تقديم 

بعض السكيجات املدرسية .
-طيـب لكل مبدع اوليـات تبدأ معه 
منذ الدراسة بمراحلها الثالث االوىل 

حدثنا عن هذا لطفا ؟

-اثناء دراسـتي يف املتوسطة مثلت 
دور البطولة الول مرة عام ١٩٧٩ يف 
مرسحية (احالم زهـوان) للمخرج 
االستاذ قحطان زغري وعرضت عىل 
قاعة اعداديـة الحرية يف الكاظمية 
وتم تكريمي الول مرة من قبل وزير 
الرتبية حينها ..وتعد هذه املرسحية 
هي الخطوة االوىل لالنتماء اىل معهد 
الفنون الجميلة قسم املرسح...بعد 
ذلك توالت املرسحيات اثناء الدراسة 

وبشكل مستمر.
-حدثنـا عن ابداعاتك ومشـاركاتك 

كطلب يف معهد الفنون الجميلة ؟
-اثنـاء الدراسـة انتميـت اىل فـرع 
االخراج وكان اول عمل من اخراجي 
نفسـه)  رهـن  (رجـل  مرسحيـة 
للراحـل الكبري مهدي السـماوي...
ثم..مرسحية غصن الزنبق (روبرتو 
براكو)...ومرسحيـة النفس االخري 
(اعداد عن مرسحية الليلة العلمية) 
ثـم اطروحـة التخـرج (مكبـث _ 
شكسـبري) والتي اسـتخدمت فيها 
املعارصة الكبـرية من خالل مرسح 
كثـريا  بـه  تأثرنـا  الـذي  الصـورة 

وبمعلمنا الدكتور صالح القصب .
اذا اىل مـا بعـد التخـرج  -لننتقـل 
يف  مشـاركاتك  عـن  ونسـالك 

التلفزيون؟ 
-يف التلفزيـون عملـت مسلسـالت 
تاريخيـة كثـريه ولكن الـدور املهم 
الذي قدمني للجمهور هو شخصية 
(ابـو االفكار) يف مسلسـل االطفال 

(سريك املعلومات لطارق الجبوري) 
...وايضا 

يف  جـزة)  ابـو  (خلـف  شـخصية 
الشـبهات  فـوق  رجـل  مسلسـل 

للمخرج جالل كامل .
-وماذا عن املرسح يا طالل؟

-يف املـرسح... كان منتـدى املرسح 
هو الحلقة املهمـة للدخول يف عالم 
االحرتاف والفرقة القومية للتمثيل.

-حدثنا اذا عن مجمل اعمالك؟
بحسـب  اتذكرهـا  ان  -سـاحاول 

الجهة التي قدمتها فيها 
حيث اخرجت اربع مرسحيات هي

رجـل رهن نفسـه للمؤلـف مهدي 
السماوي

غصن الزنبق _ روبرتوا براكو
النفـس االخري_ عن الليلـة العلمية 

لوليد اخاليص
مكبث_ شكسبري_ اطروحة تخرج

اخرجت للمـرسح العراقي اكثر من 
ثالثني عمـال مرسحيـا متنوعا بني 

(الشعبي _ الفصحى)
منها( انهيار جدار رابع) 

( دموع بال مأوى) (الباب)_ 
الحرشة_ السندباد

( ليمت قيرص)
( قبل الرحيل) 

( كوميديا الخوف)
( كوميديا االحزان)

( سيلفي).

.( ماكو مثلنه) 
مرسحية تانكوا.....وغريها

امـا عن االذاعة فقـد كتبت لالذاعة 
اكثر من 50 عمال دراميا منها 

( بيت مرهون)
( شارع الطاليب)

( بيادر فرح )
( شارع الحبايب)

( حذار من اليأس)
( سرية املصطفى_ ص_)

اغصان الفرح.
وكتبت للتلفزيون مسلسالت منها 

( ميليشيا الحب)
( نص اخمص)

( عاملكشوف)
( بالدنا)

( كيك وكارتون)
وكتبت للسينما العراقية

( فيلـم املحلة_ كوميـدي اجتماعي 
طويل) 

 ( فيلم العنقاء_ وثائقي)
صاحب مرشوع ومؤسس للمرسح 
( البديـل).. وهـو مسـار حديث يف 

املرسح العراقي انطلق عام ٢٠١٣
-طـالل هـادي شـغل العديـد مـن 
املناصب هل باالمكان ذكرها االن ؟

-نعم فانـا عضو الفرقـة الوطنية 
للتمثيل منذ العام ١٩٩٣

شغلت منصب مدير منتدى املرسح 
.٢٠٠٤_٢٠٠٦

معـاون  منصـب  شـغلت 
مديراملسارح ٢٠١٥_٢٠١٧.

-هـل لديـك شـخصية تهتـم بها 
فـن  يف  الكبـري  الـدرس  وتعّدهـا 

التمثيل ؟
-نعم مـن أهم الشـخصيات التي 
ارى فيهـا الـدرس الكبـري يف فت 
التمثيل هو الراحل الكبري(سـليم 

البرصي)
الواقعي  الحقيقـي  االداء  صاحب 
...وايضـا الفنـان الكبري ( بهجت 
الجبـوري )..الفنـان املتنوع بكل 

يشء.
-لـك أدوارا مهمـة ربمـا وصلـت 
البطولـة ولديـك أعمـاال تعتز بها 

حدثنا عنها بالتفصيل؟
-من أهم املراحل يف حياتي الفنية 
هـي مسلسـل ( اشـهى املوائد يف 
مدينـة القواعد) والـذي عرض يف 

اغلـب البلدان العربيـة ...واملفارقة 
املحزنـة انـه عـرض يف اخـر دولة 

...العراق!!!
وكانت شـخصيتي فيه هي( تلميذ 
القواعد)الذي يقدم الدروس اللغوية 

للناس
هـذا املسلسـل شـكل تحـد كبـري 
الوقـوف  وان  بالنسـبة يل خاصـة 
مع كبار املمثلني مثل( سـامي عبد 
الحميـد_ سـامي قفطـان_ جعفر 
السـعدي_ يوسـف العاني_ شـذى 

سالم ...وغريهم...) .
-لك مشاركات يف اعمال مهمة نرجو 
ان توضح مضامينها ومشـاركاتك 

فيها ومنها 
فيلم - الحاج نجم البقال - 2014 

هذا الفيلـم انتج يف العـراق وكانت 
مدته 94 دقيقة  تم عرضه بتاريخ 

15 مارس 2015 .
فكرتـه ومضمونـه تعـود (نادية) 
التي ولدت وترعرعت يف (فرنسا) إىل 
(العراق) من أجل اكتشاف جذورها 
وأصولها من جديد، عندها تكتشف 
(نادية) عىل مهل قصة جدها الحاج 
(نجم) البقال، صاحب محل التمور 

والفيلم من اخراج: عامر علوان 
تأليف: سالم حربة (سيناريو)

وقد شـارك فيـه عدد مـن املمثلني 
ميمـون  ثـورن   سـكوت  منهـم: 
الخالـدي  عواطـف نعيـم  سـامي 

قفطان  طه علوان  هناء محمد.
-لننتقـل اىل اسـتضافتك يف ملتقى 
االذاعيـني والتلفزيونيـني ونسـالك 
عن تقييمك لالحتفاء ورايك ببغض 

املدالت حولك؟
-نعـم لقد كانـت احتفاليـة رائعة 
وبدوري ومن خالل منربكم الزورار 
اتقدم بالشـكر والثناء لالخ املخرج 
واملقدم الرائه د. صالح الصحن عىل 

مستوى ادائه واخالقه 
-امـا عـن مـا حـدث داخـل قاعة 

االحتفاء فقد كان بالشكل التايل؟-
لقـد كانـت كلمة االسـتاذ د صالح 
فيهـا  تنـاول  اذ  رائعـة  الصحـن 

سريتي 
مؤكدا ان طالل هـادي  برز ككاتب 
ومخرج وممثل، يعـرف بدقة كيف 
يكتب للسـينما واملـرسح والدراما، 
ويجيد إدارة  املشهد والفريق،  لهذا 

نحن يف غاية االعجاب لتجربته.
الفنـان   تجربتـي  عـن  وتحديـث 
وتيقـدم ملرسحيـات كثـرية منها « 
النفس االخـري، وماكبث رجل رهن 

نفسـه، غصن الزنبـق، « كما عرج 
عىل مشاركاتي يف التمثل ملرسحيات 
وقـدم  املرسحيـة،  الفنـون  قسـم 
مرسحيـات ملنتدى املـرسح بعضها 
من تاليفي واخراجي والتي شـارك 
كممثـل يف بعضها ومنها  مرسحية 
« الحرشة، جـدار رابع، السـندباد، 
والية بطيخ، طيور غادرتها االجنحة  
مشـكورا  الصحـن  االخ  واسـتمر 
فذكـر مشـاركاتي يف االذاعة منها 
«حذار من اليأس، وتمثيلية قصرية 
ومسلسـل  املصطفـى،  وسـرية   ،
كوميدي بيت مرهون اخرجه محمد 
صكر، وشـارع الحبايب، ويوميات 

سايق .

-اكيد ان االستضافة كانت خاللها 
مداخالت حول مسريتك هل نعرف 

مضامينها ورايك فيها؟
-نعم لقد كانت مداخالت يف مكانها 
الحقيقي وقد اجبت واعطيت رايي 
يف حينهـا فمثـال مداخلـة املخرج 
صبـاح رحيمـه والتـي قـال فيها 
هـادي  طـالل  عـن  «الحديـث  أن 
يمثـل حديـث عن جيـل طويل من 
الفنانـني املجتهدين، حيث  التقيته 
مـع محسـن الشـيخ وجبـار عبد 
الكريـم وفاضل جتـي، الذين بذلوا 

كل جهودهم مـع فرقة املحرتفني، 
وقـد اعتمدنـا عليهـم يف االعالنات 
والديكـورات ومـا يملكونـه مـن 
نشـاط وألفـة وبحث. وهنـا اقدم 
شـكري لـالخ صبـاح عندمـا قال 

عني 
أن طـالل هـادي يمثـل النمـوذج 
الرصـني للفنان العراقـي، وان من 
عارصوه وواكبوه  اصبحوا اسماء 
لم يجيئـوا عن بذخ واعتباط حوايل 
35 سـنة من العطاء لـم يتوقفوا ،  
وذكر اني صاحب منجز، والحديث 
عن طالل هادي دفع للشـباب من 
يريـد ان يكون ممثـل يراقب كيف 
اصبـح طـالل هـادي وهـو ليس 
باألمر السهل. ألنهم كّونوا انفسهم 

من ال يشء.
-طالل هـادي يؤكد يف حواراته انه 
عاش تجربـة زواج كانت سـببايف 
اسـتلهامه دروسـا عمليـة تفرغ 
بعدهـا للتمثيـل بـكل مركـز مـا 
تفسريك لذلك االندفاع الكبري وماذا 

قدمت خالله؟
-نعم كانت تجربة شـفافة ورائعة 
لكن شـابتها بعض الظروف االمر 
الذي انقطنا عن الصلة بعدها وهذا 

االنقطاع جعلني افكر جديا بعميل 
كفنان وكاتب ومجـرج حتى انني 
من شـدة اندفاعي كنت اشـارك يف 
اربعـة اعمال يف اليوم او االسـبوع 
وكانـت تلك املرحلة فعـال انطالقة 
جديدة نحو االبـداع والعمل الجدي 
وهنـا ال داع لذكـر مـا قدمته الني 

سـبق ان ذكرتا يف حديثنا االول .
-لنتحدث عن افكارك وارائك ببعض 
نواحـي الحياة فنسـالك هل الحب 

يجب ان يسبق الزواح ام خالله؟
-كال الحالتني مقبولـة وانا انصح 
الشـباب الذين يرصون عىل الحب 
قبـل الـزواج فاقول لهـم ان الحب 

هو الحياة ..
والحيـاة تاتي بالزمـن الحلو واملر 
فكلما كان االنسـجام بني الزوجني 
جـاء الحـب وتناما، فـال مانع من 
الحـب بعد الزواج بـل وربما اقوى 
ولدينا امثلة كثـرية الزواج تفرقوا 

رغم ان زواجهم كان عىل حب .
-باسـم الزوراء لكم اسـتاذ طالل 
الشـكر والتقدير واالمانـي بمزيد 

من العطاء .
-بل انـا الـذي اشـكركم كمحاور 
وكادر متمنيا لكم املزيد من التطور 

والعمل الناجح.
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الفنان طالل هادي يمثل النموذج الرصني للفنان العراقي، تركت أعماله بصمة كبرية، لدى املشاهد واملستمع 
العراقي.. تخرج يف  قسم املرسح كلية الفنون الجميلة، وقدم مرسحيات كثرية.

لكنه  التلفزيونية  واملسلسالت  املرسحيات  من  العديد  يف  شارك  شهري  ممثل  انه  االول  وجهه  يف  عرفناه 
يف جوانبه االخرى اخرج الكثري من االعمال املرسحية كما كتب الكثري من االعمال املرسحية منذ ان كان طالبا 
التلفزيون عمل مسلسالت تاريخية كثرية  إذ اخرج اربع مرسحيات وبعد تخرجه يف  الفنون الجميلة،  يف معهد 
الحب-  للتلفزيون فقد كتب مسلسالت( ميليشيا  اما  50 عمال دراميا  اكثر من  ايضا كتابة   له  ولإلذاعة كانت 

نص اخمص- عاملكشوف- بالدنا- كيك وكارتون) ، وكتب للسينما العراقية (فيلم املحلة و فيلم العنقاء_ 
وثائقي) ...
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يعتقـد األزواج أن األطفـال هـم رس 

اسـتقرار الحيـاة الزوجية، وسـبب 

السـعادة الحقيقية داخـل أي أرسة، 

وتؤمن النسـاء خاصة بـأن األمومة 

إحسـاس عـىل وجـه  أصـدق  هـي 

األرض يستحق املعاناة، ولكن الواقع 

مختلف تماماً، فيما كشـفت أبحاث 

املقارنـة أن مـن ليس لديهـم أطفال 

يشعرون بالسعادة أكثر من غريهم، 

أما يف حاالت اإلنجاب غري املخطط له 

تكون اآلثار النفسـية السيئة وقعها 

أكرب عىل الزوجني.

إذ أثبتت الدراسات العلمية إن املرأة يف 

البداية يكـون لديها توقعات إيجابية 

عند استقبال أول مولود وهي ال تدرك 

بـأن وصول عضـو جديـد يف األرسة 

سيسـتقطع مـن وقتهـا وحنانهـا 

يف  بالسـلب  سـيؤثر  ممـا  وحبهـا، 

عالقاتها باآلخرين وبالتأكيد زوجها.

يشعر الزوجان يف بداية الزواج بالحب 

املشـاعر  هـذه  كل  أن  إال  واللهفـة، 

تقل نسـبياً خالل السنوات األوىل من 

الـزواج، وتزيد هذه الحالة تزامناً مع 

زيادة املسؤوليات، كرشاء مستلزمات 

املولود الجديـد واحتياجاته، فيصبح 

العالقـة  تحـول  يف  سـبباً  األطفـال 

العاطفيـة بـني الزوجـني إىل األسـوأ 

وذلك لألسباب اآلتية:

1 - استقرار شكيل

رغـم انخفـاض مسـتوى الرضا بني 

الزوجـني مـع الوقـت إال أن نسـبة 

احتمـال حـدوث الطـالق تقـل مـع 

وجـود طفل، ممـا يدفـع بالزوجني 

إىل االسـتمرار يف حياة شـبة بائسـة 

األرسي،  االسـتقرار  عـىل  حفاظـاً 

وبالتايل تختلف معنى السـعادة لدى 

الزوجني، والتـي كانت تتمثل يف رضا 

كل طرف عن رشيكه.

2 - تحول االهتمامات

يتحـول نمـط الحيـاة بـني الزوجني 

فبـدالً من أن يتبـادل الزوجان الحب 

ويحرص كل منهما أن يشـارك اآلخر 

أشـياء يحبهـا، تتمحـور حياتهمـا 

وحواراتهما حول األطفال وطعامهم 

ومالبسهم وتعليمهم.

3 - العالقة الحميمة

أمـا فيمـا يخـص العالقـة الحميمة 

فيتوقـف اآلباء واألمهـات عن القيام 

باألشـياء املثرية التي يحبها رشيكه، 

فيتخـىل كل منهم عـن دوره كحبيب 

كـدور  واألم  األب  بـدور  ويكتفـي 

أسـايس، وعىل سـبيل املثال تستبدل 

الزوجة الرسائل الحميمة التي كانت 

ترسـلها إىل زوجها برسـائل خاصة 

باحتياجـات املنـزل من طعـام وما 

شابه.

4 - املسؤولية املادية

كمـا تسـهم زيـادة املسـؤوليات يف 

انشـغال الـزوج يف حياتـه العملية 

األرسة،  متطلبـات  لتلبيـة  سـعياً 

حـاالت  هنـاك  أن  إىل  باإلضافـة 

تسـعى فيها األم العاملة إىل خفض 

عدد سـاعات العمل للوفـاء برعاية 

الطفل، ممـا يمثل عبئـاً مادياً عىل 

األب، فيسـعى إىل البحـث عن عمل 

إضايف.

5 - العزلة االجتماعية

كثـري من األمهات يعانني من العزلة 

االجتماعيـة بعد اإلنجـاب، فلم يعد 

هناك إمكانيـة أو وقت للخروج مع 

الصديقـات بمفردهـم، وبالتبعيـة 

تؤثر هذه العزلة عىل الحالة النفسية 

للزوجـة وعالقتهـا بزوجهـا، فيما 

تشـعر الزوجـة بأنه لم يعـد لها أي 

وقت لتفريغ طاقتها السـلبية بعيداً 

عن عبء املسؤولية.

فليـس هناك شـك أن التوتر الزوجي 

يتعلـق باالكتئاب والصحة النفسـية 

والجسمانية وفقاً للدراسات العلمية؛ 

ألن هنـاك عالقـة قويـة بـني الحالة 

النفسية والزوجية حتى أن الباحثني 

قد وجدوا يف الزواج السعيد عالجاُ من 

أمراض االكتئاب واإلحباط.

يهتم العديد من األشـخاص عند 
الدخول للمطبـخ إلعداد الطعام 
أن يخـرج بمـذاق لذيذ وشـهي، 
طريقـة  أن  يغفلـون  ولكنهـم 

تحضري بعض األطعمة قد تؤدي 
إىل القضـاء عىل منافـع غذائية 

يحتاج إليها الجسم بشدة.
ويتواجـد أخطاء شـائعة يجري 

الدجـاج  طهـو  عنـد  ارتكابهـا 
الذي يحظـى بشـعبية كبرية يف 
العاملي، بحكـم وفرته،  املطبـخ 
واحتـواء لحمـه عـىل بروتينات 

مهمـة للغايـة، وثمـة خمسـة 
أخطاء بارزة يقع فيها كثريون، 
وربما تنال مـن الفوائد الغذائية 

للدجاج.
درجـة الطهي مهمـة، ألن صدر 
الدجاج مثال فيه نسبة محدودة 
مـن الدهـون، ويف حـال جـرى 
طهـوه وتركـه عـىل النـار ملدة 
طويلـة، فإنـه لن يكـون رطبا، 
وربمـا يتطلـب عضـا شـديدا، 
ولذلـك، يـويص خـرباء الطبـخ، 
بالطهـو ملـدة معقولـة، كما أن 
هنـاك حاجـة أيضا لجعـل لحم 
الدجاج يسرتيح يف خلطة بهارات 

أو صلصة قبل التحضري.
أما يف حال جرى تحضري دجاجة 
هـو  املطلـوب  فـإن  بأكملهـا، 
االنتبـاه إىل أن القطـع ال تنضج 
يف املـدة نفسـها، ألن الفخذ مثال 
يجهز برسعة، يف حني قد يتطلب 
الصدر مدة أطول، ولذلك، فحبذا 

لو استخدم الشخص الذي يطهو 
محـرارا لقيـاس الحـرارة، مـن 
أجل معرفـة ما إذا كانت الوجبة 
جاهزة قبـل إخراجها من الفرن 

عىل سبيل املثال.
و إذا أردت الحصـول عـىل لحـم 
الدجـاج بمذاق لذيـذ، فال تؤجل 
إضافة البهارات و «التتبيلة»، إىل 
ما بعـد إزالة اللحم من املقالة أو 

الفرن.
بإضافـة  الخـرباء  ويـويص 
البهارات يف البداية، حتى يترشب 
اللحم مـا أضيف إليـه، ثم يأخذ 
النكهة، خالل عمليـة الطهو، و 
قبل بدء الطهو، يجدر بالشخص 
الـذي يتوىل تحضـري الطعام، أن 
ينتبه إىل جودة الدجاج، وال سيما 
إذا كان قـد مكث مـدة طويلة يف 

الثالجة.
ويكون لحم الدجاج الطبيعي يف 
العادة ذا لون أقرب إىل الوردي، يف 

حني أن اللون الباهت أو الرمادي 
قد يكون عالمة عىل فسـاده أو 
أنـه لم يعـد صالحا لالسـتهالك 
وربمـا تعتقد أنه من الحرص أن 
الدجاج قبـل تحضريه،  تغسـل 
مـرضة  الخطـوة  هـذه  لكـن 

وليست يف محلها عىل اإلطالق.
ويحـذر خـرباء الصحـة من أن 
غسـل الدجاج يؤدي إىل انتشـار 
بكترييات كثرية يف املطبخ، وجلد 
مـن يطهـو الطعـام، وبالتـايل، 
يستحب عدم اإلقدام عىل عملية 
الغسل، اعتقادا بأنها حرص عىل 
النظافة. إذا كنت قد أزلت الدجاج 
من الثالجة، حتـى تمر مبارشة 
إىل تحضـريه، فإنك ترتكب خطأ 
وربمـا ال تحصل عىل املذاق الذي 
تريده ومن األفضل ترك الدجاج 
لنحو ربع سـاعة عىل األقل بعد 
اإلخـراج مـن الثالجـة، وعندئذ، 

يمكن البدء يف عملية الطهو.
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املقادير:

غرامـاً   ٥٠٠  : البطاطـس   -

(مقّرشة ومقّطعة مكعبات)

- الثوم : ٣ فصوص

- البصـل : ١ حبـة (مقّطـع 

مكعبات)

- املاء : ٤ اكواب

ملعقـة  النباتـي:  الزيـت   -

كبرية

- كريمة الطبخ : ٢ كوب

كـوب  الشـيدر:  جبـن   -

(مبشور)

- مرق دجاج : مكعب

- ملح : ملعقة صغرية

- فلفل أسـود : نصف ملعقة 

صغرية

- جوزة الطيـب : ربع ملعقة 

صغرية

طريقة التحضري:

سـخني الزيت النباتي يف قدر 

عىل النار، ثـم أضيفي البصل 

والثوم وشّوحي حتى يذبال.

أضيفـي البطاطـس، وُصبي 

املـاء، وأضيفـي مكعب مرق 

الدجـاج، واتركـي القدر عىل 

النار حتـى تنضـج مكعبات 

البطاطس.

اهـريس البطاطس يف الخالط 

الكهربائي حتى تصبح ناعمة 

القوام، ثم أعيديها إىل القدر.

تّبيل الشوربة بامللح، والفلفل 

الطيـب،  وجـوزة  األسـود، 

ثـم أضيفـي الكريمـة وجبن 

الشـيدر، وحركـي الشـوربة 

قليالً.

طبـق  يف  الشـوربة  اسـكبي 

التقديم، وقدميها ساخنة.

أجـرْت مجموعة من العلماء دراسـة واسـعة 
النطـاق توصلـوا مـن خاللهـا إىل أن التواصل 
واملزاملة مع األشـخاص النحفاء يسـاعد عىل 

فقدان الوزن.
وقد قـام العلماء بإنجاز دراسـة جديدة حول 
املشـكلة التي يعانـي منها الكثـريون وترتفع 
وتـرية انتشـارها بـني البـرش عاما بعـد آخر، 
والحديث هنا عن السمنة. وأظهرت نتائج هذه 
الدراسـة أن مجموعـة كبرية من املسـتطلعة 
آراؤهم أكـدت أن التخلص مـن الكيلوغرامات 

الزائدة يكون أسـهل يف حالة املزاملة والتواصل 
مع أشـخاص نحفـاء. إضافة إىل هـذا يويص 
خـرباء التغذيـة بـرضورة ممارسـة الرياضة 

وااللتزام بتغذية صحية.
وأشـار العلمـاء إىل أن اإلقـالع عـن التدخـني 
وعن اسـتهالك املرشوبات الكحولية سـيكون 
هـو اآلخر مفيداً ألن هذه العادات السـيئة لها 

أرضار وآثر سلبي عىل الصحة.
وشـدد خـرباء التغذيـة عـىل رضورة املراقبة 

واالعتناء بالصحة دائما وتحت كل الظروف.
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الشـاي األبيض من أندر وأجود أنواع الشـاي، وهـو مرشوب خفيف 
الطعم. وإلنتاجه يتم قطف الرباعم الصغرية لشـجرة الشـاي وكذلك 
األوراق الصغرية ويتم تجاهل األوراق الكبرية والعادية ويتم تجفيفها 
بعـد ذلك. تعتـرب بالد الصني واليابـان من أهم الدول املنتجة للشـاي 
األبيض ويتميز بغناه بمضادات األكسـدة ومركبات البوليفينول التي 

تعمل عىل تقوية الجهاز املناعي للجسم والوقاية من الرسطان.
إضافـة لذلـك، فهناك عرش فوائد أخرى للشـاي األبيـض دفعت دول 

الغرب العتباره الشاي رقم واحد من حيث الفائدة. إليك أهمها:
١- تنـاول الشـاي األبيـض باسـتمرار بعمـل عـىل تقليـل معـدل 
الكوليسـرتول اليسء يف حني يزيد معدل الكوليسرتول الجيد. لذا فهو 
يقي من الكثري من أمراض القلب ومفيد جيدا لألشخاص الذين تعدوا 

األربعني من العمر.
٢- يسـاعد الشـاي األبيض عىل التخلص من الدهـون وزيادة معدل 
اسـتهالك السـعرات الحراريـة مما يسـهم يف إنقاص الوزن بشـكل 

ملحوظ.
٣- يعمل الشـاي األبيض عـىل خفض ضغط الدم املرتفع وتحسـني 

الدورة الدموية ومنع حدوث الجلطات املفاجأة وتصلب الرشايني.
٤- الشاي األبيض من املرشوبات التي تعزز الطاقة يف الجسم وتعمل 
عـىل تقليـل التوتر ويسـاعد أيضا عىل خفض نسـبة السـكر يف الدم 

والوقاية من مرض السكر.
٥- يسـهم الشـاي األبيض يف الحفـاظ عىل صحة الجلـد وعالج حب 
الشـباب والتخفيف مـن حاالت اإلكزيمـا. ذلك بفضـل احتوائه عىل 
مضادات األكسدة التي تقلل من نشاط البكترييا وتخلص الجسم من 

السموم.
٦- يحتوي الشـاى األبيض أيضا عـىل كمية ال بأس بها من الفلورايد 
التـي تحافـظ عىل صحـة وقوة األسـنان وتقـيض عىل رائحـة الفم 

الكريهة.
٧- كما قلنا مسـبقا، فالشـاي األبيض يحتوي عىل نسـبة عالية من 
البوليفينول وهو يعمل كمضاد لكثري من أنواع البكترييا والفريوسات 
املسـببة لألمراض، كما  أنـه يقوي الجهاز املناعي للجسـم ويصنف 

كمنشط للذهن ويعمل عىل تحسني الوظائف العقلية للمخ.
٨- يقي الشـاي األبيـض من أنـواع مختلفة من أمـراض الرسطان، 
فمضادات األكسدة املوجودة به تعمل عىل وقف نمو الخاليا املرسطنة 

ومنع انتشارها يف الجسم.
٩- الشـاي األبيض يحافظ عىل شـباب البرشة فهو يقلل من الجذور 
الحرة التي تكون سـببا يف حدوث الشـيخوخة املبكرة للجلد، كما أنه 
يعمـل عىل تعزير بروتني الكوالجني واإليالسـتني املسـؤولني بشـكل 
أسايس عن نضارة البرشة ومنع ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.

١٠- تناول الشـاي األبيض باسـتمرار يفيد ىف تقوية العظام ويحقق 
نتائـج عالجية رائعة للذين يعانون من التهابات املفاصل وهشاشـة 

العظام.
ملحوظة: ينصح بتناول الشـاي األبيض مرتـني إىل ثالث مرات يوميا 
إذا كنـت ترغبني يف مالحظة تأثريه يف إنقاص الـوزن أو التخلص من 

الحبوب بشكل رسيع.

يتواجـد العديـد من األعراض التي وجودها يشـري 
إىل احتماليـة اإلصابة بالتهـاب األمعاء، هذا املقال 

سيتيح لك التعرف عىل أعراض التهاب األمعاء.
ويرتبـط مصطلـح التهاب األمعاء غالًبـا بالتهاب 
األمعـاء الدقيقـة (Enteritis) الـذي يؤثر يف قدرة 
األمعاء عىل امتصاص املواد املغذية من فيتامينات 
ومعادن وكربوهيدرات وغريها، قد يصاب الشخص 
بالتهـاب األمعاء نتيجة إصابته بعدوى بكتريية أو 
فريوسـية، أو التعـرض لإلشـعاع، أو تناول بعض 
العقاقـري واألدوية، أو قد يرتبـط ببعض األمراض 

االلتهابية مثل داء كرون.
أعراض التهاب األمعاء:

تتشـابه أعراض التهاب األمعـاء بغض النظر عن 
سـبب حصـول االلتهاب، ولكـن يف حالـة التهاب 
األمعـاء الناتـج عـن اإلصابـة بعـدوى جرثومية 
فإن األعـراض تبدأ بالظهور بشـكل رسيع، أي يف 
غضون سـاعات أو عدة أيام من بعد اإلصابة بها، 

أما األعراض فهي كما اآلتي:
1. األعراض الشائعة اللتهاب األمعاء:

تقلصات وآالم يف البطن.
فقدان الشهية.

اإلسهال.
اإلصابة بالحمى.

الصداع.
الغثيان والتقيؤ.

نزيف أو إفرازات شبيهة باملخاط من املستقيم.

2. األعراض التي قد تهدد الحياة:
يجـب عليـك طلـب الرعايـة الطبية فـوًرا يف حال 
ظهـرت عليك أنت أو عىل أحد أفراد عائلتك عالمات 
الجفـاف أو أي من أعراض التهـاب األمعاء اآلتية 
التـي تهدد الحيـاة وتدل عىل مراحـل متقدمة من 

املرض:
وجود دم  يف الرباز أو براز يحتوي عىل صديد.

إذا اسـتمر اإلسـهال ملدة تزيد عن 2 إىل 3 أيام لدى 
شخص بالغ أو 24 ساعة عند الطفل.

ارتفاع درجة الحرارة أعىل من 38 درجة مئوية.

آالم يف البطن شديدة أو مفاجئة.
وجـود دم يف القيء أو عندما يسـتمر التقيؤ ألكثر 

من يومني يف بعض الحاالت، اإلصابة بالجفاف.
3. أعراض الجفاف:

يعـد الجفاف أحـد أخطر هذه األعـراض، لذا فإنه 
عند اإلصابـة بالتهاب األمعاء من الرضوري رشب 
الكثري من السوائل ملنع حدوث الجفاف، والجفاف 
قد يؤثر سـلًبا عىل الكىل واملسالك البولية والقلب، 
ويشـكل خطـرًا إضافًيـا عنـد الرضـع واألطفال 
الصغار، وكبار السـن، واألشـخاص الذين يعانون 

من األمراض املزمنة، وتشمل أعراض الجفاف عند 
البالغني ما يأتي:
العطش الشديد.

التبول بعدد مرات أو بكميات أقل من الطبيعي.
بول لونه داكن.

تعب وإرهاق.
الخمول.
الدوخة.

عيون غائرة.
قلة الدموع.

جفـاف الفـم بينما تشـمل أعـراض الجفاف عند 
الرضع أو األطفال الصغار اآلتي والتي قد تشري إىل 

أعراض التهاب األمعاء:
جفاف الفم واللسان.

الخمول.
التهيج.

عدم وجود دموع أثناء البكاء.
عدم تبلل الحفاضات ملدة ثالث ساعات.

عيون وخدود غائرة.
انخماص البقعة الرخوة املوجودة يف أعىل الرأس.

مضاعفات محتملة اللتهاب األمعاء:
موت األنسجة.
انسداد األمعاء.
انثقاب األمعاء.

تضخم القولون.
رسطان القولون.

تعـّد القاعـدة األوىل للمكيـاج أنـه ال توجد قواعـد ويف نفس الوقت 
مقاس واحد ال يناسـب الجميع، فهل تعلمـني أنه نفس اليشء مع 
أحمـر الخـدود ؟ اعتماداً عىل شـكل وجهـك، يمكنك وضـع أحمر 

الخدود يف نقاط معينة عىل وجهك إلبراز جماله.
للوجه املربع

وازني حواف شكل وجهك عن طريق وضع أحمر الخدود عىل تفاحة 
وجنتيك وامزجيه يف حركات دائرية باستخدام الفرشاة.

للوجه البيضاوي
ألشـكال الوجوه البيضاوية، ضعي أحمر الخدود يف منتصف عظام 
الوجنتـني، عـىل بعد بضعة سـنتيمرتات من جانب أنفـك وادمجيه 

للخارج.
للوجه املستدير

اجعـيل أحمر الخـدود يظهر بشـكل زاوية ابدئي من نقطة أسـفل 

عظام وجنتيك مبارشة وامزجيه ألعىل وللخارج.
للوجه الطويل

إذا كان وجهـك طويـًال، ضعـي أحمر الخدود أسـفل مركـز عينيك 
مبـارشة وامزجيـه للخارج يف شـكل نصـف دائرة خفيـف أو خط 

مستقيم.
للوجه عىل شكل قلب

لشـكل الوجـه هـذا، ضعـي أحمر الخـدود أسـفل وتجـاه الحافة 
الخارجيـة لتفاح وجنتيـك وادمجيه للخارج ولألعـىل باتجاه خط 

شعرك.
نصيحـة احرتافيـة: لجعل أحمـر الخدود يـدوم طوال اليـوم، بعد 
وضع كريم األسـاس، ضعي أحمر خدود كريمي وامزجيه بأطراف 
أصابعـك ثم ضعي بودرة تثبيت ووزعي عليها بودرة أحمر خدود يف 

نفس نطاق الظل مثل أحمر الخدود الكريمي.
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١٢٤٠ - املغول يتمكنون من السيطرة عىل كييف.
١٨٧٧ - صدور العدد األول من «صحيفة واشنطن بوست» األمريكية.

١٨٨٤ - اإلمام محمد عبده يصل إىل تونس ويلتقي بعلماء جامع الزيتونة 
يف رحلة استغرقت أربعني يوًما.

١٩١٧ - إعـالن اسـتقالل فنلندا عن روسـيا بعد الثورة البلشـفية سـنة 
.١٩١٧

١٩٤١ - االتحـاد السـوفييتي يبـدأ هجومـه املضاد ضد أملانيـا النازية يف 
الحرب العاملية الثانية.

١٩٥٦ - القوات الجنوب أفريقية تعتقل نيلسون مانديال و١٥٦ من رفاقه 
بسبب نشاطاتهم السياسية املناهضة لنظام الفصل العنرصي.

١٩٦٩ - اململكة العربية السـعودية تنترص يف حرب الوديعة وتسيطر عىل 
رشورة والوديعة وتحتل املنفذ الجنوبي.

١٩٧١ -اإلمارات العربية املتحدة تنضم إىل جامعة الدول العربية.
١٩٩٢ - صـدام بني املتطرفني الهندوس واملسـلمني يف «أيوديا» بوالية أتر 

برديش الهندية بعدما حاول الهندوس هدم مسـجد بابري إلقامة رضيح 
اإلله الهندويس راما.

٢٠٠٤ - اقتحام القنصلية األمريكية يف جدة باململكة العربية السعودية.
٢٠٠٥ - تحطم طائرة عسـكرية إيرانية من نوع «C-١٣٠» فوق طهران، 

وأدى الحادث إىل مقتل ٩٤ شخًصا.
٢٠١١ - أمري الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح يصدر مرسوًما 

بحل مجلس األمة بعد أن ساءت العالقة بني مجليس األمة والوزراء.
٢٠١٥ - اغتيـال ُمحافظ عدن جعفر محمد سـعد وعدد من مرافقيه عن 
طريق اسـتهداف موكبه بسـيارة مفخخة يف عملية تبناها تنظيم الدولة 

(داعش).
٢٠١٧ - الرئيـس األمريكـي دونالـد ترامـب يعـرتف بالقـدس عاصمـة 

إلرسائيل.
٢٠١٩ - مقتـل ٣٠ متظاهـرا عراقيـا و أصابة أكثر مـن ١٠٠متظاهر يف 

بغداد بالقرب من جرس السنك و تعرف مجزرة السنك و الخالني.
¿bñã€a@“Îã»fl
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معـروف الرصـايف أكاديمي وشـاعر 
عراقـي.. اسـمه الكامل معـروف بن 
عبـد الغني بن محمـود الجباري، ولد 
ونشـأ يف بغداد، من أب كردي النسب 
وأم تركمانيـة، وعمل يف حقل التعليم 

وله عدة اصدارات شعرية.
ولد يف بغداد عام 1875م، ونشـأ فيها 
حيـث أكمل دراسـته يف الكتاتيب، ثم 
دخـل املدرسـة العسـكرية االبتدائية 
فرتكها، وأنتقل إىل الدراسة يف املدارس 
الدينيـة ودرس عـىل يد علمـاء بغداد 
األعالم كالشـيخ عبد الوهاب النائب، 
القيـيس، والشـيخ  والشـيخ قاسـم 
قاسم البياتي، والشيخ عباس حلمي 
القصـاب، ثم أتصل بالشـيخ العالمة 
محمود شكري األلويس والزمُه أثنتي 
عـرشة سـنة، وتخـرج عليـِه وكان 
يرتدي العمامة وزي العلماء وسـماُه 
شـيخُه األلويس (معـروف الرصايف) 
ليكون يف الصالح والشـهرة والسمعة 

الحسنة، مقابالً ملعروف الكرخي.
مدرسـة  يف  معلمـاً  الرصـايف  وعـني 
الراشـدية التي أنشـأها الشـيخ عبد 
الوهاب النائب، شـمال األعظمية، ثم 
نقل مدرساً لألدب العربي يف األعدادية 
ببغداد، أيام الوايل نامق باشا الصغري 
عـام 1902م، وظـل فيهـا إىل أعـالن 
الدسـتور عام 1908م، ثم سـافر إىل 
إسطنبول فلم يلحظ برعاية، ثم عني 

مدرسـاً ملادة اللغة العربيـة يف الكلية 
الشـاهانية ومحـرراً لجريدة سـبيل 
الرشـاد عام 1909م، وأنتخب عضواً 
1912م،  يف مجلـس املبعوثـان عـام 
وأعيـد أنتخابـه عـام 1914م، وعني 
مدرسـاً يف دار املعلمني يف القدس عام 
1920م، وعـاد إىل بغداد عام 1921م. 
ثم سـافر إىل اإلسـتانة عام 1922م، 
وعـاد إىل بغداد عـام 1923م، وأصدر 
فيها جريدة األمـل، وأنتخب عضواً يف 
مجمع اللغة العربية يف دمشـق، عام 
1923م، وبعـد ذلـك عـني مفتشـاً يف 
مديرية املعـارف ببغداد عام 1924م، 
ثم عني أسـتاذاً يف اللغـة العربية بدار 

املعلمني العالية عام 1927م.
ولقـد بني لـُه تمجيداً لذكـراه تمثاالً 
يف السـاحة املقابلـة لجرس الشـهداء 
عنـد التقاطـع مـع شـارع الرشـيد 
املشهور قرب سوق الرساي واملدرسة 

املستنرصية األثرية.
تويف الرصايف بدارِه يف محلة السـفينة 
يف األعظميـة ليلة الجمعـة يف مارس 
1945م، وشـيع بموكب مهيب سـار 
فيِه األدباء واألعيان ورجال الصحافة 
ودفن يف مقـربة الخيزران، وصىل عىل 
جنازتـِه الشـيخ حمـدي األعظمـي، 
وشـهد الصـالة عليـه الشـاعر وليد 
األعظمي، ولقد قالوا يف تأبينِه قصائد 

كثرية.
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يرغـب الكثري من األشـخاص 
يف تخطـي مظهرهم الخارجي 
واكتشـاف أرسار شخصياتهم 
وأعماقهـا. وقـد يلجـؤون إىل 
طرق مختلفة مثل استشـارة 
أّن  إال  النفسـيني.  املدربـني 
أفضل الطرق للتعرف إىل الذات 
هي النظـر يف املـرآة. فمالمح 
الوجه وإشارات الجسم تقول 
أكثر ممـا يمكن تصـوره عن 
ومـن  صاحبهـا.  شـخصية 
أبـرز هذه اإلشـارات املسـافة 

الفاصلة بني أصابع اليدين.
1 مسافة كبرية

قـد تفصل أصابع يديك الواحد 

عن اآلخر مسـافة كبرية نوعاً 
مـا. وهذا يجعل يديـك تبدوان 
كبريتني ويدّل عىل أنك صاحب 
شـخصية مسـتقلة وتتوق إىل 
خوض التجارب الجديدة. حتى 
يف منزلك تحـب تغيري الديكور 
بني الحني واآلخر. ويشكل هذا 
مفتاح نجاحـك يف كل جوانب 
حياتـك وخصوصـاً العائليـة. 
كمـا تشـري هـذه املسـافة إىل 
البديهة  أّنـك تتمتـع برسعـة 
وأنـه يمكنـك إيجـاد الحلـول 
للمشـكالت الصعبـة يف وقـت 

قصري.
2 مسافة صغرية

إذا كانـت أصابعـك متقاربـة 
أي أّن املسـافة الفاصلة بينها 
قصـرية، فهـذا يـدل عـىل أّنك 
شـديد الحـذر وتفكـر لوقـت 
بـأّي  تقـوم  أن  قبـل  طويـل 
عمل. كما يشـري إىل أّنك تتسم 
برصاحة كبرية وبتفكري واقعي 
قـد يجـرح مشـاعر اآلخرين 
أحياناً. فأنت عميل وال يمكنك 
أن تـدع عواطفـك تتحكـم بك 
وخصوصاً يف املواقف الصعبة. 
وهذا ما يسـبب حدوث سـوء 
تفاهـم بينك وبـني الكثري من 

األشخاص.
الوسـطى  بـني  املسـافة   3

والبنرص كبرية
أبعد هذيـن اإلصبعني أحدهما 
عن اآلخر قدر استطاعتك. فإذا 
الحظـت أن املسـافة الفاصلة 
بينهمـا كبـرية فهذا يـدّل عىل 
أّنك تتمتع بالقدرة عىل التأثري 
يف اآلخرين. لـذا يمكنك تهدئة 
غضـب زوجـك ورصاخ طفلك 
بسهولة. كما أّنك تمتلك موهبة 
الفتة يف ما يتعلق بالتعامل مع 
زمـالءك يف العمـل. لـذا يحبك 
الجميـع ويقدرونـك. كما أّنك 
موضـع ثقتهـم واحرتامهم.4 
املسـافة الفاصلة بني البنرص 
والخنرصراقب هذين اإلصبعني 
املسـافة  كانـت  فـإذا  لديـك. 
الفاصلـة بينهما كبـرية، فهذا 
خـوض  تتجنـب  أّنـك  يعنـي 
وعيـش  الجديـة  النقاشـات 
األجواء الحزينة. فأنت تحاول 
أن تشـيع دائماً أجواء املرح يف 
منزلك كما يف مكان عملك. أما 
إذا كانت تلك املسـافة ضيقة، 
فهي تعني أّنـك كثرياً ما تعمد 
شـخصيتك  بـني  املقارنـة  إىل 
وقدراتـك وممتلكاتك وبني تلك 
العائدة إىل أشـخاص يعيشون 
يف محيطـك. وهذا مـا يجعلك 
تعيـش دائمـاً حالة مـن عدم 
الـرىض واالكتفـاء. لـذا عليك 

تجنب ذلك. 
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من تفكيري شلتك غير عني اتــغيب
اشعدهن ذكرياتك يجن وكت الــنوم
بفراكك امحصل اجر؟ لو مـــــأثوم؟

شو تارك صالتي وملتزم بالصوم !!
ادري بعالقتنا مستحيل اتــــــــــدوم

واعرف هيه قسمه وانت مـامقسوم
اودعك مبتسم واجلرح فوگه اهدوم
وارجع من عشرتك منتصر مهزوم

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

مما تخاف اليوم؟ التواصل مع األشـخاص؟! 
ربما تمر بمرحلـة صعبة جدا تربطك باملايض. 
عالقاتك الفاشـلة ربما تجرح مشـاعرك وتؤثر يف 
حياتـك عموما. تخلص من الهواجس التي تشـغل 

تفكريك.

أفـكارك مختلفة جدا اليـوم، ولذلك ربمـا يعارضك من حولك 
ويقفـون يف طريقك. ربمـا يحقد عليك هـؤالء ويخافون من أن 
تكتشـف شـيئا جديدا أو فكرة جديدة. ال تنس أنك الوحيد املسؤول 
عـن ترصفاتك وأنك الوحيد الذي تخطط ملسـتقبلك وليس أي شـخص 

آخر.

سـتنعم بحياة عاطفيـة هادئة اليـوم. ربمـا تلتقي ببعض 
األشخاص واألصدقاء وستالحظ ترابطا بينكم لم تالحظه من 
قبل. األسـابيع املقبلة تتميز بالهدوء واالستقرار. املوسيقى 
هي رس سعادتك وهدوئك. استمع إليها يف أي مكان. عليك أن 
تهتم بصحتك هذه األيام حتى تستمتع بأوقاتك خالل الفرتة 

املقبلة.

باسـتطاعتك اليـوم حـل القضايـا الطارئـة، ألن لديك 
الكفـاءة والقدرة عىل تحليل املسـتجدات والوضع الحايل 
بأعصاب هادئة وأسلوب منطقي. تتعرض لبعض املضايقات 
من األهل بسـبب عالقتـك بالحبيب، لكنك رسعـان ما تضع حدا 

لذلك. تشعر باإلرهاق اليوم بسبب كثرة الضغوط املحيطة بك.

عندما يقرتب من حولك إليك، سيشعرون بحبك وجودك وكرمك 
وتعاونـك. أما إذا كنت وحيدا، ستشـعر أنك منبـوذ من اآلخرين. 
من الصعب جدا عليـك أن تفرس ترصفات من حولك، ولكن يف الواقع 

املشكلة تكمن يف عدم التفكري يف األمور بطريقة موضوعية.

الشـخيص  املسـتوى  عـىل  كبـرية  انفراجـة 
والعاطفـي. سـتعيش أيامـا جميلة خـالل هذه 
الفرتة، ولكن عليك أن تكون واثقا يف نفسـك وواضحا 
تمتـع باللحظات الجميلة واسـتغل الظـروف الجيدة 

التي تمر بها اآلن.

خطوة حاسـمة تحدد مسـتقبلك املهني اليوم، ويف 
حـال تخطيت املوضوع فـإن القادم سـيكون أفضل 
وأكثـر إرشاقا. فـرتة متوترة مـع الرشيك، ومـن األفضل 
تقديـم تنازالت طفيفة لتخطيهـا. إذا انتابك ألم خفيف يف 
الـرأس عالجه بنفسـك لكـن إذا عاودك باسـتمرار فاألمر 

يتطلب معالجة طبية.

ربما يتدهور وضعك املادي من سـيئ إىل أسوأ هذا اليوم. 
ال تحـاول أن تعالج هذه املشـاكل اليوم. اسـتخدم كل ما 
تمتلك مـن أموال إليقاف الكارثة التي أوشـكت عىل الحدوث. 
حـاول ان تكون هادئا عند التعامل مع الشـخصيات العنيدة. ال 

تعتمد عىل اآلخرين.

تميـل إىل تفويض رشيـك حياتك يف كل أمورك 
وقضايـاك. ربما تـدرك اليوم أن هـذا األمر غري 
جيد بالنسـبة لك. ستشـعر أنك تدني نفسـك دون 
مقابـل. يف الحقيقـة، ستشـعر أنـك ال وجـود لك يف 
الحياة. عليك أن تسـتقل بنفسـك عن اآلخرين. اتخذ 

كل قراراتك بنفسك.

أنت عاطفي جدا اليوم وربما تبتعد عن الواقع وترسح 
يف عاملك الخيايل. ننصحك بالراحة التامة حتى تستطيع 
التعامـل مـع القضايـا الجـادة. اسـتعد وكـن قويا حتى 
تسـتطيع إدارة املشـاريع القادمة. أنت شخص متميز ولكن 

بحاجة إىل إدراة شؤونك بطريقة موضوعية.
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إذا حـاول أحـد األصدقاء أو املقربـني أن يعطيك بعض 
النصائـح التي تتعلق باملال أو االسـتثمار، فال تهتم بها! 
ربما يكون الشـخص الذي يسـدي إليك النصيحة ال خربة له 
يف مجال االسـتثمار والبورصة وقـد تؤدي نصائحه إىل كارثة. ال 

ننصحك باملشاركة يف األنشطة الجماعية اليوم.

مـا تفكر بـه اليوم قد يحدث أمامك عـىل الرغم من أنه يشء 
غري متوقع. ربما كنت تخطط بطريقة معينة للقيام بيشء ما، 
ويف النهايـة ترصفت بصورة مختلفـة تماما. حاول أوال أن تفكر 

بطريقة عقالنية بغض النظر عن النشاط الذي تقوم به حاليا.

Ô”aã«@fiçÀ
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سـيتمكن ركاب رشكات الطـريان يف 
االتحاد األوروبي قريًبا من استخدام 
هواتفهـم بشـكل كامل يف السـماء، 
حيـث حكمت املفوضية األوروبية أن 
رشكات الطريان يمكنها توفري تقنية 
5G عـىل متـن الطائـرات، إىل جانب 
بيانـات الهاتـف املحمـول األبطـأ.. 
وهـو ما يعني أنه لم يعـد ُيطلب من 
املسـافرين وضـع هواتفهم يف وضع 
الطائـرة عىل الرغم مـن أن تفاصيل 
كيفية تنفيذه غري واضحة حتى اآلن.

املوعد النهائي للدول األعضاء إلتاحة 
نطاقـات تـردد 5G للطائرات هو 30 
يونيـو 2023، وهذا يعنـي أنه يمكن 
لألشـخاص اسـتخدام جميع ميزات 
هواتفهم أثناء الرحلة مما يتيح إجراء 
املكاملـات باإلضافـة إىل التطبيقـات 
التي تحتوى عىل بيانات كثرية والتي 
تعمل عـىل بث املوسـيقى والفيديو.

وقال تيريي بريتون، مفوض االتحاد 
األوروبي لشـؤون السـوق الداخلية: 
إن الخطة ”سـتتيح خدمات مبتكرة 
لألفراد“ وتساعد الرشكات األوروبية 

عىل النمو. 
وأكـد ”لـم تعد السـماء حـًدا عندما 
التـي  باإلمكانيـات  األمـر  يتعلـق 
يوفرهـا االتصال فائق الرسعة وعايل 
السعة“.وخصصت مفوضية االتحاد 

معينـة  تـردد  نطاقـات  األوروبـي 
للطائرات منذ عام 2008 ، مما سمح 
لبعض الخدمـات بتقديم الوصول إىل 
اإلنرتنـت يف الجو، لكن هـذه الخدمة 
كانت بطيئة تاريخيا، حيث اعتمدت 
عـىل معدات لربـط النـاس عرب قمر 

صناعي بني الطائرة واألرض. 
أمـا النظـام الجديـد سـيكون قادرا 
عىل االسـتفادة من رسعـات التنزيل 
األرسع بكثـري التـي توفرها شـبكة 
الجيل الخامس، والتي وفًقا لشـبكة 
 EE الهاتف املحمول يمكن أن تتجاوز
100 ميجابـت يف الثانيـة، مما يتيح 

تنزيل فيلم يف بضع دقائق فقط.
الرئيـس  ويتينغهـام،  داي  وقـال 
التنفيـذي للجنـة سـالمة الطريان يف 
اململكـة املتحـدة، لــ bbc : إن وضع 
الطائرة مهم تاريخيا بسـبب نقص 

املعرفة حول كيفية تأثري األجهزة 
املحمولة عىل الطائـرات.. ما تم 

اكتشـافه من خـالل التجربة 
هو أن خطر التداخل ضئيل 

للغاية. 
مبينـا: وكانت التوصية 
أن  أنـه بمجـرد  دائًمـا 
تكون ىف رحلة، يجب أن 
تكون األجهزة يف وضع 

الطائرة.“

كشفت رشكة أمازون عن تخطيطها 
إلعادة تشـغيل إعالناتهـا عىل منصة 
تويرت بنحو 100 مليون دوالر سنوياً، 
حيـث أعلـن مسـؤول يف الرشكـة أن 
أمـازون تخطـط السـتئناف اإلعالن 
عـىل تويرت بحـوايل 100 مليون دوالر 
سـنوياً.يأتي ذلـك بعـد يـوم واحـد 
فقط من إعالن ماسـك أن رشكة أبل 
”اسـتأنفت بالكامـل“ إعالناتها عىل 
تويـرت، مؤكـداً أن الرشكـة هي أكرب 
معلن لدى منصة التواصل االجتماعي. 
يشار إىل أن أمازون واحدة من العديد 
من الرشكات التي سـحبت اإلعالنات 
مـن تويـرت بعـد اسـتحواذ امللياردير 
األمريكي عىل املنصة. وتوترت العالقة 

بني ماسك وأبل، األسبوع املايض، بعد 
زعمه أن أبل تهـدد بحجب تويرت من 
متجر التطبيقات الخاص بها، إال أنه 
بعد أيام التقى الرئيس التنفيذي ألبل 
تيم كـوك يف مقر تويـرت بكاليفورنيا 
الطرفـان  وتوصـل  األمـور  لتهدئـة 
لتفاهم بعد ”محادثة بناءة“، بحسب 
ما أعلن ماسـك، وقال إن كوك أوضح 
أن أبـل لـم تكـن لتحـذف تويـرت من 
متجر التطبيقات.. جاء هذا االجتماع 
قبل يوم واحد فقط من سـفر ماسك 
إىل العاصمة واشـنطن للقـاء العديد 
مـن املرشعـني الجمهوريـني الذيـن 
سيتولون قريباً السيطرة عىل مجلس 

النواب.

أتاح تطبيق واتسآب ميزة جديدة تمّكن مستخدميه من 
الدردشة مع جهات غري مسجلة يف الهاتف.ويف الكثري من 

األحيان، يواجه املسـتخدمون مشـكلة رضورة تسجيل رقم 
الهاتـف الذي يرغبون يف مراسـلته عرب تطبيق واتسـاب عىل هواتفهم 

قبـل القيام باملراسـلة.إال أن ذلك لم يعد رضوريـًا بعد اآلن فقد أتاح 
التطبيق ميزة جديدة تمّكن من الدردشـة مع جهات غري مسجلة 

يف الهاتف.واسـتطاع التطبيـق التغلب عىل أحد العيوب الشـائعة 
يف االسـتخدام التي ترغم املسـتخدم عىل رضورة تسـجيل رقم 
الهاتـف حتى يتمكن من مراسـلته عرب جهـازه الذكي.ويطلق 
عـىل التقنية الجديـدة ”Click to Chat“ ”اضغـط للمحادثة“، 
وتهدف إىل إجراء حوارات الدردشـة مع أي شـخص أو رشكة 
دون أن يكـون رقـم االتصـال الخـاص بهم مسـجالً يف دليل 
الهاتـف الذكـي، برشط أن يتوافر حسـاب واتسـاب نشـيط 
عـىل كال الجانبني.وتعمل وظيفـة ”Click to Chat“ عىل كل 
الحواسـيب اللوحيـة والهواتـف الذكية، وأي حاسـوب آخر 

مثبت عليه تطبيق واتساب يف املتصفح.

أعلـن تلفزيون الصني املركزي أن ثالثـة رواد فضاء صينيني هبطوا عىل األرض، 
عىل متن كبسولة العودة لسفينة الفضاء شنتشو14-، ما ينهي مهمة استمرت 
ستة أشهر يف محطة الفضاء الصينية.وذكر التلفزيون ان ”رواد الفضاء الثالثة، 
القائـد، تشـن دونـغ، والرائدة، ليو يانغ، وزميلها تسـاي شـيوي تشـه، كانوا 
يرشفون عىل الفرتة النهائية املحورية من تشـييد محطة الفضاء، التي اكتملت 
يف ترشين الثاني“.وقالوا جميعا يف تسجيل صوتي أذاعه تلفزيون الصني املركزي 
إنهم ”يشعرون أنهم بخري بعد الهبوط“.وأفاد التلفزيون بأن ”الكبسولة هبطت 
يف منطقة منغوليا الداخلية شمال الصني الساعة 8:09 مساء بالتوقيت املحيل“.

وأعلن موظفون بوكالـة الفضاء أن ”املهمة بأكملها، التي بدأت يف الخامس من 
حزيـران، نجحـت ”نجاحا تاما“.وقـال تلفزيون الصني املركـزي إن ”املوظفني 
يف موقـع الهبوط أخرجوا الطاقم البادي عليه اإلنهـاك واحدا تلو اآلخر وبحلول 
الساعة التاسـعة مساء كان ثالثتهم قد خرجوا سـاملني من الكبسولة“.ووصل 
طاقـم جديـد من ثالثة رواد فضاء صينيني إىل املحطة عىل متن سـفينة الفضاء 
شنتشـو15- يوم األربعاء لتويل زمام األمور مكانهم.وتمثل املحطة إنجازا هائال 
يف برنامـج الفضاء الصيني املأهول الذي بدأ قبـل ثالثة عقود، واعُتمد ألول مرة 

عام 1992، وتشكل أيضا بداية إقامة صينية دائمة يف الفضاء.
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تفاجئ  وهبي  هيفاء  زالت  ما 
فبعد  آلخر؛  حني  من  جمهورها 
األول  الغنائي  حفلها  مفاجأة 
زال  ما  الذي  الرياض  بموسم 
ميديا،  السوشيال  وسائل  حديث 
ملفاجأة  وهبي  هيفاء  تستعد 
العام  خالل  لجمهورها  جديدة 

الجديد.
بني  أن هناك مفاوضات  علم  حيث 
stars on board وبني  برنامج   إدارة 
ضمن  لتكون  وهبي  هيفاء  الديفا 
الربنامج   من  الجديد  املوسم  نجوم 
اوىل  خالل عام  ٢٠٢٣لتكون هيفاء 
نجوم املومسم الجديد من الربنامج 
وسيكون حفلها من أضخم حفالت 

شهر  نهاية  يف  يكون  أن  عىل  املوسم 
أغسطس ٢٠٢٣.

عىل صعيد آخر، تحدد موعد ٢٥ ديسمرب 
السينمائي  فيلمها  عرض  موعد  ليكون 
منصة  شاشة  عرب  أوروبا»  «أشباح 
اإللكرتوني بعد تحقيقه ما يقرب  شاهد 
العرض  بدور  ايرادات  ماليني  عرشة  من 

السينمائي خالل موسم صيف ٢٠٢٢.
تحديد  وهبي  هيفاء  الديفا  وتنتظر 
السينمائية  أعمالها  أحدث  طرح  موعد 
من  إنتهت  الذي   » باريس  «رمسيس 

تصوير مشاهده  خالل األيام املاضية.
حيث  الكوميديا  ألعمال  ينتمي  والفيلم 
أحداثه حول عصابة تحاول رسقة  تدور 

لوحة اللوفر يف باريس.

املرصية  التحقيق  جهات  قامت 
عبد  شريين  الفنانة  باستدعاء 
يف  أقوالها  إىل  لالستماع  الوهاب، 
زوجها  ضد  بالغها  عن  التنازل 

الفنان حسام حبيب.
اتهامها  بعد  االستدعاء  وجاء 
والتهجم  بالتعدي  حبيب  حسام 
الخاص  مسكنها  داخل  عليها 
بأكتوبر،  زايد  الشيخ  بمنطقة 
األمر  بينهما،  وقع  خالف  عقب 

لالتصال  شريين  دفع  الذي 
هي  لحمايتها  النجدة  برشطة 

وبناتها من حسام.
الفنانة  باستنجاد  البالغ  ويفيد 
بالنجدة  الوهاب  عبد  شريين 
حبيب،  حسام  من  لحمايتها 
وأخذ إجراء ضده بعدم التعرض 
الفور  وعىل  وبناتها،  هي  لها 
تلقى اللواء مدحت فارس، مدير 
للمباحث، إخطاًرا  العامة  اإلدارة 

مفتش  ربيع  محمد  العقيد  من 
بتفاصيل  زايد،  الشيخ  مباحث 

البالغ.
عبد  شريين  الفنانة  وكانت 
املحامي  كلفت  قد  الوهاب، 
قنطوش،  يارس  بها  الخاص 
بالتنازل عن القضايا ضد حسام 
البالغني  يف  بشكل رسمي  حبيب 
عىل  االستيالء  يخصان  املقدمني 
السيارة وبعض وقائع استخدام 

العنف ضدها.
وشهدت األيام األخرية عقد قران 
وحسام  الوهاب  عبد  شريين 
رغم  وذلك  الثانية،  للمرة  حبيب 
بني  حدثت  التي  الكبرية  األزمات 
املاضية،  الفرتة  خالل  الثنائي 
حيث لم تمر سوى أيام قليلة عىل 
من  الوهاب  عبد  شريين  خروج 
رجوعهما  أمر  وأثار  املستشفى، 

جدال واسعا بني محبي الفنانة.

التواصل  مواقع  رواد  تناقل 
للفنانة  فيديو  مقطع  االجتماعي 
حيث  طافش،  نرسين  اللبنانية 
باللهجة  تغني  وهي  فيه  ظهرت 
تفاعل  أثار  ما  وهو  الخليجية، 
جمهورها 

عليه.
تعترب  و 

بها هذه املرة األوىل التي  تقوم 
نال  حيث  بصوتها،  وتغني  طافش 
الذين  املتابعني  استحسان  الفيديو 
اللهجة  يف  صوتها  يحسن  أشادوا 

الخليجية.
يف  تجلس  وهي  نرسين  وظهرت 
حيث  السياحية  الشواطئ  أحد 
كانت مقيمة يف منتجع سياحي 
بديكور عربي، وكانت تجلس 
عىل  عربي  فراش  عىل 
بدلتها  مرتدية  األرض، 
وبجانبها  الرياضية 
يف  طافش  قطة.وكانت 
جالسة  الفيديو  مقطع 
بإطاللة شتوية باللون 
بنطلون  مع  األورانج 
ووضعت  ضيق، 
خفيف  مكياج 
جمال  أبرز  وناعم 
مالمحها وتماىش مع 

إطاللتها.

ملسلسلها  واالستعدادات  التحضريات  روبي  الفنانة  بدأت 
الجديد «حرضة العمدة»، واملقرر عرضه يف رمضان املقبل، من 
تأليف إبراهيم عيىس، ويخرجه عادل أديب، حيث من املقرر 
إنتاج  من  املقبلة،  األيام  خالل  املسلسل  تصوير  ينطلق  أن 
فنون مرص، ويعد املسلسل من األعمال التي تتحدث عن املرأة 
وتمكينها يف املجتمع، إذ يناقش قصية مهمة للغاية.وتجسد 
تقدم  حيث  للغاية،  مجتمعية  شخصية  العمل  بطلة  روبي 
املسلسل  يناقش  حيث  القرى،  إحدى  يف  «عمدة»  شخصية 
يتناول  كما  الراهن،  الوقت  يف  املجاالت  أغلب  يف  املرأة  تمكني 
كله،  املشهد  يف  املرأة  ودور  وأهمية  وقيمة  استعادة  العمل 
العمدة» كل من روبي،  ويشارك يف بطولة مسلسل «حرضة 
سميحة أيوب، محمود عبد املغني، بسمة، حسام داغر، كريم 
عادل  إخراج  واخرون،  إدوارد،  الصاوي،  محمد  الخالق،  عبد 
أحد  يف  عيىس  إبراهيم  والكاتب  املؤلف  رصح  قد  أديب.وكان 
املسلسل  عقد  توقيع  وقعت  قائال:  التليفزيونية  اللقاءات 
من أسابيع مضت، ومن املفرتض عرضه يف رمضان القادم، 
وحرضة العمدة مرشوعي الستعادة قيمة وأهمية ودور املرأة 
يف املشهد كله.واضاف: أتحدث عن امرأة تصبح عمدة لقرية 
بكل ما يف القرية من تشابهات وتناسجات مع الواقع املرصي 

وكل املشاكل التي ستواجها هذه املرأة العمدة.

رغم أنهما قدما بطولة مشرتكة قبل سنوات باملسلسل الرتكي 
الشهري العشق األسود ونجحا سوياً نجاحاً واسعاً وقت عرض 
املسلسل، إال ان شائعة غريبة تطول كل من توبا بويوكستني 

وآنيجن إكيوريك خالل الفرتة الحالية.
الصحف  إحدى  بنرش  ساعات  قبل  بويوكستني  توبا  فوجئت 
الرتكية خرب إرتباطها بآنجني إكيوريك؛ وهو ما جعلها تنرش 
الخرب عرب خاصية الستوري الخاصة بصفحتها الرسمية عىل 
موقع التواصل اإلجتماعي وتبادل الصور وتنفي الخرب تماماً، 
من  لها  أساس  ال  التي  الوهمية  الشائعات  هذه  من  ساخرة 

الصحة.
وكانت توبا قد رصحت يف آخر حواراتها الصحفية أن ال مكان 
للحب بحياتها حالياً، وتكتفي باإلهتمام ببناتها وعملها فقط.
الثاني  املوسم  ضمن  مشاهدها  بتصوير  حالياً  توبا  وتقوم 
قبل  األول  موسمه  قدمت  الذي  أخرى»  «نفس  مسلسل  من 
املشاهدة  قائمة  نتفليكس واحتل  أسابيع عرب شاشة منصة 
وقت عرضه.كما تنتظر توبا عرض أوىل حلقات املوسم الثاني 
من مسلسل النهضة العثمانية الذي كان أول تعاون يجمعها 

بنتفليكس خالل العام املايض.
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العرص، وقد  الحديثة يف هذا  املفاهيم  الوطنّي من  االنتماء  يعدُّ مفهوُم 
زالت  العوملة، حيث  بدايِة عرص  املفهوِم مع  بهذا  الباحثني  اهتمام  زاَد 
التكنولوجّية  الطفرِة  األمِم والشعوب بفعل  الحدود والحواجز بني  فيه 
الكبرية يف وسائل االتصاِل الحديثة، ما تسبَب يف تخلُخِل العديد من القيم 

والعاداِت األصّيلة يف املجتمع.
إذاً هو االنتساُب إىل اليشء، واالنتماُء للوطن يعني االنتساَب  فاالنتماء 

إليه.
إىل  املواطنني  لدفعها  اإليثار  أوجه  وأحد  أخالقي،  مفهوٌم  والوطنّيُة 

التضحيِة براحتهم، وربما بحياتهم من أجل بالدهم.
لكن عندما نكتشُف بصورٍة وأخرى أن الوطنّية أصبحت شعاراٍت رنانًة 
يطلقها البعض من أجل  املنافع الشخصّية، أو لكسِب الرأي العاّم،  فهذا 

يشٌء مخجٌل ومخٌل باألخالق والقيم.
مثال .. عندما يّدعي شخٌص ما أنه وطنّي وحريٌصُ يف عمله، وإنه بعيٌد 
بعد  فيما  والكذب، ويكتشف  النصِب واالحتيال والرسقة  الُبعد عن  كل 
أنه يفعُل عكَس ما يّدعي تماماً، هنا تسكب العرباُت، وتنهار القيُم أمام 
بأمواٍل  تلطخت  األيدي  الن  براء..  منه  الوطنّيُة  وتصبح  أعماٍل،  هكذا 

ُجمعت بطرٍق غري رشعّية.
لكن  عظيم..  يشٌء  هذا  زمننا  يف  والنزاهة  للوطنّية  الشخص  إدعاَء  إن 
االدعاَء بالوطنّية ليس كافياً إلثباِت ذلك .. املهُم أن يلمسه اآلخرون بكِل 

وضوح .
أمره  بالخجِل ألن  إنك «كذاب» فإنه يشعُر  إذا قيل لشخٍص ما  سابقاً 

انكشف، وأصبح وضعه بني الناِس ُمخجالً . 
وسابقاً أيضاً عندما يقال لشخٍص ما إنك «سارق» أو «مرتٍش»، تبقى 
هذه الصفُة مالزمًة له، ووصمة عار يف جبينه مدى الزمن، ويبقى هذا 
الذي  الُجرم  من  الناِس  أمام  الرأس  مطأطئ  «املرتيش»  أو  «السارق» 
مواِطناً  وأصبح  تاَب  وإن  بعد حني،  ولو  أو غريه،  نفسه  بحِق  ارتكبه 

صالِحاً.
الحاسوب وبضغطٍة واحدٍة  العالُم يف زمننا هذا يتقدُم ويزدهُر.. فعلُم 
عليه يكون العالم بني يديك.. واملعلومُة والخُرب تجدهما أمام عينيك من 
دون عناٍء يذكر، ألن العلوم التكنولوجّية والحداثة والتقنّية العلمّية كلها 

أصبحت متاحًة من خالل «االنرتنت».
اطلعت عليها من خالل مواقع  انقُل لكم واقعًة حدثت يف فرنسا،  هنا 

التواصل االجتماعي.. وهي «لص ويدعي الوطنية» !
إىل  فرنسا  من  املتجِه  بالقطاِر  الركاب  عدُد  اكتمَل  عندما  إنه  القصة 
انكليزي..  رجٌل  بجانبها  يجلس  فرنسّية  امرأٌة  هناك  كانت  بريطانيا، 
بدا التوتُر ظاهراً عىل وجه املرأة الفرنسّية، فسألها اإلنكليزي: لَم أنت 
 ١٠,٠٠٠ وهي  به،  املرصح  فوق  دوالراٍت  معي  أحمل  قالت:  قلقة؟.. 

دوالر.
قال اإلنكليزي: اقسميها بيننا، فإذا قبضت عليك الرشطُة الفرنسّية، أو 
قبضت عّيل نجوت بالنصف، واكتبي يل عنوانك ألعيدها لك عند وصولنا 
إىل لندن، فاقتنعت املرأُة الفرنسّية وأعطته عنوانها!.. ولكن عند التفتيِش 
كانت املرأة الفرنسّية تقف أمام اإلنكليزي عند الرشطة، ومرت من دون 
هذه  الضابط،  حرضة  يا  اإلنكليزي:  الرجُل  صاح  وهنا  مشاكل..  أية 
املرأة تحمل عرشة آالف دوالر نصفها عندي والنصف اآلخر معها، وأنا 
ال أخوَن وطني، فقد تعاونت معها ألثبت لكم حبي لربيطانيا العظمى 
هنا  وصادروه..  املبلَغ  ووجدوا  أخرى،  مرًة  تفتيشها  أعادوا  وفعالً   ..!
تحدث الضابُط عن الوطنّية وعن رضر التهريب عىل اإلقتصاد الوطني، 

وشكروا الرجَل اإلنكليزي، ثم عرب القطار لربيطانيا.. 
عند  نفسه  اإلنكليزي  بالرجل  الفرنسّية  املرأُة  فوجئت  يومني،  وبعد 
تريده  الذي  ما  وجرأتك  لوقاحتك  يا  بغضٍب:  له  فقالت  بيتها،  باِب 
أموالك  هذه  بربوٍد:  وقال  دوالر»،   ١٥,٠٠٠» فيه  ظرفاً  فناولها  اآلن؟.. 
مع املكافأة.. فاستغربت من أمره!.. فقال الرجُل اإلنكليزي: ال تعجبي 
يا سيدتي، فقد أردت إلهاءهم عن حقيبتي التي كان بها ثالثة ماليني 

دوالر، وكنت مضطراً لهذه الحيلة .
الوطنّيَة  يدعي  الذي  يكون  قد  أحيانا  إنه  الواقعة..  هذه  من  العربُة 
والرشف، هو اللص الحقيقّي، فما أكثر أشباه هذا اإلنكليزي يف يومنا 

هذا.
الكثرُي من الناس أصبح همهم الوحيد هو «كسب املال» بأي شكٍل كان، 
ولسمعتهم  لبلدهم  اهتماٍم  أيَّ  يعريوا  فلم  كانت،  وسيلٍة  بأي  والنفوذ 
عباراِت  بأبشع  يرشقونهم  عليهم  الناس  خرج  وإن  وتاريخهم، 

االستهجان واالحتقار لهم .
نعم .. الفاسدون قد تطورت أساليبهم وأدواتهم الفنّية بكيفيِة االحتيال 
رسقٍة  أي  ُمبتكرٍة..  بطرٍق  والعباد  البالد  ثرواِت  وسلب  الشعوب،  عىل 

مقنعة، يرسقوننا من دون أن نشعر .
لكن باملقابل هناك أناس يدعون الوطنّيَة الحقيقّية، وهم صادقون مع 
الله ومع أنفسهم واآلخرين.. ونزيهون وحريصون عىل مكانتهم، واملال 

الذي أؤتمنوا عليه.
العمل، مهما  والنزاهِة يف  الجد واإلخالِص  أفنى حياته بني  فطوبى ملن 

كان موقعه ومنصبه.  
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املواقع  عرب  املاضية،  الفرتة  أخبار  انترشت 
تفيد  االجتماعي،  التواصل  ومواقع  اإلخبارية 
بإحالة الفنانة منة شلبي اىل محكمة الجنايات 
بتهمة حيازة مواد مخدرة بعد وصولها ملطار 
الصفحة  ونفت  نيويورك.  قادمة من  القاهرة 
الرسمية للنيابة العامة املرصية عرب فيسبوك، 
ملحكمة  شلبي  منة  بإحالة  املتداولة،  األخبار 
وجاء  مخدرة.  مواد  حيازة  بتهمة  الجنايات 
بيان النيابة العامة كالتايل «نفت النيابة العامة 
اإلخبارية  باملواقع  اليوم  املتداول  الخرب  صحة 
محكمة  إىل  شلبي  منة  املتهمة/  بإحالة 
الجنايات عىل إثر القضية املتهمة فيها بإحراز 
مواد مخدرة، وتؤكد النيابة العامة أن القضية 
ما زالت قيد التحقيقات. وأضاف البيان «ُتهيب 
الصحفية  املؤسسات  بكل  العامة  النيابة 
واإلعالمية إىل االلتزام بما تصدره إدارة البيان 
بمكتب النائب العام من بيانات بشأن القضايا 
فيها،  التحقيقات  العامة  النيابة  تبارش  التي 
لكل  الوحيد  الرسمي  املصدر  هي  باعتبارها 
العامة.  النيابة  بأعمال  املتعلقة  املعلومات 
سبيل  بإخالء  أمرت  العامة  النيابة  وكانت 
املمثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها 

الخارج  من  عائدة  الدويل  القاهرة  بمطار 
مخدرات،  كونها  يف  ُيشَتبه  مواد  وبحوزتها 
وورود محرض بالتحريات حول الواقعة، وذلك 
إذا ما سددت ضماًنا مالًيا قدره خمسني ألف 
جنيه. يذكر أن سلطات مطار القاهرة قد ألقت 

عودتها  أثناء  شلبي  منة  الفنانة  عىل  القبض 
مخدر  من  كيسا   ١٢ وبحوزتها  نيويورك،  من 
املاريجوانا وسيجارتني من نوع املخدر نفسه، 
بحيازتها  وأفادت  ماريجوانا،  طحن  وماكينة 

بقصد التعاطي.
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