
بغداد/ الزوراء:
نفى مجللس القضاء االعلى، وجود 
محاكلم توثلق عقلود ما يسلمى بل 
مجللس  وذكلر  املثليلن(.  )زواج 
القضلاء يف بيان تلقته “الزوراء”: أنه 
“ورد عى لسلان احد رجال الدين انه 
توجد محاكم توثق عقود ما يسلمى 

بلل)زواج املثلين(، مبينلا ان املحاكم 
املوجلوده يف العراق منشلئة بموجب 
احكام قانون التنظيم القضائي رقم 
١٦٠ لسلنة ١٩٧٩ وال يوجلد محاكم 
ملن هلذا النلوع يف العلراق وندعلو 
الجميع اىل مراعلاة الدقة واملصداقية 

فيما يصدر عنهم.

بغداد / الزوراء:
شلياع  محملد  اللوزراء  رئيلس  وجلَه 
واالسلكان  االعملار  وزارة  السلوداني 
والبلديات ووزارة املالية/ دائرة عقارات 
الدولة، وامانة بغداد بتهيئة قطع اراض 
سلكنية للصحفين من سكنة محافظة 
الصحفيلن  نقابلة  وقاللت  بغلداد. 

العراقيلن يف بيلان، انهلا:” تثملن هلذا 
القرار االنسلاني من لدن رئيس الوزراء، 
والذي يأتي من منطللق الدعم والرعاية 
لرشيحلة الصحفيلن يف توفري السلكن 
املالئم لهم ولعوائلهلم وايمانا منه بدور 
األرسة الصحفية يف نقل الصورة املرشقة 

للعراق أمام الرأي العام “.

بغداد/ الزوراء: 
كشف وزير الصحة صالح الحسناوي 
عن خطة اإلسناد الطبي لخليجي 25، 
فيما أعلنلِت الرشكة العاملة للمالحة 
الجوية، اسلتعدادها لتأملن الرحالت 
القادمة إىل مطار البرصة الدويل. وقال 
وزيلر الصحلة صالح الحسلناوي ، يف 
ترصيلح صحفلي: إن “وزارة الصحة 
أعدت خطة لإلسلناد الطبي والصحي 
للدورة خليجلي 25 لكرة القلدم التي 
ينظمها العلراق يف محافظلة البرصة 
للفلرة ملن 6 كانلون الثانلي 2023 
  ،2023 الثانلي  كانلون   19 ولغايلة 
تنفذهلا مديرية العمليلات والخدمات 
الطبية الطارئة ودوائلر مركز الوزارة 
ودائرة صحة البرصة وبالتعاون وزارة 
الشلباب والرياضة مع القوات األمنية 
والجهلات املعنيلة السلاندة”.وأوضح 

أن “اللوزارة خصصلت املستشلفيات 
التاليلة لتقديلم الخدملات للمواطنن 
البلرصة   ( والرياضيلن  واملشلجعن 
التعليمي ، واملوانئ التعليمي ، والصدر 
التعليمي ، ودار الشلفاء األهيل( فضال 
علن توفلري  العلرشات ملن سليارات 
اإلسعاف مع ثالثة مستشفيات متنقلة 
ومرابطة سيارات إسعاف أخرى قرب 
الفنلادق ومالعب املباريلات والتدريب 
وكذلك تخصيص سليارة إسعاف لكل 
فريلق مشلارك يف البطوللة”. وتابع: 
“كما تلم توفريعيادة طبيلة يف فنادق 
البطولة واألدوية واملستلزمات الطبية 
وتهيئلة فريلق متخصص بالسلموم 
للتعاملل مع حاالت التسلمم وتجهيز 
رصيلد كاٍف من قناني اللدم والرقابة 

الصحية يف البطولة”.

موسكو/كييف/ متابعة الزوراء:
قاَل الرئيس اللرويس فالديمري بوتن 
إن بالده مسلتعدة للتفاوض مع كل 
أطراف الرصاع األوكراني، فيما ردت 
الرئاسة األوكرانية عى ترصيح بوتن 
قائلة: إن روسليا ال تريد املفاوضات 
وتتنصل ملن مسلؤولياتها.وأضاف 
ملع  مقابللة  يف  بوتلن  فالديملري 

التلفزيلون الرسلمي: “أعتقلد أننلا 
نتحرك يف االتجاه الصحيح، ندافع عن 
مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا 
وشعبنا... وليس لدينا خيار آخر غري 
حمايلة مواطنينلا”، وفق ملا نقلته 
وكالة “رويرز” لألنباء.وتابع قائالً: 
“نحن مسلتعدون للتفاوض مع كل 
األطراف املعنية بشأن حلول مقبولة، 

لكن األمر يعود لهم، لسنا من يرفض 
التفلاوض لكن هم ملن يرفضونه”.
وقال بوتن إنله متأكد “100 باملئة” 
ملن أن الجيلش الرويس “سليدمر” 
نظام الدفلاع الجلوي باتريوت الذي 
سلتزود الواليلات املتحلدة أوكرانيلا 
بله، فيملا ردت الرئاسلة األوكرانية 
على ترصيح بوتن قائلة إن روسليا 

ال تريلد املفاوضلات وتتنصلل ملن 
مسؤولياتها.وردا عى سؤال لصحفي 
من قناة روسيا1- التلفزيونية خالل 
مقابللة تم بلث مقطع قصلري منها 
على التلفزيلون العام، أجلاب بوتن 
 100 “بالطبع، سندمرها )بالتأكيد( 

باملئة!”.

الزوراء/ حسن فالح:
دعلْت لجنة الخدمات واالعمار النيابية اىل رضورة 
ترشيع قانلون امانة بغداد لفلك ارتباطات دوائر 
االمانلة والتدخلالت بالعملل وتوفري الدعلم املايل 
العلادة اعمار البنلى التحتيلة يف العاصمة، وفيما 
شددت عى أهمية وضع الخطط الكفيلة بترصيف 

مياه االمطار، عى خلفية غرق شلوارع العاصمة 
خلالل االيلام املاضيلة، رأى خبلري اقتصلادي ان 
كميات املياه التي هطللت جراء االمطار يف عموم 
البلالد كانلت جيدة والبد ملن االسلتفادة منها يف 
تعزيز الخزين املائي.وقلال رئيس لجنة الخدمات 
واالعملار النيابيلة النائلب محما خليلل اوغلو يف 

حديلث لل«اللزوراء«: ان تقادم شلبكات ترصيف 
مياه االمطلار وافتقار االحياء الحديثة ملشلاريع 
شلبكات ترصيف امليلاه والتداخلالت بالعمل بن 
اغللب مناطلق  واألمانلة وراء غلرق  املحافظلة 
وشلوارع العاصمة بغداد خالل اليومن املاضين، 
مؤكلدا اهميلة وضلع الخطلط الكفيلة النشلاء 

مشاريع لترصيف مياه االمطار .واضاف، انه من 
الرضوري ترشيع مرشوع قانون امانة بغداد لفك 
االرتباط والتداخالت بالعمل بن األمانة ومحافظة 
بغداد ووزارة االعمار واإلسلكان وإنجاز املشاريع 

واعمار العاصمة بمجال البنى التحتية الحديثة.

بغداد/ الزوراء:
أطلَق ناشلطون وصحفيلون من مدينة 
البرصة )أقلى جنوب العراق( أكثر من 
حمللة خالل األيام املاضية، السلتضافة 
املشجعن من دول الخليج العربي وبقية 
البلدان العربية، خالل األيام التي ستشهد 

انطالق بطوللة كأس الخليج العربي 25 
أو »خليجي 25«، يف السادس من يناير/ 
كانلون الثانلي املقبلل، يف منلازل أهايل 
البرصة، بعدما أعلنت غالبية الفنادق من 
الدرجتن األوىل والثانية نفاد الحجوزات 
التي قال مراقبون إن أسعارها مرتفعة.

وخلالل األيلام املاضية، شلهدت مواقع 
التواصل االجتماعي منشورات ومقاطع 
مصورة أظهرت اسلتقبال أهايل البرصة 
يف منازلهم أعدادا من املشلجعن العرب، 
منهم كويتيون وسعوديون وبحرينيون 
ودول أخلرى، يف حن أعلن بعض وجهاء 

العشائر أن منازلهم مفتوحة طوال أيام 
البطولة للمشلجعن العلرب، يف مبادرة 
تهدف إىل تشلجيع السلياحة يف البرصة، 
البزوني،  إيلاد  بحسلب بعضهم.ويقول 
وهلو أحد وجهلاء مدينلة البلرصة، إن 
»الفنلادق للم يبلق فيها أي حجلوزات. 

بالتلايل، أعلنلا ملن خلالل التواصل مع 
املضافلات والديوانيات  الصحفين فتح 
للقادملن إىل البرصة من مشلجعي دول 
الخليج العربي. وبالفعل، فقد اسلتقبلنا 

خالل اليومن املاضين عدداً منهم«.

دعوات نيابية لتشريع قانون أمانة بغداد لتوفري الدعم املالي وإعادة إعمار البنى التحتية

أهالي البصرة يفتحون منازهلم ملشجعي »خليجي 25« جماناً 

بعد هطول األمطار بكميات كبرية وغرق أغلب الشوارع 

بعد نفاد حجوزات الفنادق الدرجتني األوىل والثانية

باريس/ متابعة الزوراء:
قاللْت للور بيكيو املدعيلة العاملة يف العاصمة الفرنسلية، 
إن املشلتبه به يف املسلؤولية عن قتل ثالثة أكلراد يف باريس 
أخلر املحققن عن “كرهله لألجانب”.واعتقلت السللطات 
الفرنسلية الرجل )69 عاما( يوم الجمعة بعد أن قتل رجلن 
واملرأة بالرصلاص يف مركلز ثقايف كردي ومقهلى كردي يف 
الدائرة العارشة يف باريس.وصدمت الواقعة األكراد يف فرنسا 
وهم يوشلكون عى إحياء الذكرى العلارشة لجريمة قتل لم 
تحلل بعد لثالثة نشلطاء أدت الحتجاجات واشلتباكات مع 
الرشطة وقتها.ونقلت رويرز عن بيكيو يف بيان إن املشلتبه 
به قال خالل االستجواب إن حادث اقتحام ملنزله يف 2016 أثار 
“ضغينة نحو األجانب تحولت كليا لحالة مرضية”.وأضافت 

أن الرجل وصف نفسله بأنله يعاني من اكتئاب ولديه ميول 
انتحاريلة، وقال إنه خطط لقتل نفسله بالرصاصة األخرية 
بعلد هجومه.وقالت إن البحث يف منزل والدي املشلتبه فيه، 
حيث يعيش، لم يسلفر عن أي أدلة أو أي رابط بأيديولوجيا 
التطرف، مضيفة أنه يف البداية بحث عن ضحايا محتملن يف 
إحدى ضواحي العاصمة الفرنسلية، لكنه تخى عن الخطة 
بعدملا وجد عدة أشلخاص يف الحي.ودعا ممثللو األكراد إىل 
اعتبار ما حدث يوم الجمعة هجوما إرهابيا.وأفادت املدعية 
العاملة بأن املشلتبه به ال يلزال يف وحدة علالج نفيس، يوم 
األحد، بعدما توقف اسلتجوابه يوم السلبت ألسلباب طبية.
وأضافت أن اثنن ملن املصابن الثالثة يف واقعة إطالق النار 

ما يزاالن يف املستشفى لكن حياتهما ليست يف خطر.

انقرة/ متابعة الزوراء:
اتهَم املتحدث باسلم الرئاسلة الركية، إبراهيم 
قالن، فرنسلا بدعم حزب العمال الكردسلتاني 
)الركلي( الذي تصنفه أنقلرة منظمة إرهابية.

وقال قالن، وهو يعرض فيديوهات العنف الذي 
ارتكلب من قبل أنصلار هذا الحلزب يف باريس: 
“هذا هو حزب العمال الكردسلتاني يف فرنسلا. 
نفس املنظمة اإلرهابية التي تدعمها )فرنسلا( 
يف سوريا. نفس حزب العمال الكردستاني الذي 
ذبح اآلالف من األتلراك واألكراد وقوات األمن يف 
األربعن سلنة املاضيلة. اآلن يحرقلون )أنصار 
هلذا الحلزب( شلوارع باريلس. هلل ملا زالت 

)فرنسلا( صامتة؟ هل ستبقى؟”.وتجمع آالف 
األكراد بعد ظهر السلبت، يف ساحة الجمهورية 
بباريلس، لالحتجاج عى إطالق النلار يف الدائرة 
العارشة بالعاصمة الفرنسية، والذي أسفر عن 
مقتل 3 نشطاء أكراد يوم الجمعة.ويعّد األكراد 
الحادثلة هجوما إرهابيا ضد الجالية الكردية يف 
فرنسلا، وبحسلب املتظاهرين تقف تركيا وراء 
عملية إطالق النار.ورسعان ما تحولت املظاهرة 
بشلكل رسيع إىل اشلتباكات مع قوات الرشطة 
الفرنسلية، كملا اندلعلت علدة مناوشلات بن 
املتظاهرين أنفسهم، ثم بدأوا يف إغالق الشوارع 

ممسكن بأيديهم لتشكيل سلسلة برشية.

رئيسا الوزراء والربملان يشيدان بالدور اإلجيابي لإلعالم العربي ويؤكدان حرص العراق على إقامة عالقات متوازنة
الالمي: لدينا مشاريع مشرتكة مع اجلانب املصري لدعم قطاع اإلعالم والصحافة

بدعوة من نقابة الصحفيني... وفد إعالمي مصري رفيع املستوى يف بغداد 

بغداد/ الزوراء:
اشلاَد كل ملن رئيس مجللس الوزراء 
ورئيلس  السلوداني،  شلياع  محملد 
الحلبلويس،  محملد  النلواب  مجللس 
خالل استقبالهما وفد اعالمي مرصي 
الذي يلزور العلراق بدعوة ملن نقابة 
الصحفين العراقين، فيما اكدا حرص 
العراق على إقاملة عالقلات متوازنة 
مع محيطيله العربي واإلقليمي، بحث 
الوفلد ملع نقابلة الصحفيلن وهيئة 
االعلالم واالتصلاالت قضايلا التعاون 
املشلرك، يف حن كشلف رئيس اتحاد 
الصحفيلن العرب نقيلب الصحفين 
العراقيلن مؤيلد الالملي ، علن اتفاق 
عراقي مرصي مشلرك الطالق منصة 
الكرونية خاصة بالبلدين الشلقيقن 
التعلاون  اطلر  تعزيلز  ، فضلال علن 

املشرك.
وذكر املكتب االعالملي لرئيس الوزراء 
يف بيلان تلقته “اللزوراء”: أن “رئيس 
مجلس الوزراء اسلتقبل محمد شلياع 
الصحفيلن  ملن  وفلداً  السلوداني، 
واإلعالمين من مختلف وسائل اإلعالم 
املرصية، برئاسة رئيس املجلس األعى 
لتنظيم اإلعالم، وزيلر اإلعالم املرصي 
كلرم كاملل إبراهيم، بحضلور رئيس 
هيئة اإلعالم واالتصاالت، ورئيس اتحاد 
الصحفيلن العرب، نقيلب الصحفين 

العراقين”.وأضلاف، أن “رئيس الوفد 
املرصي حملل تحّيات الرئيس املرصي 
عبد الفتاح السلييس إىل رئيس مجلس 
الوزراء، كما هنأه بمناسلبة تشلكيل 
الحكومة وتويل مهاّمه رئيسلًا ملجلس 
بحسلب  السلوداني،  الوزراء”.ورحب 

امللرصي،  اإلعالملي  بالوفلد  البيلان، 
ودعاهلم إىل زيلارة محافظلة البرصة 
واالطلالع على التحضلريات الجاريلة 
إلقامة بطولة خليجي البرصة 25 التي 
ستنطلق يف السادس من كانون الثاني 
املقبل.وأكد رئيس مجللس الوزراء أن 

العلراق مّر بظروف صعبلة تمّكن من 
تجاوزهلا، وللدى أبنائله قصلص من 
التضحيلة يف الحرب عى داعش أبهرت 
العالم.وأشلار إىل حلرص العلراق عى 
إقاملة عالقات متوازنة ملع محيطيه 
العربلي واإلقليملي، وتحلّدث عن دور 

العراق املحلوري باملنطقة وجهوده يف 
تقريب وجهات النظلر املختلفة، وكل 
ما يعزز أمن املنطقلة، مؤكدا الحرص 
عى تحقيلق التكاملل االقتصادي مع 
دول الجوار واملنطقة، يف مسار تحقيق 
التنميلة واالزدهلار للشلعب العراقي، 

والصديقلة.يف  الشلقيقة  والشلعوب 
غضون ذلك، أكد رئيس مجلس النواب 
محمد الحلبلويس، أن مجللس النواب 
يدعم تعزيز التعلاون العراقي املرصي 
بما يخدم مصلحة الشعبن الشقيقن.

وذكر املكتلب االعالمي لرئيس الرملان 

يف بيلان تلقته “اللزوراء”: أن “رئيس 
الحلبلويس،  محملد  النلواب  مجللس 
استقبل الوفد اإلعالمي املرصي برئاسة 
رئيلس املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 

“وزير اإلعالم” كرم كامل جر.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:

عزمه  عن  االحد،  أمس  الرافدين،  مرصف  أعلَن 

فتح فروع جديدة لبيع الدوالر للمواطنن قريبا.

بطاقات  إصدار  اىل  »املواطنن  املرصف  ودعا 

واملستمسكات  الوثائق  وتقديم  كارد  املاسر 

الرسمية وهي هوية االحوال املدنية او البطاقة 

السكن  وبطاقة  السفر  وجواز  املوحدة  الوطنية 

البطاقة  ورقم هاتف موبايل فعال لغرض منح 

وبيع الدوالر لهم«.

الرافدين يعتزم فتح فروع 
جديدة لبيع الدوالر للمواطنني

القضاء ينفي وجود حماكم توثق 
عقود ما يسمى بـ)زواج املثليني(

نقابة الصحفيني تثمن توجيه 
رئيس الوزراء بتهيئة أراٍض سكنية 

للصحفيني يف بغداد

وزير الصحة يعلن عن خطة اإلسناد 
الطيب خلليجي 25

مطلق النار على األكراد يف باريس اعرتف بـ“كرهه لألجانب“
تركيا تتهم فرنسا بدعم حزب 

العمال الكردستاني
بعدما قتل رجلني وامرأة بالرصاص

الزوراء خيسر امام الطلبة ويفقد الصدارة لغرميه اجلوية الفائز على اربيل ص 6اقتصادي يوضح لـ”الزوراء” أسباب استمرار ارتفاع سعر صرف الدوالر ص 2

الرئاسة األوكرانية: روسيا ال تريد املفاوضات وتتنصل من مسؤولياتها
بوتني جيدد تأكيده االستعداد للمفاوضات بشأن أوكرانيا

بغداد/ الزوراء:
ارتفعْت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، أمس األحد، يف البورصة 
الكفاح  بورصتي  إن  مصدر:  كردستان.وقال  اقليم  ويف  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسة 
والحارثية املركزيتن يف بغداد، سجلتا صباح امس ١5345٠ ديناراً عراقياً مقابل ١٠٠ 
دوالر أمريكي، فيما كانت األسعار صباح يوم السبت ١525٠٠ دينار مقابل ١٠٠ دوالر.

وأشار املصدر اىٕل: أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغداد، إذ بلغ سعر البيع ١53٧5٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الرشاء ١52٧5٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم 
الدوالر  سعر  بلغ  إذ  ايضا  ارتفاعا  سجلت  البورصة  يف  الدوالر  اسعار  فإن  كردستان، 
البيع ١535٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١534٠٠ دينار لكل 

١٠٠ دوالر امريكي.

الدوالر يسجل ارتفاعا يف البورصة الرئيسة

التفاصيل يف االخرية

التفاصيل ص3   التفاصيل ص2   

التفاصيل ص2

التفاصيل ص2



بعد هطول األمطار بكميات كبرية وغرق أغلب الشوارع 

أكد أن املركزي قادر على السيطرة على االرتفاع

دعوات نيابية لتشريع قانون أمانة بغداد لتوفري الدعم املالي 
وإعادة إعمار البنى التحتية

اقتصادي يوضح لـ          أسباب استمرار ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام الدينار

وزير الصحة يعلن عن خطة اإلسناد الطيب خلليجي 25 واملالحة اجلوية تؤكد استعدادها لتأمني الرحالت ملطار البصرة 

أهالي البصرة يفتحون منازهلم ملشجعي “خليجي 25” جماناً 
بعد نفاد حجوزات الفنادق الدرجتني األوىل والثانية

الزوراء/ حسني فالح:
النيابية  الخدمات واالعمار  دعْت لجنة 
بغداد  امانة  قانون  اىل رضورة ترشيع 
لفك ارتباطات دوائر االمانة والتدخالت 
العادة  املايل  الدعم  وتوفري  بالعمل 
العاصمة،  يف  التحتية  البنى  اعمار 
وفيما شددت عىل أهمية وضع الخطط 
عىل  االمطار،  مياه  بترصيف  الكفيلة 
خالل  العاصمة  شوارع  غرق  خلفية 
االيام املاضية، رأى خبري اقتصادي ان 
كميات املياه التي هطلت جراء االمطار 
من  والبد  جيدة  كانت  البالد  عموم  يف 
الخزين  تعزيز  يف  منها  االستفادة 

املائي.
واالعمار  الخدمات  لجنة  رئيس  وقال 
يف  اوغلو  خليل  محما  النائب  النيابية 
ان تقادم شبكات  لـ”الزوراء”:  حديث 
ترصيف مياه االمطار وافتقار االحياء 
ترصيف  شبكات  ملشاريع  الحديثة 
املياه والتداخالت بالعمل بني املحافظة 

مناطق  اغلب  غرق  وراء  واألمانة 
وشوارع العاصمة بغداد خالل اليومني 
الخطط  اهمية وضع  املاضيني، مؤكدا 
الكفيلة النشاء مشاريع لترصيف مياه 

االمطار .
ترشيع  الرضوري  من  انه  واضاف، 
لفك  بغداد  امانة  قانون  مرشوع 
االرتباط والتداخالت بالعمل بني األمانة 
االعمار  ووزارة  بغداد  ومحافظة 
واعمار  املشاريع  وإنجاز  واإلسكان 
العاصمة بمجال البنى التحتية الحديثة، 
اىل  تحتاج  بغداد  العاصمة  ان  مبينا 

مشاريع جديدة وبنى التحتية.
االقتصادي  الخبري  قال  جانبه،  من 
لـ”الزوراء”:  حديث  يف  املاجدي،  احمد 
خالل  هطلت  التي  املياه  كميات  ان 
كانت  البالد  عموم  يف  املاضية  االيام 
جيدة فالبد من الحكومة ووزارة املوارد 
املائية االستفادة منها يف تعزيز الخزين 

املائي.

واضاف: انه يف الوقت الذي يشهد البلد 
املياه  قطع  نتيجة  خانقة  مائية  ازمة 
من دول املنبع هطلت االمطار وبمناطق 
امطارا  العاصمة  شهدت  إذ  مختلفة 
متواصلة،  ساعات   7 الـ  تجاوزت 
الكميات  هذه  من  االستفادة  ان  مبينا 
السدود  ملء  خالل  من  يمكن  املائية 
والبحريات وانعاش االهوار التي تعاني 

من الجفاف وبنسبة كبرية جدا.
بتعديل  امكانية  هناك  ان  اىل  واشار 
املساحات  بزيادة  الزراعية  الخطة 
املزروعة بعد توفر املياه، لكون الخطة 
املائية  الوفرة  كان  ظرف  يف  وضعت 

قليلة جدا.
بغداد،  أمانة  أكدت  جانبها،  من 
وآلياتها  لكوادرها  كامالً  استنفاراً 
مياه  لسحب  القصوى  بطاقتها 
فيما  العاصمة،  مناطق  يف  األمطار 
فريق  مع  مشرتك  تعاون  إىل  أشارت 
الداخلية  ووزارة  الحكومي  الجهد 

لتصفري جميع مناطق  املدني  والدفاع 
العاصمة من مياه األمطار.

محمد  األمانة،  باسم  املتحدث  وقال 
بكثافة  سقطت  “األمطار  إن  الربيعي 
عليه  كانت  ما  ضعف  ووصلت  كبرية 
45 يوماً، ومديرية األنواء الجوية  قبل 
 70 أشارت إىل أن نسبة األمطار بلغت 
الشدة  فإن  لذلك  الساعة،  يف  مليمرتاً 
أن  النادر  ومن  قاسية،  تعترب  املطرية 
هكذا  ملثل  بغداد  العاصمة  تتعرض 

كمية من األمطار”.
الطوارئ  “غرفة  أن  الربيعي  وأضاف 
ووزارة  بغداد،  أمني  رأسها  وعىل 
ومدراء  بغداد  وعمليات  الكهرباء 
بلديات 15 بلدية، تابعت وبشدة انتشار 
املركبات،  سري  لتسهيل  مالكتها، 
إىل  للذهاب  املواطنني  انتقال  وتيسري 
عىل  السيطرة  وتمت  عملهم،  أماكن 
بعض  بوجود  الصباح،  منذ  املياه 
فيها  العمل  سيتواصل  التي  املناطق 

لساعات”.
عىل  تعمل  بغداد  “أمانة  أن  إىل  وأشار 
الكربى  العام  النقل  خطوط  تصفري 
خطوط   4 وهي  بغداد،  يف  العمالقة 
وخطني  القناة  رشقي  خطني  بواقع 
الخطوط  هذه  إن  إذ  بغداد،  غربي 
واملحطات  النهر  يف  تصب  العمالقة 

الرئيسة”.
وأوضح أن “املحطات الرئيسة توقفت 
قوة  من  اختناقها  بسبب  العمل،  عن 
لترصيف  للعمل  ستعود  األمطار، 
املياه لكن ذلك يحتاج إىل وقت معني”، 
صفرت  املناطق  “بعض  بأن  منوهاً 
فسيتم  اآلخر  البعض  أما  املياه،  من 

تصفريها”.
بسيارات  تستعني  “األمانة  أن  وذكر 
الزائدة  املياه  لسحب  )الشافطات( 
عىل  ستعمل  إذ  للنهر،  نقطة  ألقرب 
يف  أو  النهر  يف  األمطار  مياه  تفريغ 

املناطق القريبة من النهر”.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أسباب  قيص  صفوان  االقتصادي  الخبري  اوضَح 
ويف  الدينار  أمام  الدوالر  سعر  ارتفاع  استمرار 
حني قدم جملة من الحلول أشار اىل البنك املركزي 

قادرعىل السيطرة عىل هذا االرتفاع.
“البنك  ان  لـ”الزوراء”  حديث  يف  صفوان  وقال 
الخزانة  متطلبات  اىل  يمتثل  العراقي  املركزي 
الدينار  جنس  عن  التحري  بعملية  االمريكية 
ويذهب  العراقية  املصارف  يدخل  الذي  العراقي 
دولة  يف  تكون  ان  يفرتض  مراسلة  مصارف  اىل 
تزال  ال  االمريكية  “الخزانة  ان  مضيفا  املنشأ”، 
خالل  من  املحولة  الحواالت  من  قسم  ترفض 
املصارف العراقية بمعدل ما ال يقل عن ستني اىل 
سبعني مليون دوالر يوميا “مؤكدا ان هذا “ادى 
املوازي  السوق  يف  الدوالر  عىل  الطلب  زيادة  اىل 

واثر عىل ارتفاع السعر فيه”.
واضاف ان “عدم وجود قدرة لدى الذين يمتلكون 

اىل  الدخول  عىل  رسمية  غري  منافذ  من  الدينار 
النافذة وعزوف قسم من املصارف العراقية عىل 
من  عقوبات  اىل  تخضع  خشية  للنافذة  الدخول 
الخزانة االمريكية كل ذلك ادى اىل زيادة الطلب يف 

السوق املوازي”.
السياسة  تساهم  ان  يمكن  انه”  اىل  واشار 
اعتمادات  بفتح  التجارة  بوزارة  متمثلة  املالية 
وبيعها  السلع  انواع  جميع  السترياد  مستندية 
االسترياد  عن  بعيدا  الرسمي  بالسعر  للتجار 
الخزانة  عقوبات  تاليف  اجل  من  املرحلة  هذه  يف 

االمريكية”.
التجار  من  قسم  يقوم  ان  “املمكن  من  واضاف 
اىل  تخضع  ال  لدول  مستندية  اعتمادات  بفتح 
الخليج  دول  او  االوروبي  كاالتحاد  العقوبات 
منطقة  عن  االبتعاد  اجل  من  الهند  او  مرص  او 
الدول  من  قسم  حاليا  النه  االمريكية  العقوبات 
ال  ان  اجل  من  شديد  فحص  نظام  اىل  تخضع 

تستحوذ عىل العملة الصعبة مثل سوريا و لبنان 
وايران و االتحاد الرويس”.

وشدد عىل رضورة ان “تكون االجراءات رسيعة 
الن السوق يرتفع وعدم السيطرة عليه ستؤدي 
عىل  وتنعكس  السلع  اسعار  جميع  ارتفاع  اىل 
تقم  لم  ما  فوري  بشكل  املستهلكني  حياة 
االسعار  لكرس  رسيعة  تدابري  باتخاذ  الحكومة 
املوازي”،  السوق  يف  الدوالر  عىل  الطلب  وتقليل 
مضيفا ان” الحاجة للدوالر بما ال يقل عن ستني 
اىل سبعني مليون دوالر يوميا تسحب من السوق 

املوازي”.
الحكومة  تبارش  ان  املمكن  من  انه”  واشاراىل 
ان  مقابل  العاملية  للرشكات  ضمانات  باعطاء 
للعراق  بالتصدير  العاملية  الرشكات  هذه  تقوم 
الضمانات  هذه  وتتعهد  خارجي  تحويل  بدون 
من  الرشكات  لتلك  العراقي  الدينار  بتحويل 
خالل منافذ رسمية بالعملة التي ترغب بها هذه 

عاملية  ماركات  “هناك  ان   اىل  الفتا  الرشكات”، 
العالم تستطيع  ورشكات معروفة عىل مستوى 
مقابل  للعراق  للسلع  التصدير  بعملية  تقوم  ان 
ضمانات حكومية بان الدينار الذي تباع به هذه 
السلع يتحول اىل العملة الصعبة والعملة االجنبية 
يف  مواد  ضخ  اىل  يؤدي  وهذا  الرسمي  بالسعر 
السوق العراقية من اجل ان ال ترتفع االسعار.” 

عىل  للسيطرة  امكانية  هناك  “التزال  انه  واكد 
الحالية  املركزي  البنك  واجراءات  الرصف  سعر 
النقدي  الدوالر  وبيع  االعتمادات  نظام  بتحول 
ايام القادمة وهو  ستظهر اثارها خالل العرشة 
كذلك  مالية  امكانية  لديه  ويتوفر  عاجز  ليس 

الحكومة”. 
 وبني انه “ال توجد لدينا مشكلة مالية املشكلة 
السوق  تحول  بعملية  الترسيع  تم  وكلما  فنية 
غري النظامي اىل سوق نظامي كلما تم السيطرة 

عىل السعر”.

بغداد/ الزوراء: 
كشف وزير الصحة صالح الحسناوي 
عن خطة اإلسناد الطبي لخليجي 25، 
للمالحة  العامة  الرشكة  أعلنِت  فيما 
الرحالت  لتأمني  استعدادها  الجوية، 

القادمة إىل مطار البرصة الدويل. 
وقال وزير الصحة صالح الحسناوي ، 
يف ترصيح صحفي: إن “وزارة الصحة 
والصحي  الطبي  لإلسناد  أعدت خطة 
التي  القدم  لكرة   25 خليجي  لدورة 
البرصة  محافظة  يف  العراق  ينظمها 

 2023 الثاني  كانون   6 من  للفرتة 
  ،2023 الثاني  كانون   19 ولغاية 
والخدمات  العمليات  مديرية  تنفذها 
الوزارة  مركز  ودوائر  الطارئة  الطبية 
ودائرة صحة البرصة وبالتعاون وزارة 
القوات األمنية  الشباب والرياضة مع 

والجهات املعنية الساندة”.
خصصت  “الوزارة  أن  وأوضح 
الخدمات  لتقديم  التالية  املستشفيات 
 ( والرياضيني  واملشجعني  للمواطنني 
التعليمي  واملوانئ   ، التعليمي  البرصة 

الشفاء  ودار  التعليمي،  والصدر   ،
العرشات  توفري   عن  فضال  األهيل( 
ثالثة  مع  اإلسعاف  سيارات  من 
مستشفيات متنقلة ومرابطة سيارات 
ومالعب  الفنادق  قرب  أخرى  إسعاف 
تخصيص  وكذلك  والتدريب  املباريات 
يف  مشارك  فريق  لكل  إسعاف  سيارة 

البطولة”.
يف  طبية  توفريعيادة  تم  “كما  وتابع: 
البطولة واألدوية واملستلزمات  فنادق 
متخصص  فريق  وتهيئة  الطبية 

التسمم  للتعامل مع حاالت  بالسموم 
الدم  قناني  من  كاٍف  رصيد  وتجهيز 

والرقابة الصحية يف البطولة”.
عددا  تضمنت  “الخطة   أن  إىل  ولفت 

من املحاور  تتمثل بتقديم :
املنافذ  يف  الصحية  الخدمات   -

الحدودية
-    خدمات اإلسعاف وطب الطوارئ

-    الخدمات العالجية
-    رصد األمراض والحوادث

-    اإلعالم الصحي وتعزيز الصحة

-    الخدمات الساندة
-    حماية األغذية واإلصحاح البيئي

- التأهب للطوارئ واملخاطر املحتملة
وأكد أن “الوزارة تسعى لتقديم أفضل 
للوفود  والطبية  الصحية  الخدمات 
الجهود  وتنظيم  والجماهري  املشاركة 
وتهيئة  الصحي  املجال  يف  واملوارد 
االستعدادات الالزمة ملواجهة الحاالت 

الطارئة”.
الرشكة،  عام  مدير  قال  جانبه،  من 
تلقته  بيان  يف  هاشم  محسن  عيل 

موعد  اقرتاب  “مع  إنه  “الزوراء”: 
الخليجي  العرس  فعاليات  انطالق 
والعطاء  الخري  برصة  يف  الكروي 
النقل  وزير  لتوجيهات  واستنادا   ،
عن  نعلن  السعداوي،   محيبس  رزاق 
استكمال استعداداتنا الخاصة بتأمني 
القادمة  الطائرات  حركة  انسيابية 
ملطار البرصة الدويل خالل فرتة إقامة 

خليجي 25”.
وأضاف، “إذ تواصل مالكاتنا جهودها 
العراق  ضيوف  لخدمة  االستثنائية 

إنجاح هذا  الفاعلة يف  بغية املساهمة 
يعكس  بما  املهم  الخليجي  الكرنفال 
الحبيب”، مؤكدا  لبلدنا  الوجه املرشق 
إلدارة  متكاملة  فنية  خطة  “وضع 
األجواء  يف  العابرة  الطائرات  حركة 

العراقية خالل هذه الفرتة”.
املراقبني  من  عددا  “أرسلنا  وتابع: 
الجويني ومهنديس االتصال للمساعدة 
مطار  يف  الجوية  العمليات  إدارة  يف 
االستعدادات  من  وغريها  البرصة 

الالزمة”.

بغداد/ الزوراء:

مدينة  من  وصحفيون  ناشطون  أطلَق 

من  أكثر  العراق(  جنوب  )أقىص  البرصة 

الستضافة  املاضية،  األيام  خالل  حملة 

وبقية  العربي  الخليج  دول  من  املشجعني 

ستشهد  التي  األيام  خالل  العربية،  البلدان 

أو   25 العربي  الخليج  كأس  بطولة  انطالق 

“خليجي 25”، يف السادس من يناير/ كانون 

الثاني املقبل، يف منازل أهايل البرصة، بعدما 

األوىل  الدرجتني  من  الفنادق  غالبية  أعلنت 

والثانية نفاد الحجوزات التي قال مراقبون 

إن أسعارها مرتفعة.

وخالل األيام املاضية، شهدت مواقع التواصل 

مصورة  ومقاطع  منشورات  االجتماعي 

منازلهم  يف  البرصة  أهايل  استقبال  أظهرت 

أعدادا من املشجعني العرب، منهم كويتيون 

يف  أخرى،  ودول  وبحرينيون  وسعوديون 

حني أعلن بعض وجهاء العشائر أن منازلهم 

للمشجعني  البطولة  أيام  طوال  مفتوحة 

العرب، يف مبادرة تهدف إىل تشجيع السياحة 

يف البرصة، بحسب بعضهم.

وجهاء  أحد  وهو  البزوني،  إياد  ويقول 

مدينة البرصة، إن “الفنادق لم يبق فيها أي 

التواصل  خالل  من  أعلنا  بالتايل،  حجوزات. 

والديوانيات  املضافات  فتح  الصحفيني  مع 

دول  مشجعي  من  البرصة  إىل  للقادمني 

استقبلنا  فقد  وبالفعل،  العربي.  الخليج 

خالل اليومني املاضيني عدداً منهم”.

“العربي  لـ  حديثه  يف  البزوني  ويضيف 

الجديد”، أن “البطولة الكروية التي ستقام 

يف البرصة ليست حدثاً رياضياً مهماً للعراق 

املحبة  عن  للتعبري  فرصة  هي  بل  فحسب، 

أن  مؤكداً  العرب”،  بني  الدم  أوارص  وقوة 

مدينة  مركز  يف  العشائر  غالبية  “مضافات 

التي  املنازل  عن  ناهيك  مفتوحة،  البرصة 

رشعت أبوابها الستقبال املشجعني العرب”.

املاضيني  اليومني  خالل  ناشطون  وتداول 

السعوديني  املشجعني  ألحد  مصوراً  مقطعاً 

وهو يف منزل إحدى العائالت البرصية، وقال 

من  كريمة  وضيافة  باهتمام  “يحظى  إنه 

دعا عرب مقطع  فيما  البرصة”،  قبل شباب 

بالحضور  “الراغبني  كبري،  بشكٍل  انترش 

وجدوا  سواًء  البرصة،  يزوروا  أن  للبطولة 

حجوزات يف الفنادق أم لم يجدوا”.

مدينة  من  الصحفي  يقول  جهته،  من 

إن “مجموعات  الزهرة،  البرصة محمد عبد 

السكن  بتوفري  تكفلت  البرصة  شباب  من 

من  والعراقيني  العرب،  للمشجعني 

املحافظات جميعها الذين لم يسعفهم الحظ 

يف الحصول عىل حجوزات بالفنادق، وتكفل 

شباب البرصة بفتح منازلهم للمشجعني”. 

البرصة  “يف  أنه  الجديد”  “العربي  لـ  ويبني 

30 فندقاً كبرياً بدرجات متفاوتة،  أكثر من 

لكن أعداد الوافدين إىل البرصة تفوق طاقتها 

االستيعابية”.

البرصة يف  25” يف  وتنطلق بطولة “خليجي 

املقبل.  الثاني  كانون  يناير/  من  السادس 

العراقي  املنتخب  ينطلق معسكر  أن  ويؤمل 

الشهر  من  والعرشين  السابع  يف  البرصة  يف 

املنتخب  أمام  ودية  مواجهة  تتخلله  الحايل 

يف  نفسه  الشهر  من  الثالثني  يف  الكويتي 

ملعب امليناء.

الوزارات  من  العراقية  االستعدادات  وتجري 

إلنجاح  الحكومة  رئاسة  فيها  بما  كافة، 

الخدماتية  االستعدادات  عرب  البطولة،  هذه 

وتعبيد  الحدائق  تهيئة  من  واللوجستية 

الطرقات.
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على طريق رعاية 
املبدعني 

حسناً فعلت مؤسسة خطى لرعاية رواد الصحافة والفن عندما 

احتفال  يف  واحدة  طاولة  حول  املثقفني  من  مختارة  ثلة  جمعت 

التجمع  هذا  شمعة  وكان  بالود،  والشعور  باملحبة  اتسم  جميل 

امناء شبكة  الحطاب، عضو مجلس  الجميل عالء  املبدع  الدكتور 

االعالم العراقي، الذي كان شعلًة مشعة زاد الحفل روعة وبهاًء.. 

طريق  عىل  كثرية  منجزات  حققت  التأسيس  الحديثة  واملنظمة 

املتميزين  املثقفني  من  والصحافة  الفن  رواد  ومساعدة  رعاية 

الله يف عمرهم- قدموا خدمات متميزة يف حقل  الذين -أطال  من 

اختصاصهم نالت استحسان وانبهار كل من اطلع عىل هذا الفن 

املميز.. حيث قامت مؤسسة خطى يف حفل بهي بتكريم مجموعة 

من الرواد املبدعني، وكم كان جميال ان يقف مبدع مسن وهو يتسلم 

لن ينسوا  الوطن  الرشفاء من هذا  ان  اىل  اشارة  االبداع، يف  جائزة 

والثقافة  الفن  يف  افكارهم  لبالدهم عصارة  قدموا  الذين  املبدعني 

لريفدوا العالم بكل ما هو جميل وانيق ينسجم مع حركة وتنوع 

الرائد دوره يف مسرية  الثقافة يف العالم، وقد اثبت املبدع العراقي 

استحسان  نالت  قيمة  وعربية  عاملية  جوائز  عىل  وحصل  االبداع، 

كل املنصفني رغم الهجمة الرشسة التي شهدتها الساحة العراقية 

إلطفاء أفول هذه النخب نتيجة الشعور بالنقص من ابداع الرواد 

بدأها  الرشسة  الهجمات  هذه  واول  عروشهم،  هزوا  طاملا  الذين 

قرارا  اصدر  عندما  برايمر  بول  االمريكي  السامي   غري  املندوب 

بحل وزارة االعالم يف محاولة منه لطمس شخصيتهم وتهميشهم 

خالل  ارتكبت  باطلة  بتهم  اتهامهم  خالل  من  سمعتهم  وتشويه 

مجاراتهم  وعدم  بالجهل،  اتهامهم  او  السابق  النظام  حكم  فرتة 

لعبة  تكنولوجيا  او عدم معرفتهم  الحديثة  االتصاالت  تكنولوجيا 

املنصفني  التهم كانت محط سخرية كل  ان هذه  إال  »البوبجي«، 

تحية  وألف  فتحية  شؤون..  خلقه  يف  ولله  وعامليا،  وعربيا  محليا 

يف  الحروف  عىل  النقاط  لوضع  املثابر  ومالكها  خطى  ملؤسسة 

يف  ووضعها  لها  االعتبار  إلعادة  املهمشة  الرشيحة  هذه  رعاية 

املزيد من  إبداعاتها  وقدراتها عىل تقديم  الصدارة لتعكس  مكان 

نابضا  نبضا  تبقى  لكنها  العمر عليها،  االبداع رغم تخطي سنني 

يف ضمري كل محب لهذا الوطن، وطن االبداع الفني والثقايف الذي 

تمتد حضارته ألكثر من سبعة آالف سنة اغنت حضارتها العالم 

بالعلم واملعرفة وانصهرت يف بودقتها جوانب مرشقة من حضارات 

الشعوب واملدرسة املستنرصية التي تقع يف شارع السموأل وسط 

بغداد خري شاخص عىل عظمة الحضارة العربية التي اغنت العالم 

بالعلم واملعرفة، وتخرج منها علماء ما زالت أسماؤهم شاخصة 

يف فضاء الثقافة العاملية.
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أصدر توجيهات بشأن خليجي 25 وأكد أن البث التلفزيوني للبطولة سيكون جمانيا

الرئاسة األوكرانية: روسيا ال تريد املفاوضات وتتنصل من مسؤولياتها
بوتني جيدد تأكيده االستعداد للمفاوضات بشأن أوكرانيا

موسكو/كييف/ متابعة الزوراء:
ق�اَل الرئيس ال�رويس فالديمري بوتني 
إن بالده مس�تعدة للتف�اوض مع كل 
أطراف ال�راع األوكراني، فيما ردت 
الرئاسة األوكرانية عىل تريح بوتني 
قائلة: إن روس�يا ال تري�د املفاوضات 

وتتنصل من مسؤولياتها.
وأض�اف فالديم�ري بوت�ني يف مقابل�ة 
م�ع التلفزيون الرس�مي: “أعتقد أننا 
نتحرك يف االتجاه الصحيح، ندافع عن 
مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا 
وش�عبنا... وليس لدينا خيار آخر غري 
حماي�ة مواطنين�ا”، وف�ق م�ا نقلته 

وكالة “رويرتز” لألنباء.
مس�تعدون  “نح�ن  قائ�اًل:  وتاب�ع 
للتف�اوض م�ع كل األط�راف املعني�ة 
بش�أن حلول مقبولة، لكن األمر يعود 
لهم، لس�نا من يرفض التفاوض لكن 

هم من يرفضونه”.
وق�ال بوتني إنه متأك�د “100 باملئة” 
م�ن أن الجي�ش ال�رويس “س�يدمر” 
نظ�ام الدف�اع الجوي باتري�وت الذي 
س�تزود الواليات املتح�دة أوكرانيا به، 
فيم�ا ردت الرئاس�ة األوكراني�ة عىل 

تريح بوتني قائلة إن روسيا ال تريد 
املفاوضات وتتنصل من مسؤولياتها.

وردا ع�ىل س�ؤال لصحف�ي م�ن قناة 
روسيا1- التلفزيونية خالل مقابلة تم 
بث مقطع قصري منها عىل التلفزيون 
العام، أجاب بوتني “بالطبع، سندمرها 

)بالتأكيد( 100 باملئة!”.
وكان�ت واش�نطن ق�د أعلن�ت خالل 
زي�ارة الرئيس األوكران�ي فولوديمري 
زيلينس�كي األس�بوع امل�ايض رزم�ة 
جديدة من املساعدة العسكرية تشمل 
خصوص�ا منظومة باتري�وت للدفاع 

الجوي.
هذا وأف�اد وزير الخارجي�ة األمريكي 
أنتون�ي بلينكن أن “الوالي�ات املتحدة 
للدفاع  باتري�وت  س�تقدم منظومات 

الجوي ألوكرانيا ألول مرة”.
“تخصي�ص  ع�ن  بلينك�ن  وكش�ف 

850 ملي�ون دوالر مس�اعدات أمني�ة 
لتطوي�ر  دوالر  وملي�ار  ألوكراني�ا، 

الدفاعات الجوية”.
“رزم�ة  إن  بي�ان  يف  بلينك�ن  وق�ال 
املس�اعدة اليوم تش�مل للم�رة األوىل 
منظوم�ة باتري�وت للدف�اع الج�وي 
الق�ادرة عىل إس�قاط صواريخ عابرة 
للقارات وصواريخ باليس�تية قصرية 
املدى وطائرات تحلق عىل علو يتجاوز 
املنظوم�ات  ق�درة  يف ش�كل واض�ح 
الدفاعية التي تم تسليمها حتى اآلن”، 

نقال عن فرانس برس.
م�ن جهت�ه أعل�ن الرئي�س األوكراني 
فولوديمري زيلينس�كي خ�الل مؤتمر 
صحفي مشرتك مع الرئيس األمريكي 
جو بايدن يف البيت األبيض، تخلل زيارة 
تاريخية إىل واش�نطن هي األوىل له إىل 
الخارج من�ذ بدء العملية العس�كرية 
أن  فرباي�ر،   24 يف  لب�الده  الروس�ية 
حص�ول كيي�ف عىل أنظم�ة باتريوت 
األمريكي�ة للدف�اع الج�وي “س�يعّزز 
بق�وة” قدراِته�ا الدفاعي�ة، مؤكدا أن 
األمر يشكل خطوًة مهّمة للغاية لخلق 

مجال جوي آمن ألوكرانيا.

الس�الم  أن  وش�دد زيلينس�كي ع�ىل 
العادل ال ينطوي عىل “أي مس�اومة” 

عىل وحدة أرايض أوكرانيا.
ومن جانبه، خاطب الرئيس األمريكي 
جو بايدن نظريه األوكراني قائال: “لن 
تكون�وا أب�داً وحدكم”، مش�ريا إىل أنه 
واث�ق من أّن التحالَف الغربي س�يظل 
موّحداً وراء أوكرانيا، مضيفا أن نظريه 
الرويس فالديمري بوتني ليست لديه نية 
لوق�ف ما وصفها بالحرب الوحش�ية 
ضد أوكراني�ا، واصفا ما يفعله بوتني 
بأنه “مروع”، إذ يستهدف دور األيتام 

واملدارس هناك.
وتس�تمر العملية العسكرية الروسية 
يف أوكراني�ا، ام�س األح�د، إذ تق�وم 
وحدات م�ن الجيش الرويس بمحاولة 
بسط السيطرة عىل املناطق األوكرانية 
ورضب مواق�ع تمركز ق�وات كييف، 
املقاوم�ة  يف  األخ�رية  تس�تمر  فيم�ا 
ومحاول�ة اس�تعادة أراضيه�ا بدع�م 

مادي وعسكري من الغرب.
ويف آخر التطورات امليدانية، تم إعالن 
حالة تأه�ب جوي يف جمي�ع أنحاء 
أوكراني�ا تحس�با لغارات روس�ية، 

لوغانس�ك  س�لطات  أعلن�ت  فيم�ا 
املوالي�ة لروس�يا أن أوكراني�ا نقلت 
املزيد م�ن القوات ملحور س�فاتوفو 
س�لطات  وأعلن�ت  االس�رتاتيجي. 
زابوريجي�ا املوالية لروس�يا إنش�اء 
خط دفاعي جديد ملواجهة أي تقدم 
أوكران�ي، مؤك�دة أن بن�اء الهياكل 
الدفاعي�ة بالخط�وط األمامية عىل 

وشك االنتهاء.
ويف وقت سابق، قالت أجهزة الطوارئ 
بأوكراني�ا إن ثالثة م�ن أفرادها لقوا 
حتفه�م فج�ر األح�د عندم�ا انفجر 
لغم أثن�اء قيامهم بإزال�ة األلغام من 
أجزاء من منطقة خريسون. وتسيطر 
روس�يا التي بدأت عمليتها العسكرية 
يف أوكرانيا قبل 10 أش�هر عىل معظم 
وليس كل منطقة خريسون. وبحلول 
منتصف نوفم�رب، اس�تعادت القوات 
األوكرانية مدينة خريسون وعددا من 

البلدات يف املنطقة.
ويعمل خرباء املفرقعات هناك منذ ذلك 
الحني بعد أن ق�ال الرئيس فولوديمري 
زيلينس�كي إن القوات الروسية قامت 

بتلغيم املباني واألشياء بكثافة.

الخرطوم/ميدل ايست اونالين:
 َيبدو أن اتساع دائرة العنف القبيل يف محلية 
بليلة والتي أس�فرت عن مقتل 7 أش�خاص 
وإصاب�ة خمس�ة آخري�ن دفع الس�لطات 
الس�ودانية يف والي�ة جن�وب دارف�ور غرب 
الس�ودان الس�لطات املحلية إىل إعالن حالة 
الطوارئ وحظ�ر التج�وال يف محلية بليلة، 
وسط دعوات لفتح تحقيق عاجل والكشف 
عن العس�كريني م�ن قوات الدع�م الرسيع 

الذين شاركوا يف أعمال العنف.
وتش�هد مناطق رشق نياال عاصمة الوالية 
منذ منتصف األسبوع املايض توترات أمنية 
يف أعقاب تع�رض مجموعة م�ن املواطنني 
لكمني مس�لح يف بل�دة “أم عضال” القريبة 
من محلية بليلة، وتطورت األحداث الجمعة 

بهجمات مسلحة طالت عدد من القرى.
وأفادت وكالة األنباء الس�ودانية “س�ونا”، 
أن “وايل والية جنوب دارفور حامد التجاني 
هن�ون، أص�در أم�را أعل�ن بموجب�ه حالة 

الطوارئ بوالية جنوب دارفور”.
كم�ا أعل�ن هن�ون “حظ�ر التج�وال داخل 
محلي�ة بليل�ة اعتب�ارا م�ن الس�بت وحتى 
إشعار آخر، وذلك من الساعة 16:00 مساًء 
وحت�ى 4:00 فجرا بتوقيت غرينتش صباح 

اليوم التايل”.
وبحس�ب الوكال�ة، “أت�ى أمر الط�وارئ يف 
أعقاب اندالع أعم�ال عنف قبيّل بني قبيلَتي 
الداج�و والرزيقات، يف مناطق رشق محلية 
بليلة، أّدت إىل مقت�ل عدد من املواطنني )لم 

تحدده( وحرق قرى وممتلكات”.
واس�تثنى القرار القطاع الصحي والعاملني 
في�ه وخدم�ات املي�اه والكهرب�اء واملخابز 
واآلب�ار وناق�الت مي�اه الرشب وس�يارات 
اإلس�عاف والحاالت الصحية الطارئة، وفق 

املصدر نفسه.
وجاء القرار بعد مقتل 7 أشخاص وإصابة 
5 آخرين، إثر هجمات متفرقة من مسلحني 
عىل ق�رى غربي البالد، خ�الل األيام الثالثة 

املاضية، عىل خلفية رصاع قبيل.
وتجم�ع ع�دد كبري م�ن األهايل أم�ام مقر 
حكومة والية جنوب دارفور السبت، رفضاً 
للهجمات الت�ي نفذتها جماعات ُمس�لحة 

الجمعة وطالت عدداً من القرى.
وحم�ل املحتج�ون الذي�ن ينتم�ي أغلبه�م 
لقبيل�ة “الداجو” جثامني 4 أش�خاص من 
الذين قضوا برصاص امليليش�يات املسلحة 
عىل قرية “أموري” التابعة ملحلية بليلة 17 
كيلومرت رشق نياال، ورددوا هتافات مناوئة 
للجن�ة أم�ن الوالي�ة وحملوها مس�ؤولية 
تدهور الوضع األمني برغم إبالغها قبل وقت 

ُمبكر من وقوع الهجمات عىل املدنيني.
ونقل موقع “س�ودان تربيون” عن الضيف 

ادم القي�ادي يف قبيل�ة “الداج�و” قول�ه إن 
املس�لحني الذي�ن هاجم�وا ق�رى “أموري 
وعش�ما” كان بعضه�م يرت�دي زى ق�وات 
الدع�م الرسيع ويس�تغلون س�يارات دفع 
رباعي ال تتوفر إال لدى األجهزة الحكومية، 
كاش�فاً ع�ن العثور ع�ىل جثام�ني نحو 3 
أشخاص الس�بت، كانوا يف عداد املفقودين 

منذ الجمعة”.
وأوض�ح ب�أن املجموع�ة املس�لحة أجربت 
الجي�ش  م�ن  املؤلف�ة  املش�رتكة  الق�وات 
واالحتياط�ي املرك�زي وه�ي ق�وة تابع�ة 
للرشطة عىل االنس�حاب المتالكهم أسلحة 
وعت�اد حربي يف�وق ال�ذي تمتلك�ه القوة 

املشرتكة.
ودعا الضيف لفتح تحقيق عاجل والكشف 
عن العس�كريني م�ن قوات الدع�م الرسيع 

الذين شاركوا يف الهجمات.
وذكر شهود عيان أن املواطنني الفارين من 
بلدة “فاش�ا” تعرض�وا العت�داء ونهب بيد 
مجموعات مسلحة عندما كانوا يف طريقهم 

ملدينة نياال هرباً من الهجمات املسلحة.
وأك�دوا بأن أعداد كبرية م�ن مواطني قرى 
“تق�ال، وحميضة، وجمي�زة أربعاء، وفاس 
كض�اب، وكس�يقو” الت�ي أحرق�ت أجزاء 
واسعة منها وصلوا لرئاسة محلية بليلة يف 

وضع إنساني بالغ التعقيد.
وش�هدت مناطق واس�عة من إقليم دارفور 
خالل الثالث س�نوات املاضية نزاعات قبلية 
دامية معظمه�ا من أج�ل األرض والنفوذ، 

وأودت بحياة املئات، وفرار اآلالف.
وأدان�ت حركة تحرير الس�ودان �� املجلس 
االنتق�ايل أعم�ال العن�ف الت�ي قال�ت إنها 
منافية ل�كل املعاي�ري األخالقي�ة واألعراف 

الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان.
وطالب�ت بإج�راء تحقي�ق ف�وري ملعرف�ة 
الحقيق�ة والكش�ف والقبض ع�ىل الُجناة 
للعدال�ة، وحمل�ت مس�ؤولية  وتقديمه�م 
العن�ف إىل األجه�زة األمني�ة لع�دم قيامها 
بحماي�ة املواطن�ني وف�رض س�يادة حكم 

القانون.
ويعاني الس�ودان، منذ عقود طويلة، من 
نزاع�ات وح�روب قبلية بلغ�ت حصيلتها 
التقديرية نحو 250 ألف ش�خص، وقادت 
واجتماعي�ة  سياس�ية  احتقان�ات  إىل 

وأمنية.
وخالل األش�هر املاضي�ة س�عت الحكومة 
املركزي�ة إىل فرض إجراءات مش�ددة وذلك 
أثناء إقام�ة نائب رئيس مجلس الس�يادة، 
قائ�د ق�وات الدع�م الرسي�ع، الفري�ق أول 
محمد حمدان دقلو، يف دارفور ألشهر، وعىل 
الرغ�م من الهدوء فإن األح�داث تتجدد بني 

الفينة واألخرى.

بغداد/ الزوراء: 
أصدَر رئيس مجلس الوزراء محمد 
األح�د،  أم�س  الس�وداني،  ش�ياع 
توجيه�ات بش�أن بطول�ة خليجي 
25، وفيما أك�د أن البث التلفزيوني 
للبطول�ة س�يكون متاح�ا لجميع 
القنوات، اش�ار اىل ان ملف التنمية 
بمكافح�ة  مره�ون  والخدم�ات 

الفساد يف العراق.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 
مجل�س الوزراء، تلقت�ه “الزوراء”: 
أن “رئي�س مجلس ال�وزراء محمد 
ش�ياع الس�وداني، ت�رأس اجتماع 
الخدمي�ة  الدوائ�ر  مس�ؤويل  ض�م 
والقطاعي�ة يف املحافظ�ة، بحضور 
أن  مبين�اً  الب�رة”،  محاف�ظ 
“السوداني اس�تمع إليجاز مفّصل 
عن الواق�ع الخدم�ي يف املحافظة، 
وسري تنفيذ الخطط املوضوعة عىل 
مس�توى املش�اريع املختلف�ة. كما 
اطلع عىل سري العمل وآليات تقديم 
الجه�د الخدم�ي واإلس�ناد لبطولة 

خليجي 25”.
بحس�ب  الس�وداني  وأش�ار 
البي�ان، إىل “أهمي�ة الب�رة، وما 
تمثل�ه م�ن خصوصي�ة”، مؤك�داً 
تأت�ي  للمحافظ�ة،  “زيارت�ه  أن 
ضم�ن سلس�لة جوالت�ه التفقدية 
للمحافظ�ات؛ لالط�الع عىل واقعها 
س�واء  مش�اريعها،  ومتابع�ة 
أكانت عىل مس�توى خط�ط الدولة 
وتخصيصاتها املالي�ة أم من خالل 

فرص االستثمار والتنمية”.
التنمي�ة  “مل�ف  أن  ع�ىل  وش�دد 
بمكافح�ة  مره�ون  والخدم�ات 
الفس�اد املايل واإلداري، الذي يشكل 
العائق األس�اس ألي م�رشوع وأية 
نهض�ة وأي تطور”، مش�رياً اىل أن 
“مكافحته ضم�ن أولويات املنهاج 

الوزاري، ول�ن يتم الته�اون إزاءه، 
كون�ه يش�كل التحدي رق�م واحد، 

وإجراءات مكافحته مستمرة”.
كم�ا وّجه رئي�س مجلس ال�وزراء 
القائد العام للقوات املسلحة محمد 
ش�ياع الس�وداني، األجهزة األمنية 
الكفيل�ة  اآلمن�ة  األج�واء  بتوف�ري 

بإنجاح بطولة خليجي 25.
لرئي�س  اإلعالم�ي  املكت�ب  وذك�ر 
 “ أن  بي�ان:  يف  ال�وزراء  مجل�س 
الس�وداني ت�رأس بعد ظه�ر اليوم 
قي�ادة  يف  أمني�اً  اجتماع�اً  األح�د، 
الق�ادة  ض�ّم  الب�رة،  عملي�ات 
واملسؤولني األمنيني والعسكريني يف 

املحافظة”.
اطل�ع  “الس�وداني  أن  وأض�اف، 
عىل إيج�از أمني اس�تعرض س�ري 

جه�ود تأمني املحافظ�ة بأقضيتها 
ونواحيها، وتابع مسار العمل األمني 
ملكافحة  االس�تباقي  واالستخباري 
الجريمة املنظمة واإلرهاب، وكذلك 
جرائم املخّدرات، وش�دد عىل أهمية 
عدم التس�اهل يف مس�ك ه�ذا امللّف 

تحت جميع الظروف”.
وتاب�ع أن “القائ�د الع�ام للق�وات 
األرض  بتحوي�ل  أم�ر  املس�لحة 
املخّصصة لقي�ادة عمليات البرة 
إىل مدين�ة س�كنية ُت�وزع أراضيها 
ملنتس�بي وزارة الدف�اع م�ن ابن�اء 

املحافظة”.
وب�ني أن “الس�وداني وّجه األجهزة 
األمني�ة بجمي�ع صنوفه�ا، بح�ثِّ 
الخطى وترسيع وترية االستعدادات 
األمنية الجارية الحتضان املحافظة 

بطولة خليجي 25 يف الس�ادس من 
كانون الثاني املقبل، وتوفري األجواء 

اآلمنة الكفيلة بإنجاح البطولة”.
وأوض�ح أن “الب�رة مقبل�ة عىل 
حدث مه�م، يتمثل بإقام�ة بطولة 
خليجي 25”، مشدداً عىل “رضورة 
ب�ذل املزيد م�ن الجه�ود والحرص 
عىل تقديم العراق يف هذه التظاهرة 
الرياضية بأفضل صورة وبما يليق 

باسمه ومكانته”.
كم�ا اعل�ن رئي�س ال�وزراء محمد 
الب�ث  ان  الس�وداني،  ش�ياع 
25 س�يكون  التلفزيون�ي لخليجي 

متاحاً للقنوات كافة.
وق�ال الس�وداني يف تري�ح خالل 
تفقده املدين�ة الرياضية يف البرة 
“زيارتن�ا  ان  “ال�زوراء”:  تابعت�ه 

اليوم للمدينة الرياضية يف البرة، 
تهدف لالطالع عىل االس�تحضارات 
باقام�ة  الخاص�ة  واالس�تعدادات 
بطولة خليجي 25”، مبينا ان “هذا 
الح�دث الري�ايض ينتظ�ره الجميع 
خصوصا ابناء الشعب العراقي بعد 
غياب طوي�ل امت�د اىل اكثر من 43 

عاما عىل هذه البطولة”.
لجمل�ة م�ن  “اس�تمعت  واض�اف 
واالنش�طة  والربام�ج  الخط�ط 
م�ن وزي�ر الش�باب احم�د املربقع 
ومحاف�ظ البرة اس�عد العيداني 
ورئي�س االتح�اد العراق�ي عدن�ان 
درج�ال”، مش�ريا اىل ان “االجه�زة 
االمني�ة والدوائ�ر الخدمي�ة لديهم 
واجب وعم�ل محدد بش�ان القيام 
باملهام التي تهيء كل السبل النجاح 

البطولة”.
واكد ان “العامل االسايس واملهم هو 
تع�اون وتفاعل الجمه�ور العراقي 
مع املس�ؤولني عن هذه البطولة”، 
العراقي�ة  ان “الحكوم�ة  اىل  الفت�ا 
ستعمل ومن خالل جميع الوزارات 
تس�خري  يف  املحلي�ة  والحكوم�ات 
الجه�ود واالمكاني�ات النجاح هذه 
البطولة، واس�تضافة االش�قاء من 
دول الخلي�ج العرب�ي س�واء الفرق 
املس�ؤولني  وكذل�ك  واملنتخب�ات 
اىل  للع�ودة  املتعط�ش  والجمه�ور 

التواجد يف املالعب العراقية”.
وذك�ر الس�وداني انه “تم حس�م 
موض�وع نق�ل املباري�ات بق�رار 
يك�ون  وس�وف  من�ا،  وتوجي�ه 
متاح�ا لكاف�ة القن�وات املحلي�ة، 
الفس�اح املجال الكرب ع�دد ممكن 
من الجمه�ور العراقي من متابعة 
ال  الذي�ن  وخاص�ة  املباري�ات 
يتمكنون م�ن التواجد يف محافظة 

البرة”.

طوارئ وحظر جتوال يف جنوب 
دارفور بعد اشتباكات قبلية دامية

نزاعات قبلية من أجل األرض والنفوذ

الس��وداني من البصرة: مل��ف التنمية واخلدم��ات مرهون 
مبكافحة الفساد يف العراق

القاهرة/متابعة الزوراء: 
أعلَن املش�ري خليفة حفرت، القائد العام للجيش 
الوطن�ي الليبي، ما وصفه�ا ب�»فرصة أخرية« 
ُترس�م م�ن خالله�ا خريط�ة طري�ق، وُتجرى 
عىل أساس�ها االنتخابات الرئاس�ية والربملانية 
املؤجل�ة، مؤكداً »رضورة توزيع عائدات النفط 

بشكل عادل من دون تهميش«.
واعترب حف�رت يف كلمة ألقاها، بس�احة الكيش 
الب�الد(، بمناس�بة  يف مدين�ة بنغ�ازي )رشق 
االحتف�ال بالذكرى ال�71 لعيد اس�تقالل ليبيا، 
أن »الليبي�ني ه�م وحده�م الق�ادرون عىل حل 
مش�كلتهم، والوص�ول إىل دول�ة ليبي�ة واحدة 
موح�دة«، مش�دداً ع�ىل أن »وح�دة ليبيا خط 
أحمر، ولن نسمح بالتعدي عليها واملساس بها، 
وليبيا ال تزال واحدة ال تتجزأ«. كما دعا كل مدن 
ومناط�ق الغرب الليبي إىل »ح�وار ليبي- ليبي، 
ولّم ش�مل الش�عب الليبي«، محمالً املسؤولية 
الكاملة للذين »فرقوا الليبيني، وسلّموا مواطناً 
بصورة غري قانونية«، يف إش�ارة إىل تس�ليم أبو 
عجيلة مس�عود املريمي، ضابط االس�تخبارات 

الليبي السابق، إىل الواليات املتحدة األمريكية.
وقال حفرت إن�ه »أول من نادى بانتخابات حرة 
ونزيه�ة وش�فافة، وعىل بعث�ة األم�م املتحدة 
تحمل مسؤوليتها لحل األزمة الليبية«. مضيفاً 

أنه »بعد مرور 8 س�نوات م�ن انطالق مرشوع 
الكرامة، ال يمكن للشعب أن يظل صامتاً عىل ما 
يحدث من إساءة لليبيني، يف ظل وجود األجسام 

السياسية التي عرقلت االنتخابات«.
كم�ا دخل حفرت للم�رة األوىل ع�ىل خط قضية 
اختط�اف ضاب�ط االس�تخبارات الس�ابق أب�و 
عجيلة مسعود، وتس�ليمه للسلطات األمريكية 
بدع�وى »تورطه يف قضية لوكربي«. وقال بهذا 
الخص�وص: »نطم�ن عائل�ة أبو عجيل�ة بأننا 
لن نرتكه�م، ونطال�ب بإحاطة عن مالبس�ات 

اعتقاله«.
وكان عب�د الحمي�د الدبيب�ة، رئي�س حكوم�ة 
»الوح�دة« الليبي�ة املؤقت�ة، قد س�عى ملغازلة 
حف�رت، قب�ل س�اعات م�ن خطاب�ه، قائ�اًل إن 
»حفرت ليس انفصالياً، ويحسب له أنه لم يدعم 

االنفصال يف أي مرحلة من املراحل«.
كما س�عى الدبيبة ملغازلة مر، عىل الرغم من 
رفضه إقدامها عىل ترسيم الحدود البحرية من 
»جان�ب واح�د«. وقال يف أول تعليق رس�مي له 
عىل قرار ترسيم حدود مر البحرية الغربية يف 
البحر املتوس�ط، إن »مر دولة جارة، وتشكل 
األمن القومي لليبيا، وال يمكن أخذ قرار أحادي 

باالتفاقات البحرية«.
كم�ا ادع�ى يف تريح�ات تلفزيونية، مس�اء 

الجمع�ة، أن »االتفاقي�ة املث�رية للج�دل الت�ي 
أبرمه�ا م�ع تركيا، ج�اءت لضمان ح�ق ليبيا 
البح�ري واالقتص�ادي«، نافي�اً »وج�ود خالف 
ش�خيص مع فتحي باش�اغا«، رئي�س حكومة 
مجل�س  م�ن  املكلف�ة  املوازي�ة  »االس�تقرار« 
النواب، ووصفه بأنه »صديق ش�خيص«، اعترب 
الدبيبة أن هدف مرشوع باش�اغا »التش�ويش 
عىل املس�ار الدس�توري واالنتخابات«. وقال إن 
»مجلس النواب لم ُيقر قاعدة دس�تورية كي ال 
يس�تبدل بنفس�ه... وإذا أقر مجلس النواب أو 
مجلس الدولة أو أي ش�خص قاعدة دستورية، 

فسنسلِّم السلطة غداً«.
يف غض�ون ذلك، اعت�رب عبد الل�ه باتييل، رئيس 
بعثة األمم املتحدة، أن إحياء ذكرى االس�تقالل 
هذا العام »مش�وب بامل�رارة، ملصادفته الذكرى 
األوىل لتأجي�ل االنتخاب�ات العامة التي كان من 
املف�روض إجراؤها العام املايض«. وقال يف بيان 
ل�ه مس�اء الجمع�ة إن »عاماً كام�اًل ضاع عىل 
ليبيا يف مسريتها نحو السالم الدائم واالستقرار 
واالزده�ار«، الفت�ًا إىل أن ه�ذا الع�ام »كان من 
شأنه أن يكون بداية لتحقيق السالم واملصالحة 
الوطني�ة«. وناش�د كافة الليبيني م�ن مختلف 
التوجه�ات ك�ي يجعلوا من ع�ام 2023 »بداية 
عه�د جديد للب�الد، بما يف ذلك إج�راء انتخابات 

ح�رة ونزيه�ة«. كما حث باتي�يل جميع القادة 
السياس�يني يف ليبيا عىل التفكر يف الصورة التي 
س�يذكرهم التاريخ به�ا. ودعاهم إىل أن يكونوا 
»قوة دافعة لحل األزمة الليبية التي طال أمدها، 
ع�رب التوص�ل إىل حل مبني ع�ىل توافق وطني، 
وتجنب أي أعماٍل تصعيدية، من ش�أنها تهديد 

وحدة واستقرار ليبيا الهشني أصالً«.
وبعدم�ا اعت�رب أن »صرب الش�عب الليبي آخذ يف 
النفاد«، قال باتي�يل: »آن األوان إلعالء مصلحة 
البالد والش�عب، بم�ن يف ذل�ك 2.8 مليون ليبي 
تس�جلوا للتصويت«، الفت�اً إىل أنه ع�ىل القادة 
الليبي�ني وض�ع نهاي�ة للمراح�ل االنتقالي�ة، 
وتحضري البالد إلجراء االنتخابات، واحرتام حق 
الليبيني يف الس�عي نحو مستقبل أفضل. وتعهد 
بع�دم ادخار األم�م املتحدة جه�داً يف العمل مع 
جميع األطراف، بشكل ش�امل وبنَّاء وحازم يف 
الوقت نفس�ه، لدعم الفرق�اء الليبيني من أجل 
الحيلولة دون تعميق االنقسامات وإهدار مزيد 

من الوقت.
وكان الدبيب�ة قد ادعى أنه يخ�وض ما وصفه 
ب�»طري�ق الصع�اب نح�و التأس�يس الثاني«؛ 
ترس�يخاً للتعددي�ة والت�داول ع�ىل الس�لطة، 

وتحقيقاً لالستقرار رغماً عن املعرقلني. 
)عن/صحيفة الرشق االوسط(

حفرت يلوح ب�»فرصة أخرية« لرسم خريطة طريق األزمة الليبية
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بغداد/الزوراء:

كش�ف املتح�دث باس�م االمان�ة العام�ة ملجلس 

ال�وزراء، حي�در مجي�د، ع�ن خط�ة لبن�اء أبنية 

مدرسية يف املحافظات املحررة 

وق�ال مجي�د يف ترصي�ح صحف�ي ان »م�روع 

االبنية املدرسية النموذجية مستمر بالعمل، حيث 

تضمنت املرحلة االوىل 1000 مدرس�ة موزعة عىل 

املحافظات وفق النس�بة السكانية، ألجل القضاء 

عىل الدوام املزدوج والثالثي والكرفانية«.

واش�ار مجي�د اىل أن »هنال�ك اهتمام�اً حكومي�اً 

باملحافظ�ات املحررة من ي�د تنظيم داعش، حيث 

ت�م تخصي�ص 51 مبن�ى مدرس�ياً يف االنبار، ويف 

دي�اىل 56، ويف ص�الح الدي�ن 78، ويف كركوك 44، 

ويف نينوى 92 مدرسة«، مبينا ان »املرحلة الثانية 

تتضمن بناء 3000 مدرسة يف البالد«.

مجي�د نوه اىل ان »االمانة العام�ة ملجلس الوزراء 

وعرب دائرة املشاريع، تكثف اجتماعاتها مع هيئة 

املستش�ارين / دائ�رة عق�ارات الدول�ة والدوائر 

البلدية يف املحافظات وباقي التش�كيالت يف دوائر 

الرتبي�ة، لتخصي�ص قط�ع اراض للثالث�ة االف 

مدرس�ة يف املرحلة الثانية«، مؤكداً أنه »س�تكون 

هنالك زيادة يف اعداد االبنية املدرسية«. 

يش�ار اىل ان محدودي�ة املبان�ي املدرس�ية إحدى 

مش�اكل الرتبي�ة يف كرك�وك، حيث توج�د 1725 

وجبة دراس�ية ملرحل�ة االعدادية ت�داوم يف 1220 

بناية، من أجل حل املش�كلة ه�ي بحاجة اىل أكثر 

من 500 بناية مدرسية أخرى. 

وسبق أن دعت مديرية الرتبية يف كركوك اىل انشاء 

500 مبن�ى مدريس لحّل مش�كلة ال�دوام املزدوج 

والثالثي.  

ورصح نائ�ب املدير العام لرتبية كركوك، س�امان 

مجيد يف وقت س�ابق بأنه »حس�ب التعليمات، تم 

حظ�ر امل�دارس الكرفاني�ة، نحاول انش�اء مبان 

حديث�ة وإزالة تل�ك الكرفانية، كان�ت توجد عدة 

مدارس كرفانية وانشئت لها املباني، وبقيت سبع 

مدارس كرفانية باملحافظة«. 

وكش�فت وزارة الرتبية عن تسلمها 556 مدرسة 

منجزة خالل العام الحايل 2022.

وس�بق أن اعلنت وزارة الرتبية حاج�ة العراق إىل 

8 - 9 آالف مبن�ى م�دريس للتخل�ص م�ن الدوام 

امل�زدوج املطبق حالياً، يف وقت يق�در عدد املباني 

املدرسية يف العراق حالياً ب� 16.600 مدرسة.

وقال املتحدث باسم وزارة الرتبية، كريم السيد، يف 

ترصيح صحفي ان »الوزارة تسلمت 556 مدرسة 

تقريب�اً خ�الل الع�ام الحايل«، مش�را اىل تس�لم 

ال�وزارة يف االون�ة االخ�رة 42 مدرس�ة بحضور 

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأع�رب املتح�دث باس�م وزارة الرتبي�ة ع�ن امل 

الوزارة ب�«انجاز 1000 – 2000 مدرس�ة يف العام 

املقب�ل 2023«، منوه�ا اىل ان »امل�روع الصيني 

يتضمن 1000 مدرسة، من املؤمل ان تنجز نهاية 

العام املقبل 2023«.

كريم السيد أكد أن »االبنية املدرسية هي عىل رأس 

الربنامج الحكومي، وهي أولوية لدى الوزارة«.

يش�ار اىل ان نحو 12 مليون تلميذ التحقوا بالعام 

الدرايس الجديد 2023-2022.

وزارة الرتبية س�بق أن اعلن�ت وجود أكثر من 26 

ألف مدرس�ة حكومية يف الع�راق، فضال عن أكثر 

م�ن ألف مدرس�ة س�تدخل الخدمة نهاي�ة العام 

املقبل.

وس�بق لوزارة الرتبية أن شكلت لجنة عليا بشأن 

استقرار الكوادر التدريسية.

وتفي�د تقارير بأّن نس�بة 35 يف املائة من املدارس 

يف الع�راق ال تتضم�ن مبان�ي خاص�ة باملراح�ل 

االبتدائي�ة، وأّن 30 يف املائ�ة منه�ا ال تحتوي عىل 

مباٍن خاصة باملراحل املتوسطة. 

كم�ا تكش�ف التقاري�ر ع�ن أّن أكثر م�ن 4500 

مبنى خاص بمدارس ابتدائية و1280 مبنى تابع 

مل�دارس ثانوية تحت�اج إىل إع�ادة تأهيل، يف حني 

يعت�رب أكثر م�ن 1800 مبنى م�دريس غر مالئم 

لتقديم أي خدمات تعليم عىل اإلطالق.

كذل�ك، تعان�ي املناط�ق الريفية م�ن نقص حاد 

يف ع�دد امل�دارس واملدرس�ني، وتفتق�د الخدمات 

األساس�ية مث�ل الكهرب�اء واملي�اه، فيم�ا تضم 

بعضها 6 صفوف دراسية فقط.

وحسب تقرير اليونس�كو، فإن العراق يف فرتة ما 

قب�ل حرب الخليج الثانية ع�ام 1991 كان يمتلك 

نظاماً تعليمياً يعت�رب من أفضل أنظمة التعليم يف 

املنطقة، وكذلك كانت نسبة القادرين عىل القراءة 

والكتاب�ة يف ف�رتة الس�بعينات والثمانين�ات من 

القرن العرين عالية، لك�ن التعليم عانى الكثر 

بس�بب ما تعرض له العراق م�ن حروب وحصار 

وانعدام األمن، حيث وصلت نسبة األمية حاليا إىل 

مستويات غر مسبوقة يف تاريخ التعليم الحديث 

يف الب�الد، وتح�اول الحكوم�ة العراقي�ة الحالي�ة 

ت�دارك هذه األزمة، بعد أن خصصت 10% للتعليم 

من ميزانيتها السنوية.

وسبق أن أعلنت منظمة اليونيسف يف أيار 2019 يف 

بيان لها، أن 50 يف املائة من مدارس العراق تحتاج 

إىل إع�ادة صيانة وترمي�م، وأن النقص يف الكوادر 

التعليمية والرتبوية أسهم يف ازدحام الصفوف، ما 

اضطر كثرين منهم إىل ترك مقاعد الدراسة.

األمانة العامة جمللس الوزراء تعلن خطة لبناء مدارس يف احملافظات احملررة

أزمة الكاز تضرب 14 مدينة 
يف دياىل خالل 72 ساعة

وزير الداخلية يصدر توجيهاً بشأن تأمني خليجي 25

املوارد تدفع مياه األمطار والسيول إىل أهوار اجلنوب

مجعيات دياىل الفالحية حتذر من تكرار كارثة محرين
طالبت بزيادة اخلطة الشتوية

حمافظة بغداد: تشكيل جلنة إلقرار ضوابط حتويل األراضي 
الزراعية إىل سكنية

الصحة: مستعدون ألي تفاقم حباالت كورونا

األنبار تسجل أعلى كمية لألمطار منذ 100 عام

الرتبية: تسلمنا 556 مدرسة منجزة خالل 2022

بغداد/الزوراء:

وجه وزير الداخلية، عبد األمر الشمري، 

امس االحد، وحدة أم�ن املالعب بالعمل 

عىل تأمني بطولة خليجي 25 يف محافظة 

الب�رصة، فيما أك�د رضورة العمل وفق 

مب�ادئ حق�وق االنس�ان والتعامل مع 

املتظاهرين السلميني.

بي�ان ورد  الداخلي�ة يف  وذك�رت وزارة 

ل�� »ال�زوراء« أن »وزي�ر الداخلية عبد 

األمر الش�مري زار، امس األحد، آمرية 

قوات حف�ظ القانون، واطل�ع عىل أهم 

الواجب�ات واملهام التي تق�وم بها هذه 

اآلمرية«.

وبحس�ب البيان، اكد الوزي�ر »رضورة 

العم�ل وف�ق مب�ادئ حق�وق اإلنس�ان 

املتظاهري�ن  م�ع  الحس�ن  والتعام�ل 

اآلمن�ة  األج�واء  وتوف�ر  الس�لميني 

واملناس�بة له�م وه�ذا م�ا نص�ت عليه 

القوانني ».

ووج�ه الش�مري وح�دة أم�ن املالع�ب 

التابع�ة لآلمري�ة ب�«العمل ع�ىل تأمني 

بطولة خليج�ي 25 يف محافظة البرصة 

والتع�اون الكب�ر م�ع الجمه�ور الذي 

س�يكون حارضاً يف هذا العرس الكروي 

الكبر«.وأتم البيان: »وزير الداخلية أكد 

دعم�ه لعمل هذه اآلمرية، واس�تمع اىل 

إيجاز عن عمل وحداتها«.

بغداد/الزوراء:

املائي�ة،  امل�وارد  وزارة  ح�ددت 

امس األح�د، مصر مياه األمطار 

اليوم�ني  خ�الل  املتس�اقطة 

أن  إىل  أش�ارت  فيم�ا  املاضي�ني، 

والس�يول  األمط�ار  تل�ك  نتائ�ج 

ستحسن وضع الخزين املائي.

وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، 

ع�ي رايض، يف ترصي�ح صحفي: 

إن »وزارة املائي�ة ع�ادة ما تضع 

خطط مس�بقة لظروف الشّح أو 

ظروف املواسم الشتوية، فالوزارة 

مهيَّأة بكوادرها البرية واإلدارية 

لالس�تفادة من كل املي�اه الواردة 

للبالد«.وأضاف أن »هناك تحسناً 

نتيجة س�قوط األمطار والسيول 

التي تركزت يف الوس�ط والجنوب، 

حي�ث ت�م توجي�ه الج�زء األكرب 

إىل مناط�ق الجن�وب، ألنها عانت 

الكث�ر م�ن ش�حِّ املي�اه، إضافة 

إىل تأم�ني حصة مناط�ق األهوار، 

فضالً عن تحسني بيئة شط العرب 

ودف�ع اللس�ان امللح�ي، وإغن�اء 

القطاع الزراعي باملياه«، مش�راً 

إىل أن »مناط�ق س�قوط األمطار 

وح�دوث الس�يول فيه�ا ال تخدم 

الخزين املائ�ي، ألن أغلب املخازن 

املائية تقع يف الجزء الش�مايل من 

الب�الد، لذل�ك ف�أن عدم س�قوط 

األمطار يف مقدم هذه املنش�آت ال 

يخدم الخزين املائ�ي«. وتابع »ال 

يمك�ن الق�ول اآلن ب�أن املياه قد 

ارتفع�ت يف الس�دود،  إذ إن نتائج 

هذه الس�يول واألمطار سيحسن 

وضع الخزين املائي، لكن بنس�بة 

»وزارة  أنَّ  موضح�اً  بس�يطة«، 

امل�وارد وضم�ن خط�ة األط�الق 

االطالق�ات  عملي�ة  يف  واملن�اورة 

املائي�ة من الس�دود، اس�تطاعت 

ومن خالل خطة مدروس�ة تأمني 

االستهالك، وتخفيف الضغط عىل 

املي�اه الس�طحية بش�كل كبر«.

ولف�ت إىل أن »عملي�ة التحك�م يف 

اإلطالقات املائي�ة تحقق غايتني، 

األوىل ه�و تأمني املي�اه للمناطق 

الش�حِّ وه�ي  الت�ي عان�ت م�ن 

األهوار وشط العرب وكذلك تأمني 

والنقط�ة  الزراع�ة،  احتياج�ات 

الثانية هي املحافظة عىل الخزين 

املائ�ي وتعزي�زه قدر املس�تطاع 

ضم�ن التحس�ن النس�بي ال�ذي 

حصل«.وأكد أنه »خ�الل اليومني 

املقبل�ني نتوق�ع أن تك�ون هنالك 

أمطار يف الج�زء الغربي، وحدوث 

سيول قد ترد من الجانب الرقي 

»جمي�ع  أن  إىل  مش�راً  للب�الد«، 

اإلج�راءات والخط�ط موضوع�ة 

بش�كل  املي�اه  م�ن  لالس�تفادة 

أمثل«.وذك�ر أن »ال�وزارة لديه�ا 

خط�ة مهم�ة للتحك�م يف مي�اه 

الس�دود والخزانات، بحس�ب ما 

يتطل�ب منه�ا، وم�ا يحافظ عىل 

أن  إىل  الفت�اً  املائ�ي«،  الخزي�ن 

»الخزي�ن املائ�ي عان�ى م�ن قلة 

اإليرادات املائية، بس�بب مواس�م 

الشحِّ املتكرر، حيث عملت الوزارة 

عىل إطالق الكثر من املياه لس�د 

العجز، لذل�ك وصل الخزين املائي 

الس�دود والخزانات ملستويات  يف 

منخفضة«.

بغداد/الزوراء:

ح�ذر اتحاد الجمعي�ات الفالحي�ة يف دياىل، امس 

االحد، م�ن تكرار كارثة ترصي�ف بحرة حمرين 

للمحافظات الجنوبية ووقوع »كارثة جفاف« يف 

املحافظة.

وق�ال رئي�س االتحاد رع�د مغام�س التميمي يف 

ترصيح صحفي: »طالبنا م�رارا ونجدد مطالبنا 

بتوس�يع الخطة الزراعية الش�توية يف املحافظة 

بعد زي�ادة االي�رادات املائي�ة واألمط�ار الغزيرة 

ومنح املحافظة اس�تحقاقها م�ن الخطة النقاذ 

االف املزارع�ني م�ن ك�وارث معيش�ية ال يمك�ن 

احتواؤها«.

وب�ني التميم�ي ان »الخط�ة الش�توية يف دي�اىل 

للموسم الحايل نحو 220 الف دونم فيما تجاوزت 

خططها خالل املواس�م التي س�بقت ش�ح املياه 

والجف�اف أكثر من 500 أل�ف دونما معتربا بقاء 

الخطة الش�توية بمس�احاتها الحالية غر مربر 

وغر مجد بعد زوال مشاكل شح املياه«.

وح�ذر التميم�ي من »تك�رار كارثة ع�ام 2019 

بترصي�ف مي�اه بح�رة حمري�ن اىل املحافظات 

الجنوبية وبدون أي فائدة او حلول ألزمة الجفاف 

يف تلك املحافظات وهدر املياه يف نهر دجلة ووقوع 

أش�د ازمة جفاف يف تاريخ املحافظة«. مبينا »ان 

مخ�زون بحرة حمرين يغط�ي حاجة املحافظة 

لخمس سنوات بمعزل عن االمطار«.

وتعد موجات األمطار الغزيرة املتساقطة يف دياىل 

واملحافظ�ات هي األعىل منذ عامني بعد مواس�م 

جفاف وشح مياه قاحلة تسببت بإلغاء الخطط 

الزراعية ومش�اكل عطش رضبت أغلب الوحدات 

اإلدارية.

بغداد/الزوراء:

أعلن�ت محافظة بغ�داد، امس 

األح�د، تش�كيل لجن�ة إلق�رار 

ضوابط وتعليمات بش�أن قرار 

إىل  الزراعي�ة  األرايض  تحوي�ل 

سكنية.

وقال محافظ بغ�داد عي جابر 

عط�ا يف ترصي�ح صحف�ي إن 

»لجنة ش�كلت للنظر بضوابط 

وتعليمات قرار تحويل األرايض 

الزراعية إىل س�كنيَّة«، مبيناً أن 

»املحافظة بانتظ�ار التعليمات 

وح�رص األرايض الزراعي�ة من 

حيث اإلعداد والتصميم األسايس 

لها، فضالً عن مناقش�ة توزيع 

املجمعات غر النظامية«.

»التعليم�ات  أن  وأوض�ح 

س�تتضمن منح بديل مناس�ب 

للعش�وائيات خارج التصميم«، 

مجل�س  »ق�رار  أن  إىل  الفت�ًا 

الوزراء ش�مل األرايض الزراعية 

اململوكة للدولة حرصاً«.

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة استعدادها ألي تفاقم 

بإصابات فروس كورونا يف البالد.
وقال مدير الصحة العامة يف الوزارة، رياض 
الحلفي يف ترصيح صحف�ي: ان :«موجات 
فاي�روس كورون�ا ليس له�ا عالقة بفصل 
الش�تاء وكما مالح�ظ ان املوجات الوبائية 
الت�ي تعرضن�ا له�ا حصلت خالل موس�م 
الصي�ف والش�تاء أيضاً، لذا ف�إن يف العراق 
التوجد عالق�ة كبرة بني موج�ات كورونا 
بالحر او الربد«.وأشار اىل أن »أغلب موجاتنا 

العالية جدا حصلت يف فصل الصيف«.
وأكد الحلفي »اس�تعداد وزارة الصحة ألي 
ان  اىل  او تفاق�م بالحاالت«.يش�ار  زي�ادة 

الص�ني – مهد الوباء- تش�هد تفاقماً كبراً 
بإصاب�ات ف�روس كورونا وباتت تس�جل 
إصابات مليونية مع عدة حاالت وفاة خالل 
األسابيع القليلة املاضية.ومع تزايد استياء 
السكان، تخلت الصني مطلع الشهر الحايل 
ع�ن الركائ�ز األساس�ية لسياس�ة »صفر 
كوفي�د« الحتواء الوب�اء، وألغ�ت إجراءات 
اإلغ�الق والفحوص والحجر وقيود الس�فر 
الت�ي تؤث�ر كلها ع�ىل االقتص�اد الصيني.
ومنذ ذل�ك الح�ني، تفىش الوب�اء يف الصني 
وُترك جزء كبر من الس�كان لتدبر أمورهم 
بأنفس�هم بينم�ا تواجه األس�واق نقصا يف 
أدوية خفض الح�رارة واالختبارات الذاتية 

بسبب تزايد الطلب.

بغداد/الزوراء:

أعلن مركز تنمية حوض أعايل الفرات بجامعة األنبار، امس األحد، 

تسجيل املحافظة أعىل كمية لألمطار منذ 100 عام.

وق�ال مدير املركز عمار حاتم كامل، يف ترصيح صحفي إنه »وفقاً 

للبيانات املتوفرة يف قس�م التخطيط وقواع�د البيانات فإن املحطة 

الهيدرولوجية يف املركز داخل الحرم الجامعي لجامعة األنبار سجلت 

أمطاراً بلغت كميتها )81.8( ملم عىل مدار اليومني املاضيني بواقع 

)54.4 ملم( ليوم الجمعة و)27.4 ملم( ليوم السبت«.

وأش�ار إىل أن�ه »بع�د مراجعة قواع�د البيانات املس�جلة يف محطة 

الرمادي، أظهرت أن أعىل كمية أمطار مس�جلة يف املحافظة كانت 

عام 1923 بواقع )53.1 ملم(«. 

وتاب�ع أن »كمية األمطار التي س�جلت خالل اليومني املاضيني هي 

األعىل منذ 100 عام، حيث استمر تساقط األمطار لنحو 13 ساعة 

متواصلة«.

األسدي: توصيات ستقدم جمللس الوزراء 
توفر مئات اآلالف من فرص العمل

الكشف عن نسب االنتحار يف العراق

بغداد/الزوراء:
كش�ف وزير العمل والشؤون االجتماعية 
أحمد األس�دي، امس األحد، عن توصيات 
س�تقدم ملجلس الوزراء توفر مئات اآلالف 

من فرص العمل.
العم�ل أحم�د األس�دي، يف  وق�ال وزي�ر 
ترصيح صحفي إن »لجنة ش�كلت بقرار 
من مجل�س ال�وزراء، وم�ن املؤمل خالل 
األس�بوع املقب�ل أن تق�دم توصياته�ا إىل 
مجل�س الوزراء م�ن أجل إص�دار قرارات 
بشأن تنظيم العمالة األجنبية مما يساعد 
يف توف�ر مئ�ات اآلالف من ف�رص العمل 

للعاطلني«.
وأوض�ح ان »التوصي�ات تتضم�ن من�ح 
ف�رتة زمني�ة لتس�وية أوض�اع العامل�ني 
األجان�ب الذين يعملون يف العراق بش�كل 
غ�ر قانوني، فضال عن إلزام أرباب العمل 
بتطبيق الفق�رة الخاصة بقان�ون العمل 
والت�ي تتعل�ق بتش�غيل عراق�ي مقاب�ل 
كل عام�ل أجنب�ي يعمل يف املؤسس�ات أو 

الركات واملوالت واملطاعم واملحال«.
وأعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية 
أحمد األس�دي، يف وقت س�ابق، مخرجات 

اجتماع لجنة تنظيم العمالة األجنبية . 
وق�ال يف بيان أن�ه »تم االتف�اق عىل عدم 
من�ح الفي�زا أو رخص�ة دخ�ول للعمال�ة 
الواف�دة إىل الب�الد إاّل بع�د الحص�ول عىل 
إج�ازة أو رخص�ة عمل م�ن وزارة العمل 
ومن ثم اكم�ال إج�راءات وزارة الداخلية 
»اجتم�اع  أن  اإلقامة«.وأض�اف  ودائ�رة 
اللجن�ة الذي عقد يف مق�ر وزارة الداخلية 
تط�رق إىل أهمي�ة ه�ذا املل�ف واعطائ�ه 
أهمي�ة كبرة وت�م االتفاق عىل اس�تمرار 
اجتماع�ات اللجنة خالل األي�ام املقبلة«، 
الفتاً إىل أن »املدة املقبلة ستتضمن سلسلة 
اجتماعات مع املالكات املتقدمة يف وزارات 
العم�ل والداخلي�ة والخارجي�ة والهج�رة 
وستناقش مقررات عدة للوصول إىل نتائج 
ومعالجات حقيقية لتنظيم ملف العمالة 

األجنبية الوافدة إىل البالد«

بغداد/الزوراء:
كش�فت مفوضية حقوق االنسان، امس االحد، نسب االنتحار يف العراق خالل السنوات 
املاضي�ة، فيما لفت اىل ارتفاع نس�بة القتل تح�ت عنوان »الرف« وتس�جيلها كحالة 

انتحار.
وقال عضو املفوضية، عي البياتي يف ترصيح صحفي: إن »العراق سجل منذ عام 2003 
اىل 2014، 3.6% حاالت انتحار لكل 100 ألف نس�مة، ولك�ن االرقام ارتفعت بعد 2014 
اىل 4.2% لكل 100 ألف نسمة، ومن ثم تقلص العدد اىل أن وصل 3.8 % يف عام 2019، ثم 

ارتفعت النسبة من جديد نتيجة املتغرات التي حدثت«.
وأضاف إن »العراق يسجل سنوياً ما يقارب 600 – 700 حالة انتحار، وحسب املعدالت 

العاملية أن لكل حالة انتحار يقابلها 2 محاولة انتحار فاشلة«.
ولفت عضو مفوضية حقوق االنسان اىل أن »األزمات السياسية واالقتصادية والصحية 
الت�ي يمر بها املواطن قد تدفعه املواطنني اىل االنتحار »، مبيناً: »يف ظل األزمات الحالية 

التي يعيشها العراق نعتقد ان نسب حاالت االنتحار ارتفعت بشكل مخيف«.
وأك�د البيات�ي أن »نتيج�ة دخول داع�ش اىل العراق وانتش�ار فروس كورون�ا وارتفاع 
االس�عار ق�د ارتفعت مع�دالت القتل تحت عن�وان الرف والتي تس�جل ايضاً كحاالت 

انتحار«.
وسّجل العراق زيادة كبرة يف حاالت االنتحار التي تنتر بني رشيحة الشباب خصوصا، 
وبينم�ا عزا مختصون ذلك إىل انعكاس�ات الوضع غر املس�تقر يف البل�د، دعوا إىل وضع 

الحلول لهذه الظاهرة الخطرة التي تفتك باملجتمع.
كما أثرت املش�كالت االقتصادية واالجتماعية املختلفة، أبرزها الفقر والبطالة وانعدام 
األم�ل بوج�ود تغي�ر إيجابي، مع اس�تمرار حالة األزمات السياس�ية يف الب�الد، وتعثر 
الحكومة بمعالجة ملفات الخدمات والس�يطرة عىل مس�تويات الفقر والبطالة بعموم 

مدن العراق أيضا.

بغداد/الزوراء:
كشف مسؤول حكومي سابق، امس االحد، عن تعرض 14 

مدينة يف محافظة دياىل ألزمة كاز خالل 72 ساعة.
وقال عضو السابقة يف لجنة الطاقة يف مجلس بعقوبة عبد 
الخالق غني يف ترصيح صحف�ي: إن »ازمة الكاز تتفاقم يف 
دي�اىل بعدما رضب�ت 14 مدينة حت�ى اآلن، وخلقت طوابر 

طويلة عىل محطات التعبئة دون معرفة األسباب«. 
وأضاف غني أن »ازمة الكاز تلحق رضرا كبرا خاصة وانها 
بدأت تؤثر عىل الباصات الخاصة بنقل املواطنني والشاحنات 
الكبرة«، الفتا اىل ان »اس�باب االزمة غر معروفة وال توجد 

اي حلول تلوح باألفق«.
وأشار غني اىل ان »االزمة تزداد وتنتقل اىل ما تبقى من مدن 

محافظة دياىل«. 
وتعان�ي محافظ�ة دياىل م�ن تفاقم ازمة الوق�ود بني فرتة 
واخ�رى وس�ط اتهام�ات ملافيات ته�رب الوق�ود اىل اقليم 

كردستان العراق ومناطق أخرى. 
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بغداد/ الزوراء:
أوض�ح الخبري امل�ايل، احم�د بريهي، 
ام�س األح�د، الس�بب الرئي�س وراء 
استمرار ارتفاع س�عر رصف الدوالر 
العراق�ي،  الدين�ار  ام�ام  األمريك�ي 
مؤكدا انه لوال اإلج�راءات الحكومية 

لكانت الطفرة اكثر . 
وقال بريه�ي يف ترصيح صحفي: إن 
“سبب اس�تمرار ارتفاع سعر رصف 
ال�دوالر ام�ام الدينار العراق�ي يعود 
اىل قل�ة املبيعات بس�بب القيود التي 
التحوي�ات  أمري�كا ع�ى  فرضته�ا 

املالية “. 
وأض�اف ان “تقيي�د التحويات جعل 
املبيع�ات اق�ل م�ن الطل�ب، وإذا ما 
استمرت تلك القيود فإننا امام ارتفاع 
اكث�ر”. مؤك�دا انه “ل�وال اإلجراءات 
لكانت  املرك�زي  الحكومي�ة والبن�ك 

الطفرة اكثر”. 
يذكر ان أسعار رصف الدوالر ارتفعت 
يف الس�وق العراقية إىل أكثر من 153 
أل�ف دينار مقاب�ل كل 100 دوالر، يف 
وقت يبيع في�ه البنك املركزي الدوالر 

الواحد ب�1460 ديناراً.

أكد أن بيع الدوالر يف املصارف توجه عملي لتحقيق االستقرار يف السوق

املعدن األصفر يرتفع يف العاصمة 
ويستقر باإلقليم

الكشف عن أهم املشاريع املدرجة يف املوازنة العامةغرفة جتارة كربالء حتصي عدد الشركات املسجلة وفق 5 تصنيفات

النفط تكشف عن مشاريع حالية ومستقبلية الستثمار الغاز وتلبية احلاجة احمللية
أكثر من 220 ألف برميل يوميا صادرات العراق ألمريكا خالل أسبوع

خبري مالي يوضح سبب استمرار 
ارتفاع سعر الصرف 

بغداد/ الزوراء:
عزا املستش�ار امل�ايل واالقتصادي لرئي�س الوزراء، 
مظهر محمد صالح، امس األحد، اس�تمرار ارتفاع 
س�عر ال�دوالر ام�ام الدين�ار العراق�ي إىل العوامل 
الخارجي�ة، مؤكداً س�عي الحكومة للس�يطرة عى 

استقرار سعر الرصف.
وق�ال صال�ح، يف ترصيح صحف�ي: ان “الس�لطة 
النقدي�ة تس�عى يف إجراءاته�ا الحثيث�ة لحماي�ة 
االس�تقرار االقتص�ادي يف الباد، كم�ا أنه يف الوقت 
ال�ذي تتمت�ع في�ه االحتياطي�ات الرس�مية بأعى 
مس�توياتها التاريخية التي أخذت تقرتب من 100 
ملي�ار دوالر والتي تعد يف الوقت نفس�ه االحتياطي 

االعى يف التاريخ املايل للعراق”.
وب��نّ أن “النظ�ام املايل ال�دويل أخذ منح�ى آخر يف 
ف�رض ضواب�ط لامتث�ال وضب�ط حرك�ة األموال 
بعمل�ة دوالر الواليات املتحدة عن�د إجراء معامات 
التحويل الخارجي، ألس�باب عدي�دة ربما فرضتها 
الح�رب املس�تعرة يف أوكرانيا والرصاع�ات الدولية 

االخرى يف الرشق األوسط”.
وأضاف املستش�ار امل�ايل انه “بالرغم م�ن ذلك فا 
خ�وف عى ق�درة الع�راق املالي�ة، فهناك س�بيان 
يت�م العمل بموجبهم�ا، واهمهما تحس�� بيانات 
اإلب�اغ واعتماد الدق�ة البالغة يف نش�اطات تمويل 
تجارة القط�اع الخاص من جانب املصارف االهلية 
باستمرار كي ال تتعرض للرفض من جانب املنصة 

الدولي�ة لامتثال، م�ا يتطلب من الجه�از املرصيف 
نفس�ه اق�ى درج�ات الح�رص والدق�ة يف ادراج 
بيان�ات الطل�ب ع�ى العمل�ة األجنبية عن�د إجراء 

التحويات الخارجية”.
وأكد صالح ان “السلطة النقدية تعمل جاهدة عى 
استقرار سعر الرصف من خال منح مزايا لطلبات 
التحويل الخارجي التي تتم عرب الوس�ائل التقليدية 
املعتمدة يف تمويل التجارة الخارجية، ويف مقدمتها 

إسناد تطبيقات التمويل عرب االعتمادات املستندية 
يف التج�ارة الدولي�ة ووس�ائل مرنة اخرى تس�عى 

إلدخالها لتسهيل التبادل الدويل”.
وق�ال صال�ح إن “اإلج�راءات املس�تحدثة يف توفري 
مناف�ذ واس�عة ومتعددة رس�مية لع�رض الدوالر 
النق�دي عرب الجه�از املرصيف الحكوم�ي مع زيادة 
املخصص للمسافر الواحد اىل 5 آالف بدالً من 3 آالف 
دوالر وصوالً اىل 10 آالف دوالر تمثل خياراً صحيحاً 

لتحقيق االستقرار بسوق الرصف”، بحسب وكالة 
األنباء الرسمية.

وأش�ار إىل أن “اإلج�راءات املتبع�ة توف�ر ال�دوالر 
النقدي عن طريق فرص متاحة وعادلة ومتساوية 
للمس�تحق� وإتاحت�ه مب�ارشة اىل الفئ�ات الت�ي 

تحتاجه ألغراض السفر والعاج خارج الباد”.
وأض�اف أن “ه�ذا التوج�ه يف سياس�ات التدخ�ل 
يف س�وق ال�رصف يع�د بمثاب�ة توس�ع إيجابي يف 
تحويل س�وق الدوالر النقدي اىل سوق مرنة تتمتع 
بمقدار عايل من التنافس�ية والحوكمة واالنضباط 
يف آن واح�د”، الفتا اىل ان” السياس�ة النقدية للبنك 
املرك�زي العراقي وضمن واجبات تدخلها يف س�وق 
ال�رصف بتوفري عرض كاف ومناس�ب م�ن العملة 
األجنبي�ة يلح�ظ إنها سياس�ة ثابتة ومس�تمرة يف 
توفري خيارات مضافة أخرى يف توفري عرض العملة 
األجنبية والتي ستس�اهم وباس�تمرار يف استقرار 

سوق الرصف”.
وأعلن�ت مص�ارف الرافدي�ن والرش�يد والصناعي 
شمول املواطن� غري املوطنة رواتبهم عى املرصف 
والراغب�� بالس�فر خ�ارج الع�راق ب�رشاء عملة 

الدوالر.
وسجل األس�واق املحلية يف العراق ارتفاعاً ملحوظاً 
يف أس�عار رصف ال�دوالر األمريك�ي أم�ام الدين�ار 
العراقي لتص�ل، امس األحد، ذروتها، إذ بلغ س�عر 

الدوالر الواحد 1540 ديناراً.

بغداد/ الزوراء:

كش�ف اتح�اد الجمعي�ات الفاحي�ة يف 

كرك�وك، امس االحد، عن إلغ�اء الزراعة 

الديمية للموسم الشتوي بسبب مخاوف 

وتحذي�رات م�ن الجف�اف، فيم�ا أنهت 

االمطار التي هطل�ت عى العراق “حرب 

مياه داخلية وخارجية”.

وق�ال رئيس االتحاد، محم�ود العزي، يف 

ترصيح صحف�ي: ان “االمط�ار انجزت 

مراح�ل متقدم�ة من الخطط الش�توية 

وانقذته�ا بش�كل كبري وأنه�ت صفحة 

الجفاف بش�كل عام يف عموم املحافظة، 

إذ ارتفع�ت االي�رادات املائي�ة يف االنه�ر 

والجداول وسد الدبس يف املحافظة”.

واش�ار اىل “إلغاء الزراع�ة الديمية التي 

تعتمد عى مياه االمطار للسقي يف عموم 

كركوك بسبب تحذيرات رسمية بموسم 

جف�اف مماثل لألع�وام االخرية وتخوف 

املزارع� من خسائر مادية جسيمة”.

ان “تس�اقط موج�ات  الع�زي  واعت�رب 

االمط�ار الغزي�رة بمثابة نهاي�ة لحرب 

املياه التي تش�نها دول الج�وار واطراف 

داخلية يف العراق طيلة مواسم انخفاض 

مناسيب املياه )الصيهود( خال االعوام 

االخ�رية”، داعي�ا اىل اس�تغال إي�رادات 

كارث�ة  “وتف�ادي  وتخزينه�ا  االمط�ار 

االعوام الثاثة االخرية”.

وش�هدت عم�وم املحافظ�ات العراقي�ة 

موج�ات امط�ار غزي�رة خال املوس�م 

الشتوي حايل ال س�ابق لها منذ اكثر من 

عام� رغ�م تنبؤات الجفاف وانحس�ار 

االمطار بشكل مبكر.

وي�رى مراقب�ون ان مل�ف ادارة امل�وارد 

املائي�ة “فاش�ل” وم�ن دون تخطيط او 

سياس�ات ناجع�ة تضم�ن تأم�� املياه 

للقط�اع الزراعي واالغراض االساس�ية، 

اىل جان�ب اخف�اق الحكوم�ات املتعاقبة 

يف إدارة أزم�ة املي�اه االقليمي�ة مع دول 

الجوار.

مظهر حممد: احلكومة تسعى للسيطرة على ارتفاع سعر الصرف من خالل عدة مزايا

اجلمعيات الفالحية تكشف عن إلغاء الزراعة الدميية للموسم الشتوي يف كركوك
بسبب خماوف وحتذيرات من اجلفاف 

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار الذه�ب “االجنبي 
املحلي�ة  األس�واق  يف  والعراق�ي” 
اس�تقر  فيم�ا  بغ�داد،  بالعاصم�ة 
اقلي�م  عاصم�ة  اربي�ل  اس�واق  يف 

كردستان، امس االحد.
الذه�ب  إن أس�عار  وق�ال مص�در: 
يف أس�واق الجمل�ة ب   ش�ارع النهر يف 
العاصم�ة   بغ�داد س�جلت، صب�اح 
امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 
21 م�ن الذه�ب الخليج�ي والرتكي 
واألورب�ي 385 ال�ف دينار، وس�عر 
الرشاء 381 الف دين�ار، فيما كانت 
اسعار البيع ليوم امس السبت 382 

الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار اىٕل أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي س�جل 

ارتفاع�ا ايضا عن�د 355 الف دينار، 
وبلغ سعر الرشاء 351 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عي�ار 21 يرتاوح ب� 385 
ال�ف دينار و 395 ألف�اً، فيما تراوح 
س�عر البيع مثقال الذه�ب العراقي 

ب� 355 الفاً و 365 الف دينار.
أم�ا اس�عار الذه�ب يف اربي�ل فق�د 
ش�هدت اس�تقرارا، إذ بلغ سعر بيع 
مثقال ذه�ب عيار 24 بيع 445 الف 
دينار، وسجل عيار 22 بيع 410 آالف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 395 الف 
دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 340 
الف دينار.. ويس�اوي املثقال الواحد 

من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف رئيس غرفة تجارة كرباء زمان صاحب عن 
عدد الرشكات املسجلة يف الغرفة بشكل رسمي، وفق 

خمسة تصنيفات.
وقال صاحب يف ترصيح صحفي: ان “عدد الرشكات 
املس�جلة يف غرف�ة تج�ارة كرباء ه�ي 446 رشكة، 

موزعة بحسب أصناف مالية خمسة”.
واضاف ان “االصناف املالية تقسم اىل: ممتاز وتضم 
152 رشكة، وأول وتض�م 102 رشكة، وثاني وتضم 
64 رشكة، وثالث وتضم 66 رشكة، ورابع وتضم 62 

رشكة”.
رئيس غرفة تجارة كرباء زمان صاحب، لفت اىل ان 

الرشكات التي قامت بتجديد اش�رتاكها لغاية 2021 
هي 118 رشكة.

واوض�ح ان ع�دد التج�ار املجددي�ن الش�رتاكهم يف 
الغرفة لعام 2021 هم 995 تاجراً، موزع� عى عدة 
اصناف، وهي املمت�از وهي املمتاز وتضم 27 تاجراً، 
واالول وتضم 94 تاج�راً، والثاني وتضم 253 تاجراً، 
والثال�ث وتض�م 166 تاج�راً، والراب�ع وتض�م 455 

تاجراً.
و ذكر ان عدد التجار الجدد يبلغ 1237 تاجراً ليصبح 

مجموع التجار 2232 تاجراً.
يش�ار اىل ان غرفة تجارة كرباء تأسست عام 1952 
وه�ي س�ابع غرفة تج�ارة عراقية من حي�ث القدم 

واحدى الغرف الثماني ع�رشة املكونة التحاد الغرف 
التجارية العراقية.

تأس�س فيها عام 2006 اول مركز دراسات وبحوث 
اقتصادي�ة يضم نخب�ة من اس�اتذة االقتص�اد قام 
باعداد العرشات من دراس�ات الج�دوى االقتصادية 
ملش�اريع س�رتاتيجية وخدمي�ة وانتاجي�ة وغذائية 
وباقي الفعاليات الحياتية التي تخدم مدينة كرباء.

تأس�يس غرفة تجارة كرباء جاء استناداً اىل قانون 
غ�رف التجارة رق�م )40( لس�نة 1926 إذ تم اجراء 
انتخ�اب اول مجلس للغرفة من قب�ل الهيئة العامة 
املؤلف�ة م�ن )254( عض�واً وذل�ك يف قاع�ة االم�ري 

فيصل.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت لجن�ة االس�تثمار والتنمية 
النيابي�ة عن اه�م املش�اريع التي تم 

ادراجها يف قانون املوازنة العامة.
وقال عضو اللجنة، محمد الزيادي، يف 
حديث صحفي: إن “الحكومة الجديدة 
ادرجت العديد من املشاريع يف قانون 
املوازن�ة العامة من اج�ل الرشوع يف 
تنفيذها بعد التصوي�ت عى القانون 

تح�ت قب�ة الربمل�ان”، مش�ريا اىل أن 
“اهم املش�اريع التي تم إدراجها بناء 
امل�دارس واالهتمام يف قط�اع التعليم 
والنهوض به يف الفرتة املقبلة”. وتابع 
ان “مرشوع تحلية املياه سيتم العمل 
به يف جميع املحافظات من اجل إنهاء 
ه�ذا امللف الذي تعاني منه العديد من 
املناطق يف الفرتة السابقة”، مبينا ان 
“اللجان النيابية ستعمل عى مراقبة 

جميع املشاريع من اجل إكمالها كما 
هو مخطط دون تعرضها اىل التوقف 

كما حدث يف الفرتة السابقة”.
واشار اىل ان “الحكومة اعطت اولوية 
للقط�اع الصح�ي أيض�ا، وت�م إدراج 
فق�رات إكم�ال جميع املستش�فيات 
الت�ي فيه�ا تلك�ؤ يف إنجازه�ا جراء 
انخفاض اسعار النفط وازمة كورونا 

العاملية”.
وتاب�ع ان “املوازن�ة العام�ة اكتملت 
من قب�ل الجه�ات املختصة وس�يتم 
إرسالها اىل الربملان قبل نهاية العطلة 
الترشيعي�ة الت�ي دخ�ل به�ا مجلس 

النواب”.
دول�ة  ائت�اف  ع�ن  النائ�ب  وكان 
القانون، جاسم املوسوي، قد تحدث 
يف وقت سابق إن “موعد إقرار قانون 
املوازن�ة العام�ة تحت قب�ة الربملان 
سيكون بعد أسبوع�”، مشريا اىل ان 
“أولويات الجان الربملانية هو العمل 
ع�ى اكم�ال ق�راءة فق�رات املوازنة 
العام�ة م�ن اج�ل التصوي�ت عليها 

داخل قبة الربملان”.

بغداد/ الزوراء: 
كش�فت وزارة النف�ط ع�ن مش�اريع حالي�ة 
ومس�تقبلية إلنتاج الغاز ووقف حرقه وصوال 
إىل تلبي�ة الحاج�ة املحلية، فيما ح�ددت موعد 

إنتاج الغاز املصاحب من حقل الحلفاية. 
وقال مدير ع�ام الدائرة الفنية ل�وزارة النفط، 
عيل وارد حمود، يف ترصيح صحفي: إن “أعمال 
اس�تثمار الغاز املصاح�ب قيد التش�ييد حاليا 
تتضمن مش�اريع حق�ول ميس�ان والحلفاية 
بطاق�ة إنتاجية تصل إىل 300 مقمق إضافة إىل 

حقول النارصية بطاقة 200 مقمق”.
وأضاف أن “حقل الحلفاية سيبدأ بإنتاج الغاز 
يف العام املقبل وس�يوفر كميات ملحطات توليد 
الطاق�ة الكهربائي�ة”، الفت�ا إىل أن “الكمي�ات 
الكلي�ة املنتج�ة حالي�ا يف الع�راق ال تزي�د عن 
2800 مقم�ق وه�ي ال تكف�ي لتلبي�ة الحاجة 
املحلي�ة التي تعم�ل وزارة الكهرب�اء للوصول 

إليها واملقدرة ب� 35 ألف ميغاواط”. 
ولفت إىل “”وجود خطط مس�تقبلية الستثمار 
حقول غاز عكاز واملنصورية والتي من شأنها 
أن تس�اعد الع�راق مع م�ا موجود م�ن إنتاج 
ومشاريع عى االستغناء عن الغاز املستورد”. 

وأكد، أن “العراق ينتج الغاز حالياً عرب رشكات 
وهنال�ك  والجن�وب  والب�رصة  الش�مال  غ�از 
خطط لوقف ح�رق الغاز يف الحق�ول النفطية 

واستثماره”. 
والكهرب�اء  النف�ط  “وزارت�ي  أن  إىل  وأش�ار 
تتفاوضان السترياد الغاز املصاحب من دولتي 
قط�ر وتركمانس�تان بكمي�ات مح�ددة لدعم 

الحاجة الكلية املحلية”. 
ويف وق�ت س�ابق، أكد وزير النف�ط، حيان عبد 
الغني: أن “العراق وضع خطة الس�تثمار الغاز 
ومنع حرقه نهائيا خال أربع س�نوات”، الفتاً 

إىل أنه “س�تكون هنالك نتائج ملموس�ة خال 
الس�نة األوىل من عمر الحكوم�ة وخصوصا يف 

بعض الحقول الجنوبية”.
م�ن جهته�ا، أعلن�ت إدارة معلوم�ات الطاقة 
األمريكي�ة، ام�س األح�د، أن ص�ادرات العراق 
النفطي�ة ألمري�كا بلغ�ت أكث�ر م�ن 220 الف 

برميل يوميا خال األسبوع املايض.
وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه “الزوراء”: 

إن “متوسط االستريادات االمريكية من النفط 
الخ�ام خ�ال االس�بوع املايض من تس�ع دول 
بلغ�ت 4.921 ماي�� برميل يومي�ا منخفضا 
بمق�دار 946 ال�ف برميل باليوم عن االس�بوع 
الذي س�بقه وال�ذي بل�غ 5.867 ماي� برميل 

يوميا”.
وأضافت أن “صادرات العراق النفطية ألمريكا 
بلغ�ت مع�دل 227 ألف برميل يوميا االس�بوع 
امل�ايض، منخفضا عن االس�بوع الذي س�بقه 
والذي بلغت الصادرات النفطية ألمريكا بمعدل 

282 الف برميل يوميا”.
كم�ا أش�ارت إىل أن “اكث�ر اإلي�رادات النفطية 
ألمري�كا خ�ال األس�بوع امل�ايض ج�اءت من 
كندا وبمعدل بل�غ 3.066 ماي� برميل يومياً، 
وجاءت املكسيك بمعدل 632 الف برميل يومياً، 
وبلغت االيرادات النفطية من السعودية بمعدل 
513 الف برميل يومياً، ومن ثم نيجرييا بمعدل 

136 الف برميل يومياً”.
االس�تريادات  “كمي�ة  ف�إن  ل�إدارة،  ووفق�اً 
األمريكي�ة من النف�ط الخام م�ن الربازيل بلغ 
بمع�دل 116 ال�ف برمي�ل يومي�اً، وم�ن ليبيا 
بمع�دل 90 ال�ف برميل يوميا، وم�ن كولومبيا 
بمعدل 71 ال�ف برميل يوميا، وم�ن االكوادور 
بمعدل 70 الف برميل يوميا، فيما لم تس�تورد 

اي كمية من روسيا”.
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جمهورية العراق                  العدد: 2975/ش/2022
مجلس القضاء االعى            التاريخ : 2022/9/5                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل/ املدعى عليه )كرار حيدر جليل(
 م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

/2975( املرقم�ة  الدع�وى  ويف   2022/8/31 بتأري�خ 
ش/2022( اصدرْت ه�ذه املحكمة حكما غيابيا اقتىض 
تصدي�ق الطاق للمدعية )س�مية عبد الحس�� حمود( 
وبالنظر ملجهولية محل إقامتك يف الوقت الحارض حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي )حيدر صال�ح( عليه تقرر تبليغك 
يف صحيفت�� يوميت� بالحكم املذك�ور اعاه وبإمكانك 
االعرتاض خ�ال مدة عرشة ايام من الي�وم التايل لتاريخ 

نرش االعان .
                                   القايض

جواد حس� نايف

جمهورية العراق                    العدد:2149/ب/2022
مجلس القضاء االعى             التأريخ: 2022/12/21

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 

محكمة بداءة النارصية
 اعان

اىل املدعى عليه )اركان نعيم مانع(
أص�درْت محكم�ة ب�داءة النارصي�ة بتأري�خ 
بحق�ك  الغياب�ي  قراره�ا   2022/12/15
تسلس�ل  العق�ار  ش�يوع  بإزال�ة  والق�ايض 
)1104/30 شامية( وملجهولية محل اقامتكم 
تق�رر تبليغك�م اعان�ا بواس�طة صحيفت�� 
محليت�� ولك حق )االعرتاض والتمييز( خال 

املدة القانونية وفق االصول.
القايض
عزيز شنته الجابري

جمهورية العراق              العدد/7566/ش/2022 
مجلس القضاء األعى             التاريخ / 2022/12/22 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار       
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

م/ تبليغ 
 اىل/ املدعى عليه / حامد حمزه صوين

ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة اعاه واملقامة 
م�ن قبل املدعي�ة )هيه قاس�م محم�د( واملتضمنة تأييد 
حضان�ة لاطفال )فاطمة وعيل( بتاريخ 2022/12/22 
، وملجهولي�ة مح�ل اقامتك ق�رر تبليغك اعانا بواس�طة 
صحيفت� محليت� بالحضور امام هذه املحكمة بموعد 
املرافعة املص�ادف 2022/12/28  وخال ثاثة ايام من 
التاريخ الت�ايل لنرش هذا اإلعان، وعن�د عدم حضورك او 
ارس�ال م�ن ينوب عنه قانونا س�وف تس�تكمل املحكمة 

اجراءاتها بحقك غيابيا. 
القايض
ضياء قاسم الهايل

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املدرس�ية 
الصادرة من مدرسة )متوسطة 
اإلصاح املختلطة( بإسم الطالبة 
)زهراء حس�� هال منصور( 
والتي تحمل الرقم )0612787( 
الع�دد 201 يف 2022/10/30، 
فعى من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى             العدد: 5482/ب2022/5
رئاسة محكمة استئناف النجف      التاريخ: 2022/12/22

محكمة البداءة يف النجف
اىل/ املدعى عليه/ عباس محمد سيد وساف

أقام املدعي )س�تار كهون ج�ادر( الدعوى املرقمة أعاه 
امام هذه املحكمة يطلب فيه�ا إعادة الحال قبل التعاقد 
بخصوص رشائه الس�يارة املرقم�ة )25989/أ( كركوك 
حص�ويص ن�وع كرايس�لر مودي�ل 2013 بب�دل مقدراه 
ثماني�ة ع�رش ال�ف دوالر امريك�ي واصل نق�دا بموجب 
العق�د الخارجي املرق�م 010691 وامل�ؤرخ 2019/1/9 
تبليغ�ك  املحكم�ة  اقامت�ك ق�ررت  ، وملجهولي�ة مح�ل 
اعان�ا يف صحيفت�� محليت� بموع�د املرافعة املصادف 
2022/12/28 وبعكس�ه س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق األصول.. مع التقدير.
القايض
حس� ابراهيم وايل

إعان
اىل الرشيك )حيدر صادق عبد املجيد( اقتىض 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف 
النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة 
ع�ى قي�ام رشي�كك )ع�يل جاس�م محم�د 
الجب�وري( بالبن�اء عى حصته املش�اعة يف 
القطعة املرقم�ة )3/1023( املقاطعة )4/

حي العروبة( حدود بلدي�ة النجف ولغرض 
تسليفه قرض االسكان وخال مدة اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوم�ا داخ�ل العراق وش�هر 
واحد خارج العراق م�ن تاريخ نرش االعان 
وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبا .

إعان
اىل الرشيك )كرار غافل عبد الحس� وزهره 
غازي توم�ان( اقتىض حضورك اىل صندوق 
االس�كان الكائ�ن يف النج�ف وذل�ك لتثبيت 
اقرارك باملوافق�ة عى قيام رشيكك )رياض 
غاف�ل عب�د الحس��( بالبناء ع�ى حصته 
 )1/5624( املرقم�ة  القطع�ة  يف  املش�اعة 
املقاطع�ة )3/ح�ي الق�دس( ح�دود بلدية 
النج�ف ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان 
وخال مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل 
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نرش االعان وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبا .
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تأجيل مباريات بدوري الدرجة األوىل
بسبب األمطار

بغداد/ متابعة الزوراء:
 تس�ببْت موجة األمطار التي هطلت ع�ى العاصمة بغداد واملحافظات االخر بتأجي�ل ثالث مباريات يف دوري 
الدرجة األوىل لكرة القدم. وتأجلت ثالث مواجهات بس�بب تأثر املالعب بهطول االمطار الغزيرة يف بغداد وعدد 
م�ن املحافظ�ات وهي مباريات فريق نادي الس�ماوة مع فري�ق نادي الجوالن، وفريق ن�ادي املرور مع فريق 
ن�ادي الصلي�خ وفريق نادي الرشقاط مع فري�ق نادي امليناء. كما توقفت مباراة ن�ادي عفك والنارصية التي 
أقيم�ت عى ملعب نادي عفك الريايض بمحافظة الديوانية بس�بب االعتداء عى حكم املباراة من قبل جماهري 
النارصية. إذ اوقف الحكم املباراة يف الدقيقة 18 من الشوط الثاني وكانت النتيجة تشري اىل تقدم عفك بهدف 

نظيف عى النارصية، إذ لم يكن هنالك اي وجود لالمن يف امللعب، حيث وجود رشطيني اثنني فقط.

أصفر وأمحر

اجلمعية العمومية الحتاد الكرة تصادق على التقرير اإلداري  

غرام رعد: تتوجيي بالذهب يف بطولة العامل املؤهلة لباراملبياد باريس كان مستحقا

البرصة/ الزوراء:
أكملت وزارة الشباب والرياضة، 
امس االحد، اس�تعداداتها لحفل 
افتت�اح ملعب املين�اء االوملبي يف 
البرصة، وس�تتضمن  محافظ�ة 
االحتفالي�ة التي س�تنطلق اليوم  
مس�اء،  السادس�ة  الس�اعة  يف 
فق�رات متنوعة فضال عن اقامة 
مباراة بني ناديي امليناء  والكويت 

الكويتي .
وق�ال مدي�ر ع�ام دائرة ش�ؤون 
األقاليم واملحافظات طالب جابر 
إن  وزير الشباب والرياضة  احمد 
املربق�ع وج�ه ب�رورة تهيأت 
جمي�ع املتطلبات الالزمة إلنجاح 
ه�ذا العرس وال س�يما كونه يعد 
يف  س�راتيجي  ري�ايض  رصح 
املحافظة الب�رصة، منوًها إىل أن 
الوزارة ستقيم احتفالية تنسجم 

م�ع هكذا افتت�اح يلي�ق باملنجز 
الجدي�د للرياضة العراقية، فضال 
ع�ن اهمية ه�ذا امللع�ب لبطولة 
خليجي 25 الذي سيحتضن ثاني 

مباريات املجموعة الثانية. 
يذك�ر ان ملع�ب املين�اء االوملبي 
ش�يد ع�ى ارض مس�احتها ٥1 
دون�م، ويقع بمنطق�ة املعقل يف 
الب�رصة جنوب العراق، ويتس�ع 
امللعب الرئييس ل30 الف متفرج 
مع وجود ملعبان للتدريب س�عة 
٤٠٠ متفرج ل�كل منهما، فضال 
عن وجود س�ت بواب�ات لدخول 
وخ�روج الجماه�ري م�ع وج�ود 
مكان مخصص لوقوف السيارات 
بواقع ٢٧1 سيارة، وصمم هيكل 
امللع�ب الكونكريت�ي عى ش�كل 
الحدي�دي عى  ام�واج والهي�كل 
شكل سارية السفينة واالرشعة.

بغداد / كريم قحطان: 
عقَد االتح�اد العراقي لكرة الي�د اجتماعا اس�تثنائيا لجمعيته العمومية 
لغرض اجراء االنتخابات التكميلية وتعديل بعض فقرات النظام االسايس 
وقال املتحدث الرسمي لالتحاد كاظم كامل ان االجتماع الذي عقد يف قاعة 
فن�دق املاس حره رئي�س واعضاء مجلس ادارة االتح�اد تم فيه اجراء 
االنتخابات التكميلية لش�غل منصبي نائب الرئيس وعضو ملجلس االدارة 
إذ رشح قتيبة نادر ملنصب النائب ورضا عبودي للعضوية وبمشاركة ٣1 
عضوا من اصل ٣٩ عدد اعضاء الهيئة العامة وبعد اجراء عملية االنتخاب 
وفرز االصوات التي ارشف عليها لجنة انتخابية مكونه من نش�أت عزيز 
وفراس س�هم  فاز قتيبة نادر بمنصب النائب بعد حصوله عى ٣٠ صوتا 
ورضا عبودي عى ٢٣ صوتا ليكتمل النصاب الكامل لالتحاد وبعد االنتهاء 
م�ن عملية االنتخاب�ات التكميلية تمت مناقش�ة بعض فق�رات الالئحة 
املالي�ة وآلية ال�رصف باالضاف�ة اىل الفق�رات املطلوبة لتكيي�ف االتحاد 
العراق�ي لكرة اليد وفق قانون االتحادات الرياضية رقم ٢٤ لس�نة ٢٠٢1 
حي�ث تمت مصادقة الهيئة العامة عى الفقرتني عى ان يتم عقد لقاءات 
اخ�رى مع الهيئة العامة لطرح ما يس�تجد من اعمال تخص تطوير كرة 
اليد، كما تمت مناقشة موضوع فتح اكاديميات واقامة دورات تطويرية 

للحكام واملرشفني بعد موافقة االتحاد االسيوي.

امليناء يواجه الكويت اليوم يف 
افتتاح ملعب امليناء األومليب

اجلمعية العمومية الحتاد اليد 
تنتخب قتيبة نادر  نائبا للرئيس 

احتاد التايكواندو جيري انتخاباته 
التكميلية بإشراف آسيوي

بغداد/ الزوراء:
عقدِت الجمعيُة العمومّية لالتحاد العراقي 
لك�رِة الق�دم مؤتمره�ا االعتي�ادي، امس 
األح�د، يف القاع�ِة الُك�ربى بفن�دق بغ�داد 
بُحض�ور 63 ُعضواً م�ن مجموع الجمعيِة 

العمومّية البالغ عددهم 65 عضواً.
وترأَس االجتماع النائُب األول لرئيس اتحاد 
الك�رة عيل جب�ار، وُحضور النائ�ب الثاني 
لرئيس االتحاد يون�س محمود واالعضاء، 
غان�م عريبي ومحمد ن�ارص ويحيى زغري 
ورحي�م لفت�ة وخلف ج�الل وكوفن�د عبد 

العل�وم، واألم�ني  الخال�ق وف�راس بح�ر 
الع�اّم لالتحاد محمد فرح�ان واملدير املايل 
كامل عداي، وتّم خالل االجتماع مناقش�ة 
الفق�رات املُدرج�ة عى ج�دوِل األعمال، إذ 

تمت املصادقُة عى التقرير اإلداري.
كم�ا تّم ترحيل بعض القرارات التي ترتبُط 
بصالحي�اِت املَكتب التنفيذي، بينما أحيلت 
بع�ض الق�رارات التي هي م�ن صالحياِت 
العمومّي�ة  الجمعي�ِة  أعض�اء  تصوي�ت 
رشيط�ة أن ال تتقاطع مع أجن�دِة النظام 

األسايس عى االتحاِد الدويلّ لكرِة القدم.

بغداد/ احمد الغراوي:

للتايكوان�دو  العراق�ي  االتح�اد  عق�َد 

مؤتمره السنوي االعتيادي بمقر اللجنة 

االوملبية الوطنية ببغداد بحضور الهيئة 

العامةولعضاء  االتحاد ، وتحت ارشاف 

االتح�اد  االس�يوي بش�خص االم�ني 

الع�ام املس�اعد محمد اس�حاق اجرى 

التكميلي�ة الختيار  االتح�اد انتخابات 

ثالثة اعض�اء الكمال الهيئ�ة االدارية، 

واختارت الهيئة العامة لالتحاد السادة 

احم�د عبد الزهرة وعقي�ل عبد املطلب 

ونه�ى ع�ادل عني�د  للف�وز بمناصب 

الهيئ�ة االداري�ة بع�د حصوله�م عى 

اغلبية االصوات.

بغداد/حسني الشمري:

اع�رَب الرباع�ة البطلة غ�رام رعد عن 

الوس�ام  ع�ى  بحصوله�ا  س�عادتها 

الذهب�ي يف بطول�ة كاس العالم املؤهلة 

اىل باراملبياد فرنس�ا للع�ام 2024 التي 

اختتمت االسبوع املايض يف االمارات.

واضاف�ت غرام كن�ت متوقعة حصويل 

ع�ى الذه�ب وكنت عازم�ة عى حصد 

الوسام الذهبي والحمد لله الذي وقفي 

لتحقي�ق املبتغ�ى بجه�ود االخ�وان يف 

اتحاد رف�ع متمث�ال برئيس�ه الدكتور 

عقي�ل حميد واالعضاء الدكتور س�الم 

نجف وحس�ن رضا ورئيس الوفد حبار 

ط�ارش وكذل�ك املدربني محم�د غلوم 

وعماد عاش�ور وال ان�ى فضل مدربي 

يف اللجنة الفرعي�ة يف دياىل ايهاب نافع 

واه�يل كل هؤالء وقف�وا معي من اجل 

الوص�ول اىل منص�ات التتوي�ج  بني�ل  

الذهب.

واش�ارت اىل ان هذا هو الوسام الذهبي 

لفئ�ة  مش�اركتي  صعي�د  ع�ى  االول 

املتقدم�ني إذ اني حاصلة عى خمس�ة 

يف  االول  ذهبيت�ني  متنوع�ة  اوس�مة 

االس�ياد والثان�ي يف بطول�ة العال�م يف 

ماليزي�ا يف بطول�ة العالم للش�باب اما 

الوس�امان الفضيان فق�دت نلتهما يف 

بطول�ة اوروب�ا املفتوح�ة الت�ي جرت 

يف روس�يا والثان�ي بطول�ة اس�يا عى 

صعيد املتقدمني اما الوس�ام الربونزي 

فخطفته يف بطول�ة العالم التي نظمت 

يف دولة االمارات.

 وانه�ت الرباعة غ�رام حديثها ان هذا 

االنج�از  ق�د وضعن�ي امام مس�ؤولة 

كبرية ومضاعف�ة وعيل ان ابذل  كل ما 

يف وس�عي للمحافظة عى انجار الكبري 

من خالل مواصلة التدريبي واالستماع 

اىل نصائح االخ�وان يف االتحاد وتطبيق 

تعليم�ات املدرب�ني  بحس�ب مناه�ج 

التدريب.

الزوراء خيسر امام الطلبة ويفقد الصدارة لغرميه اجلوية الفائز على اربيل
النفط حيقق انتصاره االول بالدوري

بغداد/ ليث العتابي
خرس فريق الزوراء امام منافسه الطلبة 
بهدف نظيف يف املب�اراة التي جرت عى 
ملع�ب املدين�ة الدويل ضمن منافس�ات 
االس�بوع الثاني عرش م�ن دوري الكرة 
املمتاز، وس�جل ه�دف الطلب�ة الالعب 
مرتىض ملص يف الدقيقة الرابعة عرشة 
من عمر اللقاء الذي ش�هد اضاعة ركلة 
ج�زاء االنيق عن طري�ق املهاجم محمد 
جواد، وبهذه النتيجة فقد الزوراء فرصة 
االستمرار يف الصدارة التي انتزعها منه 

غريمه التقليدي فريق القوة الجوية.
وتمكن فريق نادي الرشطة من تحقيق 
الفوز ع�ى ضيفه فريق ن�ادي زاخو يف 
املباراة التي جرت مس�اء امس األحد يف 

ملعب الشعب الدويل .
انتهى الش�وط االول بالتعادل الس�لبي 
من دون اهداف، واستمرت النتيجة عى 
حالها حتى الدقيقة 81 حيث جاء هدف 
الرشط�ة الوحي�د يف اللقاء ع�ن طريق 

القائد عالء عبد الزهرة.
وبه�ذه النتيج�ة رفع الرشط�ة رصيده 
للنقط�ة 22 باملرك�ز الس�ادس وتجمد 
رصي�د زاخ�و عن�د النقط�ة 8 باملرك�ز 

السابع عرش.
وقاد الربازييل لوكاس موس�يس فريقه 
دهوك للتغلب عى نوروز، بعد تس�جيله 
هدف الفوز يف الوقت القاتل، عى ملعب 

صقور الجبال امس االحد .
وج�اء ه�دف املب�اراة يف الدقيقة 90+4 
الربازي�يل لوكاس موس�يس  بواس�طة 
ال�ذي ارتقى ف�وق مدافع�ي الضيوف، 
ونجح يف وضع رأس�يته يف سقف شباك 

نوروز.
وتحص�ل دهوك ع�ى ركني�ة عقب تلك 
ليه�دي  موس�يس  اس�تغلها  اللقط�ة، 
فريق�ه ه�دف الف�وز القات�ل بالوق�ت 
بدل الضائع، وس�ط فرح�ة عارمة من 
جماهري دهوك الح�ارضة بأعداد كبرية 

ملساندة فريقها.
وبهذا الف�وز، رفع دهوك رصيده إىل 18 
نقطة باملركز العارش، فيما تجمد رصيد 

نوروز عند 12 نقطة باملركز ال16.
وتعادل الكهرباء مع مستضيفه كربالء 
بنتيجة )1-1(، عى ملعب كربالء الدويل، 

ضمن الجولة ذاتها.

تقدم الكهرب�اء أوال عن طريق محرفه 
فرانك س�يدرك يف الدقيق�ة 42، وتمكن 
محمد كريم من معادلة النتيجة لكربالء 

يف الدقيقة 63.
وبهذا التعادل، رفع الكهرباء رصيده إىل 
24 نقط�ة باملركز الثال�ث، فيما أصبح 
رصي�د كربالء 13 نقط�ة باملركز الثالث 

عرش.
ويعد هذا التع�ادل الثالث لكتيبة املدرب 
لؤي ص�الح، كم�ا أن�ه التع�ادل الرابع 

لفريق كربالء يف هذا املوسم.
وتغلب القوة الجوية ع�ى ضيفه أربيل 
بنتيج�ة )1-2(، يف املب�اراة الت�ي جرت 

امس األحد بملعب الشعب الدويل.
تق�دم الق�وة الجوية مبك�راً عن طريق 

محمد قاس�م يف الدقيقة 5 عرب تصويبة 
من مس�افة بعي�دة ، ل�م ينجح حارس 
أربيل حس�ني عيل ج�ويل م�ن إبعادها، 
وأض�اف حم�ادي أحمد اله�دف الثاني 
ألصح�اب األرض م�ن ركلة ج�زاء، بعد 
ملس الكرة باليد من قبل مدافع الضيوف 
أحمد حسن مكنزي، لينربي لها بنجاح 
قائ�د الصق�ور يف الدقيق�ة 8 ، وتمك�ن 
مكن�زي م�ن تقلي�ص الف�ارق لفريقه 
أربي�ل بالدقيق�ة 3+90 بع�د توغله من 
جهة اليس�ار ليس�دد تصويب�ة مباغتة 

لحارس القوة الجوية فهد طالب.
وبه�ذا االنتص�ار ، رف�ع الق�وة الجوية 
رصيده إىل 25 نقطة ، ليس�تعيد صدارة 
الرتيب مؤقت�ًا، بينما ظل أربيل باملركز 

الخامس عرش برصيد 12 نقطة.
إنتص�اره  تحقي�ق  يف  النف�ط  ونج�ح 
االول بال�دوري املمت�از بع�د تغلبه عى 
مس�تضيفه الكرخ بنتيج�ة )0-1(، يف 
املباراة الت�ي جرت ام�س األحد بملعب 

الزوراء بالعاصمة بغداد.
وأقتن�ص الغان�ي دينيس أنت�وي هدف 
املباراة الثمني لفريقه النفط يف الدقيقة 
26 من املباراة التي أقيمت وسط غياب 

تام للجماهري.
وبه�ذه النتيجة ، حق�ق النفط أول فوز 
له باملوس�م الح�ايل تحت قي�ادة املدرب 
حكيم شاكر ، لريفع رصيده إىل 8 نقاط 
باملرك�ز الثامن عرش، فيم�ا بقي رصيد 

الكرخ 17 نقطة بالرتيب العارش.     

وس�جل نفط الب�رصة ف�وزاً ثميناً من 
ضيفه نفط الوس�ط بنتيجة )0-1(، يف 
املباراة الت�ي جرت ام�س األحد بملعب 

البحري بمدينة البرصة.
وخطف عالء رعد هدف االنتصار الوحيد 
لفريقه نفط البرصة يف الدقيقة 36 من 

زمن املباراة.
وبهذا الفوز ، رفع نفط البرصة رصيده 
إىل 18 نقطة باملركز التاس�ع، فيما ظل 
رصيد نفط الوس�ط 14 نقط�ة باملركز 

الثاني عرش.
ويع�د ه�ذا االنتص�ار الراب�ع ألصحاب 
األرض تحت قيادة امل�درب عبد الوهاب 
أب�و الهي�ل، فيما تعرض نفط الوس�ط 

لهزيمته الثانية هذا املوسم.

بغداد/ متابعة الزوراء:

ان  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  اعلَن 

بغداد  سيغادر  الوطني  املنتخب  وفد 

استعدادا  البرصة  اىل  متوجها  اليوم 

مطلع  انطالقها  املقرر   ٢٥ لخليجي 

العام الجديد.

وقال مصدر يف اتحاد الكرة إن املنتخب 

غد  يوم  االول  تجمعه  سيبدأ  الوطني 

الثالثاء املوافق ٢٧ من الشهر الحايل، 

املنتخب  تدريباته  جميع  ان  مبيناً 

ستكون عى مالعب التدريب يف املدينة 

لحني  البرصة  بمحافظة  الرياضية 

انطالق البطولة«.

الوطني   املنتخب  مدرب  ان  واضاف 

االسباني خيسوس كاساس والجهاز 

البرصة  سيصلون  املساعد  الفني 

وسيبارشون  غد،   يوم  مبارشة 

الوطني  املنتخب  تدريب  يف  بمهمتهم 

املقررة   ٢٥ لبطولة خليجي  استعدادا 

اقامتها بمحافظة البرصة يف السادس 

من شهر كانون الثاني املقبل«.

لكرة  الوطني  املنتخب  مدرب  وكان 

اعلن  كاساس،  خيسوس  القدم، 

املستدعاة  النهائّية  الالعبني  قائمَة 

لبطولِة خليجي ٢٥.

من   كل  هم  العباً   )٢٣( من  وتألفت 

جالل حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل 

، مناف يونس ، عيل فائز ، مصطفى 

 ، فاضل  االي   ، تحسني  زيد   ، ناظم 

 ، إسماعيل  رضغام   ، عمار  حسني 

أحمد يحيى ، محمد عيل عبود ، أمري 

العماري ، ريوان أمني ، إبراهيم بايش 

حسن   ، ياسني  أحمد   ، عيل  حسني   ،

اسو   ، جبار  حسني   ، الكريم  عبد 

رستم ، عالء عباس ، مؤمل عبد الرضا 

، شريكو كريم.

معسكر  ينطلق  أن  املؤمل  ومن 

املنتخب الوطنّي يف البرصة يف السابع 

تتخلله  الحايل  الشهر  من  والعرشين 

الكويتي  املنتخِب  أمام  ودّية  مواجهة 

يف الثالثني من الشهر نفسه يف ملعِب 

امليناء.

منتخبنا الوطين يبدأ تدريباته يف 
البصرة غدا حتضريا للخليج 



القاهرة / متابعة الزوراء:

جنوب  مصطفى  حسن  الدكتور  بصالة  مدرج  من  جزء  انهيار  أوقع 

التي  السكندري  االتحاد  نادي  جماهري  أوساط  يف  إصابة   27 القاهرة 

كانت تؤازر فريقها يف مواجهة األهيل خالل مباراة السوبر املرصي لكرة 

السلة.

وأعلنت وزارة الصحة أن 27 شخصاً أصيبوا بجروح يف الحادث.

سيارات  هرعت  بينما  املباراة  إلغاء  السلة  لكرة  املرصي  االتحاد  وقرر 

االسعاف ورجال األمن لنقل املصابني اىل املستشفيات.

تقدم  إىل  تشري  النتيجة  وكانت  منها  الثالث  الربع  يف  املباراة  وتوقفت 

االتحاد السكندري عىل األهيل بنتيجة 45-67.

جماهري  مدرج  من  وجزء  الحديدي  السور  بسقوط  الحضور  وفوجئ 

السكندري  الفريق  مدرج  إىل  األمن  رجال  وهرع  السكندري.  االتحاد 

ملحاولة إسعاف الجماهري، كما توافدت عربات اإلسعاف. واتخذ مسؤولو 

االتحاد املرصي لكرة السلة قرار إلغاء املباراة حرصا عىل سالمة الجماهري 

والالعبني، دون اإلعالن عن موعد استكمالها أو إعادتها بالكامل.

الدوحة / متابعة الزوراء:
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس  أثنى 
مشاركة  عىل  إنفانتينو،  جاني  »فيفا«، 
 FIFA العالم  كأس  يف  التاريخية  املغرب 
قطر 2022™ مؤكداً أن أسود األطلس باتوا 

مصدر فخر إلفريقيا والعالم العربي.
وخاض أسود األطلس مواجهات تاريخية يف 
كأس العالم يف قطر حيث تصدروا مجموعتهم 
بدون  كرواتيا  مع  تعادلهم  بعد  السادسة 
عىل  ينترصوا  أن  قبل  أهداف 
رد  دون  بهدفني  بلجيكا 
 )1-2( كندا  عىل  ثم 
بداية  وكانت 
املفاجآت املدوية 
أطاح  عندما 
ملنتخب  ا
بي  ملغر ا
نيا  بإسبا

من 
لدور  ا

بعد   )0-3( الرتجيح  بركالت  النهائي  ثمن 
التعادل بدون أهداف يف الوقتني األصيل واإلضايف 
املبهر عىل الربتغال بهدف دون رد يف  الفوز  ثم 
املنتخب  النهائي تفوق  النهائي.ويف نصف  ربع 

لتنتهي  رد  دون  بهدفني  املغرب  عىل  الفرنيس 
بحصوله  التاريخية  املغربي  املنتخب  مشاركة 
أمام   )1-2( خسارته  عقب  الرابع  املركز  عىل 

كرواتيا.

ليفربول / متابعة الزوراء:

أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنه سعيد باشتعال املنافسة 

بني فرق املربع الذهبي للدوري اإلنجليزي املمتاز.

توتنهام  خلف  نقاط   7 بفارق  السادس  املركز  ليفربول  ويحتل 

صاحب املركز الرابع، وبفارق 15 نقطة عن آرسنال املتصدر.

وحقق ليفربول 8 انتصارات يف آخر 10 مباريات قبل فرتة التوقف 

الخاصة بمونديال قطر.

لكن ليفربول خرس أمام مانشسرت سيتي 2-3، يف أول مباراة له 

بعد العودة، وذلك يف كأس رابطة املحرتفني اإلنجليزية.

مواجهة  قبل  قوله  كلوب  عن  الربيطانية  األنباء  وكالة  ونقلت 

أستون فيال: »بالطبع تركنا فجوة بيننا وبني املراكز األوىل بجدول 

الرتتيب«.

وشدد: »لكننا نعترب أنفسنا يف لحظة القتال، وهذا يعني أن علينا 

أمام  جيدة  »رأيت عالمات  سنفعله«.وأضاف:  ما  وهو  املطاردة 

مانشسرت سيتي، لم أكن سعيدا بكل يشء، لم تعجبني هجماتنا 

املرتدة«.وأتم: »كل الالعبني الذين عادوا من كأس العالم أصبحوا 

جاهزين، وهذا مهم للغاية«.

ساو باولو / متابعة الزوراء:

تجمع أفراد أرسة أسطورة كرة القدم الربازييل بيليه يف مستشفى 

أواخر  منذ  السابق  املتميز  النجم  يعالج  حيث  أينشتاين  ألربت 

ترشين الثاني /نوفمرب املايض.

وقال أطباء خالل األسبوع املايض إّن مرض الرسطان الذي يعاني 

منه بيليه )82 عاماً( تطور وهو ما يتطلب رعاية تتعلق بقصور 

يف وظائف الكىل والقلب.

وقالت األرسة إن بيليه سيبقى يف املستشفى يف ساو باولو خالل 

عيد امليالد.

وبصورة منتظمة تلقى بيليه رعاية طبية منذ استئصال ورم يف 

القولون يف سبتمرب من العام املايض.وقالت كييل ناسيمنتو ابنة 

بيليه عرب موقع إنستغرام إىل جانب صورة لألرسة يف املستشفى: 

الحب.  االمتنان.  سعيد.  ميالد  عيد  تقريباً.  األرسة  أفراد  »جميع 

التجمع. األرسة. أجواء عيد امليالد. نشكركم جميعا«.ونرش إدينيو 

الربازييل  للمرمى يف فريق سانتوس  الذي لعب حارساً  بيليه  ابن 

بيد والده مع  له بينما يمسك  القرن املايض صورة  يف تسعينات 

عبارة »أبي.. قوتي هي قوتك«.

نيوكاسل / متابعة الزوراء:
اتخذ نادي نيوكاسل يونايتد اإلنجليزي قرارا 
اإلسباني،  لربشلونة  كربى  صدمة  يمثل 
املقبل.وزعمت  الشتوي  املريكاتو  خالل 
يجهز  نيوكاسل  بأن  األنباء  من  العديد 
مع  للتعاقد  يورو،  مليون   20 يبلغ  عرضا 
الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، 
املقبل.ووفقا  الثاني  يناير/كانون  شهر  يف 
الالعبني  انتقاالت  لفابريزيو رومانو، خبري 
بموقع  حسابه  عىل  أوروبا،  يف  واملدربني 
يعمل  »ال  تويرت:  االجتماعي  التواصل 
ديباي  التوقيع مع ممفيس  نيوكاسل عىل 
حتى اآلن، وال توجد مفاوضات جارية مع 
يوجد  »ال  برشلونة«.وأضاف:  أو  الالعب 
حتى اآلن أي يشء ملموس أو متقدم بشأن 
مستقبل ديباي، والالعب يركز عىل مسريته 
مع برشلونة فقط«.ويسعى برشلونة بقوة 
أبرزها  أسباب  لعدة  يناير،  يف  ديباي  لبيع 

تشايف  املدرب  بثقة  يحظى  ال  الالعب  أن 
للتخلص  النادي يسعى  أن  هرينانديز، كما 

الصيف  يف  راتبه وتجنب رحيله مجانا  من 
املقبل.

الدوحة / متابعة الزوراء:

اإلعالمية  التقارير  من  العديد  أّكدت 

بوتشيتينو  ماوريسيو  األرجنتيني  أّن 

سيكون األقرب لخالفة الربتغايل جوزيه 

لنادي  الفنية  الدكة  رأس  عىل  مورينيو 

لتدريب  األخري  رحيل  حال  يف  روما 

منتخب الربتغال.

وذكرت عدة تقارير صحفية أّن االتحاد 

القدم مهتم بالتعاقد مع  الربتغايل لكرة 

جوزيه مورينيو كمدرب للمنتخب خلفاً 

سانتوش.ولم  فريناندو  للمقال 

منتخب  أّي  درب  أن  ملورينيو  يسبق 

عرب مسريته التدريبية يف الوقت الذي 

ساد به اإلحباط لدى الشارع الربتغايل 

عىل إثر الخروج من ربع نهائي كأس 

 ™2022 قطر   FIFA العالم 

من  الخسارة  بعد 

بهدف  املغرب 

دون رد.

مدريد / متابعة الزوراء:

ريال  أن  عن  إسباني  صحفي  تقرير  كشف 

النرويجي  مع  التعاقد  رفض  له  سبق  مدريد 

إيرلينج هاالند، مهاجم مانشسرت سيتي.

وكان هاالند قد انتقل من بوروسيا دورتموند إىل 

الصيفي  املريكاتو  يف  صفوف مانشسرت سيتي 

املايض، نظري 75 مليون يورو.

ووفًقا لصحيفة »آس« اإلسبانية، فإن مسؤويل 

تسهيالت  قدموا  أن  سبق  دورتموند،  بوروسيا 

التعاقد مع هاالند، يف  أجل  ريال مدريد من  إىل 

اإلسبانية  الصحيفة  املايض.وأشارت  املوسم 

بوروسيا  تسهيالت  رفض  مدريد  ريال  أن  إىل 

صفقة  عىل  فقط  الرتكيز  وقرر  دورتموند، 

كيليان مبابي، نجم 

سان  باريس 

جريمان.وأوضحت 

العالقة  أن  »آس« 

ريال  بني  مميزة 

وبوروسيا  مدريد 

تعاقد  منذ  دورتموند، 

نوري  الرتكي  مع  امللكي 

يف  األملاني  الفريق  من  شاهني 

حسم  يف  املرينجي  2011.وفشل  عام 

وجدد  املطاف،  بنهاية  مبابي  صفقة 

هاالند  انتقل  فيما  باريس،  مع  عقده  الالعب 

ملانشسرت سيتي.

الدوحة / متابعة الزوراء:

أن  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أكد 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

وأظهرت  الظن،  تخيب  لم   ™2022

متعة وإثارة كبريتني.

رئيس  إنفانتينو،  جياني  وكان 

»فيفا«،  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 

عىل  قطر  دولة  إىل  الشكر  قدم  قد 

قطر   FIFA العالم  كأس  استضافة 

2022™، مؤكداً أنها النسخة األفضل 

من كأس العالم عىل اإلطالق.

ملوقع  ترصيح  يف  إنفانتينو  وقال 

ويقومون  به  قاموا  »ما  الـ«فيفا«: 

الدولة  هذه  يف  بالعالم  للرتحيب  به 

الجميلة ُمذهل، إذ شعر الجميع أنه 

يف بالده«.

وأكد أن البطولة جمعت الكل سوياً، 

الحديث  التاريخ  يف  األوىل  وللمرة 

الطبيعة  وبفضل  العالم،  لكأس 

املتقاربة للبطولة، تواجدت جماهري 

كل الفرق يف مدينة واحدة.

الجماهري،  لكل  »بالنسبة  وأضاف: 

سواء الذين كانوا هنا يف قطر ملتابعة 

شاهدوها  أو  املباريات  أو  البطولة 

من بالدهم، أعتقد أن الجميع تبّنى 

كيف  رأينا  وقد  بحق،  العالم  كأس 

توّحد كرة القدم العالم، إذ استمتعت 

الجماهري من 32 دولة يف قطر وكل 

أرجاء العالم بسالم وفرح«.

البطولة  أن  إىل  الفيفا  رئيس  وأشار 

شعبية  استخدام  إمكانية  أظهرت 

اجتماعي  أثر  لرتك  القدم  كرة 

إيجابي، وذلك من خالل عدة حمالت 

توّجهت إىل جمهور عاملي يزيد عىل 

خمسة مليارات شخص.

القدم،  كرة  قوة  »استخدمنا  وقال: 

وشعبية  امللعب،  أرضية  خارج 

التمييز،  الضوء عىل  لتسليط  اللعبة 

وتشجيع  لالستدامة،  والرتويج 

الرياضة،  ممارسة  عىل  األشخاص 

بالحماية  األطفال  تمّتع  وضمان 

أن  مبيناً  التعليم«.  عىل  وحصولهم 

حقاً،  عاملية  أصبحت  القدم  كرة 

دولة   32 من  الجماهري  بأن  منوهاً 

قطر  يف  العالم  بكأس  استمتعت 

بسالم.

إىل  بالتهنئة  إنفانتينو  توّجه  كما 

املنتخب األرجنتيني الفائز، وفرنسا 

صاحبة  وكرواتيا  البطل،  وصيفة 

الذي  املغرب  وإىل  الثالث،  املركز 

وإفريقية  عربية  دولة  أول  أصبح 

تاريخ  يف  النهائي  نصف  إىل  تتأهل 

هذا الحدث الكروي.

كما نّوه إنفانتينو أنه وللمرة األوىل 

يف البطولة، تجاوزت دول من القارات 

الخمس مرحلة املجموعات.. وقال: 

مرتفعاً  التنافس  مستوى  »كان 

يف  األوىل  وللمرة  جداً،  كبري  بشكل 

كل  من  منتخبات  بلغت  التاريخ، 

اإلقصائية  األدوار  العالم  قارات 

نرى  أننا  أي   ،  FIFAالعالم لكأس 

عاملية  أصبحت  القدم  كرة  أن  كيف 

حقاً«.

القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  وكشف 

صاحبة  املنتخبات  عن  »فيفا« 

 FIFA التقدير األعىل يف كأس العالم

األرجنتني  ليمنح   ™2022 قطر 

واملغرب تقدير »ممتاز«.

مواجهات  األطلس  أسود  وخاض 

قطر،  يف  العالم  كأس  يف  تاريخية 

حيث تصدروا مجموعتهم السادسة 

بدون  كرواتيا  مع  تعادلهم  بعد 

أهداف قبل أن ينترصوا عىل بلجيكا 

بهدفني دون رد ثم عىل كندا )1-2( 

وكانت بداية املفاجآت املدوية عندما 

أطاح املنتخب املغربي بإسبانيا من 

الدور ثمن النهائي بركالت الرتجيح 

أهداف يف  التعادل بدون  )3-0( بعد 

الفوز  ثم  واإلضايف  األصيل  الوقتني 

املبهر عىل الربتغال بهدف دون رد يف 

ربع النهائي.

القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  وأعلن 

FIFA قطر  العالم  أن كأس  »فيفا« 
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الفيفا: كأس العامل 2022 مل ختيب الظن

)27( مصاباً جّراء انهيار مدرج يف صالة رياضية

إنفانتينو يثين على مشاركة املغرب التارخيية

القتال يف الربميريليج يسعد كلوب عائلة بيليه تقف جبانبه يف املستشفى

نيوكاسل غري مهتم بضم ديباي

تقارير تؤكد اقرتاب بوتشيتينو من تدريب روما

ريال مدريد يرفض التعاقد 
مع هاالند
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نصائح للصحفيني إلعداد التقارير عن إيبوال
باريس/متابعة الزوراء:

يف 21 أغس�طس/آب املايض، أعلنت وزارة 
الصحة يف جمهورية الكونغو الديمقراطية 
عن تف�ي فريوس إيب�وال يف منطقة بيني 
الصحية يف مقاطعة كيفو الشمالية. وبعد 
ش�هر، أعلنت السلطات الصحية األوغندية 
ع�ن ح�دوث تفٍش آخ�ر يف قرية يف وس�ط 

أوغندا، وفًقا ملنظمة الصحة العاملية.
وبع�د خمس�ة أيام، ت�م تأكي�د إصابة 18 
حالة، وت�م اإلبالغ عن 18 حالة محتملة يف 
وس�ط أوغن�دا، بما يف ذل�ك 23 حالة وفاة. 
بحس�ب منظمة الصحة العاملية، كان هذا 
أول تفٍش لفريوس إيبوال الناجم عن متغري 

الفريوس يف أوغندا منذ عام 2012.
وع�ى الرغم من إع�الن انته�اء التفي يف 
جمهوري�ة الكونغ�و الديمقراطي�ة، إال أن 
الس�لطات ما زالت تدير انتش�ار الفريوس 
يف أوغن�دا. وبالنس�بة للصحفي�ن الذي�ن 
يقوم�ون بإعداد التقاري�ر عن هذا التفي 
ويستعدون إلعداد التقارير عن الفريوسات 
يف املس�تقبل، نق�دم له�م م�ا يحتاج�ون 
معرفت�ه للبقاء آمن�ن، وتغطية املوضوع 

بفاعلية:
األعراض والتدابري الوقائية

إن معرف�ة كيفية منع انتش�ار إيبوال أثناء 
إعداد التقارير عن امل�رىض وعائالتهم أمر 
بال�غ األهمي�ة، فه�ذا ل�ن يضمن س�المة 
الصحفي فحس�ب، بل سيساعد أيًضا عى 
تجنب املزيد من انتقال الفريوس إىل أماكن 

أخرى.
وتتضمن أش�هر أع�راض متغ�ري فريوس 
إيب�وال الت�ي لوحظ�ت يف أوغن�دا: الحمى، 
والضعف الع�ام، وآالم البطن، واإلس�هال، 
وآالم املفاص�ل، والقيء، والص�داع. ووفًقا 
ملنظمة الصحة العاملية، فإن إحدى الطرق 
الرئيسية لتجنب املزيد من انتشار الفريوس 
والصاب�ون  بامل�اء  يدي�ك  بغس�ل  تتمّث�ل 

باستمرار.
وس�عًيا نحو تقليل فرص نقلهم لفريوس 
إيب�وال، ينبغ�ي ع�ى الن�اس أيًض�ا تجنب 
مالمسة سوائل جسم األشخاص املصابن 

أو املتعافن حديًثا.
الح�وادث  ومدي�ر  األوبئ�ة  عال�م  يق�ول 
لالس�تجابة لف�ريوس إيب�وال يف إفريقيا يف 
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة، أوتي�م باتريك 
رمضان: »من امله�م عدم ملس جثث املوتى 
ألنها تحتوي عى فريوس�ات بعد س�اعات 
قليل�ة من الوفاة، وحدث العديد من حاالت 
التفي يف أوغندا عرب ملس جثث املوتى أثناء 

تحضريهم للدفن«.
أهمية الصحافة يف وقت األزمات

أثناء مؤتمر ُعقد عرب اإلنرتنت يف 5 أكتوبر/
ترشين األول، أكد رمض�ان أّن الصحفين، 
يلعب�ون  املحلي�ن،  املراس�لن  وخاص�ة 
دوًرا حاس�ًما يف مواجه�ة الش�دائد أثن�اء 
األزمات. وذكر أّن الجمهور بحاجة ماس�ة 
للمعلومات الرضوري�ة عن الفريوس، كما 
أن�ه مطلوب من املراس�لن إبقاء املواطنن 

مطلعن ع�ى األمر وحمايتهم من اإلصابة 
بالذعر.

وطالب مايكل جوباي، مدير مرشوع أول ل�
Internews يف جنوب السودان، الصحفين 
بإعداد تقارير عن األح�داث الكارثية، مثل 
حاالت التفي، بطريقة تخفف التوتر بن 

السكان.
إلي�ك م�ا اقرتح�ه جوب�اي عى املراس�لن 
ليضع�وه يف اعتبارهم عن�د تغطية تفي 

إيبوال:
تجن�ب ق�ول »أخبار عاجل�ة« عن�د إعداد 

تقارير عن الحاالت املشتبه فيها
يرشح جوباي أن وس�ائل اإلعالم، وخاصة 
منص�ات التواص�ل االجتماعي، تس�تخدم 
بانتظ�ام مصطل�ح »أخبار عاجل�ة« عند 

تقديم تحديثات عن الفريوس. فعى سبيل 
املث�ال، أعلنت إحدى املنص�ات اإلعالمية يف 
جنوب الس�ودان عن الحاالت املشتبه فيها 
كأخب�ار عاجلة، مم�ا قد ي�ؤدي إىل تفاقم 
الهل�ع ب�ن الجمه�ور، ويبال�غ يف حج�م 

القضية املطروحة.
يقول جوباي: »اس�تخدام األخبار العاجلة 
أثن�اء إع�داد التقرير يس�بب الخ�وف بن 
الجمه�ور، لذل�ك م�ن املهم توخ�ي الحذر 
عند إع�داد التقاري�ر وتقدي�م الحلول عن 

املوقف«.
كم�ا أثن�ى جوب�اي الصحفين ع�ن إعداد 
التقري�ر ع�ن املعلومات غ�ري املؤكدة، مثل 
الشائعات التي انترشت عى وسائل التواصل 
االجتماع�ي عن ظه�ور ح�االت جديدة يف 

كينيا، وتنزانيا، وجنوب السودان.
تأكد من أن تغطيتك ترفع مس�توى الوعي 
ع�ن خطر إيب�وال وتقدم حقائق أساس�ية 

عن الفريوس
الق�راء  الصحفي�ون  ُيذك�ر  أن  ينبغ�ي 
واملشاهدين واملستمعن بمراعاة إجراءات 
التشغيل القياس�ية، والرتكيز عى التدابري 
الوقائي�ة، واالنفت�اح عى تعل�م معلومات 

جديدة حول الفريوس.
يقول جوباي: »م�ن املهم للصحفين رفع 
مستوى الوعي ملساعدة الجمهور عى تبني 
احتياطات السالمة عرب إعداد التقارير عن 

كل من املخاطر والحلول«.
استخدم لغة مقبولة اجتماعًيا

وموج�زة  واضح�ة  معلوم�ات  اس�تخدم 
ومقدمة بطريقة جيدة تحتوي عى رسائل 
مفهومة يسهل عى الجمهور العام فهمها. 
وينبغي ع�ى الصحفين تجنب اس�تخدام 
املصطلحات الصحفية والعلمية التي قد ال 

يفهمها الناس خارج هذين املجالن.
اسمح للناجن برسد قصصهم

وفًقا لجوباي، فإن السماح للناجن برسد 
قصصه�م بإمكانه املس�اعدة ع�ى تقليل 
الوصم�ات املحيط�ة بالف�ريوس. وينبغي 
عى الصحفين تجنب ذكر أسماء املصابن 

بالفريوس أو أسماء أفراد عائالتهم.
يقوم�ون  الذي�ن  للمصوري�ن  بالنس�بة 
بتغطية ح�وادث التفي، يق�رتح جوباي 
عليهم عدم التقاط صور للمصابن، وبداًل 

من ذلك يمكنهم اس�تخدام صور املتعافن 
إلعطاء األمل ل�دى الذين يعانون حالًيا من 

الفريوس.
قم بأبحاثك

قب�ل إعداد التقارير ع�ن إيبوال، ينبغي عى 
الصحفي�ن القيام بأبحاثهم عن الفريوس 
للتأك�د من أنهم عى دراي�ة بالعلم الكامن 
وراء امل�رض، ومواكبة حالة تفي املرض. 
خلفي�ة  ع�ن  معلوم�ات  دم�ج  ويس�اعد 
املوض�وع يف تقاريرك ع�ى تقليل الفجوات 

املعلوماتية.
يف ه�ذا الس�ياق، يضي�ف جوب�اي: »ق�م 
بالتحق�ق من جميع املعلوم�ات قبل إنتاج 

القصص اإلخبارية«.
قم بإنش�اء قائمة تواص�ل مليئة باملهنين 
ع�ى  اآلخرينينبغ�ي  والخ�رباء  الطبي�ن 
الصحفي�ن التحدث مع الخ�رباء يف مجال 
الصح�ة للتأكد م�ن تضمينه�م ملعلومات 
دقيق�ة يف تغطياته�م اإلخبارية. كما يجب 
عليه�م التأك�د م�ن إس�ناد أي معلوم�ات 
خارجي�ة يتلقونه�ا إىل مصدره�ا لتجن�ب 
الغش.يق�ول جوب�اي: »ال ينبغي أن تكون 
املعلومات م�ن جانب واح�د فقط، فيجب 
عى الصحفين استخدام مصدرين أو ثالثة 
مص�ادر للحصول عى املعلوم�ات وتجنب 
إع�داد التقارير خارج الس�ياق مع الرتكيز 
عى الحقائق. كونوا حلفاء مع الصحفين 

واملستجيبن الطبين اآلخرين«.
)عن/شبكة الصحفين الدولين(

بغداد / نينا:

والس�ياحة  الثقاف�ة  وزارة  كش�فت   

واالث�ار ع�ن موع�د تس�ليم املكاف�آت 

املالية التش�جيعية للصحفين واالدباء 

والفنانن.

ف�كاك  احم�د  الثقاف�ة،  وزي�ر  وذك�ر 

البدران�ي، يف ترصيح للوكال�ة الوطنية 

العراقي�ة لالنباء /نين�ا /: ان “ املوازنة 

العامة لم تقر حتى اآلن، وحال اقرارها 

يف مجلس النواب، وتس�لم مبالغ املنحة 

ستسلم يف اليوم نفس�ه اىل مستحقيها 

جميع�ا، ولن ندخره�ا يف ال�وزارة كما 

ل�ن نضعه�ا بصيغ�ة امان�ات بعه�دة 

الوزارة“.

واض�اف :” سنس�ارع بتس�ليم مبالغ 

املنحة حاال اىل االس�ماء املس�جلة التي 

وصلتنا بش�كل رس�مي م�ن النقابات 

واالتح�ادات املعنية اس�وة بالس�نوات 

السابقة “.

واوضح انه “ضمن املوازنة العامة 2023 

ادرجن�ا املنح�ة كاملة غ�ري منقوصة، 

وان يأخذ جميع املدرجة اسماؤهم من 

خالل نقاباتهم منحة كاملة، وحاليا تم 

رفع هذه املوازنة وحال اقرارها وتسلم 

املبالغ س�ترصف لهم كامل�ة “ ، مبينا 

ان “ اص�دار بطاق�ة ماس�رت كارد هو 

اجراء اداري تنظيمي، وستجري عملية 

تدقيق اس�ماء املسجلن عى املنحة بن 

ال�وزارة تجنبا  النقاب�ات ومؤسس�ات 

لتكرار بعض االسماء “.

لندن/متابعة الزوراء:
اس�تخدم موظف�ون يف رشكة التقنيات الحديثة الصيني�ة بايتدانس، عن غري وجه 
حّق، بيانات من منّصة تيك توك، لتعّقب صحفين، من أجل تحديد املس�ؤولن عن 

ترسيب معلومات إىل اإلعالم، وفق ما أقرّت الرشكة الجمعة.
وكش�فت “بايتدان�س”، الرشك�ة األّم ل�”تيك توك”، لوكالة فران�س برس، أن عّدة 
موظف�ن نفذوا إىل بيانات صحفين اثنن كتبا مق�االت عن املجموعة. وهم كانوا 
يأمل�ون تحديد العالقات القائمة بن طاقم العمل وصحفي يف صحيفة فايننش�ال 
تايمز الربيطانية، فضالً عن صحفي سابق يف موقع بازفيد اإلخباري، وفق ما جاء 

يف رسالة إلكرتونية موّجهة من كبري مستشاري “بايتدانس” إريش أندرسن.
غّط�ى الصحفيان قضاي�ا مرتبطة بالرشكة بناء عى معلوم�ات حصال عليها من 
مص�ادر لم ُيكش�ف عن هويته�ا. ولم يعد املوظف�ون الذين كش�فت “بايتدانس” 
تعاونهم مع الصحفين يعملون يف الرشكة، وفق ما أفاد أندرس�ن من دون تقديم 

مزيد من التفاصيل حول عددهم اإلجمايل.
ويف ترصيح لوكالة فرانس برس، نددت “بايتدانس” بهذا الترّصف “املؤس�ف الذي 

ينتهك انتهاكاً فادحاً مدّونة السلوك املعتمدة يف املجموعة”.
وت�ّم الحصول عى عن�وان بروتوكول اإلنرتنت الخاص بكّل صحف�ي ملعرفة ما إذا 
كان يتواجد يف املوقع عينه ملوظفي “بايتدانس” الذين يش�تبه يف أنهم أفصحوا عن 

املعلومات الرسية، وفق ما جاء يف تقرير داخيل نقله أندرسن.
وتنعكس هذه املس�تجّدات س�لباً عى س�معة “تي�ك توك” التي تس�عى ألن تظهر 
للعمالء والحكومات أنها منّصة حريصة عى حماية بيانات مس�تخدميها وتراعي 

شؤون األمن القومي.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
نق�ل الكات�ب الصحف�ي، ك�رم ج�رب، رئيس 
املجلس األعى لتنظيم اإلعالم، تحيات الرئيس 
عبدالفت�اح الس�ييس إىل وزراء اإلع�الم العرب 
ورؤساء الوفود العربية، املشاركون يف افتتاح 
اجتماع�ات مجل�س وزراء اإلع�الم العرب يف 
دورت�ه ال��52، الت�ي تس�تضيفها جمهورية 
مرص العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح 
السييس، مؤكًدا أن الرئيس يحرص دائًما عى 
تدعيم أوارص املحب�ة والتعاون والتواصل بن 
الدول العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها 
واالنحياز ملا يحق�ق مصالحها ويحمي وحدة 
الص�ف العرب�ي، ويص�ون الدول�ة الوطني�ة 

ويحافظ عى استقرارها.
جاء ذلك خالل كلمته عقب تس�لم جمهورية 
م�رص العربية رئاس�ة الدورة ال�� 52 ملجلس 

وزراء اإلعالم العرب.
وتوج�ه رئيس املجلس األع�ى لتنظيم اإلعالم 
بخالص عبارات الش�كر لوزراء اإلعالم العرب 
ورؤساء الوفود العربية، مرحًبا بهم يف بلدهم 
الثاني مرص، مضيًفا: أن مرص كانت وستظل 
داعًما وس�نًدا لقضايا أمتها العربية ومدافعة 
عن أمنها واس�تقرارها وىف مقدمتها القضية 

الفلسطينية قضية العرب األوىل.
وق�ال ان لإلع�الم دورا حيوي�ا يف مجتمعاتنا 
العربية ملا يقوم به يف تشكيل الوعي الحقيقي 
للش�عوب، وبما تواجه�ه ال�دول العربية من 
تحدي�ات وتهديدات الس�يما يف ضوء الظروف 
الدولية غري املس�بوقة يف ظ�ل تداعيات االزمة 
األوكرانية وما نتج عنها من أزمات يف الطاقة 
والغذاء ما يستوجب عى دولنا العربية تعزيز 
التعاون املش�رتك ملواجهة هذه األزمة العاملية 

وتجنب تداعياتها.
وأض�اف: أنه تأت�ي أهمية ه�ذه االجتماعات 
كونه�ا تمث�ل نقط�ة محورية نحو ترس�يخ 
منظوم�ة إعالمية عربية متطورة وقادرة عى 

التفاعل مع التحوالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعي�ة والثقافي�ة يف منطقتنا العربية. 
مش�رًيا إىل: أن أجن�دة اجتماعن�ا اليوم حافلة 
باملوضوع�ات املهم�ة والتي تخ�ص منطقتنا 
العربي�ة، وعى رأس�ها القضية الفلس�طينية 
ودور اإلع�الم يف مكافح�ة التطرف واإلرهاب، 
ورصد ودراسة تأثري األلعاب اإللكرتونية التي 
تدعو للعن�ف واإلرهاب عى األم�ن املجتمعي 
العرب�ي، وبح�ث الخريطة اإلعالمي�ة للتنمية 
املس�تدامة، ومح�ددات التعامل م�ع كربيات 
ال�رشكات اإلعالمية وغريها م�ن املوضوعات 
التي تهدف لتعزيز التعاون والرشاكة يف املجال 

اإلعالمي.
وأش�ار إىل أن هناك جهودا تب�ذل من الجميع 
لتنس�يق العمل العربي املشرتك يف ظل تعاظم 
دور اإلع�الم يف عاملنا املعارص يوم�ا بعد يوم، 
وال س�يما م�ع التط�ور  التكنولوج�ي الهائل 
واملتس�ارع الذى نش�هده حاليا عى مس�توى 
العال�م، وذل�ك م�ن خ�الل ع�رض القضاي�ا 
الوطنية، وكيفية التغل�ب عى  التحديات التي 

تواجهها الدول العربية عى مختلف األصعدة. 
مضيًفا: أن�ه من املؤكد أن اإلع�الم يعترب قوة 
ال يس�تهان به�ا يف تنوير املجتمع�ات العربية 
وتش�كيل وع�ي الش�عوب، فضال عن حش�د 
الجه�ود م�ن  أج�ل الدف�اع عن األوط�ان ضد 

التهديدات والحفاظ عى مقدرات الوطن . 
وقال: “ونش�ري هنا إىل أن األمة العربية لديها 
إعالمين تفخ�ر بهم، ويمثل�ون إحدى أدوات 
قوته�ا الناعمة، فالواقع العربي بما يش�هده 
م�ن تط�ورات بالغ�ة األهمي�ة ع�ى جمي�ع 
املس�تويات يفرض علينا وضع أفكار مبتكرة 
لتطوي�ر آلي�ات اإلع�الم العربي، بم�ا يمكنها 
من مخاطبة ش�عوبنا العربية ونقل قضايانا 
إىل العال�م الخارجي بمحتوى يحمل مضامن 
تداف�ع وتعرب ع�ن القضاي�ا العربية وتصحح 
الصورة املغلوطة ل�دى اآلخر مع العمل لنرش 

ثقافة التسامح والعيش املشرتك”.
وأضاف: أنه الش�ك أن تعزيز التعاون وتنسيق 
الجه�ود تظ�ل املدخل الصحي�ح للميض قدما 
نحو ترسيخ منظومة إعالمية عربية متطورة 

وقادرة عى التفاعل مع التحوالت السياس�ية 
يف  والثقافي�ة  واالجتماعي�ة  واالقتصادي�ة 
منطقتن�ا العربي�ة. وق�ال: إن�ه يتع�ن علينا 
البح�ث عن أفضل التصورات إلرس�اء صناعة 
إعالمي�ة تك�رس ه�ذا الطم�وح م�ن خ�الل 
مضمون إعالمي تعددي ومنفتح عى فضائنا 

الجغرايف والعالم.
وقال: إن رسالة اإلعالم العربي يتعن أن ُتعزز 
لدى الش�عوب قيم االندم�اج الوطني والعيش 
املش�رتك ويف ذلك أبلغ رد عى إعالم التحريض 
وإعالم الفتنة واالنقسام، مضيًفا أنه وارتباطا 
بذلك يلعب اإلعالم دوًرا مهًما يف تهدئة األجواء 
العربية وتعزيز روح العمل املشرتك بن الدول 
والش�عوب العربي�ة، وعى إعالمنا مس�ؤوليٌة 
كب�ريٌة يف التصدي للمح�اوالت الخارجية التي 
تستهدف رضب وحدة الصف العربي وإشاعة 
روح االنقس�ام والفتنة بن الش�عوب العربية 
وبعضه�ا البع�ض، فالتصدي لهذه الرس�ائل 
الس�لبية يك�ون بتعزي�ز االنتم�اء إىل الهوية 
العربي�ة وإىل الثقافة العربي�ة التي نفخر بها 

جميًعا.
واختت�م الكاتب الصحفي كرم ج�رب، كلمته، 
قائ�اًل: “إنن�ي أج�دد الرتحيب بك�م يف بلدكم 
الثان�ي م�رص، وأش�كر كاف�ة املش�اركن يف 
وزراء  ملجل�س   )52( ال�دورة  اجتماع�ات 
اإلعالم العرب. متمني�ا أن يتم إصدار عدد من 
التوصي�ات الهام�ة واملوافق�ة عى مش�اريع 
التنفي�ذي  الق�رارات املرفوع�ة م�ن املكت�ب 
واللجنة الدائمة لإلعالم العربي بما يس�هم يف 
إضفاء ديناميكية جديدة عى العمل اإلعالمي 
املش�رتك واس�ترشاف آف�اق واع�دة للتعاون 
اإلعالمي العربي بروح توافقية وأكثر مالءمة 
للقضايا الحقيقية ملنطقتنا، وأكثر تفاعال مع 
التحديات الكب�رية التي تواج�ه أمتنا العربية 
بمختل�ف أبعاده�ا االس�رتاتيجية والتنموية 

واالجتماعية والفكرية.

الرباط/متابعة الزوراء:
أث�ارت خالصات لق�اء درايس عقد 
بمجل�س الن�واب خ�الل األس�بوع 
الوطن�ي  اإلع�الم  ح�ول  الح�ايل 
واملجتم�ع، تح�ت ش�عار “اإلع�الم 
تحدي�ات  واملجتم�ع..  الوطن�ي 
بمش�اركة  املس�تقبل”،  ورهان�ات 
ع�دد م�ن املهنين، نقاش�ا متجددا 
بخص�وص مطلب ع�اد إىل الواجهة 
بق�وة؛ يتعل�ق بإحداث “مؤسس�ة 
وطنية للنه�وض بأوضاع العاملن 

يف املؤسسات اإلعالمية الوطنية”.
إع�الن  املطل�ب م�ع  وتج�دد ه�ذا 
وزي�ر  بنس�عيد،  مه�دي  محم�د 
والتواص�ل،  والثقاف�ة  الش�باب 
“ع�زم الحكوم�ة إج�راء مراجع�ة 
الصحافة والنرش”،  ش�املة ملدونة 
قب�ل أن يقيم ربطاً ب�ن “النهوض 
واملادي�ة  االجتماعي�ة  بالوضعي�ة 
للعامل�ن يف القط�اع وضمان إعالم 

قوي وموضوعي ذي جودة”.
ووضع بنس�عيد امل�رشوع املرتقب 
لخل�ق مؤسس�ة وطني�ة للنهوض 
بشؤون اإلعالمين املغاربة يف سياق 
“تفعي�ل اس�تفادتهم م�ن الورش 
امللكي�ة للحماي�ة االجتماعي�ة؛ فال 
يعقل أن يبقى الصحفي خارج هذا 

الورش بجميع أبعاده”.
املطلب بإحداث هذه املؤسس�ة كان 
محط تعدد يف الرؤى واآلراء الكفيلة 
بضم�ان أمثل الس�بل املأمول منها 
تجوي�د أوض�اع العامل�ن بالقطاع 
اإلعالم�ي، بمختل�ف حوامل النرش 
والس�معية  واإللكرتونية  املكتوب�ة 

البرصية.

تعجيل اإلنجاز
املجل�س  رئي�س  يون�س مجاه�د، 
أن  اعت�رب  للصحاف�ة،  الوطن�ي 
“موض�وع املؤسس�ة االجتماعي�ة 
لصال�ح الصحفي�ن والعامل�ن يف 
لي�س  واإلع�الم  الصحاف�ة  قط�اع 
“كان  أن�ه  إىل  مش�ريا  جدي�دا”، 
باستمرار مطروحا يف كل امللتقيات 
الكربى، س�واء ملتق�ى الصخريات 
التوقي�ع  ت�م  حي�ث   ،2005 س�نة 
آن�ذاك ع�ى م�رشوع إنش�اء مث�ل 
هذه املؤسس�ة بن النقابة الوطنية 

للصحافة املغربية والحكومة”.
“كم�ا كان املوض�وع مطروح�ا يف 
الوطني “اإلعالم واملجتمع”  الحوار 
يف  متضم�ن  وه�و   ،2010 س�نة 
التوصيات”، يضي�ف مجاهد، الفتا 
إىل أن “نقاب�ة الصحاف�ة واصل�ت 
النضال من أجل هذا املكسب، وأُثرَي 
بق�وة يف اللقاء ال�درايس الذي نظم 
يوم 21 ديس�مرب من طرف مجلس 

النواب”.
وأكد أنه “موضوع محط إجماع من 
ط�رف كل الفرق النيابية، وس�ّجله 
رش�يد  الن�واب،  مجل�س  رئي�س 

الطالبي العلمي، يف الخالصات”.
واستطرد قائال: “أعتقد أن هذا امللف 
ينبغي أن يت�م التعجيل بإنجازه، يف 
إطار حل املش�اكل االجتماعية التي 
يعاني منها الصحفيون والعاملون 

يف القطاع”.
وبس�ط مجاه�د فك�رة امل�رشوع، 
موضحا أنها تروم “خلق مؤسس�ة 
اجتماعي�ة تهتم بقضايا أساس�ية 
من قبيل التقاعد التكمييل والتأمن 

الصح�ي التكمي�يل وخدمات أخرى 
ته�م الس�كن والق�روض والتأمن 
ع�ى الوفاة، وغريها م�ن الخدمات 
التي تضمن للصحفي�ن والعاملن 
وألرسه�م الكرام�ة”؛ الفت�ا إىل أن 
فئاته�م  اخت�الف  ع�ى  “األج�راء 
الحماية  الهشاشة وضعف  يعانون 
ق�د  امل�رشوع  االجتماعي�ة؛ وه�ذا 
يساهم يف تحس�ن أوضاعهم، عى 

غرار القطاعات املشابهة لهم”.
وخلص رئيس “مجلس الصحافة” 
إىل أن “النق�اش كان واضحا خالل 
اللق�اء الدرايس، خاص�ة من طرف 
الصحفين، الذي�ن اعتربوا أن جزءا 
من األموال العمومية التي تخصصها 
الدولة للمق�اوالت الصحفية ينبغي 
أوض�اع  تحس�ن  نح�و  يتج�ه  أن 

الصحفين والعاملن”.
هيكلة املؤسسات الصحفية

م�ن جهتها، أك�دت فاطمة الزهراء 
الجمعية  نائبة رئي�س  الورياغ�يل، 
الوطني�ة لإلعالم والنارشي�ن، التي 
الصح�ف  كربي�ات  ممث�يل  تض�م 
أن  باملغ�رب،  اإلع�الم  ومؤسس�ات 
الجمعي�ة كتنظي�م مهن�ي جام�ع 
للنارشي�ن واملهني�ن تؤي�د مس�ار 
االعتن�اء بأوض�اع العامل�ن فيها، 
باعتباره�م  الصحفي�ن؛  خاص�ة 
“العمود الفقري ألي وسيلة إعالمية 
كي تص�ل للجمهور وتضمن خدمة 

إعالمية ذات جودة”.
أن  إىل  الورياغ�يل،  وأش�ارت 
املهيَكل�ة  اإلعالمي�ة  “املؤسس�ات 
يواكب�ون  صحفي�ن  تش�ّغل 
“اله�دف  أن  مضيف�ة  تطوره�ا”، 

األول للجمعية يتمثل يف هيكلة عمل 
املؤسس�ات الحالية كي تتمكن من 
االعتناء بالي�د العاملة املؤهلة، إذ ال 
يمك�ن للصحف أن ت�رى النور دون 
وجود صحفي�ن باعتبارهم املكون 
األس�ايس لتطوير الخدمة اإلعالمية 

لفائدة البالد”.
اإلع�الم  جمعي�ة  أن  وأوضح�ت 
والنارشين، منذ تأسيسها يف 2020، 
س�عت إىل “املس�اهمة يف تحس�ن 
الوضعي�ة االجتماعي�ة لإلعالمي�ن 
باملغرب”، الفتة إىل أن هذا املوضوع 
مح�ط اهتم�ام كب�ري م�ن ط�رف 

أعضائها.
وتابع�ت قائل�ة: “ه�ذا م�ا حاولنا 
التعب�ري عن�ه خ�الل مش�اركتنا يف 
أشغال لقاء درايس بمجلس النواب، 

مجددي�ن التأكيد ع�ى أن الوظيفة 
ه�ي  اإلعالمي�ة  للمؤسس�ة  األوىل 
خل�ق ف�رص التش�غيل، وتحس�ن 
الوضعي�ة االجتماعي�ة للصحفين 
ع�رب األج�ور وحواف�ز اجتماعي�ة 
املؤسس�ة  تضمنه�ا  أن  يرتق�ب 
الوطنية املعتزم إحداثها”.وش�ددت 
عى أهمية مراجعة القانون املنظم 
لقطاع الصحاف�ة والنرش باملغرب، 
مقرتح�ة أن يتم “العمل عى قانون 
إطار يغط�ي ثغرات تخلل�ت العمل 
بالقان�ون الح�ايل”، قب�ل أن تن�وه 
ب�”إنشاء املؤسسة الوطنية سالفة 
الذك�ر م�ن أج�ل هيكل�ة القط�اع 
حي�اة  م�ن  الصحفي�ن  وتمك�ن 
كريم�ة تحف�ظ له�م مجهوداتهم 

طيلة مسارهم املهني”.

كرم جبر: الرئيس السيسي حريص على تدعيم التعاون بين الدول العربية

مصر تتسلّم رئاسة الدورة الـ52 جمللس وزراء اإلعالم العرب من السودان

املطالبة باستحداث “مؤسسة وطنية للنهوض بأوضاع الصحفيني” يف املغرب

وزير الثقافة: منحة الصحفيني واألدباء 
والفنانني ستسلم يف هذا املوعد

“بايتدانس” استغلت “تيك توك” يف تعقب 
صحفَيني
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  قاسم ماضي
حي�ث الش�عر زاد.. يب�دو أن تل�ك 
الجملة  تش�كلت يف تفكريه  حتى  
أصبحت خالدة ويف صميم كتاباته 
الشعرية ، غاص يف عوالم القصائد 
واولئك الذين كتبوها ، أخذ  يبحث 
ويؤس�س  الش�عر،  مفاص�ل  يف 
كينونت�ه الش�عرية املختلفة التي 
يف  واالس�تقرار  الثب�ات  تمنح�ه 
زم�ن التخلف والقهر واالضطهاد، 
العصور جميعهم  واعني ش�عراء 
ومنه�م املتنب�ي، ام�رؤ القي�س ، 

الحطيئ�ة ، وأب�ي ن�ؤاس وغريهم 
، وحت�ى ش�عراء جيله م�ن أبناء 
مدينته، فهو دائم البحث مستعينا 
يف سبك استعارات لغوية ومجازية 
ذات دالالت جمالية ، فهو ش�اعر 
يعط�ي ملفردات�ه الش�عرية حياة 
منطل�ق  لن�ا  ليكش�ف  وحرك�ة 
األشياء والعادات والقيم. يقول يف 

قصيدة “ بنت جبيل “ 
“ فهو السجل لبلدٍة رًبت 

 أبناءها يف حضنها الخصب ِ
 بالحب ِ واإليمان يف أرض 

  فياضة بالشعر واألدب ِ “ ص23
ليعرف وهو يعيش الشاعر “حمود 
“ أقىس أنواع الوجود، ويرى عامله 
الحقيق�ي ال�ذي يت�رب من بني 
يديه ، فه�و الغائص بعذابات هذا 
العالم الذي نعيشه ، فهو يستنطق 
قصيدته الشعرية ويسري اغوارها 
الس�حيقة، بق�در م�ا يخف�ي يف 
أعماق�ه أملاً ورعب�ا ليضع هذا بني 
ذاته وموضوعاته الخارجية، حتى 
جاء االهداء يف هذا الديوان عاكسا 

ً مكنوناته الذاتية .
“ إىل من انتظرته�ا طويالً ، لفرتة 
دامت اثنتي وعرشين عاماً ، واخريا 
ً أبرص الن�ور  فتحوال بدورهما إىل 
كوكبني عظيمني ، ُيرشقان بالنور 

يف حياتي “ص5  
وألن البيئة التي إنطلق منها وهي 
بيئة شعراء بنت جبيل، رشقوا هم 
أو ُه�ُم غربوا  وه�و عىل موائدهم 
س�بحان خالقهم يأكلون من زاده 
أو ه�و يأكل، والله أعل�م، ويف هذا 
الديوان حس�بته يس�تُل ضلعاً من 
ضلوعه، ولكن ألبسُه الشعر نبضاً 
ع�ىل ورق.. فتغ�ذى ش�اعرنا عرب 
عدة منافذ ليك�ون صوته صادحاً 

يف هذا املنفى من خالل مشاركاته 
األمس�يات   جمي�ع  يف  املتك�ررة 
الجالي�ة  أبن�اء  يقيمه�ا  الت�ي 
ومؤسس�اتها.. وانطالقا من هذه 
العبارة الت�ي تقول “ إن لله كنوزا 
ً مخبأة تحت عرش�ه  ومفاتيحها 
يف ألسنة الش�عراء “ ظلت مالزمة 

للش�عر  العاش�ق  الش�اعر  لذل�ك 
من�ذ طفولت�ه، فظ�ل يكت�ب عن 
ظلم الواقع وظل�م الوطن ويقرع 

الجهالء .
“ ن�ام َ الضمرُي قد يصح ُ القول يف 

أمٍم
 تحُل عقر َ رضيع ٍ يحضن ُ القدرا 

نام َ الضمرُي عىل عرش ٍ حرائرُه 
أرخ�ت جفون فؤاٍد م�ات َ واندثرا  

ص 20
والحالم بمملكته الجديدة التي من 
خاللها ظه�ر بريقه بني أوس�اط 
مهجرن�ا  يف  واملثقف�ني  الش�عراء 
ال�ذي أصب�ح ينظ�ر إىل الش�عراء 
والكتاب بنظ�رة، حتى قال عنه “ 
فش�عره يطرب له ق�راءه  “ وهو 
الذي يكت�ب القصي�دة العمودية، 
وقصي�دة الح�ر، وقصي�دة  النثر، 
وق�د أص�در العديد م�ن الدواوين 
الش�عرية ، وه�و دائم اإلش�تغال 
للبحث والتقيص عىل كل ما يخص 
اإلنس�ان إينم�ا يكون، ويش�تغل  
ش�اعرنا  اللبناني ال�ذي هاجر إىل 
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة عام 
1976 عىل عدة إش�تغاالت لينسج 
رؤاه حيال القضايا التي تؤرقه أو 
لنق�ل أن يعرب من خ�الل قصائده 
التي  دّونه�ا يف هذه املجموعة عن 
مش�اعره حتى تجد ه�ذا الديوان 
وق�د قّس�م َ  إىل قصائ�د “ وطنية 
“ و” مناس�بات “ و “ رثائي�ات “ 
وقصائ�د متفرق�ة “ يق�ول عن�ه 
مقدم�ة  يف   “ م�رتي  د.غريغ�وار 

الكتاب “ ص14  20
ففي قصائد “نسمات وعواصف“ 
القنادي�ل  أض�واء  ُيش�به  م�ا 
املرشوش�ة يف زم�ن ع�ىل جبالن�ا 
الحامل�ات،  العش�ايا  يف   ِ املس�نة 
تلوح للنجوم، تذكرها بموعد كما 
هو ع�ىل موعد ، ف�أرسع يا جزاك 
الل�ه “ فت�كاد تس�مع صهيل تلك 
القوايف ، وكأنك يف س�احات الوغى 
هاتيك، بل إنك تس�حها نارا تجري 
يف عروق�ك، كمث�ل م�ا التهب�ت يف 
عروقه! والذي يدهشك يف قصائده 
املحملة بالدالالت الرمزية والكالم 
امل�وزون واملقف�ى  واملحتوي عىل 

الصفات الجمالية .
لنكف عن فخر بتاريخ مىض 

صناعة ُ الفرسان يف الصحراء 
س�احات  يف  العرب�ان  وأش�اوس 

الوغى 
وأماجد األجداد واآلباء ِ ص62 

الس�ؤال يف ذه�ن  ويرتس�م ه�ذا 
ش�اعرنا “حم�ود“ من�ذ طفولته 
إىل يومنا هذا ك�ي يتنامى موقفه 
الش�خيص حول ما ي�دور حولنا ، 
فثم�ة اط�راد متواص�ل يف فحوى 
قصائ�ده الت�ي ال تنته�ي ثيماتها 

انتظ�ار  يف  وه�و  الوج�ود  ع�ن 
ثنائي�ات جدي�دة تالمس ش�غاف 
القلوب، وهو املتمس�ك بالثوابت.. 
إن املوهب�ة التي يمتلكها الش�اعر 
“حم�ود“ هي مزيج م�ن مواهب 
متع�ددة ، فهو متش�بث بالش�عر 
العرب�ي بش�كله الخلي�ي املألوف 

والذي يلبي حاجة الشاعر .
إذا  األرض  يف  طغ�وا  ذئاب�اً  إم�ا 

حكموا 
فالعدل ُ أسطورة ُإذا جاور َ القمرا  

ص20 
الش�اعر كان  أن  نذك�ر  ان  بق�ى 
قد أص�در باللغ�ة العربي�ة ديوانا 
بعنوان “حكاي�ة وطن“ اىل جانب 
كل م�ن ال ديوان “ اعطني عنوانا 
“ ودي�وان “ زنبق�ة خرضاء “ وله 
رواية بعنوان “ حب ثمنه الخيانة 
“، وكذل�ك له عدة دواوي�ن باللغة 
االنكليزية ألنه حائز عىل اجازة يف 
اللغة االنكليزية وادابها.. والديوان 
هو من القطع الكبري والصادر من 
دار نرش “ ص�دى العرب “ لإلعالم 
–الوالي�ات  –ميش�يغان  والن�رش 
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ثقافية

الشاعر »نبيل محود« يؤثث قصيدته العمودية بأنساق يتنقل بها من العام إىل اخلاص
 يف ديوانه »نسمات وعواصف«

ص منور مال حسون

تب�ث  للش�اعر،  الس�يكولوجية  الحال�ة 
املكبوت يف زوايا نفس�ه .. ففي أعماق كل 
ش�اعر عوالم مكبوته .. تحتضن شعوره 
الباط�ن .. ويف لحظ�ة التعب�ري ع�ن تل�ك 
الشعور تطلق الكلمات أجنحتها بتشكيل 

شعري يرتجم تلك العوالم .
يف قصائ�د دي�وان )هواج�س الخري�ف( 
للش�اعرة رمزية مي�اس ، دالالٌت موجعة 
يش�وبها الٌم مدهش .. دالالٌت ، يخفق بها 
قلبه�ا الوجيع الجريح ، ذل�ك القلب الذي 
ينزف دم�اً لفراق من روته بدمها تس�عة 
اش�هر يف أحش�ائها.. و حني بدأ يمتش�ق 
للحي�اة ،  وإذا بأجنح�ة الله�ب تمت�ص 

شبابه ..  !! فبدأ خافقها يفتح نوافذ األلم 
لتقول :

) مساء اليوم
 عاندني قلبي املجنون 
 وعادت انامي املتمردة

تداعب أرقاَم هاتفك 
 و بعد صمٍت رهيب 

 سمعت صوتك الحبيب 
 أردتُّ التمّسك َ به 

 لكنك سحبته 
 فأدميت مسامعي .. (

ش�اعرتنا ال تفتع�ل الغم�وض و ال تقيم 
سدوداً بني ما يختزنه قلبها .. بل تعرب عن 
انفعاالته�ا بلغة تنس�اب اىل قل�ب املتلقي 
دون إستئذان ، وبلغة خطابية حني تنقلب 

موازين الطبيعة :
 ) ما سمعت قبال أن الفصول تتقلب 

 وتموت يف الربيع األوراق 
هل أخذَت معك ألواَن الربيع 

 و فرحَة العيد وحالوَة األيام ..  ؟؟ (. 
اذن.. فراٌق مأس�اوّي ترك مش�اعر أليمه 
يف ش�عاب روحها الرهيفة .. فهي التواقة 
اىل ربي�ع داف�ئ .. لكنه رحل ع�ىل أجنحة 
مأساوية تاركاً لها عبق األلم واإلشتياق .

إن رقة الخيال وهوس الوجع الذي يتالقح 
يف أعم�اق الش�اعرة ، يتعانق�ان يف بعض 
قصائد الديوان .. حيث تلملم فيض الحزن 
لتنح�ت رس�الة يتيمة لرتس�لها اىل القمر 
الش�احب .. أو لتودعه�ا بدم�ٍع منهمر يف 
حناي�ا مويج�ات عصي�ة . ك�ي تتع�رى 
مكنوناته�ا م�ن هواجس األل�م الدفني ..  
ففي قصيدتها ) الرس�الة اليتيمة ( تقول 

 :
 ) يف غربِة ليل الفراق الكحيل 

 ألقي القبُض عىل فراشات الخيبة 
 أرسح ُجدائل الخواطر الذهبيه 
 أمللم حروف الحنني املبعثرة …(

تم تقول : 
 ) أنحت رسالًة يتيمًة 

 عىل وجه القمر الشاحب 
 أسقيها بكأس الدمع املنهمر 
 أرميها يف زوبعة بحرية ُلجيه 

أودعها يف زوارق ورقية 
 تتقاذفها املوجات العتية

 وُتضيعها املوجات العصية (
ويف قمة الوفاء ملن حملتها تس�عة أش�هر 
، تب�ث ش�اعرتنا بوحها الناب�ض بالوفاء 
، وكأنه نس�يج درام�ي أفرزت�ه أعماقها 
سيمفونيًة ُحبىل بالوفاء األبدي .. وتكرار 

مفردت�ّي ) تذكرن�ي / يذكرني ( يش�كل 
يحم�ل معان�ي  إفصاح�اً  يتوال�د  هرم�اً 

التعبرياإلنساني املجدد 
لذاكرة  الزمان واملكان  : 

تذكرني قطراُت الندى بدموع أمي
تذكرني براءُة طفولتي بأمي

يذكرني غدُر الزمان بأحزان أمي 
يذكرني سكوُن الليل بحنان امي 

******
تذكرني الجنائُن بقدم أمي

 تذكرني كل ُّما يف الكون بأمي
تذكرني بيادُر القمح بعطاء بأمي 
يا قدَم أمي التي تحتها الجنان ... 

ف�األم ه�ي توأم�ة ال�روح وكل ح�واس 
الوجود اإلنساني ، لذا ، وأنا أغوص يف ثنايا 
قصيدته�ا ) عذرا يا أم�ي ( زارني هاجس 
األم ، فتذكرت قول الشاعر الهندي الكبري) 
طاغ�ور( ح�ني كان هاج�س األم يؤرقه 

وهو يتلفظ مفردة )األم ( :
“ س�أذكر إس�مِك وأنا وحيٌد ، جالساً بني 
ظالل أفكاري الصامتة ، أتلفظ إسمِك بال 
كالم وبال  س�بب، كطفٍل ين�ادي أمه مئة 

مرٍة فرحاً برتديد كلمة أمي “
ينج�ي حض�ور األم يف قصيدة ش�اعرتنا 
املبجل�ة ) رمزي�ة مي�اس ( ح�ني يتع�اىل 
صوته�ا بث�راء روحي لتنتف�ض العبارات 
بمش�اعر مس�كونة بوجع األي�ام .. لتبث 
بوح�اً مس�كوناً بجراحاٍت صّم�اء اىل ذلك 
الحبل الري الذي يمدنا باألمان وبصدق 

الوفاء :
عذراً أمي

وعدتِك أن ال أبكي 
ولكن لشهداء الوطن ألفاً بكيت ...

******
عذرا أمي ..

وعدتِك أن ال أخوَض كهوف األوهام
ولكني يف األوهاِم عمراً أفنيت .. 

فف�ي خضم لوح�ات األل�م وانكس�ارات 
الذات  .. تحاول شاعرتنا أن ُتمزق الغاللة 
الكام�ن يمده�ا  إيمانه�ا  ، ألن  القاتم�ة 
بالحب�ل ال�ري يف مواصلة الحي�اة … و 
كأنه�ا ترس�م نهجاً فلس�فياً ترتجمه من 

خالل البيت الشعري للطغرائي :
} أعلُل النفس باآلم�ال أرقبها / ما أضيَق 

العيَش لوال فسحة األمل {
إذ تقول :

يف مساء أيلول عليل النسماِت 
أشعلُت شموع َ األمنياِت 

لتهتدي األحبة طريق الوصال ..
كانت هذه رحلة قصرية يف متون نصوص 
منتق�اة م�ن دي�وان ) هواج�س الخريف 
( لش�اعرة تتح�دى أني�اب الزم�ن لتبحر 

بكلماتها يف عالم االبداع الشعري . 

  محيد احلريزي
رواي�ة مغرقة بالنفس الكافك�وي حيث يتوهم 

بط�ل الرواية نفس�ه وق�د مس�خ إىل كائن آخر 

حينما يتماه�ا تماما مع رواية املس�خ لكافكا 

هذه الرواية التي هيمنت بأحداثها عىل س�لوكه 

وتخيالت�ه بش�كل كامل .. وهنا ي�ؤرش الروائي 

األث�ر الكبري ال�ذي ترتك�ه الرواية ع�ىل املتلقي 

بحيث يبقى بعيش شخصياتها ...

الفصل الثاني يجس�د البطل م�ا زرع يف الوعيه 

من حكايات جدته ح�ول الرجل الذي خرج من 

امله�ر متحوال إىل امرأة فاختل�ط عليه األمر هل 

ه�و ضامر أو تمارض زوجة دكتور ادهم .. هنا 

تبدو يل حبكة الرواية غري محكمة حيث يختلط 

األم�ر ع�ىل القارئ ح�ول عالقة ضام�ر بأدهم 

وكيف تحول إىل امرأة ...

الفص�ل الثالث حينم�ا يعيش البط�ل يف القرية 

ليواصل مسرية والده وجده االقطاعي املعروف 

مهر بع�د أن تناىس زوجته وأطفاله .. فيعيد له 

صاحب س�توديو الذكريات عرب تسجيل صوتي 

ملزي�د وال�د زوجت�ه حنان وص�ورة ج�ده التي 

وجدها يف صندوق جدته القديم وتواجد زوجته 

حن�ان بدور خادمة باس�م أن�ا ووالدها صديق 

ج�ده الحمي�م تاجر الخي�ول بدور بس�تاني .. 

لتعود ل�ه ذاكرته ويتعرف زوجته وأوالده ليعود 

إىل وعيه الطبيعي...

يدي�ر الحبكة الروائ�ي حائك ال�كالم كما يقول 

النص�ري بقوة الخي�ال وعمق الفكرة وسالس�ة 

األس�لوب ال�ردي متج�اوزا الثيم�ة التقليدية 

للرواي�ة وينقلن�ا إىل عال�م كاف�كا الغرائب�ي .. 

وال يفوت�ه أن يرس�ل للمتلقي بعض الرس�ائل 

النقدية للواقع االجتماعي القائم والس�ابق عرب 

انتقاده لالستبداد األبوي واختالف أسلوب حياة 

األبناء واالباء واألجداد وكذلك اس�تبداد اإلقطاع 

وعبوديتهم للفالحني الفقراء ومدى رسوخ هذه 

العبودية يف سلوك الفالح حتى بعد زوال الهيمنة 

االقطاعية بعد ما أس�ماه االنقالب العسكري يف 

1958عىل يد عبد الكريم قاسم ....

رواية تستدعي القراءة ألكثر من مرة الستيعاب 

مضمونها ودالالتها الجمالية واملعرفية .

  سعد كريم األمحر- هولندا
فتح عينيه، فوجد نفسه مستلقيا فوق رسير داخل احدى 
مستش�فيات كربالء وآالم مربحة ينئ منها رأس�ه واجزاء 

اخرى من جس�مه. كما وجد أناس�ا غرباء يجلسون حول 
رسي�ره لم يس�بق ان وقعت عيناه عىل اي منهم.. فأنش�أ 

يقول لهم  باستغراب:
- كيف جئت اىل هنا.. ومن حرضاتكم؟!

بهت الحارضون مما سمعوا، واخذ احدهم ينظر اىل اآلخر. 
وكان من بينهم امرأة كبرية يف السن ترتدي العباءة، انحنت 

عليه وقبلت جبينه، ثم قالت له وهي تذرف الدموع:
- ان�ا ام�ك يا بن�ي، وه�ذا وال�دك وبجانبه عم�ك واخوك 

محسن.. ماذا جرى لك يا حبيبي؟!
ثم وضعت كفها فوق صدره، ورشعت بقراءة املعوذتني.
زاد استغراب الشاب اكثر من ذي قبل، وقال لهذه املرأة:
- أنا ال اتذكر بأني رأيتك او رأيت هؤالء الرجال من قبل!

يف ه�ذه االثن�اء، ح�رض الطبي�ب، وراح يفح�ص الجرح  
ال�ذي كان يف رأس املريض، واوىص اح�دى املمرضات بأن 
تستبدل الضمادة، بعد تنظيف الجرح بعناية، واعادة دهن 

الكدمات املنترشة يف جسمه بواسطة املراهم الطبية.

وملا اراد الخروج من الغرفة، لحق به محسن، وسأله:
- ان اخ�ي ج�واد ال يعرفنا ي�ا دكتور.. فهل ه�و يف حالة 

فقدان ذاكرة مؤقته ؟
فرد عليه الطبيب:

- ارج�و ان يك�ون االم�ر كذلك، فه�ذه الحالة ق�د مر بها 
كثريون، قبل ان يستعيدوا ذاكرتهم من جديد. وما فهمته 
منك�م ه�و ان س�يارة مرعة كان�ت قد صدمت�ه يف احد 
ش�وارع كرب�الء، وتس�ببت بوقوع�ه اىل االرض بقوة عىل 
رأسه، وأصابته بالجرح البليغ الذي نحن نعمل عىل شفائه 
منه. اما ذاكرته، فأعتقد أنه سيس�تعيدها ش�يئا فشيئا، 

ولكن ال يمكن ألحد ان يتكهن بموعد عودتها اليه.
كان جواد قد تطوع هو واخوه محس�ن يف صفوف الحشد 
الش�عبي، ال�ذي تش�كل إلس�ناد الجيش العراق�ي بفتوى 
ديني�ة مبارك�ة، بعد س�يطرة تنظيم الدولة االس�المية يف 
العراق والش�ام، املعروف اختصارا ب�� “داعش” عىل ثلث 
مس�احة العراق، والذي وصل خطره اىل مشارف العاصمة 

بغداد. وقد وقعت حادثة السيارة التي افقدته الذاكرة بعد 
ي�وم واحد من تمتعه هو واخ�وه بإجازة لرؤية ذويهما يف 

كربالء.
وبعد ان مكث جواد ملدة يومني آخرين يف املستشفى، اوىص 

الطبيب بخروجه منها واستكمال عالجه يف البيت. 
ويف البي�ت، حاول الجمي�ع انعاش ذاكرته بش�تى الطرق 
عىس ان يعود اىل سابق عهده، بيد ان كل محاوالتهم باءت 

بالفشل، فقد ظل ال يتذكر أحدا منهم.
وملا ش�ارفت اج�ازة االخوين ع�ىل االنته�اء، كان عليهما 
االلتحاق اىل وحدتهما. وكان رأي محسن ان يلتحق  وحده 
ويرشح للق�ادة هناك ما جرى ألخيه، غ�ري ان والده ارص 
عىل ان يذهب ولداه سوية اىل وحدتهما، حيث كان يتملكه 
رج�اء ب�أن تعود الذاك�رة البنه مت�ى ما اجتم�ع بزمالئه 

املتطوعني. 
وهكذا س�افر االثنان اىل وحدتهما بواسطة حافالت النقل 
العام. وملا شارفا عىل الوصول، ترجال منها ليواصال السري 

عىل االقدام.
وفجأة، وفيما كانا يشدان الخطى نحو غايتهما، انفجرت 
بقربهم�ا عبوة ناس�فة كان تنظيم داع�ش االجرامي قد 
زرعها، والتي تسبب عصفها يف دفع جواد اىل الوراء بقوة، 

وارتطام رأسه بإحدى الصخور املنترشة يف ذلك املكان.
ه�ذا االرتطام اعاد اليه الذاك�رة، فأخذ يتطلع اىل ما حوله 
بذهول، فوجد اخاه محس�ن س�اقطا عىل االرض والدماء 

تسيل منه، فهرع اليه وضمه اىل صدره وهو يصيح:
- اخي محس�ن.. انه�ض.. ارجوك ال تم�ت.. دعنا نواصل 
الثأر لكل الشهداء الذين قتلهم الدواعش وتخليص ارضنا 

منهم.
فرد عليه اخوه بصوت خفيض:

- الربك�ة بوج�ودك يا اخي، وبوج�ود اخوانن�ا االبطال يف 
تكملة املشوار.

وكانت تلك الكلمات هي آخر ما تلفظ بها محسن، قبل ان 
تصعد روحه الطاهرة اىل بارئها.

لوحات األمل .. وانكسارات الذات يف قصائد ديوان )هواجس اخلريف( 
للشاعرة رمزية مياس
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ُن بالنهر  دائماً أَتحصَّ
غري محتفٍل بثعلب الوقت 

َعَبُث الخريف باألشجار
ترَك الوجوم عىل أحالمي 
إصبع األمل يشري إىل الَغد 

من فم الفرات 
تسيل أغاني الضوء
أمام بوصلة الحياة 

أقف حائراً 
أي طريق تؤدي بي 

إىل اليقني ؟ 
زبد االنتظار 

أغنيٌة يف سمع الفراغ 
يف محنة الخراب 

لم يعد الجمال الشاحب 
صالحاً للتغّزل 

ليَت ذاكرتي املنهكة 
تسرتيح يف لّجة النسيان 

صباحاً أفتح نافذتي 
لزهرة املحّبة 

لآلن لم تفصح املرايا 
عن خفايا الضباب 

حلة  يف املياه الضَّ
تضطرب األَسماك 

أيامي املنشورة عىل 
حبل املكابدات 

لم تجف أحزانها 
صمت الطيور 
يف األقفاص 
يربك روحي 

يف الحدائق الفارهة 
يعشوشب الغناء 

حقيبتي معبأٌة بالقلق 
هل لثمرة الصرب 

طعم الفرح ؟
بقايا عنب العنقود 

يفقؤها عصفور األلم 
رصُت كشجرة عارية 
ال تملك عّشاً لقلبي 

عندما غزا الليل 
صباح الجنائن 

استيقظت البالد 
عىل رماد الفجائع 

ُترى َمْن يكشف غموض املرافئ 
املهجورة 

َيفكُّ رموز الكمثرى ؟

كاظم ناصر السعدي

قلق



ال يخلو بيت من املش�كالت، ولكن أغلبها 

ينته�ي بس�الم، وبعضها ي�رك جرحاً يف 

نف�س أح�د الزوج�ن ليمح�وه الزم�ان، 

م�ن  الكث�ر  فيه�ا  الزوجي�ة  والحي�اة 

املشكالت، التي بدورها قد تتضمن بعض 

األخط�اء، التي تعمل ع�ى تحويل زوجك 

وتغي�ره م�ن زوج رائ�ع ليصب�ح زوجاً 

س�يئاً بجميع املقاييس، وه�ذه األخطاء 

ترتكبينها دون دراية كافية منك بآثارها، 

نوضحها لك من خالل السطور التالية:

توجيه اللوم له:

إذا كن�ت دائم�ة لتوجي�ه الل�وم لزوجك، 

وتحملينه كافة املس�ؤولية عن املشكالت 

الت�ي تق�ع بينكم�ا، فه�ذا كفي�ل بتغير 

مش�اعره تجاه�ك، وق�د تجدين�ه ينف�ر 

منك ويبتع�د عنك، لذا تجنب�ي هذا األمر، 

وتعاميل بأسلوب أفضل.

انتقاده دائماً:

الطف�ل الصغر ال يحتم�ل االنتقاد الدائم 

له، وق�د تصبح ش�خصيته ضعيفة جداً، 

وق�د ينقلب ضدك، ويؤث�ر عليه هذا األمر 

بش�كل كبر، فم�ا بال�ك إذا كن�ت دائمة 

توجي�ه النق�د لزوجك؟ اعلم�ي بأن كثرة 

توجي�ه االنتق�اد له ع�ى أتف�ه األمور قد 

يقلب شخصيته ضدك، وسيكون له تأثر 

معاكس.

تجاهل رأيه:

رأي زوجك أس�ايس يف كل ش�ؤون املنزل، 

وإذا فك�رت للحظة بإلغاء ه�ذه األهمية 

ولم تقومي بإعارة رأيه االهتمام، فاعلمي 

أن عالقتكما سوف تس�وء يوماً بعد يوم، 

وال تظن�ي أن تغاضيه عن بعض األخطاء 

التي تقوم�ن بارتكابها يعن�ي أن ال رأي 

له، إذ ستكتش�فن بتمادي�ك يف هذا األمر 

أنك جعل�ت ترصف�ات زوج�ك هجومية، 

وهو ما ستفاجئن فيه يوماً ما.

أن  جدي�دة  دراس�ة  أظه�رت 

األطف�ال الذين يول�دون ألبوين 

مصاب�ن بالس�كري معرضون 

أكثر لإلصابة بالتوحد واملشاكل 

السلوكية.

وبحسب موقع )روسيا اليوم(، 

فقد وجدت الدراسة، التي أجراها 

مستشفى جامعة تشينغ كونغ 

وُن�رت  تاي�وان،  يف  الوطن�ي 

 Developmental مجل�ة  يف 

 Medicine & Child

Neurology، صلة بن س�كري 

ومجموع�ة  الحم�ل  أثن�اء  األم 

من حاالت النم�و العصبي لدى 

األطف�ال - بما يف ذل�ك التوحد، 

واضط�راب نق�ص االنتب�اه / 

فرط النشاط )ADHD(، وتأخر 

النمو، واإلعاقة الذهنية، والشلل 

الدماغي والرصع.

مئ�ات  إىل  النتائ�ج  وتس�تند 

اآلالف م�ن األطفال الذين كانت 

أمهاته�م مصابات بالنوع األول 

أو النوع الثاني من الس�كري أو 

سكري الحمل.

وس�كري الحمل ه�و حالة من 

االلتهاب�ات املزمن�ة التي يمكن 

أن تؤث�ر ع�ى املش�يمة، وه�ي 

عب�ارة ع�ن عضو دائ�ري يزود 

الجنن باملغذيات واألكسجن.

يف  املش�ارك  املؤل�ف  وأوض�ح 

الدراس�ة، الربوفيس�ور باو لن 

ك�و، م�ن مستش�فى جامع�ة 

تش�ينغ كونغ الوطنية: »يمكن 

أن تس�بب هذه األمراض عيوبا 

يف النم�و العصب�ي«. كم�ا أنها 

الحب�ل  دم  يف  الجين�ات  تغ�ر 

ال�ري عند األطف�ال الحديثي 

الوالدة والتي تحتوي عى الخاليا 

الجذعية - اللبنات األساسية يف 

الجسم.

وأوضح الربوفيس�ور ك�و: »إذا 

أخذنا يف االعتب�ار هذه العوامل 

اإلصاب�ة  خط�ر  ف�إن  مع�ا، 

العصب�ي  النم�و  باضطراب�ات 

يف مرحل�ة الطفول�ة ي�زداد مع 

زي�ادة ش�دة داء الس�كري لدى 

األمهات«.

وتتبع فريق البح�ث 877.233 

طفال ولدوا يف تايوان بن عامي 

2004 و2008 مل�دة تصل إىل 12 

عاما.

وكان تأثر مرض السكري من 

الن�وع األول ع�ى اضطراب�ات 

األك�رب،  ه�و  العصب�ي  النم�و 

يليه مرض الس�كري من النوع 

الثاني، ثم سكري الحمل.

وارتب�ط م�رض الس�كري من 

النوع األول بزيادة مخاطر تأخر 

النمو واإلعاقة الذهنية والرصع 

عند األطفال. فيما ارتبط مرض 

الثان�ي  الن�وع  م�ن  الس�كري 

بزيادة خطر اإلصابة باضطراب 

التوح�د واضطراب فرط  طيف 

الحرك�ة ونقص االنتباه وتأخر 

الذهنية والشلل  النمو واإلعاقة 

الدماغي والرصع.

وارتبط س�كري الحم�ل بزيادة 

خطر اإلصابة باضطراب طيف 

التوحد واضطراب فرط الحركة 

ونقص االنتباه وتأخر النمو.

وقال الربوفيسور كو: »بالنظر 

إىل العبء الكبر ملرض السكري 

التنموية  االضطراب�ات  وبعض 

العصبي�ة عى مس�توى العالم، 

الح�د منه�ا يف األطف�ال  ف�إن 

مصاب�ات  ألمه�ات  املولودي�ن 

الس�كري ه�و حاجة  بم�رض 

أن  ورغ�م  تلبيته�ا.  تت�م  ل�م 

االضطرابات التنموية العصبية 

املختلف�ة ق�د تش�رك يف نفس 

األس�باب الكامن�ة، بم�ا يف ذلك 

العوام�ل الجيني�ة والبيئية، إال 

أن اآلليات املميزة قد تساهم يف 

حاالت دماغية مميزة«.
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ضغط الدم.. متى يعد تهديدا 

للحياة؟

املطبخ ...

عرايس باللحم

املقادير:

 gr  500  : مف�روم  لح�م   -

)ناعماً( 

- البص�ل : pcs 1 )متوس�طة 

مفرومة ناعماً( 

 pcs 1 : فلف�ل أخ�ر حل�و -

)مفرومة ناعماً( 

)كب�رة   pcs  1  : بن�دورة   -

مفرومة ناعماً( 

- البقدونس : حزمة )مفرومة 

ناعماً( 

- الثوم : فّصان )مهروس( 

كب�رة  ملعق�ة   : الش�طة   -

)حسب الرغبة( 

- ملح : ملعقة صغرة 

ملعق�ة  نص�ف   : به�ارات   -

صغرة 

- فلف�ل أس�ود : رب�ع ملعقة 

صغرة 

رغي�ف   : العرب�ي  الخب�ز   -

)متوسط الحجم( 

طريقة التحضر:

1. يحّم�ى الفرن ع�ى حرارة 

200 درجة مئوية.

2. تخل�ط اللحمة م�ع البصل 

والفلفل والبندورة والبقدونس 

والثوم وامللح والبهار والفلفل 

األسود والش�طة حتى تمتزج 

تماما.

خ�رب  رغي�ف  كل  يفت�ح   .3

إىل طبقت�ن ويده�ن داخله�ا 

وخارجها بزيت الزيتون.

4. ي�وّزع خلي�ط اللحمة عى 

الوج�ه األبي�ض لألرغف�ة ثم 

تغّطى بالطبقة األخرى منها.

5. توض�ع األرغف�ة يف صينية 

ث�م ُتدخ�ل إىل الفرن وتش�وى 

اللحم  حتى تتحّمص وينضج 

داخلها.

)يمك�ن ش�وي األرغف�ة عى 

شواّية كهربائية(.

6. قدم�ي العراي�س س�اخنة 

مقّطعة عى شكل مثلثات مع 

الحّم�ص أو اللب�ن الزبادي إىل 

جانبها.

دراسات حديثة...

طبيبك يف بيتك...

لطلة أبهى...

نصائح طبية... 

مع بداية العام اجلديد .. طرق بسيطة خلسارة الوزن بأمان

5 خطوات لالهتمام بتعطري شعرك

ارتف�اع ضغ�ط ال�دم ليس أم�را هينا، بل إن�ه مهدد للحي�اة، وهو 
مشكلة يعاني منها مثال نحو ثلث الربيطانين.

وضغ�ط الدم ه�و الضغط الذي يدفع هذا الس�ائل ص�وب جدران 
الراين، التي تنقله من القلب إىل بقية أجزاء الجسم.

عندما يرتفع ضغط الدم، فهذا يعني أن القلب س�يضطر ألن يضخ 
بق�وة أكرب م�ن أجل إيصال الدم إىل الجس�م، وهو م�ا قد يؤدي إىل 

مشكالت من كل األنواع.
ويف الوض�ع الطبيع�ي، يرتفع ضغط الدم وينخف�ض خالل اليوم، 

لكن إن ظل مرتفعا هنا املشكلة.
وعندم�ا يك�ون الضغط مرتفع�ا للغاية، تخ�ر الراين تمددها 
وتصبح أكثر ضيقا، وهذا ما يس�مح للمواد الدهنية يف الطعام بأن 

تراكم وتغلق الراين.
ويق�اس ضغط الدم برقم�ن مختلفن، األول يع�رف باالنقبايض، 
ويقي�س الضغ�ط يف رشايينك عند ضخ الدم يف الجس�م، أما الثاني 
فهو االنبس�اطي الذي يقيس قوة الدم ضد ج�دران الراين أثناء 

ارتياح عضلة القلب بن النبضات.
ويك�ون القياس الطبيعي هو انقبايض 120 / انبس�اطي 80، أما 
عند بلوغ ضغط الدم 140 انقبايض/ 90 انبس�اطي فهذا يعني أن 

الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم.
أما عندما يكون الرقم 180/ 120، فيوصف الش�خص بأنه يعاني 
م�ن فرط ضغط ال�دم الطارئ، وهو أمر يس�تلزم العناية الصحية 

الطارئة.
وتق�ول هيئة الخدم�ات الصحي�ة يف بريطانيا إن ه�ذا االضطراب 
الصح�ي )ارتفاع ضغط الدم( يس�مى أيضا هايرب تنش�ن، ويعني 
ضغط ع�ى األوعية الدموية والقلب واألعضاء األخرى يف الجس�م، 
وتضي�ف أن كث�را من أولئ�ك الذين يعانون من ه�ذا االضطراب ال 

يعلمون أنهم مصابون به.
يف ح�ال ترك األمر دون عالج، فقد يق�ود إىل مضاعفات خطرة. يف 
ح�ال كان الضغط مرتفعا جدا، فقد يؤدي األم�ر إىل إجهاد القلب، 

مما قد يقود إىل نوبة قلبية قاتلة. 
وتظهر بيانات كش�فت عنها هيئة الخدم�ات الصحية يف بريطانيا 
أخ�را أن الربيطانين أصبحوا أكثر قلقا بش�أن ارتفاع ضغط الدم 
أكث�ر من أي وقت مىض. وعى س�بيل املثال، ش�هدت صفحة هذه 
املش�كلة الصحية يف موقع الهيئة ارتفاعا كبرا يف نس�بة التصفح 

بلغت نحو 3.8 مليون قراءة.
ونظرا لخطوة املش�كلة وتفش�يها، أطلقت الس�لطات الصحية يف 
بريطانيا خدمة الفحص املجاني لضغط الدم يف صيدليات إنجلرا.

حل املشكلة:
ويقول مارك دونوفان، كبر الصيادلة يف رشكة بوتس الربيطانية، 
إن مش�كلة ارتف�اع ضغط الدم خطرة تحدي�دا ألنها تضع ضغطا 
إضافي�ا عى األوعي�ة الدموية والقل�ب وغرها م�ن األعضاء مثل 

الدماغ والكليتن والعينن.
ويضيف أن أمورا مثل تغر نمط الحياة كاألكل الصحي وممارس�ة 
التمارين الرياضية بانتظام واإلقالع عن التدخن تس�اهم يف تقليل 

حدة املشكلة، لكن بعض الناس يحتاجون إىل أخذ الدواء أيضا.
ومما يساهم يف تقليص خطر ارتفاع ضغط الدم هو تقليص نسبة 

األمالح املوجودة يف الطعام.

الة يف  نس�تعرض فيما ييل ستَّ خطوات فعَّ

خسارة الوزن، خصوًصا أنَّ كثرات يرغبن 

يف اس�تقبال العام الجديد بنشاط، ويبحثن 

عن ط�رق للتخلّص م�ن »تراك�م« أطايب 

موائد الش�هر األخر م�ن الس�نة الفائتة، 

العام�رة باملأك�والت والحلويات الدس�مة 

التي تسبَّبت لهنَّ بزيادة يف الوزن.

1. تعديل ال�«رجي�م« املّتبع بهدف خفض 

مث�ل:  املُس�تهلكة،  الحراري�ة  الس�عرات 

اختيار املاء أو الش�اي عوًض�ا عن الصودا 

ة، فضاًل عن اس�تبدال  واملروب�ات املُح�الَّ

ات  الفواكه الطازج�ة بالحلويات، واملكرَّ

برقائ�ق  منزليًّ�ا  املُع�دِّ  والفش�ار  النيئ�ة 

البطاطاس الجاهزة واألطعمة اململَّحة.

�م يف  2. تحدي�د أحج�ام الحص�ص للتحكُّ

�ًة من  ال�وزن. عى س�بيل املث�ال، إنَّ حصَّ

الش�اي  م�ن  فنجاًن�ا  ت�وازي  املعكرون�ة 

ة م�ن األرز توازي حجم  اإلنجلي�زي، وحصَّ

ك�رة التنس. وينبغي أن تك�ون البطاطس 

ة  ا الحصَّ املشوية بحجم فأرة الكمبيوتر. أمَّ

من اللحوم فتتسع يف راحة اليد.

3. تن�اول وجب�ة الفط�ور، ع�ى أن تخلو 

من الكربوهي�درات، وذلك لزي�ادة التمثيل 

الغذائ�ي للدهون وخفض نس�بة الس�كر، 

وبالت�ايل خف�ض الرغب�ة يف الحلوي�ات أو 

الص�ودا للحص�ول عى الطاق�ة حتَّى فرة 

الغ�داء. لفطور صحي ورسي�ع التحضر، 

ُيفي�د تناول ك�وب من الزب�ادي )أو اللبنة، 

أو لح�م الحب�ش، أو بيضت�ن(، مع بعض 

رشائح الخيار والطماطم.

4. زيادة النش�اط البدن�ي اليومي، كامليش 

كلَّ مساء بعد العشاء، وممارسة تمرينات 

الضغ�ط واملعدة خالل الفواص�ل اإلعالنيَّة 

أثن�اء مش�اهدة التلفزي�ون، أو القيام عن 

املكت�ب كل س�اعة خ�الل س�اعات العمل 

لصع�ود ون�زول الس�لَّم برع�ة. ويف هذا 

اإلطار، ُينصح باس�تخدام ع�دَّاد خطوات، 

مع تس�جيل 10.000 خطوة ع�ى األقلِّ يف 

اليوم.

5. تدوي�ن األطعم�ة املتناولة، بم�ا يف ذلك 

الوجبات الخفيفة. ويف ه�ذا اإلطار، ُيمكن 

رة، أو تطبيق لعدِّ السعرات  اس�تخدام ُمفكِّ

الحرارية، مع تتبع أي تغرات.

6. قياس ال�وزن بانتظ�ام، وعند مالحظة 

ع�دم فقدان الوزن خالل أس�ابيع، أو حتى 

اكتس�اب وزن إض�ايف، يج�ب الركيز عى 

النظام الغذائي وتكثيف برنامج التمرينات، 

حتى يبدأ نزول الوزن مرَّة أخرى.

ه�ل تحرص�ن يف كل مناس�بة ع�ى 
تجديد تريحة شعرك ليبدو جميالً؟ 
بالتأكي�د س�تجيبن بنع�م، فجاذبية 
مظه�رك وإطاللتك ال تكتمل من دون 
تريح شعرك بش�كل مميز، كيف ال 
وهو تاج رأس�ك، لكن م�اذا عن تأثر 

رائحة شعرك، هل فكرِت يف ذلك؟
لرائحة ش�عرك تأثر كب�ر يف جاذبية 
مظهرك وس�حر إطاللتك، لذا سنقدم 
لِك 5 خطوات لالهتمام برائحة شعرك، 

وكيفية الحفاظ عى ثباتها طويالً.
- الشامبو والبلسم: اختاري الشامبو 
ش�عرك،  لن�وع  املناس�بن  والبلس�م 
واحريص عى أن يتميزا برائحة عطرة. 
وأفضل وقت يمتص فيه الش�عر املواد 

املغذية واملعطرة حينما يكون مبلالً.

- الزي�وت العطري�ة: يوج�د كثر من 
الزيوت العطرية التي تزيد من جمال 
الش�عر وتألق�ه، إضاف�ة إىل تميزها 
برائحتها العطرة، مثل زيت الالفندر، 
زيت الياس�من وغرهما من الزيوت 
العطري�ة. يمكن�ك رش الزي�ت عى 
فروة رأس�ك، أو منابت ش�عرك، كما 
يمكنك رش العطر يف الهواء لتعريض 
ش�عرك ل�رذاذه، واهتم�ي بالقي�ام 
االس�تحمام  بع�د  الخط�وة  به�ذه 

مبارشة، لزيادة االمتصاص.
عن�د  الب�ارد:  اله�واء  اس�تخدام   -
بع�د  الش�عر  مجف�ف  اس�تخدامك 
اله�واء  ع�ى  ليه  ش�غِّ االس�تحمام، 
الب�ارد، وقومي بتوجيهه مبارشة إىل 
شعرك إلغالق مسامات فروة الرأس، 

ومنحه االنتعاش الالزم، واإلبقاء عى 
رائحة شعرك العطرة طوال اليوم.

- بيكربون�ات الصودي�وم: قوم�ي 
بنثر كمي�ة قليلة م�ن بيكربونات 
الصودي�وم ع�ى مناب�ت ش�عرك، 
فه�ذه الطريقة رائع�ة، وتزيد من 
امتص�اص الزي�وت الت�ي تفرزها 

فروة الرأس.
- نظاف�ة املش�ط: اح�ريص ع�ى 
الحفاظ ع�ى نظافة املش�ط الذي 
تس�تخدمينه يف تريح شعرك عن 
طريق غس�له أس�بوعياً بالشامبو 
املعطر، كم�ا يمكنك وضع قطرات 
من الزي�ت العطري عى الفرش�اة 
الخاص�ة ب�ك ملن�ح ش�عرك رائحة 

عطرة وانتعاشاً طويالً.
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حدث يف مثل هذا اليوم

1898 - م�اري ك�وري وزوجه�ا بيار ك�وري يكتش�فان مادة 

الراديوم املشعة.

1941 - رئي�س وزراء اململكة املتحدة ونس�تون ترشش�ل يلقي 

خطاباً أمام الكونغرس األمريكي بعد أقل من ثالثة أس�ابيع من 

دخول الواليات املتحدة يف الحرب العاملية الثانية.

1957 - عقد مؤتمر التعاون األفريقي / اآلسيوي يف القاهرة.

1991 - حل االتحاد السوفيتي.

1992 - وزي�ر املالية ووزير التخطيط الكويتي نارص الروضان 

يق�وم بإعادة افتتاح أب�راج الكويت بع�د أن تعرضت للتخريب 

والسلب والدمار خالل الغزو العراقي للكويت.

1994 – أربعة خاطفني مس�لحني من ]وضح من هو املقصود 

؟[ يس�يطرون ع�ى طائرة للخط�وط الجوية الفرنس�ية رحلة 

رق�م 8969، وعندما هبطت الطائرة يف مرس�يليا قامت القوات 

الفرنسية بقتل الجناة.

2003 - زل�زال مدمر ي�رب مدينة بم اإليراني�ة ويخلف عدًدا 

كبريًا من القتى.

2004 - زلزال يف املحيط الهندي يؤدي إىل نشوء تسونامي، أسفر 

عن مقتل ما يقرب من 230.000 شخص يف أحد عرش بلدا.

إج�راء اإلعادة النهائي�ة لالنتخابات الرئاس�ية يف أوكرانيا وذلك 

تح�ت رقاب�ة دولي�ة مش�ددة بعد ان�دالع م�ا يس�مى بالثورة 

الربتقالية.

2017 - انتخ�اب الع�ب كرة القدم الس�ابق جورج ويا رئيس�ا 

لجمهورية ليبرييا بعد تفوق�ه يف الجولة الثانية من االنتخابات 

عى منافسه جوزيف بواكاي.

بناية القشلة

الشهر الذي ولدت فيه يكشف حظك لعام 2023   )اجلزء 2(

حكاية مكان ...

  اختبارات شخصية...

  

كلمات متقاطعة

تع�د بناية القش�لة أو ما يطل�ق علي�ه »رساي الحكومة القديم« م�ن البنايات 
البغدادي�ة الرتاثية التي يع�ود تاريخ بنائها إىل النصف الثان�ي من القرن ال�19 
للمي�الد يوم كانت بغداد والية تابعة للدول�ة العثمانية.. وايل بغداد الرتكي نامق 
باش�ا الكبري بارش ببناء هذه البناية س�نة 1861 للميالد، لتك�ون مقرا للوالية 
ودوائرها الرس�مية، وثكنة عس�كرية للجي�ش العثماني املس�ؤول عن حماية 
وتوف�ري أم�ن بغداد، ثم بعد ذلك أتم بناءها الوايل مدحت باش�ا.. واختري مكانها 
الح�ايل املج�اور لضفاف نهر دجلة من جانب الرصافة وس�ط املنطقة املركزية 
القديم�ة لبغداد، حيث ما زال باطن األرض الذي تقع عليه بناية القش�لة يزخر 
بأسس أبنية القصور واملواقع العديدة التي تعود إىل فرتة الخالفة العباسية يوم 
كانت بغداد عاصمة الدولة اإلس�المية.. وتعد القش�لة الي�وم ملتقى للكثري من 
زوار ش�ارع املتنبي، ومكانا إلقامة النشاطات الثقافية واالجتماعية واملعارض 
الفنية.وكلمة القش�لة باألصل تركي�ة، وتعني املكان الذي يمك�ث فيه الجنود، 
أو الحص�ن، أو القلعة.. تحكي القش�لة يف بغ�داد قصة الع�راق الحديث. فربج 
القش�لة الذي بناه ال�وايل العثماني )الحاكم( يقف بارتف�اع 23 مرتاً عى ضفة 
نهر دجلة وس�ط بغداد. ويف عام 1927، تم تزويد الربج بس�اعٍة، هديًة من امللك 
جورج الخامس إىل ملك العراق فيصل األول.. يقف هذا املعلم يف حديقة الرساي، 
مق�ر الحكومة م�ن عام 1851 إىل ع�ام 1889 عندما كان الع�راق تحت الحكم 
العثماني، ثم الحكم الربيطاني، ثم االس�تقالل يف ظ�ل النظام امللكي، ونجا منذ 
ذلك الحني من االضطراب السيايس والرصاع.. واليوم، يمثل الربج نصباً تذكارياً 
تحيط به أش�جار النخيل واملروج الخراء الوارفة حيث يتجول ويلعب أطفال 
املدارس ويقف الناس اللتقاط الصور، ويش�اهدون الش�مس وهي ُتحيل النهر 

إىل مرآة ضخمة.
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إذا ولدت يف يوليو/تموز:

يف ع�ام 2023، س�يكون م�ن 

املهم بش�كل خ�اص أال تفقد 

يف  خاص�ة  بنفس�ك،  ثقت�ك 

النص�ف الثاني م�ن العام. يف 

الح�ب، ح�اول إبق�اء »األنا« 

بعيداً عنك واس�تقبل بفضول 

أولئك الذين يختلفون عنك.

إذا ولدت يف أغسطس/آب:

تك�ون اآلف�اق جي�دة ج�داً يف 

الع�ام 2023، يمكنك أن تقرر 

س�كنك؛  أو  وظيفت�ك  تغي�ري 

يف  ستس�تمر  أن�ك  واألكي�د 

السعي إىل االستقرار والتقدم. 

استخدم حدسك االسرتاتيجي 

التخاذ القرارات. 

إذا ولدت يف سبتمرب/أيلول:

 2023 أبري�ل  م�ن  اعتب�اراً 

فصاعداً قد تواج�ه انخفاضاً 

غ�ري  وتك�ون  الطاق�ة،  يف 

متسامح. ومع ذلك، يف الحب، 

تنتظرك املشاعر والرومانسية 

يمنح�ك  كم�ا  الصي�ف،  يف 

الع�ام 2023 فرص�ة للج�رأة 

والقيادة.

إذا ول�دت يف أكتوبر/ترشي�ن 

األول:

 2023 الع�ام  سيش�جعك 

وسيحقق لك العناد والتصميم 

نتائ�ج جيدة، حت�ى لو كانت 

الحظ س�تحدث فرقاً.  رضبة 

متفت�ح  عق�ل  إىل  س�تحتاج 

لالس�تفادة م�ن العدي�د م�ن 

التي س�يتم تقديمها  الفرص 

لك ع�ى طبق من الفضة. هذا 

العام، سيجعلك الحب تكتشف 

أفضل جزء يف نفسك.

إذا ول�دت يف نوفمرب/ترشي�ن 

الثاني:

م�ن   2023 الع�ام  يف  اح�ذر 

نفس�ك  ح�ب  يف  الوق�وع 

وفرض الكثري من القيود عى 

اآلخري�ن: نش�ك يف أّن نفورك 

من قواعد الحب سيكون قوياً 

إيجاد  ل�ذا ح�اول  وواضح�اً، 

أرضية مشرتكة.

إذا ولدت يف ديس�مرب/كانون 

األول:

أنت تش�عر بالالمب�االة، ألنك 

املفاجئ�ة  األش�ياء  أّن  تعل�م 

يمك�ن أن تأتي م�ن الفوىض. 

احتض�ن ه�ذا، ولك�ن انتب�ه 

لطاقتك، حيث ستحتاج غالباً 

هذا الع�ام إىل التوقف والتعايف 

يف صم�ت وطبيع�ة. اس�تمع 

 .2023 الع�ام  يف  حدس�ك  إىل 

ق�د يع�اود الح�ب القدي�م يف 

الظهور، لكنك س�تعرف كيف 

تس�بح دون الغرق يف بحر من 

الذكريات.

من الفيسبوك
acebook

مشتاك الك انه اعترف مشتــــــــاك
افكر بيك صدك عايش بحركــــــــه
واذا واحد ذكر اسمك يهزني الشوك
واحس كل اخلالي ابجسمي محتركه
بعدهه ايديه ترجف من مير طاريـك

وبعدهه الروح ضلت بيك متعلكــــه
تذكر جنت اشبَكـك وانشبَك بيديــــك
واسافر للشمس من تكبر الشبَكــــه

باوع خدك اجلنتانه ابوسه هــــواي
هم تذكرني لوغيرتك الفركـــــــه ؟؟

أبـــــــراج

ليك رغبة يف تجدي�د عالقتك العاطفية اليوم. قد يكون 
الحبي�ب يف مكان م�ا بعيد عنك أو ربم�ا يكون يف رحلة 
تس�تغرق أيام�ا، لذلك قد تفكر يف االتصال ب�ه هاتفيا أو يف 

إرسال رسالة لتجديد الحب بينكما.
 ال داع�ي للش�عور باإلحباط. اش�غل وقتك بق�راءة رواية أو 

مشاهدة فيلم.

هذا هو الوقت املناسب للتفكري بحكمة وجدية. لو كنت قد حلمت 
يوما باإلقامة يف مكان ما، فأنت سعيد الحظ، فاليوم يدفعك لرغبة 
ملحة لالنتقال من املكان الذي تعيش فيه اآلن. كن متيقًظا دوًما فربما 

يكون لهذا االنتقال نتائج عى موقفك املهني وعى حياة أرستك.

ال�وارد مليئ�ا  إذا وج�دت أن صن�دوق  الي�وم  ال تتعج�ب 
بالخطابات والرسائل أو إذا نظرت يف هاتفك ووجدت أكثر من 
10 مكامل�ات فائتة. ال تقلق فاألصدق�اء أو األقارب يحملون 
لك أخبارا س�ارة جدا ومعلوم�ات يف غاية األهمية. قد تدفعك 
رس�الة من هذه الرسائل إىل القيام ببعض الزيارات املفاجئة 
ألشخاص تحبهم جدا. عى الرغم من االرتباك الذي تشعر به 

اليوم إال أن كل ما تتعلمه سيكون له مردود إيجابي ومثري.

اس�تغل الطاق�ة الس�لبية الي�وم يف تحري�ك بع�ض العقبات 
والحواجز التي تعرقل طريقك.

 ال تقلق من النتائج مهما كانت األجواء مضطربة من حولك.
 ابحث عن األمل والحب والحيوية. هناك قوى خارجية يف العمل تشجعك 

عى البحث عن الحرية.

خطط اليوم ملا تس�تطيع القيام به فعليا، واعلم أن هناك بعض 
الظ�روف التي قد تع�رتض طريقك، فاليوم يف الغال�ب مرهق، لذا 
ال تحمل نفس�ك ف�وق طاقته�ا، ربما تعتق�د أنك فهم�ت كل األمور 
وخطط�ت بطريق�ة صحيح�ة، ولكن رسعان م�ا تجد م�ا يعطلك عن 
هذا. ننصحك بالهدوء واالس�رتخاء، فربما تكون منفعال ولكن الغضب 

واالنفعال ال يحالن األمور.

ربما تعود اليوم بعض األمور التي تجاهلتها فيما س�بق 
يف عالقتك مع شخص ما لتطاردك.

 ال تقل�ق م�ن هذه األم�ور فربما يس�اعدك ش�خص ما عى 
اجتيازها يف هذا الوقت. 

اليوم أنت يف أفضل حاالتك العاطفية.. األمور قد وصلت منتهاها 
فكن جاهزًا لذلك.

التح�دث م�ع ش�خص ما تثق في�ه اليوم ق�د يتيح 
ل�ك فرص عمل جدي�دة. تفكر الي�وم يف تغيري حياتك 
املهنية. هذه الفرص تحتاج إىل مزيد من الحرص واالنتباه 

ألنك لم تفكر فيها من قبل.
 األم�ور هادئ�ة فلي�س هن�اك أي داع للش�عور بالتوتر أو 

القلق.

ك�ن متيقًظ�ا وح�اول أن تتحم�ل م�ا قد يح�دث لك، فالي�وم غري 
مناس�ب للتعامل م�ع بعض املش�اكل يف الحياة اليومي�ة – كإصالح 
بعض األغراض، املش�اكل املادية، وحتي بعض األمور الصحية الصغرية. 

ننصحك باالهتمام باألمور الصغرية، فستستغرق وقتا أقل مما تتوقعه.

تعرف الي�وم طريقا جديدا أو وس�يلة جديدة تزيد بها 
دخلك. 

تع�رف الي�وم معلوم�ات جدي�دة ولكن�ك تج�د صعوبها يف 
اس�تيعابها بالكامل اليوم، لذا دّون م�ا تريده يف مفكرتك حتى 

يمكن إعادة النظر فيها فيما بعد. 
استغل وقتك يف املساء يف ممارسة رياضة امليش.

األم�ور جي�دة لديك، لك�ن عليك اس�تغالل ه�ذا اليوم 
للقيام بااللتزامات املتوقفة منذ أسبوع أو أكثر. يف فرتة 
ما بع�د الظهر قد يحدث يشء أمامك يفقدك أعصابك، لكن 
لن يبقى مزاجك هكذا، فس�يبدأ بالتحس�ن من جديد يف املساء 
لبس�بب س�ماع بعض األخب�ار التي قد تصل�ك وتخص أمورك 

املالية أو العاطفيًة. 

احلمل

األسد

القوس

اجلوزاء

امليزان

الدلو

الثور

العذراء

اجلدي

السرطان

العقرب

احلوت

ربما تق�ي وقتا لطيفا الي�وم مع مجموعة م�ن األصدقاء 
األعزاء عى قلبك.

 ال تخ�ف من املجه�ول واندمج مع األصدقاء فهم يس�تطيعون أن 
يفهموك ويستوعبوا احتياجاتك. 

عليك أن تعلم أن الحوار هو أفضل وسيلة لتخطي أي مشكلة.

ربم�ا تضطر اليوم إىل تعديل بعض األمور- كطريقة تفكريك 
-من أج�ل التواصل مع طبيعة املواقف م�ن حولك. خذ حذرك 
فع�ى الرغ�م م�ن أن لديك رغب�ة ش�ديدة يف املجازف�ة واملغامرة 
والقيام بعمل جديد، إال أن لديك ش�عورا أيًضا بالحرص والثبات، 

فاستمع لهذا الشعور، وال تندفع.

غزل عراقي
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الالمي: لدينا مشاريع مشرتكة مع اجلانب املصري لدعم قطاع اإلعالم والصحافة

وزير اإلعالم املصري حيمل حتيات السيسي اىل رئيس الوزراء العراقي 
السوداني واحللبوسي يشيدان بالدور اإلجيابي لإلعالم العربي ويؤكدان حرص العراق على إقامة عالقات متوازنة

عدسة : قسم التصوير في نقابة الصحفيين / والمصور كريم العبودي 

بغداد/ الزوراء:
اش�اَد كل من رئيس مجلس الوزراء 
محم�د ش�ياع الس�وداني، ورئي�س 
مجل�س الن�واب محم�د الحلبويس، 
اعالم�ي  وف�د  اس�تقبالهما  خ�الل 
مرصي ال�ذي ي�زور الع�راق بدعوة 
العراقيني،  الصحفي�ني  م�ن نقاب�ة 
فيم�ا اكدا حرص الع�راق عىل إقامة 
محيطي�ه  م�ع  متوازن�ة  عالق�ات 
الوف�د  بح�ث  واإلقليم�ي،  العرب�ي 
وهيئ�ة  الصحفي�ني  نقاب�ة  م�ع 
التعاون  االعالم واالتص�االت قضايا 
املشرتك، يف حني كشف رئيس اتحاد 
الصحفي�ني العرب نقيب الصحفيني 
العراقي�ني مؤيد الالم�ي ، عن اتفاق 
الط�الق  مش�رتك  م�رصي  عراق�ي 
بالبلدين  الكرتونية خاص�ة  منص�ة 
الش�قيقني ، فض�ال ع�ن تعزيز اطر 

التعاون املشرتك.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
يف بيان تلقته “ال�زوراء”: أن “رئيس 
مجلس الوزراء استقبل محمد شياع 
الصحفي�ني  م�ن  وف�داً  الس�وداني، 
وس�ائل  مختل�ف  م�ن  واإلعالمي�ني 
رئي�س  برئاس�ة  املرصي�ة،  اإلع�الم 
املجلس األعىل لتنظي�م اإلعالم، وزير 
اإلعالم امل�رصي كرم ج�ر، بحضور 
رئي�س هيئ�ة اإلع�الم واالتص�االت، 
ورئي�س اتح�اد الصحفي�ني العرب، 

نقيب الصحفيني العراقيني”.
وأض�اف، أن “رئي�س الوف�د املرصي 
حم�ل تحّي�ات الرئيس امل�رصي عبد 
الفت�اح الس�ييس إىل رئي�س مجلس 
الوزراء، كما هنأه بمناس�بة تشكيل 
الحكومة وتويل مهاّمه رئيساً ملجلس 

الوزراء”.
ورح�ب الس�وداني، بحس�ب البيان، 
بالوفد اإلعالمي املرصي، ودعاهم إىل 
زيارة محافظة البرصة واالطالع عىل 
التحض�رات الجاري�ة إلقامة بطولة 
خليجي البرصة 25 التي س�تنطلق يف 

الس�ادس من كانون الثاني املقبل.
أن  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  وأك�د 
العراق م�ّر بظروف صعبة تمّكن من 
تجاوزه�ا، ولدى أبنائ�ه قصص من 
التضحية يف الحرب عىل داعش أبهرت 

العالم.
وأش�ار إىل حرص الع�راق عىل إقامة 
عالقات متوازنة مع محيطيه العربي 
واإلقليم�ي، وتحّدث ع�ن دور العراق 
املحوري باملنطقة وجهوده يف تقريب 
وجهات النظر املختلفة، وكل ما يعزز 
أم�ن املنطق�ة، مؤكدا الح�رص عىل 
تحقي�ق التكامل االقتصادي مع دول 
الج�وار واملنطقة، يف مس�ار تحقيق 
التنمي�ة واالزدهار للش�عب العراقي، 

والشعوب الشقيقة والصديقة.
يف غض�ون ذل�ك، أكد رئي�س مجلس 
النواب محم�د الحلبويس، أن مجلس 
النواب يدع�م تعزيز التعاون العراقي 
املرصي بما يخدم مصلحة الش�عبني 

الشقيقني.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الرملان 
يف بيان تلقته “ال�زوراء”: أن “رئيس 
مجل�س الن�واب محم�د الحلب�ويس، 
امل�رصي  اإلعالم�ي  الوف�د  اس�تقبل 
برئاسة رئيس املجلس األعىل لتنظيم 
اإلع�الم “وزي�ر اإلع�الم” ك�رم جر، 
الصحفيني  اتح�اد  بحض�ور رئي�س 
العراقيني  العرب نقي�ب الصحفي�ني 

مؤيد الالمي”.
ب  وأضاف، أنه “يف مستهلِّ اللقاء، رحَّ
الحلبويس بالوفد الضيف والذي يزور 
بغداد بدع�وة من نقاب�ة الصحفيني 
اإليجابي  بال�دور  العراقيني، مش�يداً 
لإلع�الم واألقالم املهنية التي تس�هم 
بتوحيد املواق�ف والرؤى العربية إزاء 
القضاي�ا املش�رتكة، و ش�هد اللق�اء 
األوض�اع  تط�ورات  ح�ول  نقاش�اً 
السياس�ية واالقتصادي�ة واألمنية يف 

البالد.
�ن موق�ف جمهوري�ة مرص  كم�ا ثمَّ
دع�م  يف  وش�عباً  حكوم�ًة  العربي�ة 
العراق، مؤكداً أن مجلس النواب يدعم 
تعزيز التع�اون العراقي املرصي بما 
الشقيقني،  الش�عبني  يخدم مصلحة 
مشراً إىل أهمية دور اإلعالم يف تعزيز 
ه�ذا التع�اون وتمت�ني العالقات بني 

البلدين.
م�ن جهت�ه، ع�رَّ الوف�د الزائ�ر عن 
شكره عىل حس�ن الضيافة وحفاوة 
االس�تقبال يف بغ�داد، مؤك�داً دعم�ه 
واس�تقراره  للع�راق  اإلعالم�ي 
وازده�اره، وأش�ار رئي�س الوف�د إىل 
أنهم سيكونون رسل السالم واملحبة 
ب�ني البلدي�ن الش�قيقني، وم�ن أجل 

وحدة الصف العربي.
م�ن جانب�ه، كش�ف رئي�س اتح�اد 
الصحفيني الع�رب نقيب الصحفيني 
العراقي�ني مؤيد الالمي ، ع�ن اتفاق 
عراقي مرصي مشرتك الطالق منصة 
الكرتونية خاصة بالبلدين الشقيقني 
، فض�ال ع�ن تعزي�ز اط�ر التع�اون 

املشرتك .
وذك�ر الالم�ي ، يف ترصي�ح للوكال�ة 

الوطني�ة العراقي�ة لالنب�اء/ نين�ا / 
:لدينا مش�اريع تعاون مش�رتكة مع 
الجانب املرصي لدعم وتطوير قطاع 
االعالم والصحافة خالل الفرتة املقبلة 
، فض�ال ع�ن دع�م وتأهي�ل ق�درات 
الصحفيني العاملني يف هذه القطاعات 
ورفدهم بتقنيات وتكنولوجيا االعالم 

االكرتوني والرقمي الحديثة “.
واض�اف “ س�تكون هن�اك منص�ة 
الكرتوني�ة مش�رتكة تخ�ص اخب�ار 
الع�راق وم�رص لتس�هم يف تعمي�ق 
الثقافي�ة  العالق�ات  وتعضي�د 
واالقتصادي�ة بني البلدين “، مبينا ان 
“ املنصة االلكرتونية ستكون بارشاف 
مش�رتك من قب�ل نقاب�ة الصحفيني 
العراقيني واتح�اد الصحفيني العرب 
واملجل�س االع�ىل لتنظي�م االعالم يف 
م�رص ، بالتع�اون مع هيئ�ة االعالم 

واالتصاالت “.
واوضح ، ان “ الفرتة املقبلة ستشهد 
سلس�لة لق�اءات واجتماع�ات فنية 
جديدة الستكمال االجراءات املتعلقة 
باملنصة العراقية املرصية االلكرتونية 
املش�رتكة ،تمهيدا للرشوع باطالقها 

للعمل يف الفضاء االعالمي قريبا “.
اىل ذلك، عق�د الوفد االعالمي املرصي 
رفيع املس�توى، برئاس�ة ك�رم جر 
رئيس املجلس االع�ىل لتنظيم االعالم 
“ وزير االعالم “، اجتماعا مع رئيس 
هيئة االع�الم واالتصاالت عيل املؤيد، 
الصحفيني  اتح�اد  بحض�ور رئي�س 
العراقيني  العرب نقي�ب الصحفي�ني 
مؤيد الالمي واعض�اء مجلس نقابة 
هيئ�ة  م�ن  واعض�اء  الصحفي�ني 

االتصاالت.

اوارص  تعزي�ز  االجتم�اع  وبح�ث 
التعاون املش�رتك بني وس�ائل االعالم 
والتلفزة العراقية واملرصية، وتحديث 
لوائح البث وقواعد السلوك االعالمي، 
فضال عن دور وسائل االعالم الرقمي 
ومنص�ات التواصل يف ترس�يخ القيم 
االعالمي�ة واملهني�ة الس�ليمة، ونب�ذ 
الظواه�ر املجتمعي�ة املحرض�ة عىل 
خطابات العنف والتطرف والكراهية 

والظواهر السلبية االخرى .
وقال�ت هيئ�ة االع�الم واالتصاالت يف 
بيان، انها عقدت اجتماعاً تنس�يقياً 
مع وفد املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم 
امل�رصي الذي وص�ل الع�راق صباح 
الس�بت برئاس�ة كرم جر وبحضور 
نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني مؤيد 

الالمي”.
وأضاف�ت ان “رئي�س هيئ�ة اإلعالم 
واالتص�االت عيل املؤي�د رحب بزيارة 
الوف�د املرصي الذي يتزامن مع ميالد 
السيد املسيح ورأس السنة امليالدية”، 
مش�يداً “بالتجربة املرصية يف املجال 
اإلعالمي وعمق العالق�ات التاريخية 

بني الشعبني الشقيقني”.
وأك�د أن “التع�اون الثنائ�ي يمك�ن 
املؤسس�ات  بالنف�ع ع�ىل  يع�ود  أن 
اإلعالمي�ة يف كال البلدي�ن ويس�هم يف 
إيجاد خط�اب إعالمي عرب�ي يتميز 
ع�ن  بعي�داً  والوس�طية  باالعت�دال 

الكراهية والعنف واإلرهاب”.
وقدم رئيس هيئة اإلعالم واالتصاالت 
رشحاً ع�ن “عمل الهيئة واملهام التي 
تقع عىل عاتقها ويف مقدمتها ضمان 
بيئة آمنة لإلعالميني فضالً عن إيجاد 
ترشيعات قانونية تسهم يف ممارسة 

املؤسس�ات اإلعالمي�ة عمله�ا ونقل 
اآلراء بش�فافية وحياد”، الفتاً إىل أن 
“التعاون بني هيئة اإلعالم واالتصاالت 
ونقاب�ة الصحفيني العراقيني أس�هم 
يف إيج�اد ن�وع من الحصان�ة لقطاع 
اإلعالم وذلك من خالل القرارات التي 
أصدره�ا مجلس القضاء األعىل حول 
آلي�ات التعامل القانوني مع العاملني 

يف املجال اإلعالمي”.
بدوره ش�كر كرم جر رئيس املجلس 
امل�رصي،  اإلع�الم  لتنظي�م  األع�ىل 
“حفاوة االستقبال العراقي بعد لقائه 
كل م�ن رئيس مجلس الوزراء محمد 
الس�وداني، ورئي�س مجلس  ش�ياع 

النواب محمد الحلبويس”.
“االس�رتاتيجية  ع�ن  رشح�اً  وق�دم 
اإلعالمية املرصي�ة وآلية التعامل مع 
الخط�اب الع�ام والح�د م�ن األخبار 
واملعلومات املضللة ومحاربة خطاب 

الكراهية والعنف والتحريض”.
وتطرق إىل “مش�اريع تعاون عراقي 
م�رصي يف مجاالت الن�رش والرتويج 
اإلعالمي، وبرامج التدريب للصحفيني 
والعامل�ني يف املؤسس�ات اإلعالمية، 
فض�اًل ع�ن تقدي�م الدع�م اإلعالمي 
واالقتصادي�ة  التجاري�ة  لألنش�طة 

املشرتكة بني البلدين”.
واقرتح رئيس املجلس األعىل لتنظيم 
لجن�ة  “تش�كيل  امل�رصي  اإلع�الم 
خاص�ة تأخ�ذ ع�ىل عاتقه�ا ملفات 
ترسيخ العالقات بني شعوب البلدين، 
باإلضاف�ة إىل لجنة مش�رتكة للعمل 
واالس�تثنائية  الطارئ�ة  الح�االت  يف 
بم�ا يضم�ن إيج�اد خط�اب إعالمي 

متوازن”.

كما اختت�م الوف�د االعالمي املرصي 
رفيع املس�توى، برئاس�ة ك�رم جر 
رئيس املجلس االع�ىل لتنظيم االعالم 
“ وزي�ر االعالم “، اجتماعه املش�رتك 
مع رئي�س اتح�اد الصحفيني العرب 
نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني مؤيد 

الالمي واعضاء مجلس النقابة .
كذلك، عق�د الوف�د االعالمي املرصي 
رفيع املس�توى، برئاس�ة ك�رم جر 
رئيس املجلس االع�ىل لتنظيم االعالم 
“ وزي�ر االعالم “، اجتماعا مش�رتكا 
العراقي�ني  الصحفي�ني  نقي�ب  م�ع 
مؤيد الالمي واعض�اء مجلس نقابة 
الصحفيني، وبحث االجتماع القضايا 
االعالمية ذات االهتمام املشرتك وسبل 
التع�اون ب�ني املؤسس�ات الصحفية 
البلدي�ن  يف  االعالمي�ة  والقطاع�ات 

الشقيقني.
ه�ذا ووصل اىل العاصم�ة بغداد، اول 
ام�س الس�بت، وف�د اعالمي مرصي 
رفيع املس�توى، برئاس�ة ك�رم جر 
رئيس املجلس االع�ىل لتنظيم االعالم 
“ وزي�ر االعالم “ ، بدع�وة من نقابة 

الصحفيني العراقيني.
وكان يف استقبال الوفد، رئيس اتحاد 
الصحفيني العرب نقيب الصحفيني 
العراقي�ني مؤي�د الالم�ي ورئي�س 
ش�بكة االعالم العراقي نبيل جاسم 
ورئيس هيئ�ة االع�الم واالتصاالت 

عيل املؤيد.
وزار الوف�د مبنى نقاب�ة الصحفيني 
العراقي�ني وكان يف اس�تقباله رئيس 
نقي�ب  الع�رب  الصحفي�ني  اتح�اد 
الصحفي�ني العراقي�ني مؤي�د الالمي 

واعضاء مجلس النقابة .


