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غير مخصص للبيع

نقل وتدوير ٨ مديري إدارات في «الشؤون»
بشرى شعبان

تأكيداً ملا نشرته «األنباء» 
فــي عدد يــوم االثنني، أصدر 
الشـــــؤون  وكيـــــل وزارة 
االجتماعية باإلنابة عبدالعزيز 
املطيــري عددا مــن القرارات 
اخلاصة بنقل وتدوير بعض 
مديــري اإلدارات في الوزارة، 
وقــد حصلت «األنبــاء» على 
نسخة منها. وشملت القرارات: 
نقل مديــرة إدارة التحقيقات 
والعقود عــذاري املتروك إلى 

إدارة املجالس واللجان، ومديرة إدارة التنمية 
التعاونية هيام اخلضير إلى إدارة املكتب الفني. 

كما قضت القرارات بنقل مديرة 
إدارة تنمية املجتمع دالل شجاع 
إلى «التحقيقــات والعقود»، 
ومدير إدارة املكتب الفني فايز 
الديحاني إلى «تنمية املجتمع»، 
ومدير إدارة املجالس واللجان 
مشــعل الرشــيدي إلى إدارة 
مكتب الوزيرة. ومت أيضا نقل 
مديرة إدارة األنشطة واإلعالم 
نادية النجادة إلى إدارة املرأة 
والطفولة، ومديرة إدارة املرأة 
والطفولة أماني الطبطبائي إلى 
«األنشــطة واإلعالم»، ومدير 
إدارة مكتب الوزير سعد العازمي إلى «الرقابة 

والتدقيق».

عبد العزيز املطيري

تواُفق السلطتني على زيادات املتقاعدين واملوظفني
مرمي بندق

حســمت احلكومة أمرها وأعلنت 
البدائل األفضل مباشرة ومنها العفو 
والبديل اإلستراتيجي للرواتب، مما أدى 
إلى قرار اللجنة املالية البرملانية سحب 
تقرير شــراء القــروض مقابل التزام 
احلكومة بزيادة الرواتب ومعاشــات 
املتقاعدين واملســاعدات االجتماعية 
للمطلقات واألرامل وحتسني مستوى 
املعيشة وإلغاء الفوائد الفاحشة على 

االستبدال.
وأكدت مصــادر حكومية رفيعة، 
في تصريحات خاصة لـــ «األنباء»، 
أن احلكومة سباقة في إعالن تعهدها 
رسميا منذ نوفمبر برفع احلد األدنى 
ملعاشــات املتقاعدين وزيادة األجور 
واملرتبات من خالل مشروعي قانون، 
وحتسني معيشــة أصحاب الظروف 
الصعبــة مــن املطلقــات واألرامــل 
واملتعثريــن فــي تســديد القروض 
بقرارات من وزارتي الشؤون واملالية، 
كاشفة عن أن احلكومة تعهدت رسميا 
بذلــك، حيث ورد فــي برنامج عملها 
الــذي قدمته فــي ٢٨ نوفمبر املاضي 
ملجلس األمة جميع األدوات التشريعية 
املطلوبــة للفئــات مثــل املتقاعدين 
واملوظفني واحلاصلني على مساعدات 
اجتماعيــة واملتعثريــن من تســديد 

القروض.
ويأتي حسم احلكومة استجابة ملا 
نشرته «األنباء» في ١٧ اجلاري حتت 
عنــوان «زيادات احلكومة مطروحة 
قبــل تقاريــر القــروض» ومحالــة 
إلــى املجلس في برنامــج عملها إلى 
جانب مساعدات «الشؤون» ودعوم 
«املالية»، لكن البطء الشديد والتردد 
في اتخاذ القرار أديا إلى األزمة، وجاء 
احلسم احلكومي سريعا جدا متمثال 

في اإلعالن رسميا مساء اليوم ذاته 
اعتماد مجلس الوزراء مرسوم العفو 
األميري اخلاص، وأمس األول مت نشر 
أسماء املشمولني في ملحق خاص من 

جريدة «الكويت اليوم».
وتأكيــدا ملــا انفــردت «األنبــاء» 
بنشــره في ١٥ اجلــاري حتت عنوان 
«لدى احلكومة ٦ بدائل جلميع فئات 
املواطنني» منها البديل االستراتيجي 
للرواتــب، وفــي ١٦ اجلاري نشــرت 
«األنباء» حتت عنوان «٣ خيارات أمام 
احلكومــة منها إعالن البدائل األفضل 
مباشــرة»، فقــد أعلن نائــب رئيس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء براك الشيتان في ١٨ اجلاري 
إجناز ديوان اخلدمــة املدنية البديل 
االستراتيجي للرواتب. ويتبقى اآلن 
خصوصا مع توافق الســلطتني على 
استعجال زيادة املتقاعدين تأكيدا ملا 
نشــرته «األنباء» في ١٠ يناير حتت 
عنوان «توافق السلطتني.. استعجال 
زيادة املتقاعدين»، أن يتم استعجال 
حتويــل التوافــق إلــى تقريــر يرفع 
إلى مجلس األمة واســتعجال اللجان 
إلجناز مشروع قانون زيادة معاشات 
املتقاعدين بحسب ما نشر في «األنباء» 
٨ اجلاري بعنوان «زيادة املتقاعدين 
والرواتب إلدراجهما في ميزانية ٢٠٢٣-
٢٠٢٤، مع املرونة الكافية إلعطاء كل 

ذي حق حقه».
وأما بالنسبة للمتعثرين في تسديد 
القروض، فأمر احلكومة معلن وواضح، 
فقــد طرحت احلكومــة مطلبني لرفع 
املعاناة على لسان وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ووزير الدولة لشــؤون 
اإلســكان والتخطيط العمراني عمار 
العجمي هما : متكينها من تقدمي بياناتها 
والتوافق مع املجلس، وسيتم ذلك من 

خالل صندوقي األسرة واملتعثرين.

احلكومة سّباقة بتشريعات «املطالب الشعبية» بإحالتها إلى البرملان في ٢٨ نوفمبر متضمنة مشروعي قانوني زيادات املتقاعدين واملوظفني ودعم أصحاب املعيشة الصعبة
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نابولينابولي
تستحق العنوة

يوسف عبدالرحمن يكتب  من إيطاليا:

محمد اجلالهمة

اعتمد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
طــالل اخلالــد أكبر حركة ترقيات في تاريخ الوزارة، والتي شــملت ٣١٩٣ ضابطا من مختلف 
الرتب، على أن تتم  الترقيات الشــهر اجلاري وفبراير ومارس. وبحســب إحصائية حصلت 
عليها «األنباء»، فإن عدد الضباط الذين ستتم ترقيتهم 
مــن رتبة عقيد إلى عميد يبلغ  ١٠٠ عقيد وجميعهم 
يرقون الشــهر اجلاري ويضعــون رتبهم اجلديدة، 
أمــا الضباط الذين ســتتم ترقيتهم مــن رتبة مقدم 
الــى رتبة عقيــد فيبلغ عددهــم اإلجمالي ٣٤٦، على 
أن يرقــى مقدم واحد إلى عقيد في الشــهر اجلاري، 
وبقية زمالئه البالــغ عددهم ٣٤٥ يرقون في مارس 
املقبل، أما بالنســبة للضبــاط املرقني من رتبة رائد 
الــى مقدم فيبلغ عددهــم اإلجمالي ٥١٠ ، يرقي منهم 
٥٠٩ فــي مارس، وضابط واحد الشــهر اجلاري. أما 
بالنســبة للضباط الذين ســتتم ترقيتهم من نقيب 
إلــى رائد فيبلــغ عددهم اإلجمالــي ٤٤٤ يرقى منهم 
٥ ضبــاط في يناير، والبقية ســيرقون الى رائد في 
شــهر مارس وعددهم ٤٣٩، أما بالنسبة للمرقني من 
مــالزم أول الى نقيب فعددهم اإلجمالي ٥٢٤ يرقون 
في يناير وفبراير ومارس بواقع ٢٠٥ في شهر يناير وضابط واحد في فبراير و٣١٨ في شهر 
مــارس، أما الضباط من مالزم إلى مالزم أول فســيرقون فــي  فبراير ومارس بإجمالي ١٢٦٩، 

بواقع ٣٣١ مالزما يرقون في فبراير، والبقية ٩٣٨ يرقون في مارس.

تطبق في يناير وفبراير ومارس.. و١٠٠ ضابط إلى عميد و٣٤٦ إلى عقيد 
و٥١٠ إلى مقدم و٤٤٤ إلى رائد و٥٢٤ إلى نقيب و١٢٦٩ إلى مالزم أول

منازل «املطالع» مضاءة خالل مارس املقبل

«التربية»: آلية جديدة لـ «اإلشرافية»

دارين العلي

توقعت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء، أن تبدأ 
الوزارة استقبال طلبات املواطنني إليصال التيار في مدينة 

املطالع خالل شهر مارس املقبل. 
وقالت املصادر إن قطاع شبكات النقل قد انتهى األسبوع 
املاضي من تشغيل جميع محطات اجلهد الفائق ٤٠٠ كيلو 
ڤولــت في املنطقة وعددها ٤ محطــات تعمل بكامل قدرتها 
 ،٢Z ،١Z :التشغيلية التي تبلغ حوالي ٤٠٠٠ ميغاواط وهي
٣Z، ٤Z. وأوضحت ان مطلع فبراير املقبل سيشهد بدء خطة 
تشغيل محطات التحويل جهد ١١/١٣٢ كيلو فولت وعددها ٣٦
محطة حتويل رئيسية، حيث سيتم البدء بتشغيلها تباعا 
وحســب اخلطة الزمنية املوضوعة لذلك. ولفتت املصادر 
إلى انه ومبجرد تشغيل محطات اجلهد املنخفض سيتمكن 
قطاع شبكات التوزيع من ايصال التيار الى محطات التوزيع 
الفرعية اجلاهزة في املنطقة، الفتة إلى املنازل اجلاهزة ميكن 

أن يصلها التيار بحلول شهر مارس املقبل.

عبدالعزيز الفضلي

أعلن املتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة عن 
تعديل القرار الوزاري بشأن شروط شغل الوظائف اإلشرافية 
التعليمية. وأوضح الوهيدة أنه مت تعديل النسبة في كل من 
االختبار اإللكتروني واملقابلة الشخصية للوظائف اإلشرافية 
التعليمية من ٣٠٪ نســبة حتصيل االختبار اإللكتروني إلى 
٥٠٪، وتعديل نســبة املقابلة الشــخصية إلــى ٥٠٪ بدال من 
٦٠٪، كما مت إلغاء درجة اجتياز الدورة التدريبية التأهيلية 

ملجتازي االختبار التحريري.

الكويت حتفر ٤٠٠ بئر جديدة للحفاظ 
على إنتاج ٢٫٨٥٠ مليون برميل العام احلالي

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط الكويت 
وضعت خطة لرفع الطاقة االنتاجية للنفط خالل السنة املالية احلالية 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ للوصول إلى إنتاج متاح يعادل ٢٫٨٥٠ مليون برميل يوميا، 
مشــيرة الى ان الشركة تعمل على تنفيذ عدد من املبادرات لتحسني 
االنتاج فــي مختلف مناطق العمليات وتنفيذ ما يعادل ١٧٩٤ عملية 
صيانة آبار وحفر ما يعادل ٤٠٠ بئر. وقالت املصادر انه من املتوقع 
ان يدخل مركز جتميع ٣٢ خالل املرحلة املقبلة وعدد من مشروعات 
معاجلة املياه في جنوب وشرق الكويت.  واشتكت املصادر من تأخر 
تنفيذ بعض املشاريع النفطية في البالد نتيجة طول الدورة املستندية 
خصوصــا للعقود ذات الصلــة باحملافظة على اإلنتاج كعقود أبراج 
إصالح اآلبار واملضخات وأنابيب التدفق وطول فترة االعتمادات من 

اللجان وخصوصا اجلهاز املركزي للمناقصات العامة.

الشيخ طالل اخلالد

اخلالد يعتمد أكبر 
ترقيات في «الداخلية»

سحب «القروض» حال التزام احلكومة بالزيادات
ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 

رشيد الفعم ـ سلطان العبدان 
بدر السهيل ـ عبدالعزيز املطيري

كشف رئيس جلنة الشؤون 
املاليــة واالقتصادية البرملانية 
النائب شــعيب املويزري، عن 
اتفــاق أعضــاء اللجنــة علــى 
ســحب التقرير اخلاص بشراء 
القروض في اجللسة املقبلة حال 
قدمــت احلكومــة التزاما ملزما 
بتحقيق عدد من املتطلبات. وقال 
املويزري ان اللجنة تسلمت خالل 
اجتماعها أمــس الرد احلكومي 
بشأن تقرير اللجنة عن االقتراح 
بقانون لشراء القروض واملدرج 
على جدول أعمال مجلس األمة، 
مشيرا الى ان ردود احلكومة غير 
إيجابيــة حول التقرير اخلاص 
القــروض.  وأوضــح  بشــراء 

قدموا تعهدا حــول هذه األمور 
فسنقوم بســحب تقرير شراء 
القروض. من جانبها، أوضحت 
النائبة عالية اخلالد موقفها من 
موضوع زيــادة املكافأة املالية 
للطلبة الدارســني فــي جامعة 
الكويت ومعاهد التطبيقي، والذي 
نوقش في اجتماع جلنة التعليم 
والثقافة واإلرشاد أمس األول، 
مشــيرة الى أنهــا امتنعت عن 
التصويت لعدم وجود دراسات 
حقيقيــة ومعلومــات من قبل 
وزارة املالية أو جامعة الكويت 
عن هذا األمــر، منتقدة حضور 
احلكومة أكثر مــن اجتماع من 
دون دراسات مسبقة للموضوع 
محــل النقــاش. وأوضحت أن 
املوافقة على الزيادة مسؤولية 
ينبغي أن تبنى على دراســات 
ومعلومات باعتبار أن املوضوع 

املويــزري: إذا قدمــت احلكومة 
فــي اجللســة املقبلــة التزامــا 
الرواتــب واملعاشــات  بزيــادة 
التقاعدية واملساعدات االجتماعية 
للكويتيات املطلقــات واألرامل 
وعملت على حتســني مستوى 

املعيشة وضبط األسعار وإلغاء 
الفوائد الفاحشــة على قروض 
االســتبدال فإن اللجنة ستقوم 
فورا بسحب تقريرها بشأن شراء 
القروض. وأضاف: أيدينا التزال 
ممدودة للحكومة للتعاون، وإذا 

يخص املال العام، مشــيرة إلى 
أن موافقتها على زيادة الطلبة 
املبتعثــني باخلــارج اســتندت 
إلى دراســة من وزارة التعليم 
العالي اســتمرت عاما ونصف 
العــام. وبينــت أن تلك الزيادة 
مستحقة ومدروســة وموزعة 
بشكل جيد باختالف الدول التي 
يــدرس أبناؤنا فيهــا، مضيفة: 
«بالنســبة ألبنائنــا الدارســني 
بالداخل نحتاج إلى وجود بيانات 
ودراسات عن التضخم احلاصل 
داخل الكويت أو آليات السيطرة 
عليــه وهل الـ ٥٠٪ كافية أم ال. 
وقالت «من املمكن أن تكون نسبة 
الزيادة غير كافية، باعتبار عدم 
وجود دراسات وبيانات، لذلك 
قررت عــدم املوافقة وطالبتهم 
بتقــدمي معلومــات عــن هــذه 

الزيادة».

عالية اخلالد: امتنعت عن التصويت على زيادة مكافأة الدارسني في الداخل بسبب غياب البيانات احلكومية

عالية اخلالدشعيب املويزري

م.أحمد املنفوحي وم.سعد احمليلبي وم.محمد الزعبي في حفل تكرمي 
مسؤولني في البلدية مبناسبة تقاعدهم      (محمد هاشم)

املنفوحي 
م عـددًا  كرَّ
من قيادات 

البلدية: 
عملوا بإخالص 

لتطوير 
القطاعات
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ثالث أكبر مدينة في إيطاليا بعد روما وميالنو وتشتهر بالبيتزا

يسميها الطليان (نابل) وباإليطالية: Napoli وهي ثالث أكبر مدن إيطاليا بعد روما وميالنو.

وصلنا صباح األربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ مدينة نابولي والتي يبلغ عدد ســكانها: ٣٫٨٥ ماليني (ثالثة ماليني و٨٥ ألف نسمة) حسب 

إحصاء ٢٠١٨. ميناؤها ذو إطاللة جتمع العراقة والسبق احلضاري لكثرة احلاويات القادمة من ارجاء العالم.

سميت مبملكة نابولي ودولة النبطان وهي مملكة برزت في اجلزء اجلنوبي من شبه اجلزيرة اإليطالية وكانت ما تبقى من مملكة 

صقلية القدمية بعد انفصال جزيرة صقلية في ١٢٨٢ ثم برزت باسم مملكة صقلية ثم احلقت بها تسمية نابولي لتميزها عن النظام 

احلاكم القائم في جزيرة صقلية.

تستحق مدينة نابولي (العنوة) ألنها جتمع سحر العالم القدمي واملالمح العصرية اآلن وتبرز في البناء املعماري العصري وتتميز اآلن 

كونها واحدة من اقدم املدن األوروبية، حيث تضم كثيرا من اآلثار واملعالم التاريخية ما جعلها تبرز على املدن األخرى في إيطاليا.

بقلم : يوسف عبدالرحمن
y.abdul@alanba.com.kw

حجم البضائــع الواصلة واملصدرة من وإلى 
هذا البلد احليوي بكل فعالياته.

تتيح لك نابولي كل انواع املواصالت بدءا من 
النقل البري واجلوي والقطار وحتى الدراجة 

النارية والدراجة الهوائية.
تتميز بكل انــواع التاريــخ واحلضارات 
واملعالم التاريخية واألثرية والقطاع واملتاحف 
وجتمع القدمي مع احلداثة ولعل ابرز املتناقضات 
هو استشــعار الطابــع العربــي األصيل في 

شوارعها ونخلها.
مــا أجمل ان تزور قلعــة ديلوفو او نوفو 

والتذكرة ٥ يورو ومدة الزيارة ساعتان.
عجيبة أنفــاق نابولي والقصــور امللكية 
التاريخية واملتاحــف خاصة متحف نابولي 

الوطني.

محطتنا القادمة مايوركا

واألحذيــة واملالبــس واألحزمــة والقفــازات 
والسالسل.

أفضل شهر لزيارتها

سألت العاملني في الكروز البحري وأصحاب 
احملــالت التــي دخلتها عن افضــل وقت لزيارة 
نابولي فقالوا جميعا في شهر ابريل اي الربيع 
والصيف ويســتطيع الزائر في هــذا الوقت ان 
يحصــل على خصومات ممتــازة، حيث تعتبر 
نابولي احد ابرز املدن املشــهورة بوجود كثرة 
من الزوار والسياح والذين يقصدونها في هذه 

الفترة للتسوق والسياحة.
تفوق نابولي!

ساحرة نابولي يأخذك الوقت ما لم تتدارك 
نفســك فهي متعددة اجلوانب السياحية من 

حيث امللبس واملأكل واملشرب.
نظرة واحــدة على مينــاء نابولي تعرف 

حيث تتوافر في ســوق بورتا نوالنا وهناك 
تســتطيع ان حتصل على األسماك الطازجة 

او اململحة.
تسوق نابولي

تستطيع في الفترة التي تتوقف بها سفينتك 
(اكــروزك البحري) أن تنــزل نابولي وتتجول 
في االســواق احمليطة بامليناء وهناك املئات من 
املتاجر املتخصصة والراقية ومحالت التحف او 
املالبــس القدمية والهدايا او احملالت التي تبيع 

املاركات العاملية.
من األســواق التي تســتطيع زيارتها سوق 
(فياتوليدو) وهو من الشــوارع الرئيســية في 
املدينة وستجد محالت قدمية والتجزئة ومحطة 

املترو.
مقاطعة شيا

منطقة شــيا: Chiaia District شارع رئيسي 
للتسوق، فيه كثير من العالمات التجارية الفاخرة 
والبوتيكات الراقية التي متتد على طوال الشارع 
وهو من الشوارع املهمة للمهتمني بتجربة التسوق 

باستمتاع وتنوع فريد.
سوق بوجيوريل

يشتهر سوق بوجيوريل مبنتجاته اجللدية 
الفاخرة من مالبس وأحذية وحقائب والتي لها 

عالمة وماركة عاملية.
في هذا الشــارع هناك اكثر مــن ٥٠٠ متجر 
منتشــرة في جميع انحاء الشــارع تقدم لك كل 
متطلباتك التســويقية وفيه ايضــا العديد من 

املطاعم املشهورة والكافيهات واألكشاك.
سوق أكواريا

يعتبر ســوق Acurreia احد افضل االسواق 
النابوليــة لبيع اجللــود املعروضة في نابولي 
وايطاليا ويعرض كثير من املشغوالت االيطالية 
الشهيرة التي عرف بها الطليان خاصة احلقائب 

علــى جتربة (املطبخ النابولــي) حيث تتميز 
نابولي بأنها الوجهة األولى لعشــاق األطعمة 
اإليطالية مثل البيتزا والباســتا واملعكرونات 
وفي الســابق كان الطعام في نابولي يســلق 
فــي افران احلطــب مما يجعل رائحــة البيتزا 
املطهــوة في افران احلطب مكان جتريب طبخ 
النار اخلشبية ما جعل اليونسكو تسجلها احد 

أماكن التراث العاملي.
معالم جذب

تزخر نابولي بأنهــا متلك عددا كبيرا من 
مطاعم البيتزا الرائعة وهناك حتفة معمارية 
بنيــت على الطراز الباروكي تعود الى القرن 
السادس عشر، كما توجد كاتدرائية دوومو: 
Duomo الرومانيــة التي انشــئت فــي القرن 

الثالث عشر.
وهنــاك مدينة بومبــي التاريخية األثرية 

وجتسد الفن الروكوكو املعماري.
خليج نابولي بنخله الباسق طريق ممتد 
يشجعك على املشي وأنت تشاهد الشروق او 

الغروب بجوار خليج نابولي الساحر.
عربنا!

يعتاد املسافرون العرب تسلق جبل فيزوف 
أو يــزورون األماكن الســياحية فــي نابولي 
ونقاط االهتمام مثــل اماكن الترفيه واملعالم 
التاريخية والواجهة البحرية والشواطئ خاصة 

في الصيف.
كما يوفر متحــف نابولي األثري الوطني 
فرصة لزواره ملعرفــة تاريخ نابولي اضافة 
الى التســوق خاصة قطــاع األزياء واملالبس 
واألحذيــة والعطــور والتحف واملشــغوالت 

اليدوية الغالية.
سوق بورتا!

زرت ســوق بورتا وشاهدت عمليات بيع 
اخلضار والفاكهة واألسماك مبختلف أنواعها، 

اشــتهرت نابولي على مــدار التاريخ بأنها 
املدينة الساحرة موطن صناعة البيتزا.

عزيــزي القــارئ، جميلة هــي نابولي بكل 
مقوماتها الســياحية وإرثهــا التاريخي، ولعل 
جتربة مطاعمها مرة في العمر جتربة تستحق 
العناء خاصة وأنت تشــم البيتــزا وكل أنواع 
الطاجن اإليطالي واملعكرونات والباستا وميكنك 
ان تشــاهد القالع واملتاحف وتسمع كل انواع 
املوسيقى في شــوارعها وحواريها من األفراد 

أو الفرق املتنوعة.
املدن اإليطالية

يوفــر لك الكروز البحري فرصة في عمرك 
لالطــالع على املــدن اإليطاليــة اجلميلة مثل: 

فلورنسا - ميالنو - روما والبندقية.
وتتنوع هذه املدن التاريخية بعبق التاريخ 
وخاصة القالع واحلصون وايضا دور األزياء 

والفن والرياضة.
زيارة جلنوة والسبيتسيا ونابولي ومايوركا 

جتعلك تعاود احلنني لزيارتها.
ما مييز نابولي!

تعد نابولي من أكبر املدن اإليطالية وتتميز 
مبزيجها السياحي وسحر أماكنها القدمية ومالمح 

جنباتها بالبناء العصري.
تعتبر نابولي من اقدم مدن اوروبا وتزخر 
بالكثير من املعالم الفنية واملعمارية واحلضارية 
والسياحية والرياضية واألثرية وفيها بركان، 
كما تضم عددا كبيرا من الكنائس والقصر امللكي 
وجزيرتي كابري واسكيا املتجاورتني، صنفتها 
اليونسكو في قائمة التراث العاملي وفيها مدينة 
بومبي األثرية. كما ان نابولي كانت من اراضي 
الدولــة العثمانيــة ملدة قصيرة. عدد ســكانها 

٩٦٦١٤٤ نسمة حسب إحصاء ٢٠١٨.
مدينة عشاق األطعمة

وأنــا أجوب املدينة الحظت لهف الســياح 

مارادونا والبيتزا!
إذا زرت نابولي ولم تتناول البيتزا اإليطالية الشهيرة فلقد طافك املطبخ اإليطالي!

كل الســواح حريصون على قضم قطع من البيتزا باجلنب او اخلضار التي اعطت 
نابولي شهرة عاملية وصلت الى كل سياح العالم.

بالفعل جلست في مطعم البيتزا مع هؤالء السياح وأكلنا بيتزا لذيذة ومقرمشة!
ولفت نظري ان كل محالت السوفير (التذكاريات) تعرض اما صور دييغو مارادونا 

او تذكارياته املختلفة.
يقول جولي البنغالي العامل في احد محالت السوفير (التذكاريات) إن الشعب اإليطالي 
يحب ويعشق نادي نابولي ومارادونا لعب لهذا النادي العريق الذي تأسس في ١٩٢٦
وعندمــا وصل مارادونا ولعب وقف مع صفوف العمال والفقراء وتبرع لهم فصار 

الشعب االيطالي يعشقه لهذا الدور االنساني.

التفاصيل ص٧
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

العراق بطل «خليجي ٢٥»  

توج منتخب العراق بلقب 
بطولــة كأس اخلليج العربي 
«خليجي زين ٢٥» للمرة الرابعة 
فــي تاريخــه بعد فــوزه على 
منتخب ُعمان ٣-٢ في املباراة 
النهائية التي أقيمت أمس على 
ملعب «جذع النخلة» في مدينة 

البصرة العراقية.
املبــاراة مهــددة  وكانــت 
بالتأجيــل ورمبــا نقلهــا الى 
دولة محايدة، وذلك في أعقاب 
احتشــاد أكثــر مــن ١٥٠ ألف 
مشجع من اجلماهير العراقية 
في محيط ملعب املباراة سعيا 
حلضــور نهائــي أول بطولة 
يستقبلها العراق منذ أكثر من 
٤٠ عاما، األمر الذي نتجت عنه 
وفاة شــخص على األقل، فيما 
أصيب العشرات بجروح، نتيجة 
تدافع املشجعني للدخول بقوة 

إلى ملعب جذع النخلة.
وفي أعقاب احلادث توجه 
رئيس الوزراء العراقي محمد 

شياع السوداني إلى البصرة، 
وعقد اجتماعا عاجال مع عدد 
من الوزراء ومحافظ البصرة، 
وبعــد جهود كبيــرة أعلن أن 
القوات األمنية سيطرت على 
الزحام وان اجلماهير بدأت في 
االنسحاب نحو بوابات اخلروج 
ما نتج عنه انخفاض الضغط 

على بوابات الدخول.
كمــا أعلن االحتاد العراقي 

إقامة املباراة النهائية خلليجي 
٢٥ فــي موعدهــا احملدد، وفي 
أعقاب ذلك قرر احتاد كرة القدم 
العماني ســحب جماهيره من 
امللعب وأيضا عودة جماهيره 
املوجودة في مطار البصرة إلى 
ســلطنة عمان بعدما جلست 
اجلماهير العراقية التي دخلت 
امللعب فــي املقاعد املخصصة 

لهم.

بعد فوضى عارمة للجماهير العراقية تسببت في وفاة شخص وإصابة العشرات

فرحة املنتخب العراقي بتسجيله أحد أهداف املباراة  

إسعاف أحد املصابني من اجلماهير                    (أ.ف.پ)

التفاصيل ص١٩


