
بغداد/ الزوراء:
بحَث رئيس تحالف فتح هادي العامري، 
جينـني  املتحـدة  األمـم  مبعوثـة  مـع 
بالسخارت سبل معالجة األزمة الراهنة. 
تلقتـه  العامـري  ملكتـب  بيـان  وذكـر 
”الـزوراء“: ان رئيس تحالف فتح هادي 
العامري، استقبل يف بغداد مبعوثة األمم 

املتحـدة جينني بالسـخارت، الفتا اىل أن 
”الجانبني بحثا أبرز مسـتجدات الوضع 
السيايس وسـبل معالجة األزمة الراهنة 
واستمرار دعم الجهود الوطنية املبذولة 
لتقريـب وجهـات النظـر بـني الفرقاء 
ملعالجة االنسـداد السـيايس القائم منذ 

عدة شهور“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت رشكـة تسـويق النفـط الوطنية 
{سـومو} التزام العراق بمقررات منظمة 
أوبـك الخاصة بزيـادة اإلنتـاج النفطي.

واتفق أعضـاء منظمة أوبك بلس، مؤخراً 
عىل زيادة يف سـقف اإلنتاج لشـهر أيلول 
املقبـل بإضافـة كميـة 100 ألـف برميل 
باليـوم، وبحسـب املنظمـة فـإن حصة 
اإلنتـاج الخـاص بالعـراق لشـهر أيلـول 
حددت بكميـة أربعة ماليـني و 663 ألف 
برميل يومياً.وقال مدير عام الرشكة، عالء 
اليارسي، يف ترصيح صحفي: إن ”منظمة 
الـدول املصـدرة للنفـط (أوبـك) ألزمـت 

العـراق مؤخرا بزيـادة صادراته النفطية 
إىل 3 ماليـني و 800 ألـف برميـل يومياً“ 
مبيناً أن ”هذه الزيادة ال يمكن أن تؤثر يف 
الخزين االسرتاتيجي للنفط“.وأضاف: أن 
زيادة صـادرات العراق تتناسـب بصورة 
طرديـة مـع ارتفـاع مسـتويات اإلنتاج 
املخطط لها ضمن اتفاقية (أوبك) والدول 
املؤتلفـة معها.وبـني: ان كميـة النفـط 
املصدر لشـهر تموز بلغت 102 مليون و 
385 ألفـا و 49 برميـًال، بلغـت عائداتها 
األوليـة 10 مليارات و 541 مليوناً و 594 

ألفا و 258 دوالراً.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلَن مكتب السـيدة األمريكية األوىل جيل 
بايـدن، أن الفحوصـات أثبتـت إصابتهـا 
بفـريوس كورونا.وقالـت مديـرة مكتب 
جيل بايدن، إليزابيث ألكسـندر يف بيان إن 
نتيجـة االختبـار الروتيني للسـيدة األوىل 
يـوم أمـس االثنـني جـاءت سـلبية، ”ثم 
ظهرت عليها أعراض تشـبه أعراض الربد 
ليلـة االثنني“.وأضافـت: ”جـاءت نتيجة 
االختبـار الرسيـع (RPCR) سـلبية مرة 
أخـرى، لكـن اختبـار تفاعـل البوليمرياز 
املتسلسـل (PCR) جـاء إيجابيا“، مؤكدة 
أن ”السـيدة األوىل مطعمة بشـكل كامل، 
كما أنها حاصلة عىل جرعتني معززتني“.

وأوضحت أن ”السيدة األوىل لديها أعراضا 
 ،Paxlovid خفيفة، وستبدأ يف تناول عقار
املضاد للفريوسات“، مشرية إىل أن ”بايدن 
موجودة حاليا يف مسكن خاص يف ساوث 
كارولينا وسـتعود إىل املنزل بعد أن تتلقى 
اختباريـن سـلبيني متتاليـني لكوفيـد“.
وتأتي إصابة جيـل بايدن بالفريوس، بعد 
حوايل أسـبوعني مـن شـفاء الرئيس جو 
بايدن، من ”إصابة ارتدادية“ من كورونا.
يذكر أنه يمكن أن تسجل حاالت االرتداد يف 
املرىض الذين يتناولون عقار ”باكسلوفيد“ 
عندما تكون نتائج اختبار املريض سلبية 
للفريوس، ثم تظهر نتيجة اختبار إيجابية 

مرة أخرى بعد بضعة أيام.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قالِت السفارة الروسية يف واشنطن، 
التـي ال  إن السـلوكيات األمريكيـة 
تراعـي مصالح وأمن الدول األخرى، 
تسـاهم يف زيادة املخاطـر النووية.

وأضافـت السـفارة، يف بيانهـا الذي 

ترصيحـات  خلفيـة  عـىل  نرشتـه 
اإلدارة األمريكية بأن سـلوك روسيا 
ال يتوافـق مع صفـة الدولة النووية 
املسـؤولة: ”تواصل الواليات املتحدة 
اليوم، العمل بدون أخذ أمن ومصالح 
الـدول األخـرى يف االعتبـار، وهو ما 

يسـاعد يف زيادة املخاطـر النووية“.
وقالت السـفارة: ”من املروع سماع 
اتهامات من دولة قصفت هريوشيما 
أن  الـذري،  بالسـالح  وناغازاكـي 
روسـيا تترصف بشكل غري مسؤول 
يف املجال النووي“.ونصحت السفارة 

الروسية، الجانب األمريكي ”بالتمعن 
باهتمـام يف سياسـته النوويـة بدال 
من توجيه اتهامات عديمة األساس 
ضد الـدول التـي ال تتطابق وجهات 
نظرهـا بشـأن النظـام العاملـي مع 
وجهـات نظـر الواليـات املتحـدة“.

وشـددت السفارة الروسـية عىل أن 
الخطـوات األمريكيـة، الهادفة لجر 
روسـيا إىل حرب هجينة، قد تؤدي يف 
سياق الوضع يف أوكرانيا، إىل تصعيد 
وصدام عسـكري مبـارش بني الدول 

النووية.

الزوراء/ حسني فالح:
تأثـر  بعـدم  املواطنـني  مختصـوَن  طمـأَن 
غياب املوازنـة عىل رواتـب املوظفني وتمويل 
املشـاريع، وفيما اكدوا استمرار العمل بنظام 
١ عىل ١٢ يف التمويل وفق قانون االدارة املالية، 
فيمـا حذروا مـن انعكاس االزمة السياسـية 
عىل الوضع املايل يف البلد.وقال املتحدث باسـم 

االمانـة العامة ملجلس الـوزراء، حيدر مجيد، 
يف حديث لـ»الزوراء»: ان املشـاريع اآلن لسنة 
٢٠٢٢ تعمـل ولم تتأثر بغيـاب قانون موازنة 
٢٠٢٢. الفتـا اىل: ان هنـاك أمـواال مخصصة 
ضمن موازنـة ٢٠٢١ وتعمل اآلن املؤسسـات 
الرسمية بحسـب قانون االدارة املالية بنظام 
١ عىل ١٢ لتمويل هذه املشـاريع.واضاف: ان 

اقـرار قانون االمن الغذائي الطارئ الذي أقره 
مجلس النواب تم خاللـه تخصيص مبالغ اىل 
عدد من املشـاريع يف اغلـب املحافظات وهذا 
القانـون قد دخـل حيز التنفيـذ واآلن ترصف 
هذه االموال بحسـب القانون.من جهته، قال 
الباحـث يف الشـأن االقتصـادي نبيـل العيل يف 
حديث لـ»الزوراء»: انه لم يعد لقانون املوازنة 

العامـة أهمية كبـرية القراره بوجـود قانون 
االدارة املاليـة وتعديالته الذي منح صالحيات 
انفاق واسـعة للحكومة االصيلـة او حكومة 
ترصيف االعمال (صالحيات االنفاق التشغييل 
باالضافـة لصالحيـات انفـاق جـزء كبري من 

االنفاق االستثماري).

غزة/ متابعة الزوراء:
اإلرسائيـيل،  االحتـالل  جيـش  أقـرَّ 
بمسـؤوليته عن مقتل خمسة أطفال 
فلسطينيني يف اليوم األخري من العدوان 
عـىل قطاع غـزة يف ٧ من أغسـطس/ 
آب الحـايل، فيما طالـب ممثل االتحاد 
الفلسـطينية،  األرايض  يف  األوروبـي 

بورغسـدوف،  فـون  كـون  سـفني 
بمحاكمـة مـن ارتكـب جرائـم قتـل 
املدنيـني هنـاك. وذكـرت  اسـتهدفت 
صحيفـة «هآرتس» اإلرسائيلية، امس 
الثالثـاء، أّن تحقيقـاً أجـراه جيـش 
االحتالل دّل عىل أّن األطفال الخمسـة 
الذيـن تـرتاوح أعمارهـم بـني ٤ و١٧ 

عامـاً قـد قتلـوا بغارة شـنها سـالح 
الجـو اإلرسائيـيل عىل محيـط مقربة 
«الفالوجـا» التـي تقـع رشق مخيـم 
جباليـا، شـمايل قطاع غزة.وأشـارت 
الصحيفـة إىل أّن التحقيـق دّل عىل أن 
حركة «الجهاد اإلسالمي» لم تطلق أي 
صواريخ من هـذه املنطقة.واألطفال 

الذين استشـهدوا يف الغارة اإلرسائيلية 
هم: جميل نجم الدين نجم (٤ أعوام)، 
جميل إيهاب نجـم (١٣ عاماً)، نظمي 
فايـز أبـو كـرش (١٤ عامـاً)، حامد 
حيـدر نجم (١٦ عاماً)، ومحمد صالح 
نجـم (١٧ عاماً). وأشـارت الصحيفة 
إىل أّن جيـش االحتالل حّمـل يف البداية 

املسـؤولية عن  «الجهـاد اإلسـالمي» 
مقتـل األطفـال إال أنـه غـرّي روايتـه 
بعد إجـراء التحقيق الداخـيل. وأصدر 
جيـش االحتالل بياناً، بعيد اإلعالن عن 
استشـهاد األطفال الخمسة، نفى فيه 

أن يكون قد هاجم تلك املنطقة.
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الخرطوم/ الزوراء:
قـاَل العميـد عبدالجليـل عبدالرحيـم، الناطق الرسـمي 
باسـم املجلس القومـي للدفاع املدني السـوداني، إن عدد 
ضحايـا الفيضانات والسـيول ىف السـودان ارتفع إىل 75 
قتيال.كما تسـببت الفيضانات بتدمري نحـو ثمانية آالف 

منزل كليـا وألحقت األرضار جزئيا بنحو 15 ألف منزل يف 
كافة أنحاء البالد.ويشـهد السودان أمطارا غزيرة أدت إىل 
حدوث سيول وفيضانات عارمة، شملت واليات نهر النيل 
وشـمال كردفان وسـنار والجزيرة والنيل االبيض وكسال 

والقضارف.

بغداد/ الزوراء:
تراجعت أسـعار النفط امس الثالثاء، بعد 
أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة لآلمال 
من الصني، أكرب مشرت للخام، املخاوف من 
حدوث ركود عاملي.وكانـت العقود اآلجلة 
عوضـت خسـائرها يف وقـت سـابق مـن 
الجلسـة، لكنها عادت للهبوط مرة أخرى، 
إذ تراجـع برنـت إىل 92.6 دوالراً للربميـل، 
فيما انخفضت العقـود اآلجلة لخام غرب 
تكسـاس الوسيط األمريكي 86.81 دوالراً.
وهـوت العقود اآلجلـة للنفـط بنحو 3% 
خالل الجلسة السابقة، بحسب ”رويرتز“.

خفـض البنـك املركـزي الصينـي أسـعار 
الفائـدة عىل اإلقراض إلنعـاش الطلب بعد 
أن أظهرت بيانات تباطؤ االقتصاد بشـكل 
غـري متوقـع يف يوليو/تمـوز مـع تقلص 

نشـاط املصانـع والبيع بالتجزئة بسـبب 
سياسـة بكـني الصارمة (صفـر كوفيد) 
وأزمـة عقارات.وتابـع املسـتثمرون عـن 
كثـب محادثـات إحيـاء االتفـاق النووي 
اإليرانـي املربم عـام 2015. وقال محللون 
إن مزيـدا مـن النفط قد يدخل السـوق إذا 
قبلـت إيـران والواليـات املتحـدة اقرتاحا 
مـن االتحـاد األوروبي من شـأنه أن يرفع 
العقوبات عـن صادرات النفـط اإليرانية.
وقال مسؤول يف االتحاد األوروبي إن إيران 
ردت االثنني عىل مسودة النص ”النهائية“ 
لالتحاد األوروبي إلحيـاء االتفاق النووي، 
لكنـه لم يقدم تفاصيل عن رد إيران. ودعا 
وزيـر الخارجية اإليرانـي الواليات املتحدة 

إىل إبداء مرونة لحل ثالث مسائل متبقية.
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بغداد/ الزوراء:
دعـا رئيس مجلس الـوزراء مصطفى 
الكاظمـي، قادة القوى السياسـية اىل 
اجتماع وطني اليـوم االربعاء يف قرص 
االنسـداد  ان  اكـد  الحكومـة، وفيمـا 
السيايس انعكس عىل تشكيل الحكومة 
وعىل غياب املوازنة، شدد عىل رضورة 
التحـيل بالصـرب والشـجاعة، يف حني 
قـدَم وزيـر املالية، عيل عـالوي، امس 
الثالثاء، اسـتقالته مـن منصبه خالل 
جلسـة مجلس الوزراء، وتكليف وزير 
النفط احسان عبد الجبار بمهام ادارة 

الوزارة بالوكالة.
تلقتـه  بيـان  يف  الكاظمـي  وقـال 
”الزوراء“: انه من منطلق املسـؤولية 
الوطنية املشرتكة التي تجمع العراقيني 
عىل مبدأ حفظ وحـدة العراق، وأمنه، 
واسـتقراره؛ أدعو اإلخوة قادة القوى 
السياسية الوطنية إىل اجتماع وطني يف 
قرص الحكومة (اليوم) األربعاء؛ للبدء 
يف حوار وطني جاد والتفكري املشرتك؛ 
من أجل إيجاد الحلول لألزمة السياسية 
الحاليـة، واالنغالقات الراهنة يف نطاق 
الدستور وعىل أرضية املصلحة الوطنية 
العليا، وبما يسـهم يف تهدئة التصعيد 

الحـايل، وإيجاد بيئة مناسـبة للحلول 
السياسـية والدسـتورية، وبما يصّب 
يف تحقيـق تطلعات شـعبنا. واضاف: 
ويف هـذا الصـدد أدعـو كّل األطـراف 

الوطنيـة إىل إيقاف التصعيد الشـعبي 
واإلعالمـي، ومنـح املسـاحة الكافية 
للطروحات الوسـطية؛ ألخذ حيزها يف 
النقـاش الوطنـي، الفتـا اىل إّن العراق 

أمانـة يف أعناقنـا جميعـاً، ومصلحـة 
بلدنـا تتطلب من الجميـع تغليب لغة 
الحوار، ومنح الوقت، والفرصة للنيات 
الوطنية السليمة، وقطع الطريق أمام 

متصيـدي الفتـن والخالفـات. وتابع، 
اسـتثمر هـذه الفرصة للتأكيـد ألبناء 
شعبنا بأّن مؤسسات الدولة واألجهزة 
األمنية والعسـكرية ارتـأت -من واقع 
الحرص الوطنـي- أّال تكـون طرفاً يف 
أي خالف سيايس، وأّن تركيزنا منصب 
عىل منع أّي تأثريات لألزمة السياسية 
عـىل مصالح النـاس وأمنهـا، ونهيب 
الثقافيـة  والنخـب  اإلعـالم  بوسـائل 
واالجتماعية والسياسـية أن تسهم يف 
تكريـس الروح الوطنيـة، وعدم إفزاع 
الناس، بل مسـاعدة مؤسسات الدولة 
للقيـام بمهامها يف خدمة شـعبنا، ويف 
ضمان األمـن واالسـتقرار. يف غضون 
ذلـك، قـال الكاظمـي ايضـا يف كلمـة 
له خـالل الجلسـة االعتياديـة ملجلس 
الـوزراء تلقتهـا ”الزوراء“: ”لألسـف 
مـا زلنا نعيـش التحديات السياسـية 
السـيايس وانعكاساته عىل  واالنسداد 
أداء الحكومـة“، مبينـا أن“ الحكومة 
ليسـت طرفاً يف الرصاع السيايس، لكن 
هناك من يحاول أن يحّملها مسؤولية 
هـذه األزمة ويهرب من املشـكلة، وأن 

يحّول كل املشاكل باتجاه الحكومة“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ متابعة الزوراء:
السورية،  الخارجية  والتجارة  االقتصاد  وزارة  أصدرْت 
األعمال  مجلس  بتشكيل  يقيض  قرارا  الثالثاء،  امس 
حسب  املجلس  تشكيل  العراقي.ويهدف   – السوري 
الخاص  القطاع  دور  تعزيز  إىل  السورية  الوزارة  بيان 
واالستفادة من إمكانياته يف تطوير العالقات االقتصادية 
التجارية  املجاالت  مختلف  يف  والعراق  سوريا  بني 
والسياحية.وأشار  والزراعية  والصناعية  واالستثمارية 
للمنتجات  بالنسبة  العراقية  السوق  أهمية  إىل  البيان 
التصديرية السورية التي تلبي حاجة املستهلك العراقي.

رئيسا  السواح  نارص  محمد  تسمية  القرار  ويتضمن 
للمجلس وزياد أوبري نائبا عن الجانب السوري.

@fib‡«c@ê‹™@›Óÿìm
Ô”aã«@M@äÏé

@›jé@ÊbrzjÌ@päbÉé˝iÎ@ãflb»€a
Ú‰Áaã€a@Úflå˛a@Úßb»fl

@paäã‘∑@÷aã»€a@‚açn€a@Â‹»m@\ÏflÏé^
@xbn„�a@ÒÜbÌçi@Úñb©a@\ŸiÎc^@Ú‡ƒ‰fl
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بغداد/ الزوراء:

قـرَر زعيـم التيـار الصـدري السـيد 

مقتدى الصدر، امـس الثالثاء، تأجيل 

تظاهرات يوم السبت املقبل اىل إشعار 

آخر.وقـال السـيد الصـدر يف تغريـدة 

لـه تابعتها «الـزوراء»: «مسـتمّرون 

باإلصـالح ومسـتمّرون بالثـورة ضّد 

الفاسدون، وسياستكم  أّيها  فسادكم 

بالتشّبه بخطواتنا دليل عىل إفالسكم 

واإلرصار عىل فسـادكم»، مضيفا «إن 

كنتم تراهنون عىل (حرب أهلية) فأنا 

أراهن عىل الحفاظ عىل الّسـلم األهيل 

وإن الدم العراقي غال بل أغىل من كل 

يشء».واضاف: ان «الشـعب سـيبقى 

عىل اعتصامه حتى تحقيق مطالبه»، 

بالعـراق  حَبـاً  «لكننـي  مسـتدركا: 

وعشـقاً لشـعبه ومقدسـاته، أعلـن 

تأجيـل موعد تظاهرة يوم السـبت اىل 

إشـعار آخر، لكي أفشل مخططاتكم 

الخبيثـة، ولكـي ال أغـذي فسـادكم 

بدمـاء العراقيـني الذيـن راح الكثـري 

منهم ضحية لفسـادكم وشـهواتكم 

ولكـي تبقى قيادات الفسـاد تعيث يف 

األرض فسـاداً».ودعا السـيد الصـدر 

املتظاهرين اىل «املحافظة عىل سلمية 

اإلحتجاجـات والحفاظ عـىل دمائكم 

ودماء القوات األمنية والحشد الشعبي 

طاعـٌة لله وحبـاً بالوطـن»، الفتا اىل 

انه «لن يسـتمّر فسـادهم إن استمر 

إرصاركم».

ÚÌÎÏ‰€a@ÚÓ€Î˚èæa@‚á»i@ÂÌãÇ�a@‚bËma@b‡ÓíÎ7Á@—ó”@Âæ@åÏ∞@¸@ZbÓéÎä

بغداد/الزوراء:
نزاع عشائري يف  إنهاء ٨٠٠  الداخلية، عن  لوزارة  التابعة  الرسيع  الرد  فرقة  قيادة  أعلنْت 
محافظة ميسان بعضها يمتد إىل ٣٥ عاماً. وقال مدير إعالم قيادة فرقة الرد الرسيع، العميد 
عبد األمري املحمداوي، يف ترصيح صحفي، إنه «بحسب أوامر القائد العام للقوات املسلحة 
مصطفى الكاظمي، بتشكيل قيادة عمليات محافظة ميسان، تم الرشوع باالنتشار يف هذه 
املحافظة، والقضاء عىل جميع النزاعات العشائرية، فضالً عن تشكيل لجنة لحل النزاعات 
العشائرية تتألف من وجهاء املنطقة والشيوخ وقائد فرقة الرد الرسيع الذي تسلم مهام 
نزاعاً   ٧٨٧ قرابة  حل  «تم  أنه  املحمداوي،  وأكد  الداخلية».  وزير  من  بأمر  اللجنة  رئيس 
أن  إىل  لـ٣٥ سنة».ولفت  نزاعات قديمة تصل  يف محافظة ميسان ومن ضمنها  عشائرياً 
«هنالك عشائر بدأت بالتوافد لهذه اللجنة، لحل النزاعات العشائرية املرتاكمة»، مؤكداً أنه 

منذ تشكيل اللجنة تم إنهاء قرابة ٨٠٠ نزاع عشائري. 

@ÊbèÓfl@¿@ãˆbì«@ aç„@800@Úiaã”@ıbË„g
bflb«@35Ä€@án∫@bËõ»i
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بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  دعا 
اىل  السياسية  القوى  قادة  الكاظمي، 
قرص  يف  االربعاء  اليوم  وطني  اجتماع 
االنسداد  ان  اكد  وفيما  الحكومة، 
السيايس انعكس عىل تشكيل الحكومة 
املوازنة، شدد عىل رضورة  وعىل غياب 
التحيل بالصرب والشجاعة، يف حني قدَم 
وزير املالية، عيل عالوي، امس الثالثاء، 
جلسة  خالل  منصبه  من  استقالته 
النفط  وزير  وتكليف  الوزراء،  مجلس 
احسان عبد الجبار بمهام ادارة الوزارة 

بالوكالة.
تلقته  بيان  يف  الكاظمي  وقال 
املسؤولية  منطلق  من  انه  ”الزوراء“: 
الوطنية املشرتكة التي تجمع العراقيني 
وأمنه،  العراق،  وحدة  حفظ  مبدأ  عىل 
القوى  قادة  اإلخوة  أدعو  واستقراره؛ 
السياسية الوطنية إىل اجتماع وطني يف 
للبدء  األربعاء؛  (اليوم)  الحكومة  قرص 
املشرتك؛  والتفكري  يف حوار وطني جاد 
من أجل إيجاد الحلول لألزمة السياسية 
نطاق  يف  الراهنة  واالنغالقات  الحالية، 
الدستور وعىل أرضية املصلحة الوطنية 
التصعيد  تهدئة  يف  يسهم  وبما  العليا، 
للحلول  مناسبة  بيئة  وإيجاد  الحايل، 
يف  يصّب  وبما  والدستورية،  السياسية 

تحقيق تطلعات شعبنا.
كّل  أدعو  الصدد  هذا  ويف  واضاف: 
التصعيد  إيقاف  إىل  الوطنية  األطراف 
املساحة  ومنح  واإلعالمي،  الشعبي 
ألخذ  الوسطية؛  للطروحات  الكافية 
إّن  اىل  النقاش الوطني، الفتا  حيزها يف 
العراق أمانة يف أعناقنا جميعاً، ومصلحة 
لغة  تغليب  الجميع  من  تتطلب  بلدنا 
الحوار، ومنح الوقت، والفرصة للنيات 
أمام  الطريق  السليمة، وقطع  الوطنية 

متصيدي الفتن والخالفات.
للتأكيد  الفرصة  هذه  استثمر  وتابع، 
الدولة  مؤسسات  بأّن  شعبنا  ألبناء 
ارتأت  والعسكرية  األمنية  واألجهزة 
تكون  أّال  الوطني-  الحرص  واقع  -من 
طرفاً يف أي خالف سيايس، وأّن تركيزنا 
لألزمة  تأثريات  أّي  منع  عىل  منصب 

وأمنها،  الناس  مصالح  عىل  السياسية 
ونهيب بوسائل اإلعالم والنخب الثقافية 
يف  تسهم  أن  والسياسية  واالجتماعية 
إفزاع  وعدم  الوطنية،  الروح  تكريس 
الدولة  مؤسسات  مساعدة  بل  الناس، 
ويف  شعبنا،  خدمة  يف  بمهامها  للقيام 

ضمان األمن واالستقرار.
يف  ايضا  الكاظمي  قال  ذلك،  يف غضون 
كلمة له خالل الجلسة االعتيادية ملجلس 
”لألسف  ”الزوراء“:  تلقتها  الوزراء 
السياسية  التحديات  نعيش  زلنا  ما 
عىل  وانعكاساته  السيايس  واالنسداد 
الحكومة  أن“  مبينا  الحكومة“،  أداء 
لكن  السيايس،  الرصاع  يف  طرفاً  ليست 
أن يحّملها مسؤولية  هناك من يحاول 
وأن  املشكلة،  من  ويهرب  األزمة  هذه 

يحّول كل املشاكل باتجاه الحكومة“.
يف  الوحيدة  ليست  أزمتنا  ان“  وأضاف، 
مرت  كثرية  تجارب  هناك  العالم،  هذا 
أكثر  تكون  وقد  تجربتنا،  من  قريباً 
تعقيداً، لكن باستخدام الحكمة والقادة 

العقالء نجحوا يف أن يعربوا تلك املرحلة، 
تجارب  إىل  تحّولت  الدول  هذه  وبعض 

ناجحة“. 
مثالً،  سنغافورة  الكاظمي:“  وتابع   
ونراها  الفاشلة،  للدولة  نموذجاً  كانت 
الدول  أهم  إىل واحدة من  تحّولت  اليوم 
كانت  بأفريقياً،  راوندا  ويف  العالم،  يف 
لكنها  ومجازر  أهلية  حرب  هناك 
تحّولت اليوم إىل دولة مهمة يف أفريقيا. 
البلد  هذا  العراق،  يف  املعقول  غري  فمن 
وبعمر  اإلنسانية  للحضارة  املؤسس 
نتعاطى  زلنا  آالف سنة، وما   6 يقارب 

مع املشاكل بطريقة كرس اإلرادات“. 
الحكمة  املطلوب  الكاظمي:“  وأكد 
الكثري،  أعطانا  فقد  البلد  لهذا  والوفاء 
نتباهى  مما  والكثري  التأريخ  وأعطانا 
ونفتخر به، ويجب أن نرد جزءاً من هذا 
شعبنا.  وإىل  ووطننا  بلدنا  إىل  الجميل 
منذ  تعرّض  الذي  املسكني  الشعب  هذا 
والعوز  اإلدارة  سوء  إىل  طويلة  فرتة 

والحروب املدّمرة“. 

يف  قرارنا  كان  لقد  الكاظمي:“  وبني 
بالدم  نتوّرط  أّال  هو  الحكومة  هذه 
العراقي، ال اليوم وال غداً، الدم العراقي 
بالحوار  تحل  أن  يجب  واملشاكل  غاٍل، 
سوف  (اليوم)  غداً  ولهذا  الحوار،  ثم 
إىل حوار وطني عراقي لكل قادة  أدعو 
إيجاد حل،  املساهمة يف  أجل  البلد؛ من 

والتفكري يف حل هذه القضية“.
وأضاف:“ رسالتي إىل إخواني قادة البلد: 
الكل زائل والتأريخ هو الحكم، يجب أن 
نكون بمستوى التحدي. والتضحية من 
أجل العراق ليست عنرص ضعف وإنما 
البعض عندما  يتصور  عنرص قوة، وال 
يقدم تنازالً إىل أخيه كأنما هو يف موقف 
عنرص  هو  التنازل  خطأ؛  هذا  ضعف. 

قوة حقيقي“.
الجميع  امله من  الكاظمي عن  واعرب 
نعرب  ؛ حتى  والشجاعة  بالصرب  التحيل 
بلدنا،  بناء  من  ونتمكن  املرحلة  هذه 
سنتني  منذ  موازنة  وجود  عدم  رغم 

فاألمور ماضية بشكل صحيح“.

واكد انه“ ال تستطيع حكومة أن تعيش 
بدون  سنتان  مضت  موازنة،  بدون 
ففرصة  البلد،  أدرنا  لكننا  موازنة،  
وتعاملنا  تكاتفنا  إذا  ممكنة  النجاح 
وبروح  الواحد  العمل  فريق  بروح 

االنتماء للعراق“.
جاءت  الحكومة  هذه  انه“  اىل  ولفت 
عبور  يف  ونجحت  استثنائية  ظروف  يف 
له  املؤسف  من  لكن  التحديات،  جميع 
أن عمر الحكومة قارب عىل 28 شهراً، 
ولحد هذه اللحظة لم تتوفر املوازنة إّال 

لستة شهور فقط“.
الناس تتساءل وتطلب كل  أن“   وتابع 
حق  من  حّقها،  من  أمر  وهو  يشء، 
الناس أن يطلبوا شوارع مبلطة ومياه 
لكن كل هذا  ومدارس ورعاية صحية، 
يجب أن تتوفر معه املوازنة؛ كي تقوم 

الحكومة بدورها“.
وختم الكاظمي أن“ االنسداد السيايس 
وعىل  الحكومة  تشكيل  عىل  انعكس 
غياب املوازنة، وقبلنا بجميع التحديات 
نجابه  دائماً  وكنا  تذليلها،  وحاولنا 
االتهامات واالفرتاءات والظلم بالصمت 
من أجل العراق، ومن أجل شعبنا الذي 
يعيشها  مما  أفضل  حياة  يستحق 

حالياً“.
عيل  املالية،  وزير  قدَم  ذلك  غضون  يف 
من  استقالته  الثالثاء،  امس  عالوي، 
الوزراء،  مجلس  جلسة  خالل  منصبه 
الوزراء  مجلس  رئيس  كلف  فيما 
النفط  وزير  الكاظمي  مصطفى 
احسان عبد الجبار بمهام ادارة الوزارة 

بالوكالة.
املالية  ”وزير  إن  مطلع،  مصدر  وقال 
مجلس  جلسة  خالل  قدم  عالوي  عيل 
من  استقالته  امس،  املنعقدة  الوزراء 

منصبه“.
عىل  وافق  الكاظمي  ان  واضاف: 
استقالة وزير املالية وكلف وزير النفط 
احسان عبد الجبار بمهام ادارة الوزارة 

بالوكالة.
الثالثاء،  امس  الوزراء  مجلس  وعقد 
رئيس  برئاسة  االعتيادية  جلسته 

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

الزوراء/ حسني فالح:
طمأَن مختصوَن املواطنني بعدم تأثر غياب املوازنة 
وفيما  املشاريع،  وتمويل  املوظفني  رواتب  عىل 
12 يف التمويل  1 عىل  اكدوا استمرار العمل بنظام 
وفق قانون االدارة املالية، فيما حذروا من انعكاس 

االزمة السياسية عىل الوضع املايل يف البلد.
وقال املتحدث باسم االمانة العامة ملجلس الوزراء، 
املشاريع  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  مجيد،  حيدر 
قانون  بغياب  تتأثر  ولم  تعمل   2022 لسنة  اآلن 
موازنة 2022. الفتا اىل: ان هناك أمواال مخصصة 
املؤسسات  اآلن  وتعمل   2021 موازنة  ضمن 
الرسمية بحسب قانون االدارة املالية بنظام 1 عىل 

12 لتمويل هذه املشاريع.
الطارئ  الغذائي  االمن  قانون  اقرار  ان  واضاف: 

تخصيص  خالله  تم  النواب  مجلس  أقره  الذي 
املحافظات  اغلب  يف  املشاريع  من  عدد  اىل  مبالغ 
ترصف  واآلن  التنفيذ  حيز  دخل  قد  القانون  وهذا 

هذه االموال بحسب القانون.
من جهته، قال الباحث يف الشأن االقتصادي نبيل 
لقانون  يعد  لم  انه  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  العيل 
املوازنة العامة أهمية كبرية القراره بوجود قانون 
صالحيات  منح  الذي  وتعديالته  املالية  االدارة 
حكومة  او  االصيلة  للحكومة  واسعة  انفاق 
التشغييل  االنفاق  (صالحيات  االعمال  ترصيف 
باالضافة لصالحيات انفاق جزء كبري من االنفاق 

االستثماري).
واضاف: ان الرصاع السيايس يدور بالدرجة االوىل 
او  املوازنة  قانون  ومنها  املالية  القوانني  حول 

ان  مبينا  مصلحية،  السباب  الغذائي  االمن  قانون 
صالحيات  منح  حينما  العراقي  املرشع  يف  الخلل 
املالية، وكان من  انفاق واسعة عرب قانون االدارة 
االفضل تحديد االنفاق القل قدر ممكن، مما ينقل 
املسؤولية عىل اعناق السياسيني للوصول اىل حلول 
او  الدستورية)  املدد  (تجاوز  تجنبنا  قد  رسيعة 

تجنبنا (التأخري الدوري للموازنات).
طمأن  فقد  الباوي،  احمد  االقتصادي،  الخبري  أما 
حال  يف  رواتبهم  تاثر  بعدم  واملواطنني  املوظفني 

عدم اقرار املوازنة لعام 2022.
الحديث  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الباوي  وقال 
عدم  حال  يف   2023 عام  يف  الرواتب  توقف  حول 
بسبب  وذلك  دقيق،  غري   2022 عام  موازنة  اقرار 
به  تعمل  الذي  العامة  املالية  االدارة  قانون  وجود 

 12 1 عىل  الحكومية وفق نظام  املؤسسات  حاليا 
من ناحية الرصف.

حاليا  تمول  الحايل  العام  مشاريع  ان  واضاف: 
والعام   2021 موازنة  من   12 عىل   1 بنظام  ايضا 
يعني  ما  الحالة،  بذات  ايضا  الرصف  يكون  املقبل 
قانونية  مخالفة  توجد  وال  مستمر  الرصف  ان 
تمنع الحكومة من الرصف، مؤكدا ان هناك اهمية 
عمليات  لتنظيم  وذلك  املوازنة  اقرار  يف  قصوى 
مشاريع  اضافة  عن  فضال  والتمويل  الرصف 

جديدة .
بالطبع  الراهنة  السياسية  االزمة  ان  اىل  واشار 
ما  اذا  االقتصادي  الوضع  عىل  باثارها  ستلقي 
اىل  الجميع  داعيا  عليه،  هو  ما  عىل  الحال  استمر 

التفكري بمصلحة البلد.

بغداد/ الزوراء:
النجم،  بتال  خالد  التخطيط  وزير  أكَد 
لتحقيق  العراق  َسعي  الثالثاء،  أمس 
مع  االقتصادي  التكامل  من  املزيد 
استمرار  اىل  أشار  فيما  املنطقة،  دول 
الربط  متطلبات  استكمال  عىل  العمل 
الخليج والسعودية  الكهربائي مع دول 

واالردن.
تلقته  بيان  يف  التخطيط  وزارة  وقالت 

خالد  التخطيط  ”وزير  إن  ”الزوراء“: 
االخاء  مؤتمر  يف  شارك  النجم  بتال 
الذي  والريادي  االستثماري  االقتصادي 
تنظمه جمعية االخاء االردنية العراقية 
االستثمار  تمكني  بهدف  عمان،  يف 
بمشاركة  العربي،  الوطن  يف  واالعمال 
عدد من الوزراء االردنيني وطيف واسع 
البلدين،  كال  من  االعمال  رجال  من 

ومحافظ البنك املركزي العراقي“.

وأضافت أن ”وزير التخطيط استعرض 
واقع  املؤتمر،  يف  القاها  التي  كلمته  يف 
ومجمل  العربي،  االقتصادي  النمو 
التكامل  تحقيق  تواجه  التي  التحديات 

االقتصادي بني الدول العربية“.
االدارية  القيود  من  جملة  ”وجود  وأكد 
والفنية ذات الصلة باملواصفات والشحن 
غياب  لها  يضاف  املصادقة،  وشهادات 
وتأشريات  للمنتجات،  القيمة  سالسل 

العربية،  الترشيعات  واختالف  الدخول، 
وتحديات اخرى اسهمت يف عدم تحقيق 
داعيا  العربي“،  االقتصادي  التكامل 
سياساتها  توحيد  اىل  العربية  ”الدول 
الخاص  القطاع  ومنح  االقتصادية، 
الدور االكرب لتحقيق التنمية الشاملة“.

امليزان  عن  التخطيط  وزير  وتحدث 
واالمارات  االردن  مع  العراقي  التجاري 
اىل  مشريا  السعودية،  العربية  واململكة 

التنسيقي  املجلس  من  كل  ”تأسيس 
و(العراقي-  السعودي)  (العراقي- 

االردني-املرصي)“.
هذين  عمل  خالل  الرتكيز  وجرى 
والزراعة  الطاقة  محاور  عىل  املجلسني 
واالستثمار  والتجارة  والصناعة 
عىل  العمل  ”استمرار  مؤكدا  املستدام، 
الكهربائي  الربط  متطلبات  استكمال 

مع دول الخليج والسعودية واالردن“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
زيارات  اهداف  عن  الفتح  تحالف  كشَف 
رئيسه هادي العامري لالطراف الكردية  فيما 
واعادة  الربملان  حل  عىل  اعرتاضه  عدم  اكد 

االنتخابات اذا تمت وفق القانون والدستور.
الحياني،  محمود  الفتح،  تحالف  عضو  وقال 
زيارة  اهداف   ” ان  لـ“الزوراء“  حديث  يف 
الجراء  هي  الكردية  لالطراف  العامري 
الحوارات وتقريب وجهات النظر  لحل األزمة 
الربملان  اىل حل  العملية  اتجاه مسار  ومعرفة 
مؤقتة  حكومة  وتشكيل  االنتخابات  واعادة 

او دائمة ومعرفة توجهاتهم هل ستكون مع 
حل الربملان واعادة االنتخابات ام مع تشكيل 

الحكومة“.
مواقف  اللتماس  ليست  ”الزيارات  ان  واكد 
معينة ولكن لتحديد وجهة النظر كيف ستكون 

ورؤيتهم السياسية للمرحلة القادمة“. 
االطار  قيادات  قيادي من  ”العامري  ان  وبني 
يتحرك  بأن  الحق  وله  الفتح  تحالف  ورئيس 
وال يحتاج اىل تخويل من االطار التنسيقي كي 

يتحرك وهو يخول ال ان يخول“. 
 واوضح ان ”الحاج العامري يؤكد دائما عىل 

لتوحيدهم  السياسيني   الفرقاء  التقارب بني 
عىل  ويقف  الواحد  العراقي  البيت  قبة  تحت 
السياسية  القوى  كل  من  املسافة  نفس 
واالقليات  واالكراد  والسنة  واالطار  كالتيار 
موقف  معهم  يقف  كان  املستقلني  وحتى 
والرؤى  النظر  وجهات  توحيد  يف  الحياد  

السياسية“. 
الفتح  ”تحالف  اىل  اشار  الربملان  حل  وعن   
ليس لديه مشكلة يف هذا االمر ونحن اول من 
املبكرة  االنتخابات  الربملان واعادة  نادى بحل 
فهناك  الدستورية  االجراءات  وفق  ولكن 

قانون ودستور يجب ان نسري وفقهما ونحن 
مع الطريقة القانونية والدستورية التي تحل 
او  للربملان  جلسة  عقد  كانت  سواء  الربملان 

دون ذلك“.
للعامري  لقاء  هناك  سيكون  اكيد  واضاف“ 
مع السيد الصدر وكالهما لم ينقطع عن االخر 
االزمة  لحل  حوار  كموضوع  لكن  باالتصال 

وحل الربملان فلم يدخلوا بهذه الحوارات“. 
اقراره  رغم  الحراك  بهذا  تفائله  عن  واعرب 
بصعوبة حل االزمة مستدركا ”لكن ممكن ان 

يكون لهذا التحرك دور يف حلها“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
البالد  يف  الطقس  حالة  عن  الثالثاء، 
تصاعداً  توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام 

للغبار وارتفاعاً يف درجات الحرارة.
”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
األربعاء  ليوم  البالد  ”طقس  أن 
الغيوم،  بعض  مع  صحواً  سيكون 
غربية  شمالية  الرياح  ستكون  فيما 

10-) الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة 
األقسام  يف  نهاراً  تنشط  كم/س   (20
 (30-40) إىل  والجنوبية  الوسطى 
كم/س مسببة تصاعد الغبار يف بعض 
األماكن، أما درجات الحرارة فستكون 
األقسام  يف  السابق  لليوم  مقاربة 
الوسطى والجنوبية، وترتفع قليالً عن 
من  الشمايل  القسم  يف  السابق  اليوم 

البالد“.

غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
املنطقتني  يف  الخميس سيكون صحواً 
سيكون  بينما  والجنوبية،  الوسطى 
صحواً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
شمالية  والرياح  جزئي،  غائم  اىل 
 (20-30) الرسعة  معتدلة  غربية 
حني  يف  الوسطى،  املنطقة  يف  كم/س 
اىل  خفيفة  غربية  شمالية  ستكون 
يف  كم/س   (10-20) الرسعة  معتدلة 

أما  والجنوبية،  الشمالية  املنطقتني 
عن  قليالً  فسرتتفع  الحرارة  درجات 

اليوم السابق يف عموم البالد“.
وبني أن ”طقس يوم الجمعة سيكون 
الرياح شمالية  بينما ستكون  صحواً، 
الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة  غربية 
الحرارة  ودرجات  كم/س،   (10-20)
مقاربة لليوم السابق يف عموم البالد“.

ولفت اىل أن ”طقس البالد ليوم السبت 

املقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم 
يف املنطقة الوسطى، وسيكون الطقس 
غائم  اىل  صحواً  الشمالية  املنطقة  يف 
املنطقة  طقس  سيكون  فيما  جزئي، 
الرياح فستكون  أما  الجنوبية صحواً، 
معتدلة  اىل  خفيفة  غربية  شمالية 
ودرجات  كم/س،   (10-20) الرسعة 
الحرارة مقاربة لليوم السابق يف عموم 

البالد“.

بغداد/ الزوراء:
 – واسط  بخط  العمل  إعادة  عن  الثالثاء،  امس  الكهرباء،  وزارة  أعلنْت 

ميسان سعة 400 كي يف.
جديدا  ”عبثا  إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الكهرباء  وزارة  إعالم  وقال 
واستخداما سيئاً وغري صحيح، واستغالال للشعائر الدينية بشكل مغلوط، 
اآلمنة والفنية لألبراج  للمحددات  املواطنني  وعدم مراعاة من قبل بعض 
الفائق،  الضغط  أسالك  عىل  الالفتات  بتعليق  للطاقة،  الناقلة  والخطوط 
400 ك ف) وخروجه  - ميسان  واسط   ) بانفصال خط  تسبب  ذلك  كل 
االسرتاتيجية  الفائق  الضغط  خطوط  من  وهو  أمس،  صباح  العمل  عن 

للمنظومة الكهربائية“.
 (25) من  وبأكثر  ملالكاتنا  كامل  باستنفار  وجه  ”الوزير  أن  وأضاف، 
فرقة صيانة انترشت عىل طول الخط بني ميسان وواسط، للفحص عىل 
الخط من الجهتني وملدة خمس ساعات متتالية من الجهد وعمل املعدات 
والتي  أدناه  الصور  املذكور بسبب  الخط  انفصال  ليتبني سبب  واآلليات، 
علقت فيها الالفتات وربطها باألرض بشكل مخطوء، ما َحرَم املواطنني 
التشغيل والتحكم  التجهيز للكهرباء، مما اضطر دائرة  فيه من ساعات 
بخفض احمال محافظات املنطقة الجنوبية للحفاظ عىل سالمة املنظومة 
الجنوبية من االنهيار، وتم إعادة الخط للعمل بتمام الساعة 5:30 مساء 
امس الثالثاء بعد إزالة العارض، ويعاود اآلن استقرار املنظومة الجنوبية 

لوضعها الطبيعي“.
الناقلة  الخطوط  بمحددات  االلتزام  باملواطنني  تهيب  ”الوزارة  أن  وتابع 
للكهرباء واألبراج ، واالنتباه إىل وجود العالمات التحذيرية املوضوعة بعدم 

االقرتاب حفاظاً عىل سالمتهم وسالمة املعدات“.

بغداد/ الزوراء:
الوطني،  األمن  وكالء  مجلس  وجَه 
إنجاز  يف  باإلرساع  الثالثاء،  امس 
ملكافحة  الوطنية  االسرتاتيجية 
عن  صادر  بيان  املخدرات.وقال 
األمن  ملستشار  اإلعالمي  املكتب 
تلقته  األعرجي،  قاسم  القومي 
”الزوراء“: إن ”مجلس وكالء األمن 
الخامسة  الجلسة  عقد  الوطني 
عرشة لعام 2022، برئاسة األعرجي، 
وناقش  املجلس،  أعضاء  وبحضور 
جدول  عىل  املدرجة  املوضوعات 
والتوصيات  القرارات  واتخذ  أعماله 
أن  البيان  بشأنها“.وأوضح  الالزمة 
مكافحة  إجراءات  ناقش  ”املجلس 
بحّث  ووجه  العراق،  يف  املخدرات 
لشؤون  العليا  الوطنية  الهيئة 
عىل  العقلية  واملؤثرات  املخدرات 

االسرتاتيجية  بإنجاز  اإلرساع 
مع  املخدرات،  ملكافحة  الوطنية 
الجهود  تفعيل  التأكيد عىل رضورة 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، 
مجال  يف  الالزمة  املتطلبات  لتلبية 
مكافحة املخدرات يف العراق، وإعداد 
اإلجراءات  عن  سنوي  نصف  تقرير 
وإرساله  املتحققة  واإلنجازات 
األمن  وكالء  مجلس  رس  أمانة  إىل 
سري  عىل  االطالع  لغرض  الوطني، 
تقدم عمل الهيئة، واتخاذ التوصيات 

الالزمة لدعم تلك الجهود“.
البيان  بحسب  املجلس  وافق  كما 
عىل إبرام محرض تعاون  بني وزارة 
العدل يف الحكومة االتحادية ووزارة 
يف  االجتماعية  والشؤون  العمل 
حكومة إقليم كردستان، بعد تعديله 

وفقا ملا جاء يف اجتماع املجلس.

بغداد/ الزوراء:
طالَب نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، امس الثالثاء، برضورة 

معالجة ملف املاء والكهرباء يف البرصة.
وقال عبد الله يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن“البرصة تعترب من أهم املحافظات 
من حيث موقعها الجغرايف ومكانتها االقتصادية“، معرباً عن أسفه ”لواقع 

األوضاع والحياة الصعبة وسوء الخدمات يف املحافظة“.
مع  بالتعاون  البرصة  يف  املحلية  ”اإلدارة  للبيان  وفقاً  الله  عبد  وطالب 
يف  والكهرباء  املاء  ملف  ملعالجة  االتحادية  الحكومة  يف  الخدمية  الوزارات 
البرصة وتكثيف الجهود من أجل رفع املعاناة وتقديم الخدمات األساسية 
ألهلنا هناك“، مشدداً عىل ”تنفيذ مشاريع اسرتاتيجية لسد النقص لكميات 
املياه الصالحة للرشب وتزويد املواطنني بالطاقة الكهربائية السيما يف فصل 

الصيف وارتفاع درجات الحرارة“.
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(٢٠٢٢/١٠٩) تجهيز (٤٠) طن سلك نحايس مدور قطر (٢,٥) ملم ذو الرقم الرمزي E/R١٦٢ لتصنيع محوالت 
١١/٤٠٠ ومن منشأ آسيوي أو أوربي وحسب الرشوط املذكورة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم.

(معلنة للمرة االوىل)                      تاريخ الغلق (١٣ /٢٠٢٢/٩)                 
لتقديم  الخربة  وذوي  املؤهلني  العطاءات  مقدمي  بدعوة  العامة)  دياىل  واملعادن/رشكة  الصناعة  (وزارة  يرس 

عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 
١- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (رشكة دياىل العامة) وعرب 
الربيد االلكرتوني (info@dialacompany.com) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل:-

أ- الكلفة التخمينية للمناقصة هي (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي (فقط اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي ال 
غريها) واصل مخازن رشكة دياىل العامة.

مليون  وعرشون  خمسة  (فقط  عراقي  دينار   (٢٥,٢٠٠,٠٠٠) هو  للمناقصة  االولية  التأمينات  مبلغ  مقدار  ب- 
ومئتان الف دينار عراقي ال غريها) واملطلوب تقديمها مع العطاء.

ج- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (٢٠٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط مائتان الف دينار عراقي ال غريها) غري 
قابل للرد إال يف حال إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.

يتم  ان  العطاء) ويجب  (نماذج  الرابع  القسم  يف  املوجود  العطاء  نموذج صيغة  ان يستخدم  العطاء  د-عىل مقدم 
تعبئة النموذج بالكامل دون أي تغيري يف شكله ولن تقبل أي بدائل، كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات 

املطلوبة.
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.

٢- متطلبات التأهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء).       
٣- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي: (رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد- قرب تقاطع القدس)، 
وان آخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف ٢٠٢٢/٩/١٣، وان العطاءات 
املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 
اآلتي: (مقر رشكتنا/ غرفة لجنة فتح العروض) يف الساعة التاسعة صباحا ليوم ٢٠٢٢/٩/١٤ ويف حالة مصادفة 
 ... الغلق  العطاء ويعترب موعد  لتقديم  آخر موعد  الرسمي هو  للدوام  التايل  اليوم  يكون  الغلق عطلة رسمية   يوم 

مع التقدير 
                                                                                          املهندس عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام / وكالة

ورئيس مجلس االدارة 
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واشنطن/ متابعة الزوراء:

اتهَم الرئيس األمريكي السـابق دونالد 

ترمـب مكتـب التحقيقـات االتحـادي 

”إف بـي آي“ برسقـة جـوازات سـفر 

خاصة به أثنـاء مداهمة منزله، وفيما 

املصـادرة  باألشـياء  قائمـة  أظهـرت 

من منـزل ترامـب، قيام أفـراد مكتب 

التحقيقـات االتحادي بمصـادرة نحو 

20 صندوقـاً مـن الوثائـق ومجلـدات 

مـن الصـور ومذكـرة مكتوبـة بخط 

اليـد، أعلن الرئيس األمريكي السـابق، 

دونالد ترامب، أن األسـلحة التي تركها 

تقـدر  أفغانسـتان،  يف  األمريكيـون 

تكلفتهـا اإلجماليـة بنحـو 85 مليـار 

دوالر.

وكتـب ترامب عـىل منصتـه للتواصل 

االجتماعـي ”تروث“: ”يف الغـارة التي 

نفذهـا عنارص الـFBI عـىل ماراالجو، 

رسقـوا جوازات سـفري الثالثة (واحد 

منهـم منتهـي الصالحيـة)، باإلضافة 

إىل أشياء أخرى. هذا اعتداء عىل خصم 

سـيايس عىل مستوى لم يحصل سابقاً 

يف بلدنا.. دولة عالم ثالث“.

يذكـر أن وزارة العـدل كانـت أعلنـت، 

الجمعـة، أن أفراد ”إف بـي آي“ الذين 

فتشوا منزل ترامب يف فلوريدا، االثنني، 

11 مجموعـة مـن الوثائـق  صـادروا 

الرسية، من بينها بعـض الوثائق التي 

تم تصنيفها عـىل أنها رسية للغاية، يف 

الوقت الذي كشـفت فيـه النقاب أيضاً 

عن أن لدى ممثيل االدعاء سبباً محتمالً 

لالعتقـاد بأن ترامب ربما انتهك قانون 

التجسس.

وتم الكشـف عن هـذه الوثائـق بعد 4 

أيام من قيام أفـراد مكتب التحقيقات 

االتحـادي بتفتيـش منـزل ترامـب يف 

ماراالجـو يف بالـم بيتش بنـاء عىل أمر 

وافق عليه قاض اتحادي.

كما قالت الـوزارة يف طلبها بالتفتيش 

بـروس  القـايض  عليـه  وافـق  الـذي 

راينهـارت، إن لديهـا سـبباً محتمـًال 

لالعتقـاد بـأن ترامـب ربما يكـون قد 

انتهك قانون التجسـس االتحادي الذي 

يحظر حيازة أو نقـل معلومات الدفاع 

الوطني، وفق رويرتز.

كذلـك أضافـت أن لديها مخـاوف من 

أنـه ربمـا يكون قـد انتهـك العديد من 

القوانني األخرى املتعلقة بسوء التعامل 

مـع السـجالت الحكومية، بمـا يف ذلك 

قانـون يجرم محاولـة إخفاء أو إتالف 

الوثائق الحكومية بغض النظر عما إذا 

كانت رسية.

مـن جهتـه، قـال ترامب يف بيـان عىل 

إن  االجتماعـي،  للتواصـل  منصتـه 

السجالت املعنية ”ُرفعت عنها الرسية“ 

ووضعت يف ”مخزن آمن“.

كمـا أضـاف: ”لـم يكونـوا بحاجة إىل 

مـن  كان  يشء.  أي  عـىل  االسـتيالء 

املمكـن أن يحصلـوا عليـه يف أي وقت 

يريدون دون اللعب بالسياسة واقتحام 

ماراالجو“.

وأظهـرت قائمـة باألشـياء املصـادرة 

من منـزل ترامـب، قيام أفـراد مكتب 

التحقيقـات االتحادي بمصـادرة نحو 

20 صندوقاً مـن الوثائق ومجلدات من 

الصـور ومذكـرة مكتوبـة بخـط اليد، 

واألمر التنفيذي باسـتخدام الرأفة مع 

روجر سـتون حليف ترمب. وتضمنت 

القائمـة أيضـاً معلومات عـن ”رئيس 

فرنسا“.

يشـار إىل أن ترامب كان نفى، الجمعة، 

تقريراً لصحيفة ”واشـنطن بوسـت“ 

قـال إن عنـارص مكتـب التحقيقـات 

االتحـادي كانـوا يبحثـون عـن وثائق 

النوويـة عندمـا  مرتبطـة باألسـلحة 

فلوريـدا  يف  منزلـه  بتفتيـش  قامـوا 

االثنـني. وأضاف عىل وسـائل التواصل 

االجتماعي أن ”قضية األسلحة النووية 

خدعة“.

ويف سـياق اخر أعلن الرئيس األمريكي 

السـابق، دونالد ترامب، امس الثالثاء، 

أن األسـلحة التي تركها األمريكيون يف 

أفغانسـتان، تقدر تكلفتهـا اإلجمالية 

بنحو 85 مليار دوالر.

وقـال ترامـب: ” كانـت الكارثـة التي 

حدثـت قبـل عـام واحـد بالضبـط يف 

أفغانسـتان أكثر األحداث املخزية وغري 

الكفـؤة واملهينـة يف تاريـخ الواليـات 

املتحدة“.

وأضاف، ”ليسـت حقيقـة أننا غادرنا، 

ففي النهايـة أنا من قلل عـدد جنودنا 

2000، كنـا نسـتعد  يف هـذا البلـد إىل 

للمغادرة، لكن كيف غادرنا؟“.

وأكد ترامب أن أدارة الرئيس جو بايدن 

تركت أسـلحة تقدر تكلفتها اإلجمالية 

بنحو 85 مليار دوالر.

ويف 15 أغسـطس/آب 2021، استولت 

”طالبـان“ عـىل العاصمـة األفغانيـة 

كابـول بعـد اسـتيالئها عـىل غالبيـة 

األرايض األفغانية.

وسـيطرت حركة طالبان عىل السلطة 

يف أفغانسـتان، تزامنـا مـع انسـحاب 

قـوات الواليـات املتحدة وحلف شـمال 

األطليس (ناتو) من البالد.

وشـكلت ”طالبـان“ حكومـة مؤقتـة 

إلدارة شـؤون أفغانسـتان، بعد تفكك 

الحكومـة السـابقة املواليـة للرئيـس 

أرشف غنـي، الـذي غـادر البـالد قبيل 

وصـول مقاتيل الحركة إىل كابول، دون 

مقاومة تذكر.

ولم تعرتف دول العالم بالحكومة التي 

شكلتها ”طالبان“، حتى اآلن، مشرتطة 

مقدمتهـا  يف  رشوط،  بعـدة  وفاءهـا 

ضمان الحريات واحـرتام حقوق املرأة 

واألقليات، وأال تصبح األرايض األفغانية 

نقطة انطالق لألعمال اإلرهابية.

دمشق/ متابعة الزوراء:

قاَل املرصد السـوري لحقوق اإلنسان، 

إن طائـرة حربيـة تركيـة اسـتهدفت، 

مركزا للجيش السوري يف قرية حدودية 

شـمايل سـوريا، مما أسـفر عن مقتل 

11 شـخصا، ليس معروفـا ما إذا كانوا 

جميعهم ينتمون إىل قوات الجيش.

وقـال مدير املرصـد السـوري لحقوق 

اإلنسان، رامي عبد الرحمن، إنه ”ليس 

معروفـا مـا إذا كان جميـع القتىل من 

قـوات النظـام أو من املقاتلـني األكراد 

الذين يسيطرون عىل املنطقة“.

وأشـار إىل أن القصـف ”جـاء وسـط 

اشتباكات عنيفة اندلعت ليال بني القوات 

الرتكية واملقاتلـني األكراد، غرب مدينة 

عني العرب (كوباني) الحدودية“.

أبوظبي/سكاي نيوز:

ترسي يف أوصـال دول االتحـاد األوروبي 

موجة قلق من اتسـاع الرشوخ، والسيما 

نتيجة االنقسامات حول متطلبات حرب 

أوكرانيـا، والخالف بشـأن اقـرتاح حظر 

منح الروس تأشرية سياحة.

وهذا األسبوع، اختلفت دول االتحاد بشدة 

حول اقـرتاح الرئيس األوكراني فلوديمري 

زيلينيسكي، حظر دخول السياح الروس 

إليها.

ومـن املقـرر أن يناقـش وزراء خارجية 

االتحـاد األوروبـي اقرتاح حظر السـياح 

الروس نهاية الشـهر الجـاري يف اجتماع 

بالتشـيك، ألن القرار يجـب أن يكون عىل 

مستوى االتحاد، فالتأشرية الصادرة من 

دولـة بالتكتل ال يمكـن أن ترفضها دولة 

أخرى.

وتعيـد هذه الخالفات لألذهان االنقسـام 

بني دول التكتل يف الشمال والجنوب عقب 

األزمة االقتصادية عـام 2008، والخالف 

بشأن أزمة الالجئني عام 2015 بني رشق 

القارة وغربها.

وعادة ما ترحب دول رشق أوروبا املالصقة 

لحـدود روسـيا، بتشـديد العقوبات عىل 

موسكو، وسـبق أن طبقت دول البلطيق 

حظرا لدخول الروس.

وقال رئيس حكومة التفيا، كاجا كاالس، 

إن زيـارة أوروبـا امتياز وليـس حقا من 

حقـوق اإلنسـان، كمـا وضعـت فنلنـدا 

خطة للحد من إصدار تأشـريات سياحية 

للروس.

وّرصح زيلينسكي، خالل دعوته لتطبيق 

الحظر عىل الروس: ”يجب أن يعيشـوا يف 

عاملهم الخاص حتى يغريوا فلسـفتهم“، 

األمر الذي اعتربته روسيا سياسة تتجاوز 

كل الحدود.

يف املقابل، رفض املستشـار األملاني أوالف 

شولتس االقرتاح قائال: ”إنها حرب بوتن، 

وليس كل الروس“.

وتحفظـت املفوضيـة األوروبية، عارضة 

حال بديال، وهو اتبـاع املبادئ التوجيهية 

التي أرسلتها للدول األعضاء مايو املايض، 

بـأن يتـم فحـص كل طلب تأشـرية عىل 

حـدة، ويتم رفض مـن ُيعرف خطره عىل 

النظام العام.

كمـا حذرت مـن الوقـوع يف فـخ انتهاك 

القانـون الدويل، إذا ُرفـض دخول الروس 

املسـافرين  أو  بالصحافـة،  العاملـني 

ألسـباب إنسـانية، ومن لديهـم أقارب يف 

أوروبا.

يرى محمد رجائي بركات، خبري الشؤون 

األوروبيـة، أن الخالف الجديد يأتي ضمن 

التسـاؤل ”إىل متى تستمر دول االتحاد يف 

تلبيـة مطالب زيلينيسـكي، بعد أن ذاقت 

النتائج السلبية للحرب عىل اقتصادها“.

ويجد نارص زهري، رئيس قسـم العالقات 

الدولية بمركز جنيف للدراسـات، أن من 

أسباب االنقسام اختالف املصالح، فأملانيا 

وفرنسا تجدان أن مطالب أوروبا الرشقية 

بمزيد من العقوبـات يرض بمصالحهما؛ 

لذا ”قد يكون الخـروج من املأزق تطبيق 

الحظر عىل الروس املتورطني يف القتال“.

وأوضـح زهري يف ترصيح ملوقع ”سـكاي 

نيوز عربية“، أن الرشوخ تتسع، ويصعب 

معالجـة املوقـف ما دامـت تتماهى دول 

أوروبا الرشقية مع واشنطن.

وتتـواىل التحذيـرات مـن تصـدع الجدار 

األوروبـي يف مواجهـة روسـيا، فمؤخـرا 

أعلنـت املجر، أنها ستسـتقبل شـحنات 

غـاز إضافيـة مـن روسـيا، فيمـا بدأت 

معظـم دول االتحاد تطبيـق قرار خفض 

استهالكه بنسبة 15 باملئة.

وقبلهـا، اختلـف أعضـاء التكتـل حـول 

توقيت االنتهاء مـن االعتماد عىل الطاقة 

الروسـية، وتلبية طلب روسيا سداد ثمن 

الغاز بالروبل.

واستشعارا للخطر، حذر الرئيس األملاني 

فرانـك فالـرت شـتاينماير، من انشـطار 

وحدة أوروبا.

وأشـارت صحيفة ”إل باييس“ اإلسبانية 

خفـض  أن  مـن  بروكسـل  تخـوف  إىل 

استهالك الغاز الرويس يعمق االنقسام.

وتعد روسـيا من أكرب 10 أسواق مصدرة 

للسـياح يف العالـم، وبلغـت قيمـة إنفاق 

22 مليـار دوالر عـام  الـروس  السـياح 

2021، وتمثـل دول أوروبـا، يف مقدمتها 

إيطاليـا وقربص، وجهات سـفر مفضلة 

خالل الصيف بالنسبة للروس.

غزة/ متابعة الزوراء:
أقـرَّ جيـش االحتـالل اإلرسائييل، 
بمسـؤوليته عـن مقتل خمسـة 
أطفال فلسطينيني يف اليوم األخري 
مـن العدوان عىل قطـاع غزة يف 7 
من أغسـطس/ آب الحـايل، فيما 
األوروبي  االتحـاد  طالـب ممثـل 
يف األرايض الفلسـطينية، سـفني 
كون فون بورغسدوف، بمحاكمة 
من ارتكب جرائم قتل اسـتهدفت 

املدنيني هناك.
”هآرتـس“  صحيفـة  وذكـرت 
أّن  الثالثـاء،  امـس  اإلرسائيليـة، 
تحقيقـاً أجراه جيش االحتالل دّل 
عـىل أّن األطفـال الخمسـة الذين 
ترتاوح أعمارهم بني 4 و17 عاماً 
قد قتلوا بغارة شـنها سالح الجو 
اإلرسائيـيل عـىل محيـط مقـربة 
”الفالوجا“ التي تقع رشق مخيم 

جباليا، شمايل قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إىل أّن التحقيق 
”الجهـاد  حركـة  أن  عـىل  دّل 
اإلسـالمي“ لم تطلق أي صواريخ 

من هذه املنطقة.
يف  استشـهدوا  الذيـن  واألطفـال 
الغـارة اإلرسائيليـة هـم: جميـل 
نجم الدين نجم (4 أعوام)، جميل 
إيهـاب نجـم (13 عامـاً)، نظمي 
فايـز أبو كرش (14 عاماً)، حامد 
حيدر نجـم (16 عامـاً)، ومحمد 

صالح نجم (17 عاماً).
وأشـارت الصحيفـة إىل أّن جيش 
االحتالل حّمـل يف البداية ”الجهاد 
اإلسـالمي“ املسـؤولية عن مقتل 
األطفـال إال أنـه غـرّي روايته بعد 

إجراء التحقيق الداخيل.
وأصدر جيش االحتالل بياناً، بعيد 
اإلعـالن عـن استشـهاد األطفال 

الخمسـة، نفى فيـه أن يكون قد 
هاجم تلك املنطقة.

وأضافـت الصحيفة أّن الجيش يف 
سعيه للنأي بنفسه عن املسؤولية 
عن هـذه املجـزرة نرش مشـاهد 
قذيفـة  فيهـا  تظهـر  مفربكـة 
صاروخية تنطلـق من قطاع غزة 
وتسـقط داخلـه من أجـل تقديم 
”الجهـاد“  لتحميـل  مسـوغات 

املسؤولية عنها.
توازياً مـع هذا االعـرتاف، طالب 
ممثل االتحـاد األوربي يف األرايض 
الفلسـطينية، سـفني كـون فون 
بورغسدوف، خالل زيارة وفد من 
سـفراء االتحاد األوروبـي، أمس 
الثالثاء، إىل قطاع غزة، بمحاكمة 
قتـل  جرائـم  ارتكـب  مـن  كل 
اسـتهدفت املدنيـني يف غزة خالل 

العدوان األخري، وتقديم املتورطني 
إىل العدالة ملحاكمتهم.

مجمـع  األوروبـي  الوفـد  وزار 
الشاطئ  الطبي ومدرسة  الشفاء 
اإلعداديـة التابعـة لوكالـة اغوث 
وتشـغيل الالجئني الفلسـطينيني 
غـزة،  مدينـة  غربـي  ”أونـروا“ 
إضافة إىل مؤسسة الهالل األحمر 

الفلسطيني. 
وعقب تفقـده الجرحى يف مجمع 
الشفاء الطبي، قال بورغسدورف: 
”يجـب تقديـم املتورطـني يف قتل 
املدنيـني إىل املحاكمـة، وتحميـل 
املسـؤولية ملـن اسـتخدم القـوة 
املفرطـة خـالل التصعيـد األخري 
عىل قطاع غزة، ألّنه يف التصعيد لم 
تكن هناك مراعاة لتناسـب القوة 
والسالح، األمر الذي أدى إىل وقوع 

الضحايا من املدنيني واألطفال“. 
ولفـت بورغسـدورف، وفـق مـا 
نقلـت وسـائل إعالم محليـة، إىل 
أّن ”الناس يف غزة يعانون بشـكل 
كبري مـن املصاعـب الناجمة عن 
15 عامـاً مـن القيـود واإلغـالق، 
وتفاقم ذلك مع الجوالت املتكررة 
من الهجمات العنيفة التي أفقدت 
حياتهـم  أبريـاء  فلسـطينيني 

وآخرين يعانون من اإلصابات“. 
وطالـب كذلك بـ“إنهـاء الحصار 
ووقف اسـتهداف املدنيني اآلمنني 
يف قطاع غزة، ألن الوضع اإلنساني 
واالجتماعـي يف غايـة الصعوبة، 
ويصـارع املواطن بغـزة من أجل 

البقاء واالستمرار يف الحياة“.  
ووقـع االتحـاد األوروبـي خـالل 
الزيارة مع ”أونروا“ اتفاقية دعم 

لالجئـني، لدعـم وجـود الخدمات 
الحياتية، من خالل املشاريع التي 
ستسـتمر لعـدة سـنوات تتلقـى 
دعمـاً أوروبيـاً، من أجـل ضمان 
استمرار خدمات الوكالة يف قطاع 

غزة. 
وبعد شكره األوروبيني عىل التربع، 
قـال املفـوض العـام لـ“أونروا“ 
فيليب الزاريني: ”إنني ممتن جداً 
ألن االتحاد األوروبي ال يزال واحداً 
موثوقيـة  األكثـر  مانحينـا  مـن 
ورشيـكاً اسـرتاتيجًيا للوكالـة يف 

عام 2022“.
وأضاف أّن ”هذا التربع الذي يأتي 
يف الوقت املناسـب يأتـي والوكالة 
مهمـة  ماليـة  تحديـات  تواجـه 
وعميقـة لتنفيـذ مهـام واليتهـا 
املمنوحـة لهـا من قبـل الجمعية 

العامة“.
تمويـل  ”سيسـاعدنا  وأوضـح 
االتحـاد األوروبـي عىل اسـتدامة 
الخدمات األساسـية، التي تشمل 
الصحيـة  والرعايـة  التعليـم 
والخدمـات االجتماعيـة لالجئـي 
يواجهـون  الذيـن  فلسـطني 
صعوبـات هائلة يف مختلف أرجاء 

املنطقة“.
ويف 5 أغسـطس/آب الحايل، وعىل 
مـدى ثالثـة أيـام (منـذ الجمعة 
وحتى األحد)، شن جيش االحتالل 
اإلرسائييل عدواناً عىل قطاع غزة، 
انتهـى بالتوصـل إىل وقف إطالق 

نار بوساطة مرصية.
وأسـفر هـذا العـدوان، بحسـب 
وزارة الصحـة الفلسـطينية، عن 
استشـهاد 49 فلسـطينياً، بينهم 
17 طفـًال، وإصابـة 360 آخرين 

بجراح مختلفة.
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بغداد/ الزوراء:
تراجعت أسـعار النفط امس الثالثاء، بعد 
أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة لآلمال 
مـن الصني، أكرب مشـرت للخـام، املخاوف 

من حدوث ركود عاملي.
وكانـت العقود اآلجلة عوضت خسـائرها 
يف وقت سـابق من الجلسـة، لكنها عادت 
للهبـوط مرة أخـرى، إذ تراجـع برنت إىل 
انخفضـت  فيمـا  للربميـل،  دوالراً   92.6
العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 

األمريكي 86.81 دوالراً.
بنحـو  للنفـط  اآلجلـة  العقـود  وهـوت 
%3 خـالل الجلسـة السـابقة، بحسـب 

”رويرتز“.
خفـض البنـك املركـزي الصيني أسـعار 
الفائدة عىل اإلقـراض إلنعاش الطلب بعد 

أن أظهرت بيانات تباطؤ االقتصاد بشكل 
غـري متوقـع يف يوليو/تموز مـع تقلص 
نشـاط املصانـع والبيع بالتجزئة بسـبب 
سياسـة بكـني الصارمة (صفـر كوفيد) 

وأزمة عقارات.
وتابـع املسـتثمرون عن كثـب محادثات 
إحياء االتفاق النـووي اإليراني املربم عام 
2015. وقـال محللون إن مزيدا من النفط 
قد يدخل السـوق إذا قبلت إيران والواليات 
املتحدة اقرتاحا مـن االتحاد األوروبي من 
شـأنه أن يرفـع العقوبات عـن صادرات 

النفط اإليرانية.
وقال مسؤول يف االتحاد األوروبي إن إيران 
ردت االثنني عىل مسودة النص ”النهائية“ 
لالتحاد األوروبـي إلحياء االتفاق النووي، 
لكنه لم يقدم تفاصيل عن رد إيران. ودعا 

وزير الخارجية اإليرانـي الواليات املتحدة 
إىل إبداء مرونة لحل ثالث مسائل متبقية.

وذكـرت إدارة معلومات الطاقة األمريكية 
يف تقريـر االثنـني، أن إجمـايل اإلنتـاج يف 
األحـواض الصخريـة الرئيسـة بالواليات 
املتحدة سـريتفع إىل 9.049 مليون برميل 
يوميا يف سـبتمرب/أيلول، وهو ما سيكون 

أعىل مستوى منذ مارس/آذار 2020.
 وأظهر اسـتطالع مبدئـي أجرته رويرتز ، 
أن مخزونات النفط والبنزين تراجعت عىل 
األرجـح األسـبوع املايض، بينمـا ارتفعت 

مخزونات نواتج التقطري.
ويف مقابلـة مع قناة ”العربية“، قال خبري 
النفط كامل الحرمي، إن األسـواق تواجه 
مخـاوف مـن النمـو يف االقتصـاد، فيمـا 
تحاول الصـني تخفيض الفوائـد لتحفيز 

الطلب وتشجيع االسـتهالك، وسط تأثري 
كبري لكوفيد عىل اقتصادها.

ولفت الحرمي إىل أن صادرات روسـيا من 
النفـط تراجعت. وأن حديثـا يجري حول 

عودة صادرات النفط اإليراني لألسواق.
”تراجع سـعر النفط ال يالئم روسيا التي 
قـد تلجأ ألمريـن أولهما خفـض إنتاجها 
مـن النفط، والثاني منـع تصدير الغاز إىل 
أوروبا خاصة مع فصل الشـتاء“، بحسب 

الحرمي.
ولفت إىل أن تراجع مداخيل النفط سيؤثر 
عىل عائدات موسـكو من صادرات النفط 

وهي ما ستواجهه بقوة.
وقـال: ”مـن مصلحة روسـيا رفع سـعر 
النفـط، خاصـة وأن دول أوبك ليس لديها 

فائض يف اإلنتاج“.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
كشفت وزارة البيئة، امس الثالثاء، عن خطة 
وطنيـة إلزالة التلوث االشـعاعي من العراق، 
وفيما أشـارت اىل ان معالجة التلوث يف املثنى 
ستتم األسبوع الحايل، حّددت امللف األصعب.
وقال مديـر عام مركز الوقاية من االشـعاع 
يف وزارة البيئة، صباح الحسـيني، يف ترصيح 
إىل  ينقسـم  االشـعاع  «ملـف  إن  صحفـي: 
قسمني، االشعاع املتولد من مصادر طبيعية 
منهـا االشـعاعات التي تنبعث مـن املصادر 
النفطيـة، والقسـم اآلخر االشـعاعات التي 
كانـت تتعرض لها محافظـة البرصة نتيجة 

الحروب السابقة (اليورانيوم)».
وأضاف الحسيني أن «ملف اليورانيوم اختتم 
يف محافظة البـرصة، فضالً عن ملف التلوث 
االشـعاعي، إذ أن معمل الحديـد والصلب يف 
البرصة كان ملوثاً بالسـيزيوم وتم تطهريه 
بالكامل، أما ملف النورم املصاحب للصناعات 
النفطيـة فقد قام املركز كونـه جهة رقابية 
بالتوصـل إىل تفاهمـات بـني وزارة النفـط 
ومديريات العلـوم والتكنولوجيا، إذ أن هيئة 
الطاقة الذرية بحسـب عقد مربم تتوىل إزالة 

امللوثات الناتجة للصناعات النفطية».
ولفت إىل أن «طرق املعالجة تختلف، فبعضها 
يحتاج إىل طمر والبعض اآلخر يحتاج إىل هواء 
وهنـاك تلوثات عـرب منظومـات معالجة»، 

مشرياً إىل أن «الجهات الفنية تطرح خططها، 
فيما يقوم املركز بدراستها بحسب تعليمات 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية ويتم بعد ذلك 

إقرار الخطة».
بمـرض  اإلصابـة  «أسـباب  أن  وأوضـح 
الرسطان ليسـت جميعها مرتبطة باالشعاع 
،فهناك أسباب جينية ومنها التعرض ملصادر 

كيميائيـة ومنهـا بسـبب التعـرض ملصادر 
إشـعاعية»، مبينـاً أن «إحصائيـة يصدرها 
املجلـس الرسطانـي يف وزارة الصحة بأعداد 
املصابني، وعىل أساسها يتم وضع آلية لبناء 

املراكز والعالج للحاالت ونوع العالج».
وعن مواقع التلـوث يف العاصمة بغداد، لفت 
الحسـيني إىل أن «هنـاك مناطق عديدة منها 

معمـل تصليح اآلليـات الثقيلـة يف النهروان 
التابـع لـوزارة النفـط، فضـًال عـن منطقة 
ذراع دجلـة توجـد فيها آثار السـكراب ويتم 
اآلن إجـراء فحص كامل لهـذه املنطقة وتم 
إرسـال توجيه لوزارة النفط بعـدم التعامل 

مع املنطقة لحني إزالة التلوث».
رقابيـة يوجـه  «املركـز كجهـة  أن  وتابـع 
بالتعامل مـع التلوث وتتحمـل وزارة النفط 
التكاليـف كافـة»، مؤكـداً أن «وزارة النفط 
مسـتعدة لهذا التعاون وهنـاك خطة وطنية 

إلزالة التلوث االشعاعي».
واسـتطرد أن «الخطـة بدأت مـن محافظة 
البرصة وميسـان ومن املؤمل خالل األسبوع 
الحايل االنتقـال إىل محافظـة املثنى وبعدها 
إىل ذي قـار واألنبـار»، منوهـاً بـأن «قضية 
التمويل وتأخر إقـرار املوازنة يعرقالن إتمام 

الخطة الوطنية».
وأكد مدير عام مركز الوقاية من االشعاع أن 
«امللف األصعب والذي يحتاج إىل جهد كبري هو 
مدينة املوصل، فهناك موقع عداي والجزيرة 
يحتويان عىل مطمر دفن فيها املواد املشـعة 
وعند احتالل داعـش للموصل قاموا بتنقيب 
املنطقة وبعثرة ما فيها»، مشـرياً إىل «إعادة 
السيطرة عىل املوقع وستتم املبارشة بالعمل 
عىل تطهريه قريباً بحسب التعليمات، إال أن 

العملية تحتاج إىل شهور عديدة إلتمامه».
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بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة العمـل، امـس الثالثـاء، رضورة 
الحمايـة  برنامـج  لتغطيـة  األمـوال  توفـري 

االجتماعية.
وذكـر بيان للوزارة تلقته «الزوراء» أن «رئيس 
هيئـة الحمايـة االجتماعيـة يف وزارة العمـل 
والشـؤون االجتماعية، سـناء املوسوي، ألقت 
كلمة يف اجتماع عقد بـوزارة التخطيط ضمن 
التعـاون املشـرتك بـني املنظمـات الدولية مع 
الحكومـة العراقيـة لتنفيـذ برنامـج إصـالح 
الحماية االجتماعية (٢٠٢١-٢٠٢٥) بدعم من 

االتحاد األوروبي».
السـكن  توفـري  «رضورة  املوسـوي  وأكـدت 
والخدمات الصحية والغذائيـة وتوفري األموال 
الكافيـة لتوسـيع تغطيـة برنامـج الحمايـة 

االجتماعية».
الباحثـني  تدريـب  «رضورة  عـىل  وشـددت 
االجتماعيـني ورعاية األطفـال ضمن برنامج 

الحماية االجتماعية».
وشـارك يف االجتمـاع كل مـن وزارة التخطيط 
والتجارة واليونيسيف ومنظمة الغذاء الدولية 

وبرنامج الغذاء العاملي.

بغداد/الزوراء:

أكدت مديرية املرور العامة، امس الثالثاء، أن املحاسـبة عىل 

إجازات السوق تشمل النساء والرجال وال فرق بينهما.

وقـال مدير العالقات واإلعالم يف املديرية العميد زياد القييس 

يف ترصيـح صحفـي: إن «مديريـة املـرور تحاسـب جميع 

سـائقي املركبات الذيـن ال يمتلكون إجازة سـوق أو تكون 

نافذة»، مبيناً أنه «ال فرق بني الرجل واملرأة فكالهما يقودان 

املركبة».

وأضـاف أن «توجيهـات املراجع العليا هي تنبيه السـائقني 

سواء من الرجال أو النساء لتجديد اإلجازة واستخراجها إذا 

كانت نافذة».

مشـرياً اىل أن «املديريـة ال تمتلـك احصائيـة دقيقـة بعـدد 

املخالفني بشأن إجازة السوق كونها تندرج ضمن املخالفات 

اليومية»

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة املـوارد املائيـة، 

امس الثالثـاء، اتخاذ إجراءات 

جديدة للحّد من اللسان امللحي 

يف شـط العرب، وفيما أشارت 

لـرشكات  دعـوة  توجيـه  اىل 

عامليـة، أكدت التوجه إلنشـاء 

اللسـان  تمـدد  تمنـع  سـدة 

باسـم  املتحدث  امللحي.وقـال 

الوزارة حاتم حميد يف ترصيح 

صحفـي إن «الـوزارة وجهت 

دعوة لرشكات عاملية مختصة 

امللحـي،  املـّد  موضـوع  يف 

ملعالجة اللسـان امللحي والحّد 

مـن تقدمـه باتجـاه األنهر، 

وإمكانية عمل سدة قاطعة يف 

موقع مالئم للحّد من تقدم املد 

امللحي والسيطرة عليه بمياه 

أن  العرب».وأضـاف  شـط 

«الرشكات التـي تمت دعوتها 

هـي رشكات عامليـة رصينـة 

من املمكـن أن تعمل يف العراق 

رشكات  تقديـم  وباإلمـكان 

عراقية بهـذا الخصوص، لكن 

ومتطلبـات  رشوطـاً  هنـاك 

عـىل كل رشكـة االلتـزام بها 

واملنافسـة  الدخـول  لغـرض 

للحصول عىل عقد تنفيذ هذه 

الدراسة»، مشدداً عىل رضورة 

أن «تكـون الرشكـة رصينـة 

لكي يتم منحها قراراً رصيحاً 

وجريئاً بخصوص انشاء سدة 

قاطعـة عـىل شـط العـرب».

وتابع أن «ارتفاع ذروة السـد 

امللحـي يكـون خـالل أشـهر 

حزيران وتموز وآب ومنتصف 

أيلـول نتيجة ارتفـاع درجات 

الحـرارة، والتأثـر بالظواهـر 

التي تشـكل عوامل  الطبيعية 

تؤدي اىل زيادة تأثري املّد امللحي 

عىل شـط العرب»، الفتاً اىل أن 

«هناك بعض املشاكل األخرى 

تـؤدي اىل زيـادة املـد امللحـي 

باتجاه مركـز مدينة البرصة، 

ومنها قطع األنهر ومنها نهر 

الكارون من الجانب اإليراني».

وذكر أن «اإلجراءات التي تقوم 

بهـا وزارة املـوارد املائية هي 

اطالق كميات جيدة داخل نهر 

دجلة من مؤخـر قلعة صالح 

حتى تقدم املـد املالح باتجاه 

شمال البرصة، إذ إن هناك قناة 

موجـودة تنقل امليـاه العذبة 

عىل طـول املحافظـة وتنتهي 

يف قضـاء الفـاو»، موضحاً أن 

«إجراءاتنا األخرى يف الحد من 

زيـادة ملوحة يف شـط العرب 

هـي اطـالق كميـات جيدة يف 

قنـاة البدعـة ألغـراض مياه 

الـرشب والتـي تأخـذ مياهها 

مـن نهر الغـراف، فضـًال عن 

اسـتحصال موافقة ملد أنابيب 

مـن نهـر دجلـة يف منطقـة 

الهدامـة القريبـة مـن حدود 

ميسـان لنقـل امليـاه بكمية 

الثانيـة  يف  مكعبـة  أمتـار   ٥

ألغراض مياه الرشب».وأعرب 

املتحـدث باسـم وزارة املوارد 

املائية عـن أمله يف «إنجاز هذا 

العمل بصـورة رسيعة لغرض 

االسـتفادة منه يف توفري مياه 

الرشب للبرصة».

بغداد/الزوراء:

أكدت وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديات 

العامـة، امس الثالثاء، أن مـرشوع أتمتة 

الجبايـة االلكرتونيـة يحـّد من اسـتهالك 

املياه.

وقال املديـر العام للمديريـة العامة للماء 

نجـم الحيـايل يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» 

إن»الـوزارة تواصل تنفيذ مـرشوع أتمتة 

الجبايـة االلكرتونيـة لـمديريـات (املـاء 

واملجـاري والبلديـات)، الذي يعـد خطوة 

نوعيـة يف مواكبـة التطـور التكنولوجي، 

وتحويـل الجبايـة مـن النظـام الورقـي 

الدولـة  واردات  وتعظيـم  االلكرتونـي  اىل 

والقضاء عىل شـح املاء والفسـاد اإلداري 

واملايل».  

وأضـاف أن «الهـدف مـن املـرشوع هـو 

تحقيـق االكتفاء الذاتي عرب توفري وتأمني 

املاء الصالح للرشب للمواطنني املشرتكني 

مسـتقبالً، والحـد مـن الضائعـات املائية 

وترشيد استهالك املاء، فضالً عن التسديد 

العادل للمسـتحقات املاليـة بدون أخطاء 

والحد من الفسـاد والقضـاء عىل الروتني 

وتوفري الوقت».

وتابع أنه» تم تشـكيل إدارة جديدة ومدير 

مـرشوع ولجنة مرشفـة عليـا تأخذ عىل 

عاتقهـا تنظيـم بنـود العقـد مـع الجهة 

املسـتثمرة، بالتعـاون مع مديريـات املاء 

واملجاري والبلديات يف املحافظات املشمولة 

بنظـام املرحلـة االوىل، وهـي محافظـات 

(كركوك ودياىل وكربالء املقدسـة والنجف 

االرشف)، أمـا املرحلـة الثانية فسـتكون 

ملحافظات (نينوى والبرصة واملثنى)».  

وأشار اىل أنه «تم إعداد النظام وفق أسس 

علمية تصب يف تحقيق الجباية االلكرتونية 

الرسيعة، ومتابعة الجباة وتحديد املناطق 

املجباة ، حيث سـيتم اسـتعمال العدادات 

املائيـة الذكية وأخـذ القـراءات باالعتماد 

عىل املواقع االلكرتونية يف التحاسـب، عرب 

بطاقات اإلتمان اختياريـًا وبرعاية مركز 

املعلومات يف الوزارة».

وأكـد أن «املـدة العقديـة للمـرشوع تبلغ 

(١٥) سـنة ومدة تجهيز ونصب املقاييس 

للمـرشوع تبلـغ (٥) سـنوات، يتـم فيها 

تنصيب ما ال يقل عن مليونني ونصف من 

أجهزة مقاييس مائيـة ملحافظات العراق 

كافة، وقد بلغت نسبة انجاز املرشوع نحو 

.«٪٣٠

البرصة/الزوراء:
أفادت مديرية رشطة محافظة البرصة، امس الثالثاء، 
بإلقاء القبض عىل ثالثة اشخاص بينهم امرأة اقدموا 
عىل قتل منتسب يف جهاز األمن الوطني وارضموا النار 
بجسده داخل سيارة يف قضاء «أبي الخصيب» التابع 
للمحافظة التـي تقع أقىص جنوبـي العراق.وذكرت 
املديريـة يف بيان ورد «الزوراء» أن قسـم رشطة «ابي 
الخصيب» اسـتخرب بوجود عجلـة محروقة يف قضاء 
ابي الخصيب منطقة الحمزة وبعد إخماد الحريق تم 
العثور عىل جثـة محرتقة يف صندوق العجلة.وأضاف 
البيان: أنه نظراً ألهمية الحادث وخطورته وملا له من 
مساس بأمن املواطنني تم تشكيل فريق عمل بإرشاف 
قائـد رشطة محافظـة البرصة اللـواء الحقوقي عيل 
عدنـان عبدالحميـد وثلـة مـن ضبـاط التحقيق من 
الرشطـة املحلية واالسـتخبارات واملكافحـة واألمن 
الوطنـي لكشـف مالبسـات الجريمة.ووفقـا للبيان 
فإنـه بعـد جهود مسـتمرة وعمل متواصـل من قبل 
فريق العمل والبحـث والتحري تم الوصول إىل الجناة 
بوقـت قيايس يقدر بـ٦ سـاعات ، تـم إلقاء القبض 

عىل منفـذي الجريمة الذين قاموا بقتل املجنى عليه، 
فضـال عن حـرق العجلة لتضليـل األجهـزة األمنية.
بـدوره، أكد قائـد رشطة البرصة اللـواء عيل املالكي 
القاء القبض عىل املتهمني بقتل ذلك الشخص، مشريا 
إىل أن الضحية منتسب بجهاز األمن الوطني يف قضاء 

أبي الخصيب.وقـال املالكي يف بيان امس: إنه بعد ان 
تـم قتله تم حرقه يف داخل مركبته. مبيناً ان املتهمني 
الذيـن تم القبـض عليهم عددهم (٣) اشـخاص من 
ضمنهم امـرأة، حيث تم إلقاء القبض عليهم يف وقت 

قيايس بعد حدوث الجريمة.

بغداد/الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس 
الثالثاء، عـن نتائج أعمال لجنة األمر 
الديواني (٥٠ لسـنة ٢٠١٩) الخاصة 
عليهـا،  املُتجـاوز  الدولـة  بعقـارات 
ُمبّينـًة أنَّ اللجنـة وبـإرشاف مبارش 
مـن رئيس مجلـس الـوزراء تمكنت 
من إعادة (١,٣٧٦) عقـاراً إىل ملكية 
الدولـة، وتسـليم سـنداتها للجهات 

املالكة لها.
دائـرة الوقايـة يف الهيئـة أشـارت يف 
بيان ورد «الزوراء» إىل أنَّ «لجنة األمر 
الديواني ُمستمرٌة باملُتابعة مع دوائر 
التسجيل العقاريِّ املعنيَّة لـ (٦,٠٠٠) 
ٍف اسرتدادها عىل إجابات  عقاٍر ُمتوقِّ
تلك الدوائـر، فيما تقوم بالتحرِّي عن 
بقيَّة العقارات التـي ال تعلم الجهات 
الرسـميَّة مصريها»، الفتـًة إىل «جرد 
(١٠,٣٩٣) عقـاراً عائـداً للدولـة تمَّ 
ـدًة أنَّ «هنـاك  التجـاوز عليـه»، ُمؤكِّ
آالف العقـارات قيد إصدار السـندات 
ة بها من قبل دوائر التسـجيل  الخاصَّ

.« العقاريِّ
وأضافت الدائـرة إنَّه «تمَّ تدقيق ٦٠٪ 
البالـغ  املاليَّـة  وزارة  عقـارات  مـن 
عددها (١١٩,٠٠٠) عقار، فضالً عن 
البحث عـن (١٤,٥٢٦) عقـاراً عائداً 

لوزارة الدفاع و(١٣,٢٧٥) عقاراً آلت 
ملكيَّتها إىل وزارة املاليَّة عند حل وزارة 
ٍة  الدفـاع»، ُمنوِّهًة بأنَّهـا «غرُي ُمؤرشَّ

لدى دوائر التسجيل العقاري». 
وأوضحـت أنَّ «عمـل اللجنة ال عالقة 
، ويف حالة  له بعقارات القطاع الخاصِّ
ظهـور تالعٍب فيهـا تتـمُّ إحالتها إىل 
دًة  ة»، ُمؤكِّ الجهات الرسـميَّة املُختصَّ
أنَّه «تتـمُّ مطابقة العقـارات العائدة 
للدولة مع سجالت التسجيل العقاري 
يف أنحاء العراق كافة، باستثناء إقليم 
كردسـتان»، ُمشـريًة إىل أنَّ «اللجنـة 
سـتقوم يف نهاية العام الحايل بتقديم 

املطابقـة  نتائـج  ـن  يتضمَّ كشـٍف 
للعقارات يشـمل الـوزارات والهيئات 
غري املُرتبطة بوزارٍة واإلدارات املحليَّة 
للُمحافظـات والبلديَّات البالغ عددها 
أمانـة  (٢٨٠) دائـرًة، مـن ضمنهـا 

بغداد».
الدائرة أفادت بـأنَّ «التحقيق يتمُّ من 
قبـل اللجنة بعد اسـتحصال موافقة 
رئيس الوزراء أو عـن طريق إحالتها 
ة إلجراء التحقيق  إىل الجهـات املُختصَّ
فيهـا، ُمشـريًة إىل أنَّ أعمـال التدقيق 
والتحـرِّي التـي قامـت بهـا اللجنـة 
أفضـت إىل الكشـف عـن العقـارات 

املُتالعـب بهـا، إذ بلغـت يف محافظة 
واحدة كـ ( نينوى) بحدود (١٠,٠٠٠) 
آالف عقـاٍر»، ُمشـدِّدًة عـىل أنَّـه تـمَّ 
«إجـراء مسـٍح أويلٍّ لدوائر التسـجيل 
العقاري كافة فيمـا يخصُّ األضابري 
والصفحـات  املفقـودة  والسـجالت 
ف  املُمزَّقة والعقـارات التي تمَّ الترصُّ

.« بها بشكٍل غري قانونيٍّ
ـدت أنَّ «االجتماعات  دائرة الوقاية أكَّ
التي ُعِقَدت بـني رئيس هيئة النزاهة 
ورئيـس لجنـة األمـر الديوانـي (٥٠ 
لسـنة ٢٠١٩) واإلرشاف امليداني من 
قبـل رئيـس الهيئـة، ودعم وإسـناد 
املدير العام لدائـرة الوقاية يف الهيئة، 
لت إليها  أثمرت عن النتائج التي توصَّ
اللجنـة بخصوص ضبـط العقارات، 
وإعادتهـا إىل الدولـة؛ حفاظـاً عـىل 
املـال العـام»، ُمشـريًة إىل أنَّ «اللجنة 
بصـدد ُمتابعة إصدار سـنداٍت آلالف 
العقـارات األخـرى التي تـمَّ ضبطها 
واسـرتدادها».من الجديـر بالذكر أنَّ 
لجنـة األمر الديوانيِّ رقم (٥٠ لسـنة 
٢٠١٩) يرأسـها رئيس ديوان الرقابة 
املاليَّة االتحـادي، وتضمُّ يف عضويَّتها 
ُممثِّـًال عـن مجلـس القضـاء األعىل 
قني من  ومكتب رئيس الوزراء وُمحقِّ

هيئة النزاهة.
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البرصة/الزوراء:
طالـب موظفـو األجور اليومية يف الـرشكات النفطية بمحافظة البرصة، امس الثالثـاء، بإعادتهم إىل 
الخدمة، بعد إنهاء خدماتهم بشـكل مفاجئ، فيما اتهموا وزير النفط بعرقلة اعادتهم للعمل مجددا.

وقـال ممثل األجور اليومية يف الرشكات النفطيـة بمحافظة البرصة، عيل الزيدي، يف ترصيح صحفي: 
إن «موظفي االجور اليومية تعرضوا لظلم شديد، حيث تم إنهاء خدمات ألف موظف يعمل يف رشكات 
حكوميـة وخاصة رشكـة نفط البرصة، وباقي رشكات الخطـوط واألنابيب».وأضاف الزيدي أن «هذا 
اإلنهـاء املفاجئ جاء بعد ميض ٣ أشـهر عىل املبارشة بالعمل، وهـذا األمر غري مقبول، ففي حال كان 
هناك عقد بأن العمل محدد لفرتة معينة، حينها يمكن إنهاء الخدمات، لكن ال يوجد أي عقد أو توقيع 
بأن مدة العمل هي ٣ أشهر فقط».وأوضح ممثل األجور اليومية: ان «وزارة النفط طلبت من املوظفني 
جلـب (كتب حاجة) مـن الرشكات إلعادة عملهم، وتم جلب تلك الكتـب، فالرشكات بحاجة إلينا اآلن، 
وعملها شـبه متوقف لقلّة الكادر املتبقي، كما تم اصـدار كتاب من وزارة املالية فيما يخص قضيتنا، 
لكـن لـم نحصل عـىل رد مـن وزارة النفط حتى اآلن».وأشـار الزيـدي إىل أن «جميع الكتب الرسـمية 
متوفرة يف مكتب وزير النفط، ولكن األخري يمتنع عن اعادة عملنا حسب قرار ١٩٢ لعام ٢٠٢١ الفقرة 

الثانية».

بغداد/الزوراء:
وضعت منظمة األغذيـة والزراعة التابعة لألمم 
املتحدة (فاو) واالتحاد األوروبي، امس الثالثاء، 

خططاً لدعم أهوار الجبايش.
وقـال بيـان للمنظمة تلقنـه «الـزوراء» إن 
«منظمـة األغذيـة والزراعـة التابعـة لألمم 
املتحدة (فاو)، عقدت امس، اجتماعاً بعنوان 
«أهوارنـا ، حياتنا»، يف الجبايش بذي قار مع 
ممثلني عن الحكومات املحلية من محافظات 
البرصة وذي قار وميسان واملمثلني الرسميني 
لـوزارات الزراعـة واملـوارد املائيـة والبيئـة 
والصحة ومن اتحاد املزارعني ملناقشـة أزمة 
امليـاه يف األهوار العراقية وسـبل امليض قدماً 
الجواميـس». ومربـي  املزارعـني  ملسـاعدة 

وأضاف أن املنظمة ومـن خالل دعم االتحاد 
األوروبـي، تعمـل عـن كثـب مع السـلطات 
املحليـة لدعـم األشـخاص األكثر تـرضراً يف 
جنـوب العـراق مـن الشـح املائـي، وركزت 
املناقشـات عىل تأثري شـح امليـاه عىل مربي 
الجواميس والصيادين، وتأثري التغري املناخي 
الذي يهدد حياتهم وسـبل عيشـهم، والتنوع 
البيولوجي العام يف األهوار العراقية»، مشرية 
اىل أنـه «تم وضع خطط قصرية ومتوسـطة 
وطويلة املـدى للتعامل مع هذه التحديات».

وقـال ممثل املنظمة يف العـراق صالح الحاج 
حسـن بحسـب البيـان، إن «املنظمـة تتابع 
الوضع املأسـاوي يف جنوب العراق والسـيما 
يف األهـوار»، مشـرياً اىل «أننـا دعونـا للعمل 
ملسـاعدة مربي الجواميـس التغلب عىل تغري 
املناخ ونقص املياه يف تموز، ونواصاللتعاون 
الزراعـة  ووزارات  املحليـة  السـلطات  مـع 
والبيئة ملواجهة هذه التحديات بدعم سـخي 
من االتحاد األوروبي.»فيما قدم خبري الثروة 
الحيوانية الدويل لدى املنظمة الشـاذيل كايويل 
«نتائـج التقييـم الـذي تـم إجـراؤه يف إطار 

املرشوع املمـول من االتحـاد األوروبي حول 
التحديـات التـي يواجههـا مالكـو املاشـية 
ومربـو الجاموس يف هذا السـياق، باإلضافة 
اقرتحهـا  التـي  والحلـول  التوصيـات  إىل 
املشاركون خالل املناقشات.وبحسب البيان، 
فـإن االجتمـاع اختتـم بدعـوة املشـاركني 
لتقديـم اقرتاحاتهم وتوصياتهـم مكتوبة يف 
غضون سبعة أيام ليتم تجميعها ومراجعتها 
واالنتهـاء مـن مشـاركتها مع املؤسسـات 
العامـة ذات الصلة واملنظمـات الدولية لبدء 

مناقشات للحصول عىل الدعم الالزم.



بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي مقابل 
الدينـار العراقـي بشـكل طفيـف، امـس الثالثـاء، 
ويف  بغـداد،  بالعاصمـة  الرئيسـية  البورصـة  يف 
اقليم كردسـتان.وقال مصـدر إن بورصـة الكفاح 
والحارثيـة املركزيـة يف بغداد، سـجلت صباح امس 
١٤٨٤٥٠ دينـاراً عراقياً مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، 
فيما سـجلت أسـعار الدوالر ليـوم االثنني ١٤٨٥٥٠ 
ديناراً عراقياً مقابل ١٠٠ دوالر.وأشـار إىل أن اسعار 

البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٩٠٠٠ 
دينار عراقـي لكل ١٠٠ دوالر امريكـي، بينما بلغت 
أسعار الرشاء ١٤٨٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر 

امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت 
اسـعار الدوالر انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 
١٤٨٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سـعر 

الرشاء ١٤٨٤٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رشكـة االتحـاد للصناعـات الغذائيـة انهـا 
تعمـل عىل انشـاء أكـرب مصنع لألعـالف يف الرشق 
األوسـط.وذكر بيـان للرشكـة: «مـا زالـت رشكـة 
النباتيـة  واالعـالف  الزيـوت  السـتخالص  الريـان 
تواصـل االنجـاز بمصنعيها االسـتخالص واالعالف 
النباتيـة بوترية عالية، حيث بلغت نسـبة االنجاز يف 
مصنع االسـتخالص ومصنع انتاج االعالف مراحل 
متقدمة».ولفتـت الرشكـة اىل «املبـارشة بتنصيـب 

املعـدات التـي وصلت ملوقـع الرشكة التي سـتصل 
تباعـاً يف األيـام القليلة القادمة» مبنيـا ان «الطاقة 
الخزنية للسـايلوات سـتكون بمقدار ٧٢٠ ألف طن 

من الحبوب يف داخل املصنع ويف امليناء».
ونوهت اىل ان «الطاقة االنتاجية ملصنع االستخالص 
الزيـوت النباتيـة سـتبلغ ٣٦٠٠ طن فـول الصويا 
و٢٤٠٠ طـن دوار، أمـا مصنـع االعـالف سـيكون 
بطاقـة انتاجيـة ٤٤٠٠ طن يومياً، وبذلك سـيكون 

األكرب يف الرشق األوسط».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة تسـويق النفط الوطنية 
العـراق بمقـررات  التـزام  {سـومو} 
منظمة أوبك الخاصـة بزيادة اإلنتاج 

النفطي.
واتفـق أعضـاء منظمـة أوبـك بلس، 
مؤخـراً عىل زيـادة يف سـقف اإلنتاج 
لشهر أيلول املقبل بإضافة كمية 100 
ألف برميل باليوم، وبحسـب املنظمة 
فـإن حصـة اإلنتاج الخـاص بالعراق 
لشـهر أيلـول حـددت بكميـة أربعة 

ماليني و 663 ألف برميل يومياً.
وقال مدير عام الرشكة، عالء اليارسي، 
يف ترصيح صحفي: إن ”منظمة الدول 
املصدرة للنفـط (أوبك) ألزمت العراق 
مؤخرا بزيادة صادراته النفطية إىل 3 
ماليني و 800 ألف برميل يومياً“ مبيناً 
أن ”هـذه الزيادة ال يمكـن أن تؤثر يف 

الخزين السرتاتيجي للنفط“.
وأضـاف: أن زيـادة صـادرات العراق 
تتناسـب بصورة طردية مـع ارتفاع 
مسـتويات اإلنتاج املخطط لها ضمن 
اتفاقية (أوبك) والدول املؤتلفة معها.

وبـني: ان كمية النفط املصدر لشـهر 
تمـوز بلغت 102 مليون و 385 ألفا و 
49 برميـًال، بلغت عائداتها األولية 10 
مليارات و 541 مليونـاً و 594 ألفا و 

258 دوالراً.
وأوضح اليارسي: ان سياسة الرشكة 
تقترص يف تعاملها مع الرشكات املالكة 
للمصـايف، لتحقيـق القيمـة العادلـة 
ملبيعـات النفـوط الخـام العراقية، إذ 

تقـوم بتسـويق النفط الخـام والغاز 
لغـرض الوصـول ألهدافهـا بالتعاقد 
لبيـع النفـط الخـام املتـاح للتصدير 
بعقـود قياسـية تنطبـق عـىل جميع 
الزبائن وفق معايري معتمدة ومعروفة 

يف السـوق العامليـة النفطيـة وبضوء 
الكميـات املتاحـة للتصديـر وصيغة 
سـعرية موحـدة لجميـع املشـرتين 
ضمن السـوق الواحدة تعرف بالسعر 

الرسمي املعلن.

وكانـت أسـعار النفط قـد تراجعت، 
امـس الثالثـاء، حيث جـددت بيانات 
اقتصادية قاتمة من الصني أكرب مشرت 

للخام املخاوف من ركود عاملي.
وتراجعـت العقود اآلجلـة لخام برنت 
أو 0.86 باملئـة إىل 94.27  82 سـنتا 
دوالراً للربميل بحلول السـاعة 04:59 

بتوقيت جرينتش.
وانخفضت العقـود اآلجلة لخام غرب 
تكسـاس الوسيط 52 سنًتا أو 0.58٪ 
إىل 88.89 دوالًرا للربميـل.. وتراجعت 
العقود اآلجلـة للنفط بنحو ٪3 خالل 

الجلسة السابقة.
وخفض البنك املركزي الصيني أسعار 
الفائدة عىل اإلقـراض إلنعاش الطلب 
مـع تباطـؤ االقتصـاد بشـكل غـري 
متوقـع يف يوليو/ تمـوز، مع تقلص 
بسـبب  والتجزئـة  املصانـع  نشـاط 
 COVID سياسـة بكـني الخالية مـن

وأزمة العقارات.
كمـا شـاهد املسـتثمرون محادثـات 
إلحيـاء االتفاق النـووي اإليراني لعام 
2015، حيـث توقع محللون إن مزيدا 
من النفط قد يدخل السـوق إذا قبلت 
إيـران والواليـات املتحـدة عرضا من 
االتحـاد األوروبي يرفع العقوبات عن 

صادرات النفط اإليرانية.
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السعراملادة

.1,160,000 دينارشيش تركي ( 1 طن)

.1,080,000 دينارشيش عراقي  ( 1 طن)

135,000   دينارسمنت عراقي  مقاوم ( 1 طن)

130,000  دينارسمنت عراقي عـادي ( 1 طن)

400,000 دينار  سكس رمل فحص

300.000  دينارسكس حصو مكرس

750.000  ديناردبل الطابوق

1,180,000 ديناردبل طابوق احمر

600,000  دينارجص  حمل صغري( تك)

السعراملادة
3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

 3500  دينارزيت الطعام زير ( 1 لرت )

  10.000 دينار رز محمود ( 4.5 كغم )

 9,000 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم ) @ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

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

 12,000 – 14,000 الفلحم عجل عراقي (1 كغم )

 8,000  الفلحم عجل مستورد (1 كغم )

3500 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
 7500 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4500 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

5,000 – 5,500 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

بغداد/ الزوراء:
اعلن مدير عام التجارة يف إقليم كردستان 
العـراق، امس الثالثـاء، أنه سـيتم توفري 
جميع التسـهيالت للتجار لزيـادة حركة 

التجارة يف إقليم كوردستان.
وقال نـوزاد شـيخ كامل يف بيـان ورد اىل 
«الـزوراء»: انه مـن اآلن سيسـتطيع كل 
التجـار الحصول عىل تراخيـص أعمالهم 
مبـارشة مـن محافظاتهـم دون العـودة 

للوزارة أو للمديرية العامة للتجارة.
ليسـوا  اآلن  بعـد  «التجـار  أن  وأضـاف 
مضطرين للعودة إىل أربيل وسـيتم إتمام 
جميع معامالتهم يف محافظاتهم، وبالتايل 

تزايدت الحركة التجارية».
كما أشـار شـيخ كامـل إىل: انـه من اآلن 
سيقلل الروتني التجاري يف إقليم كردستان، 
ونعمل عىل تقليصه أكثـر لزيادة الحركة 
التجارية وبالطبع تـم تنفيذ حوايل ٢٠٠٠ 

صفقة تجارية هذا العام.
وبـنّي مدير عـام التجارة: أنـه يف غضون 
ذلك، تم رفع الرضائب عىل عدد من السلع 

األخرى يف األسابيع األخرية، مما تسبب يف 
انخفاض أسعار بعض السلع واإلمدادات.

املاليـة  وزارة  أعلنـت  ذلـك،  غضـون  يف 
واالقتصـاد يف حكومـة اقليـم كردسـتان 

انها ستقوم وبالتنسيق مع وزارة التجارة 
بتقديم تسـهيالت للقطـاع الصناعي من 

حيث الرضائب والرسوم.
وبحسـب بيـان صـادر عـن وزارة املالية 

واالقتصـاد، فقـد عقـد اجتماع مشـرتك 
مع وزارة التجـارة والصناعة ومدير عام 
الجمارك لبحث أوضاع املصانع ومشاكلها 

من حيث الرضائب والرسوم.
وبحسـب البيـان، فقـد ناقـش االجتماع 
مشـاكل املصانع يف اقليم كوردستان من 
حيـث الرضائب والرسـوم، والتي أوجدت 
عقبـات أمام عملها، وقرر تشـكيل لجنة 
مشـرتكة للمتابعة لحلها من قبل اللجنة 

املزمع تشكيلها.
من جانب اخـر، وبحضور رئيس حكومة 
بارزانـي،  مـرسور  كوردسـتان،  إقليـم 
انطلقت، امـس الثالثاء، فعاليات معرض 
أربيل الدويل الثالث للعقارات واالسـتثمار 
تمـام  يف  وذلـك   ،(٢٠٢٢  Invest Expo)

الساعة ١١:٠٠ صباحاً.
هذا وستشارك يف املعرض نحو ١٨٠ رشكة 
من ١٢ دولة ، وتستمر فعالياته عىل مدى 
٤ أيـام، ويعتـرب فرصة جيـدة للرشكات 
واملسـتثمرين ولقطاع العقـارات يف إقليم 

كوردستان والعراق.

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، منخفضا 

بنسبة (٠٫٢٩٪).
وجـاءت مـؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (٣٨٣٫٠٧٥٫٨٤٧) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (٥٠٣٫٤٦٩٫٩٠٥) دنانري. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امـس عـىل (٥٦٢٫٠٥) نقطة 
منخفضا بنسـبة (٠٫٢٩٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٦٣٫٧) 

نقطة.
وتـم تداول اسـهم (٣٠) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (١٧) رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (٢٥) 
مليون سـهم بقيمة بلغت (٢٩) مليون دينار من خالل تنفيذ (٣) صفقات 

عىل اسهم رشكة واحدة.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٢٩) مليون سـهم بقيمة بلغت (٩٢) مليـون دينار من خالل تنفيذ (٥١) 

صفقة عىل اسهم ست رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عـام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقيـة تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد، فيمـا اسـتقرت يف اسـواق اربيل عاصمـة اقليم كردسـتان، امس 

الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي ٣٧٠ الف دينار، وسـعر الرشاء ٣٦٦ الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم امس االثنني ٣٧٣ الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

انخفاضا أيضاً عند ٣٣٠ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٢٦ ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٠ الف دينار و ٣٨٠ ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٣٠ الفاً و ٣٤٠ الف دينار.
فيما شـهدت أسـعار الذهب اربيل اسـتقرارا يف أسـواقها، حيث بلغ سعر 
البيـع: مثقال ذهب عيار ٢٤ بـ ٤٢٥٫٠٠٠ الـف دينار عراقي، مثقال ذهب 
عيار ٢٢ بـ ٣٩٠٫٠٠٠ الف دينار عراقي، مثقال ذهب عيار ٢١ بـ ٣٨٠٫٠٠٠ 
الـف دينار عراقي، مثقال ذهب عيار ١٨ بــ ٣٢٠٫٠٠٠ الف دينار عراقي.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
كشـف مصـدر يف وزارة التجارة عما يحتاجه العراق من اسـترياد للحنطة 
لتأمـني الحاجـة املحلية منها.وذكـر املصدر يف ترصيح صحفـي :»العراق 
سـيحتاج السـترياد نحو ٣ ماليني طن عىل أقل تقدير للوصول اىل موسـم 
الحصاد القادم». ولفت اىل ان «املوسـم التسويقي للحنطة هذا العام حقق 
أعـىل مما هـو متوقع يف االنتاج».وأشـار املصـدر اىل انه «ومع االسـترياد 
سـيتمكن العراق من سـد احتياجاته من الحنطة حتى شـهر نيسـان من 
العام املقبل».وكانـت وزارة التجارة أعلنت عن تحقيق مليونني و٢٠٠ الف 
طن من املوسم التسويقي للعام الحايل فيما حقق إقليم كردستان أكثر من 

٣٢٢ الف طن.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت املبيعات النقدية من الدوالر يف مزاد البنك املركزي، امس الثالثاء، 

لتصل اىل ١٣ مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن «البنك املركزي باع امس خالل مـزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، ٢٤٠ مليونا و١٧١ الفا و٩٢١ دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسـعر 

رصف اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان عملية الـرشاء النقدي للدوالر من قبل املصـارف انخفضت من 
قيمة املبيعات االجمالية لتصل اىل ١٣ مليونا و٧٥٠ الفا، فيما ذهبت البقية 
البالغة ٢٢٦ مليونـا و٤٢١ الفا و٩٢١ دوالرا لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل 

شكل حواالت واعتمادات.
وأشـار إىل ان ٣٢ مرصفا قام بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف الخارج، و ٧ 

مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ٤٦ رشكة توسط.

@÷aã»€a@÷Ïé@p¸Îaám@üb–Øa
@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€

›ÓiäcÎ@ÜaáÃi@¿@kÁâ€a@äb»éc@…uaãm

@Âfl@÷aã»€a@xbÓnya@Â«@—ìÿ€a
ÒÜäÏnèæa@Ú�‰®a

@13@Ä€@›óm@ç◊ãæa@Üaçfl@pb»Ójfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

äb‡rné¸aÎ@paäb‘»‹€@s€br€a@Ô€Îá€a@›Óiäc@üã»fl@÷˝�„a

@·Ó‹”�a@¿@p˝ÓËèn€a@Âfl@áÌçfl@Û‹«@Ê˝ó±@Ô«b‰ó€aÎ@äbvn€a@Êb«b�‘€a

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc
ÚÓèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿@b–Ó–†@b†ÏjÁ@áËìÌ@ä¸Îá€a

¡éÎ˛a@÷ãì€a@¿@“˝«ˇ€@…‰ófl@5◊c@Åbnnœ¸@á»nèÌ@÷aã»€a

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000-1500 دينارالربتقال2,500 دينارالباميا

1500 دينارالو750 دينار الطماطة

2000 دينارخوخ750دينارالبطاطا

2500 دينارمشمش750دينارالخيار

1000-1250 دينارعنب750-1000 دينارفلفل بارد 

1750 دينارتفاح مستورد 1500دينارفلفل حار 

1000 دينارتفاح عراقي  750دينارالباذنجان  

1750 دينارالليمون   1000دينارخيار قثاء 

2000 ديناراللنكي   500-750 دينارالبصل 

1250 ديناراملوز  1000 دينارالجزر 

1500 دينارعلبة فراولة 2500دينارفاصوليا 

3500 ديناررمان 750 دينارلهانة 

500 ديناررقي 1000 دينارقرنابيط  

750ديناربطيخ 750-1000 دينارشجر  

1500 ديناركريب فوت 1000 دينارخس 

1500-2000 دينارعرموط 2000 ديناراللوبيا

1500 دينارالسندي 3000 ديناربروكيل 

1500-2000 ديناركيوي
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@k‘«@fibuäÜ@Û‹«@@äb‰€a@|n–Ì@ÔíÏÿ‰»€a
¬bjõ„¸a@Ú‰ß@paäaã”

بغداد/ متابعة الزوراء
علَق رئيس نادي الديوانية السابق حسني العنكويش عىل عقوبات أصدرتها لجنة االنضباط يف االتحاد العراقي 
لكرة القدم، ضد نادي الديوانية. وكانت لجنة االنضباط قد قررت يف وقت سابق من اليوم، منع نادي الديوانّية 
مـن اللعـِب عىل ملعبه لحني اسـتكماِل ُمسـتلزمات األمن والسـالمة، وتغريم النـادي قيمـة األرضار املادّيِة 
الحاصلة يف حافلِة نقل العبي نادي الُرشطة، ومعاقبة العنكويش، باإليقاِف ملدِة سنٍة واحدٍة من مزاولِة العمِل 
الريايض مع غرامٍة مقدارها خمسـة ماليني دينار عراقي. وعّما تقدم، قال العنكويش، إن «العقوبات األخرية 
عىل الديوانية، سياسية لكوني ورئيس االتحاد عدنان درجال، قد دخلنا سوية يف مرشوع انتخابي، لكن جرى 

خالف يف الرؤية السياسية، وعليه بدأ بتوجيه عقوبات رياضية تجاهي، وهي ليست العقوبة األوىل».

ãºcÎ@ã–ñc

pbuaäá€a@äÎÜ@Âfl@Úr€br€a@Ú‹yãæa@k‘‹i@xÏnm@Ô«bœã€aÎ@ıbiá®aÎ@Ú«b‰ó€a@ÚÌá„c

åbn‡æa@äÎá€a@ÚÌá„c@áö@o‹vé@ÚÓõ”@200@Âfl@ãr◊c@Zµj«˝€a@Ú�iaä

بغداد/ متابعة الزوراء

 تأهـل العبـان مـن املنتخب 

اىل  تـاي  للمـواي  العراقـي 

املباراة النهائية لبطولة كأس 

العالـم للشـباب والجارية يف 

ماليزيا.

املنسـق  أحمـد زكـي  وقـال 

االعالمي  لالتحاد إن ”الالعب 

فاضل عباس فاز عىل الالعب 

الصعـود  ليضمـن  املـرصي 

اىل النـزال النهائـي، كما فاز 

الالعب مصطفى اسامة عىل 

الالعب السعودي لكي يضمن 

النهائـي  للنـزال  الصعـود 

ايضا“.

وأضاف، ”لقد اكتفى كل من 

العبينا ، عيل محمود وعبدالله 

خليل ويوسـف خالد وصالح 

حسن و حيدر عيل بامليداليات 

الربونزيـة بعـد جهـد كبـري 

وشـجاعة فائقـة يف نـزاالت 

قوية خاضوهـا، بينما خرس 

الالعـب عباس عبد الحسـن 

بسبب صعود وزنه“.

”سـيتنافس  زكـي،  وتابـع 

خالـد  يوسـف  ابطالنـا 

الرسـول  عبـد  ومصطفـى 

وحيـدر عيل وفاضـل عباس 

وعـيل محمـود عـىل املراكـز 

املتقدمة يف فعالية الواي كرو، 

املنتخب  بينما سـيلعب العبا 

العراقي يارس غسان وحسني 

كامل عىل املربـع الذهبي مع 

الـرويس واإلماراتـي ببطولة 

العالـم للمواي تاي للشـباب 

بماليزيا“.

@ÔˆbË‰€a@ıb‘‹€a@∂g@Ê˝ÁdnÌ@@ÚflbéaÎ@ëbj«
bm@aÏæbi@lbjì‹€@%b»€a@Ú€Ï�j€

اربيل / ساجد سليم
اختتمت يف محافظـة اربيل بطولة املرحلة 
الثالثـة من الـدوري العراقـي بالدراجات، 
الوسـط  انديـة  مـن  واسـعة  بمشـاركة 
والجنوب والفرات االوسط والشمال للفئات 
االربعة وهي املتقدمني والشباب والناشئني 
والنسـاء، وقبل انطـالق املنافسـات بيوم 
واحد جرى املؤتمر الفني للبطولة الذي عقد 
يف فندق امللـك بالزا بحضـور كافة اعضاء 
االتحاد العراقـي للدراجات وممثيل االندية 
املشاركة يف البطولة حيث تم رشح مفصل 
عن  السـباقات ومسافات الطريق من قبل 
لجنة املسابقات ولجنة الحكام يف االتحاد.

واسفرت النتائج النهائية للمرحلة عن فوز 
فريق الصناعة باملركز االول وكوية باملركز 
الثاني واربيل جاء ثالث الرتتيب اما الحشد 
الشعبي احتل املركز الرابع لفئة املتقدمني.

اما منافسـات الشـباب فقد احرز الرتتيب 
االول نادي الحدباء من املوصل وجاء دهوك 
ثانيا والصناعة ثالث الفرق. ويف منافسات 

الناشـئني جـاء نـادي الرفاعـي بالرتتيب 
االول ونـادي الدفاع الجـوي باملركز الثاني 
واربيل احتل الرتتيب الثالث اما منافسـات 
النسـاء فقد احرزها نادي نـوروز باملركز 
االول واربيـل ثاني الرتتيب واالعظمية جاء 
باملركـز الثالث. اما منافسـات اليوم االول 
لسباق الفرقي ضد الساعة لقطع مسافة 
٤٥ كم جاء اوال نادي الصناعة وثانيا نادي 
الحشد الشـعبي وكوية احتل املركز الثالث 

 .
ويف سباقات الشـباب للفرقي ضد الساعة 
لقطع مسـافة ٣٠ كم احرز نادي الحدباء 
الثانـي  باملركـز  ودهـوك  االول  املركـز 

والصناعة بالرتتيب الثالث.
اما سـباق الناشـئني للفرقي ضد السـاعة 
لقطع مسـافة ٢٠ كم فقد جـاء اوال نادي 
اربيـل وحل بالرتتيـب الثاني نـادي الدفاع 
الجوي امـا نادي الكاظميـة احتل الرتتيب 
الثالث ويف منافسات النساء لسباق الفرقي 
ضد الساعة لقطع مسافة ٢٠ كم جاء اوال 

نادي نوروز واربيل ثاني الرتتيب واالعظمية 
احتل الرتتيب الثالث.

امـا نتيجـة الفرقـي مـن الفـردي العـام 
لقطـع مسـافة ٨٠ كـم حيث احـرز نادي 
الحدبـاء املركز االول ودهوك باملركز الثاني 
والصناعـة بالرتتيـب الثالـث كانـت هـذه 

املنافسة لفئة الشباب.
سباق الفردي العام للشباب لقطع مسافة 
٨٠ كم، احرز  االول احمد زهري من الحدباء 
وجاء ثانيا وهبي سليمان من دهوك وكان 
املركز الثالث مـن نصيب عيل عبد املعز من 
الحدبـاء حيـث شـارك يف هذا السـباق ١٧ 
متسابق وخمسة العبني لم يكملوا السباق 

واعتبارهم خارج السباق.
نتيجـة الفرقـي مـن الفردي العـام لقطع 
مسـافة ٥١ كم حيث احرز نـادي الرفاعي 
املركـز االول ونادي الدفاع الجـوي باملركز 
الثانـي واربيـل يف املركز الثالـث وكان هذا 
السـباق لفئة الناشـئني وشـارك به سبعة 

اندية .

بغداد/ ليث العتابي

اعلنـت رابطـة الالعبـني العراقيـني انهـا 

سجلت اكثر من 200 شكوى تخص ديون 

الالعبني ضـد ادارات اندية الدوري املمتاز، 

مشـرية اىل انها اعدت ملفاً متكامالً  حول 

هـذه القضايا سـيتم مناقشـته يف املؤتمر 

املقبل لالتحاد الدويل.  

وقـال نديم كريـم، رئيس رابطـة الالعبني 

العراقيني ”وصلتنا دعوة من االتحاد الدويل 

لالعبـني املحرتفـني للمشـاركة باملؤتمـر 

السـنوي الذي سيقام يف العاصمة املاليزية 

كواالملبـور للمدة مـن 14 اىل 18 من ايلول 

املقبل“.

واضاف كريم ” ان توقيـت مؤتمر االتحاد 

يتزامـن مـع  املحرتفـني  الـدويل لالعبـني 

مهمتمـي كمديـر اداري ملنتخـب شـباب 

العـراق املشـارك يف تصفيـات اسـيا التي 

ستقام يف البرصة، ومن اجل حضور عراقي 

فعال يف املؤتمر تمت تسمية شهد حكمت، 

ممثلـة عـن رابطـة الالعبـني املحرتفني يف 

العراق“.

وتابـع ” عضـو املكتب التنفيـذي للرابطة 

شـهد حكمـت، اعـدت ملـف متكامل عن 

الالعبـني العراقيـني وتعاملهم املسـتقبيل 

بدوري املحرتفني ”.

وزاد ” ان اهـم ملـف سـيتم مناقشـته ، 

يخص ديون الالعبني ومستحقاتهم املالية 

التي بذمـة االندية وكيفية حسـمه يف ظل 

وجود اكثر من 200 شكوى من العبينا ضد 

اندية الدوري املمتاز، كما سيتم التطرق اىل 

كيفية تطوير الوضـع القانوني لالعبني يف 

توقيع العقود“.

واوضح كريم ” ان رابطتنا، سـتعقد خالل 

الفـرتة املقبلة جلسـة مع رئيـس االتحاد 

العراقي عدنان درجال، للتداول مع االندية 

، النهاء ملف ديون الالعبني الذي تم تحديد 

منتصف الشهر املقبل، اخر موعد لحسمه 

، كمـا ان هنالـك بعض االنديـة انهت ابرز 

متطلبـات الرتاخيص، لكنها لـم تنه امللف 

املايل لالعبيها السابقني حتى االن“.

@äÏ‘ó€aÎ@ëäaÏ‰€a@Åbn§@7ÓÃn€a@Ú–ñb«Î@ÈmÏ”@ãñb‰»i@≈–n±@k‘‹€a@›flby
@@åbn‡æa@÷ãœ@›Ãìm@@ÒáÌáßa@pbib�‘né¸a@Ûº

fiÎ¸a@·è‘€a
بغداد/ صالح عبد املهدي 

مـع انطالق التحضريات ملوسـم الكرة 
الجديد  شهد سوق االنتقاالت الصيفية 
حركة  مكوكية تسابقت  خاللها الفرق 
يف ابـرام العقـود الجديـدة بغية تعزيز 
صفوفها اسـتعدادا  للرصاع التنافيس 
املقبل  املقرر ان ينطلق  مطلع ترشين 
االول  املقبل، (الزوراء)  تابعت  مايدور 
يف سـوق االنتقاالت  خـالل هذه الفرتة  

وخرجت بهذه املحصلة :

@Îb†ãí@äaã‘néa
 اروقـة فريـق الرشطـة  الـذي قبض 
عـىل درع الـدوري يف املوسـم املـايض  
برهاوة  شهدت  حركة دؤوبة  بمجرد 
انتهاء الرصاع التنافيس حيث سارعت  
ادارة  النـادي بالتشـاور مـع املـدرب 
املـرصي مؤمن سـليمان  لتجديد عقد 
ابـرز العبيها والسـيما املؤثرين منهم  
الثالثـي  التشـكيل  ويف مقدمتهـم  يف 
املحرتف  ونعني الدويل السوري محمود 
املواس الحائز عىل لقب هداف الدوري  
بجانـب مواطنـه  فهد اليوسـف  وانع 
العـاب منتخب النيجر عبـد املجيد ابو 
بكر  وكان الثالثة  قد قدموا  مستويات  
رائعة سـاهمت اىل  حـد كبري  يف تفوق 
الفريق عىل منافسـيه  بشكل مشهود  
، كما جددت االدارة الخرضاء للحارس  
املتالق  احمد باسل الذي عده املتابعون 
واملراقبـون االفضل  يف املوسـم املايض  
وبمعيتـه زميلـه ياسـني كريـم الذي 
قدم اداء جيدا  يف املباريات التي شـارك 
فيهـا عـىل قلتهـا، وتضمنـت الالئحة 
الرشطاويـة  التـي جـددت الحضـور 
ملوسـم اخر امري صباح  وكـرار عامر 
ومصطفى محمد معـن  واحمد  زيرو  
ومحمد  جفـال  ومحمد داود  ومحمد 
مزهـر وبسـام  شـاكر وعـيل حصني 
واخـريا قائـد منتخبنا  الشـبابي عبد 

الرزاق قاسم .

@ÒäÜbÃflÎ@äÏõy
وعىل صعيد االسـتقطابات الجديدة  

ابرمـت االدارة الرشطاوية عددا من 
الصفقـات املهمـة لتعزيز  صفوف 
الفريـق يف اطار  سـعيه للمحافظة 
عـىل لقبـه مـن جهـة وتعويـض 
االسماء املغادرة  من جهة اخرى فتم 
التوقيع مع املهاجم  الدويل السوري 
مارديك ماردكيان  وهو ثالث نجوم 
نسـور قاسـيون يف الفريق بجانب  
السـنغايل ادريسـا نيانغ القادم من 
الطلبـة  وسـجاد جاسـم  من نفط 
الوسـط  ومناف يونـس  من الكرخ  
واحمـد يحيـى مـن املينـاء  وامجد 
وليـد  مـن زاخو  والحـارس محمد 
كريـم من القـوة الجويـة  اما اخر 

االسـتقطابات فكان  نجم املنتخب 
الوطني وفريـق نفط البرصة احمد 
فرحان ، و عىل الجانب االخر ضمت 
قائمة املغادرين اسماء مهمة ايضا 
فنحـن نتحدث هنـا  عـن املوهوب 
محمد قاسم الذي قرر العودة للقوة 
الجوية  وسـعد ناطـق الذي احرتف 
يف نـادي الباطـن السـعودي يف اول 
تجربـة احرتافية لـه  بينمـا اختار 
الثنائـي خـرض عـيل وعـيل مهدي  
التوقيـع للطـالب  واتجـه الثنائـي 
االخر عيل يوسـف وحسـن عاشور 
اىل الـزوراء  فيما عاد نياز محمد اىل 

فريقه السابق  اربيل.

 Ïu@¬bì„
وباالتجـاه نحو القـوة الجوية  وصيف 
الدوري  نشهد حركة نشيطة لم  نر لها  
مثيـال يف املواسـم االخـرية  فعىل صعيد 
التجديد  رصدنا  تمسـك االدارة الزرقاء 
واملـدرب قحطان جثـري   بـخدمات  11 
العبـا ابرزهـم  قائـد الفريـق وهدافـه 
املخرضم  حمادي احمد  الذي قد يقيض 
موسمه  االخري  يف الدوري قبل االعتزال 
فضال عىل زماله  ابراهيم بايش  ومحمد 
عيل عبود  وحسـن رائد  وعيل محسـن  
وكـرار نبيـل  وحسـني جبـار ورشيف 
عبـد الكاظـم  وحـارس املرمـى فهـد 
طالـب الذي غيبته االصابـة عن معظم 

مباريات فريقـه يف املرحلة الثانية  كما 
جـدد لكتيبة الصقـور  املحرتف  الغاني 
ولسـون اكاكبو  بعد العـروض املبهرة 
التـي  قدمها  يف املوسـم املايض  واخريا 
اسـتعاد الجويـون العبهم عيل حسـن  
رحيم بعـد انتهاء  فـرتة اعارته لفريق 

القاسم .

@ÚÓ‘Ìãœ¸a@Ò5©a
اما عـىل صعيـد الوجوه الجديـدة  فقد 
دخـل الجويـة سـوق االنتقـاالت بقوة 
وخـرج منـه بصفقـات دسـمة تعـزز  
خطـوط الفريق  وتعـوض  انتقال عدد 
ليس بالقليل  من العبيه ، ويف هذا االطار  
ركز الجويـون عىل االسـتعانة بالخربة 

االفريقية  لذلك تضمنت العقود الجديدة 
خمسة محرتفني افارقة بينهم اثنني من 
الشـقيقة تونس  ونعنـي غيث معرويف 
القادم من  النادي الصفاقيس ومواطنه 
محمـد عـيل جويني القـادم من طالئع 
الجيـش املرصي، اما الثالثـي االفريقي 
االخر فيتمثل بالكنغويل كاديما كابانجو  
العب  الرجاء البيضاوي املغربي السابق  
والتنزاني كريس موغالو  هداف الدوري 
اوتشـو   والتوغـويل فرانكـو  بـالده   يف 
العـب فريق اربيل يف املوسـم السـابق ، 
اما الوجوه املحليـة التي وقعت للكتيبة 
الزرقاء فتضمنت ثنائي الطلبة محمود 
مشـعان وحمزة عدنـان والعب الزوراء 
عالء مهاوي  والعب نفط الوسط مهند 
عبـد الرحيـم  والعـب الرشطـة محمد 
قاسـم والعب القاسـم ابراهيـم  خلف  
وحـارس مرمـى زاخـو محمد شـاكر  
واخريا حارس  مرمـى الكهرباء  الدويل 

محمد حميد .

@ÒäÜbÃfl@‚Ï≠
لو دققنـا النظـر يف الئحـة املغادرين  
لوكـر الصقـور لوجدنـا انهـا  ضمت 
اسماء اليستهان بها والقول هنا يتعلق 
بنخبة دولية  عىل شاكلة الرباعي  عالء 
عباس وميثم جبار  ومصطفى محمد 
جرب ولؤي العاني  الذين التحقوا برسب 
النـوارس والثنائي احمـد لفته كوني  
ومصطفـى مؤيد اللذين غـادرا لنفط 
الوسط  و احمد ابراهيم الذي وقع عىل 
كشـوفات اربيل  ورضغام اسـماعيل 
الذي اختار ارتـداء القميص الطالبي، 
ومن جانبه وقع الحارس سـيف كريم 
لنفط البـرصة  وزميله الحارس االخر 
محمـد كريم للرشطـة  واختار صفاء  
هـادي  االحـرتاف يف نـادي تراكتـور 
سـازي االيراني امـا الجزائري محمد 
املهـدي بـوكايس  والبنمـي رودريـك 
النسـو ميلر  والسـويرسي لوالال فلم 
تعـرف وجهتهـم بعـد فـك ارتباطهم  
بالقـوة الجويـة  والحـال ينطبق عىل 

الحارس محمد. 

@ıbõÓi@ÒäÏq
اما يف الزوراء فيمكـن القول ان الفريق 
جـدد صفوفه وفقـا  لقناعـات املدرب 
ايوب اوديشـو لذلك لم نجد من االسماء 
القديمة سـوى رباعي الحراسـة جالل 
حسـن  وعـيل ياسـني وعـالء كاطـع   
حسـام  بجانـب   سـامي  ومحسـن 
كاظم وسـعد عبد االمري وحيـدر احمد   
واملحرتف املوريتاني  الحسـن حويبيب 
ومعهـم العنـارص الشـابة ونعني زين 
العابديـن سـالم  وعيل  صادق وسـجاد 
محمـد  وعـيل محمد عيل  مـع امكانية 
بقاء عباس قاسم ، وعىل الضفة املقابلة 
غادر الفريق معظم  العبيه  االساسيني  
يف املوسـم املـايض بينهم اربعـة  وقعوا 
عىل كشـوفات اربيل  وهم مازن فياض  
ومؤيـد عبـد الباسـط  ومحمـد صالح  
واحمد حسن مكنزي وربما يلتحق بهم 
احمد رستيب بينما اختار  الثنائي  مهدي 
كامل  ومحمد رضا  نفط الوسط ووقع  
احمـد فاضـل للنجـف  وعـالء مهاوي  
للقوة الجوية  واملحرتف السـوري زاهر 
ميدانـي للكهربـاء  ولـم تعـرف وجهة 

املحرتف الجزائري الهواري الطويل .

@›flbÿnfl@›Óÿìm
ويراهن الزورائيون عىل كوكبة النجوم 
يف  مؤخـرا  بالفريـق  التحقـت  التـي 
العودة لزمن االنجـازات وهو امر بات 
يرعـب الفرق االخرى  يف ضوء   تكامل  
خطـوط الفريق بوجـود رباعي القوة 
الجويـة السـابق عالء  عبـاس  وميثم 
جبار ولـؤي العاني  ومصطفى محمد 
جـرب  وثنائـي الرشطـة  عيل يوسـف 
وحسـن عاشور  وثالثي  النجف  احمد 
عبد الحسـني واملغربي سـفيان طالل  
والربازييل برونو  ليما  وثنائي الديوانية 
انس مالك واسـعد عبـد الله  اىل جانب 
العب  الكرخ الدويل املوهوب حسن عبد 
الكريـم  والعب الكهربـاء احمد محمد  
والعـب نفـط الوسـط مـراد محمـد  
واملحرتف الدويل  السـوري محمد عنز 

القادم من الرفاع البحريني.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلـن نادي الرشطة الريـايض تمديد عقد قائده عـالء عبد الزهرة 

ملوسم اخر.
ويعد عبد الزهرة (34) عاما، من العنارص التي سـاهمت يف تتويج 
الرشطة بلقب املوسم املايض ، كما انه من الالعبني االكثر مشاركة 
بالدوري العراقي بعد وصوله للموسـم الـ 18 ، وانطالقة مشواره 

مع الزوراء يف موسم 2004/ 2005.
وكانـت لــ ”كاكا العـراق“، محطات سـابقة مع االنديـة املحلية 

وابرزهـا الزوراء ودهوك ، كما خاض تجارب احرتافية ناجحة مع 
انديـة مس كرمان وتراكتور سـازي االيرانيان واملريخ السـوداني 
وشـباب االردن ، ومثـل 3 انديـة قطرية هي الخـور والخريطيات 

وقطر.
وشـارك مـع املنتخب العراقـي يف 63 مباراة دوليـة، ولعب يف اكثر 
مـن بطولـة عربية وقاريـة مع اسـود الرافدين ابرزهـا تصفيات 
كأس العالم، وكأس القارات، ونهائيات كأس اسيا وبطولة الخليج 

العربي.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
االمني املايل لالتحاد العراقي للصحافة الرياضية 
الزميـل جعفر العلوجي حل ضيفـا يف برنامج 
(الحكم الرابع) الذي يبث من عىل شاشـة قناة 
(العهد) الفضائية، حيث ناقش الربنامج عمل 
االتحـاد العراقي لكرة القدم وموضوع تسـمية 
االجهـزة الفنيـة للمنتخبـات الوطنيـة فضال عن 
الترصيحـات االخرية لرئيس اتحاد الكرة عدنان درجال بشـأن صعوبة 
التعاقـد مع مدرب اجنبـي يف الوقت الحايل وايضا موضوع اسـتضافة 

محافظة البرصة ملنافسات خليجي 25 مطلع العام املقبل.
 **************

االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
التهانـي والتربيـكات اىل الزميل عـالء البرصي 
الذي نـال شـهادة املاجسـتري عن دراسـته يف 
التخطيط السـياحي من جامعـة تربيز، حيث 

حصل عىل درجة امتياز يف الدراسـة التي قدمها 
تحت عنـوان ( دراسـة مقارنة لالثـار االقتصادية 

للسياحة الحرضية : مدينتي النجف وكربالء انموذج).

ÒãÁç€a@áj«@ı˝«@Íáˆb”@á‘«@Üá∞@Ú†ãì€a@Üb„



لندن / متابعة الزوراء
أعلن االتحاد االسرتايل 
لكرة املرضب أن، نيك 
وصيف  كرييوس، 
النسخة األخرية من 
ويمبلدون،  بطولة 
البطوالت  ثالثة 
الكربى،  األربع 
الدور  عن  سيغيب 
مسابقة  من  األول 
املقررة  ديفيس  كأس 
أيلول/سبتمرب  يف 
التكهنات  منهياً  املقبل، 
صفوف  إىل  عودته  بشأن 

منتخب بالده.
قائد  هيويت  ليتون  قال 
كأس  يف  االسرتايل  املنتخب 
«كان  بيان:  يف  ديفيس 
يف  نيك  يكون  أن  الرائع  من 
يكن  لم  الحظ  لسوء  لكن  التشكيلة 

متاحاً لهذه املواجهة».
عن  عاماً)   ٢٧) كرييوس  وغاب 
عام  منذ  ديفيس  كأس  منافسات 

الذي  العايل  املستوى  أن  غري   ،٢٠١٩
يف  ويمبلدون  نهائي  منذ  به  ظهر 
يف  مكاناً  له  ضمن  تموز/يوليو 
املنتخب.ومنذ مشواره الرائع يف لندن، 
فاز كرييوس، املصنف ٢٨ عاملياً، بلقب 
الحايل،  الشهر  أوائل  واشنطن  دورة 
إىل ربع نهائي دورة مونرتيال  ووصل 

األلف نقطة للماسرتز.
وثانايس  مينور  دي  أليكس  وسيقود 
الذي  األسرتايل  املنتخب  كوكيناكيس 
وماكس  إيبدين  مات  أيضاً  يضم 

بورسيل يف فئة الزوجي.
 ١٣ من  هامبورغ  يف  أسرتاليا  وتلعب 
املقبل ضمن  أيلول/سبتمرب  حّتى ١٨ 
منافسات املجموعة الثالثة التي تضم 

أيضاً أملانيا وفرنسا وبلجيكا.
وتقام مباراتان يف فئة الفردي وواحدة 
يف الزوجي ويتأهل صاحبا املركز األول 
والثاني يف املجموعات األربع اىل الدور 
االسبانية من  املقّرر يف ملقة  النهائي 
الثاني/نوفمرب  ترشين   ٢٧ اىل   ٢٢

املقبل.

مدريد / متابعة الزوراء
إىل  عودته  مستهل  يف  موراتا  ألفارو  الدويل  املهاجم  رضب 
أتلتيكو مدريد، وذلك بقيادة ثالث املوسم املايض إىل الفوز 
عىل مضيفه وجاره خيتايف ٣-٠ بتسجيله ثنائية يف املرحلة 
يفز  لم  فريق  القدم.ضد  لكرة  اإلسباني  الدوري  من  األوىل 
عىل جاره منذ ٦ ترشين الثاني/نوفمرب ٢٠١١ (٣-٢) وخرس 
قبلها ١٧ مباراة من دون أي فوز يف ١٩ مباراة جمعته باملدرب 
به  الذي ظهر  املستوى  أكد موراتا  دييغو سيميوني،  األرجنتيني 
خالل املباريات االستعدادية وأبرزها ضد فريقه السابق يوفنتوس 
يف  ألتلتيكو  أهداف   ٤ أصل  من  ثالثة  سجل  حني  اإليطايل 
أفضل  بذلك  موراتا  الحايل.وحقق  الشهر  من  السابع 
بداية ممكنة مع الفريق الذي تركه قبل عامني 
سبيل  عىل  يوفنتوس  ألوان  عن  للدفاع 
اإلعارة، موجهاً رسالة إىل عمالق تورينو 
التعاقد  عقد  تفعيل  بعدم  أخطأ  بأنه 

معه نهائياً.
يف  األول  الهدف  موراتا  وسجل 
جماعية  لعبة  بعد   ١٥ الدقيقة 
خيتايف  العبي  من  خطأ  إثر  رائعة 
الكرة قبيل منتصف  الذين خرسوا 
الربتغايل  من  وتمريرة  امللعب، 
الـ٢٩  ابن  تابعها  فيليكس  جواو 
هي  الشباك،  يف  بتسديدة  عاماً 

كانون  منذ  املسابقات  كل  يف  الجزاء  منطقة  خارج  من  له  األوىل 
األول/ديسمرب ٢٠١٦ حني كان يدافع عن ألوان الجار اللدود ريال 
«أوبتا» لالحصاءآت.وعاد  ديبورتيفو ال كورونيا وفق  مدريد ضد 
سجله  الذي  الثاني  الهدف  يف  املمرر  دور  أيضاً  ليلعب  فيليكس 
موراتا يف الدقيقة ٥٩ بتسديدة يف سقف الشباك من زاوية صعبة 
حسم  الذي  الجديد-القديم  لفريقه  الثالث  النقاط  مؤمناً  جداً، 
األمور نهائياً بهدف ثالث سجله الفرنيس البديل أنطوان غريزمان 
بتسديدة من خارج املنطقة أيضاً بعد تمريرة حاسمة ثالثة للنجم 
بلباو مع ضيفه  أتلتيك  تعادل  أخرى  .(٧٥) و يف مباراة  الربتغايل 
ريال مايوركا ٠-٠.كما تخطى ريال بيتيس ضيفه إلتيش بثالثية 
خمينيز  ميغيل  وخوان   ،٢٨ ايغليسياس  بورخا  سجلها،  نظيفة 

لوبيز ثنائية ٣٩، و٦٠.

                         

غلسنكريشن / متابعة الزوراء
مـدد املهاجم الواعد االنكليزي، جيمـي باينو-غيتينز، عقده مع 
فريق بوروسـيا دورتموند األملاني حّتى عام 2025، بحسـب ما 

أعلن النادي األصفر واألسود.
ويأتي قرار التمديد عقب تألق باينو-غيتينز بتسـجيله هدفاً من 
ثالثية فريقـه يف الفوز عىل مضيفه فرايبورغ 1-3 الجمعة، بعد 
فرتة وجيزة من احتفاله ببلوغه الثامنة عرشة من عمره (8 آب/

أغسطس 2004).
أثنى األملاني-الكرواتي إدين ترزيتش مدرب دورتموند عىل الشاب 
االنكليزي بعد الفـوز واصفاً إياه بـ“عامل تغيري يف املباراة“ وأن 

”بإمكانه أن يخلق الفارق لنا“.
وزج ترزيتش باملهاجم الشـاب يف الدقيقة 74 بدالً من البلجيكي 
ثورغان هـازار بعدما كان فريقه متخلفاً صفر1-، ليسـاهم يف 
عودة ”األسود واألصفر“ بتسجيله هدف التعادل يف الدقيقة 77.
وشـبه البعض مسـرية باينو-غيتينز، املولـود يف العاصمة لندن 
والذي مّثل انكلرتا عىل كافة مستويات منتخبات الشباب واملتّوج 
ببطولة أوروبا دون 19 عاماً هذا الصيف مع ”األسـود الثالثة“، 
بمواطنـه جناح دورتموند السـابق جايدون سانشـو املنتقل إىل 
مانشسـرت يونايتد يف عام 2021 مقابـل 85 مليون يورو (86.1 
مليـون دوالر)، حيث قـدم إىل ملعب ”سـيغنال إيدونا بارك“ من 

أكاديمية مانشسرت سيتي يف صيف 2020 يف سن الـ17.
وقـال املدير الريايض يف دورتموند سيباسـتيان كيل إن السـماء 

هي الحدود القصوى لباينو-غيتينز ”املميز للغاية“.
وتابـع: ”لطاملا تميـز جيمي بالرسعة واإلبـداع، مع عدم القدرة 
عىل التنبـؤ به يف املواجهات الفردية، فهـو يمنح فريقنا عنرصاً 

خاصاً حّتى يف سن مبكرة“.
وأضـاف: ”مـن املمتع مشـاهدته وهـو يعمل عىل نفسـه وعىل 
أسـلوب لعبه خـالل املباراة. نبتعد عن رؤيـة نهاية هذا التطور، 

وسنمنحه الوقت الالزم لذلك“.
يف املقابل، شـكر باينو-غيتينز النادي عىل دعمه خالل اللحظات 
الصعبة التي ”كانت تعني الكثري بالنسبة يل“، مؤكداً انه لم يشك 

أبداً بشأن تمديد عقده.
وأردف: ”كان هـديف دائمـاً مواصلـة مسـريتي يف دورتموند بعد 
اإلصابـة بكوفيد وبعض اإلصابـات يف البداية“، مضيفاً: ”اآلن ال 
أطيـق االنتظار ملواصلـة العمل الجاد عىل نفيس وأسـلوب لعبي 
عىل أمل مواصلة مساعدة الفريق يف األشهر والسنوات املقبلة“.

وغداة فوز دورتموند، شكر اإلنكليزي اآلخر جود بيلينغهام (19 
عامـاً) ”األبنـاء“ مواطنه والبديل الثاني يوسـوفا موكوكو (17 
عاماً) صاحب الهدف الثاني، عىل الحفاظ عىل سـجل دورتموند 
خاليـاً مـن الهزيمة يف موسـم 2023-2022.ويحتـل دورتموند 
املركز الثاني برصيـد 6 نقاط بفارق األهداف عن بايرن ميونيخ 

املتصدر وحامل اللقب يف املواسم العرشة املاضية.

ليفربول / متابعة الزوراء
الثانية  للمرة  بالتعادل  ليفربول  اكتفى 
اإلنكليزي  الدوري  جوالت  ثاني  يف  توالياً 
ضيفه  مع  النقاط  تقاسم  عندما  وذلك 

كريستال باالس ١-١.
اإليفواري  عرب  أوالً  الزائر  الفريق  وتقدم 
ويلفريد زاها ٣٢، لكن الكولومبي لويس 

دياز أدرك التعادل لليفربول ٦١.
األوروغوياني  ليفربول،  العب  وتعرض 

داروين نونيس للطرد يف الدقيقة ٥٧.
وصار يف رصيد الريدز نقطتان واستمر بال 
فوز للجولة الثانية، بينما حصد كريستال 

باالس نقطته األوىل.
مرور  ذكرى  مع  املباراة  هذه  وصادفت 
يف  اإلطالق  عىل  مباراة  أول  عىل  عاماً   ٣٠

الدوري اإلنكليزي املمتاز يف العام ١٩٩٢.
كريستال  من  العب  أول  زاها  وبات 
باالس يسّجل يف مباراتني مختلفتني أمام 
ملعب  عىل  الـ»بريمريليغ»  يف  ليفربول 
«أنفيلد»، بعدما أحرز هدفاً أيضاً يف أيار/

مايو ٢٠١٥.
استقبلت  ليفربول  شباك  أن  وللمفارقة 
الست  مبارياته  من  كل  يف  األول  الهدف 
األخرية يف الدوري اإلنكليزي املمتاز، وهي 
السلسلة املتتالية األطول منذ تلك املماثلة 
عام  وآب/أغسطس  نيسان/أبريل  بني 
١٩٩٧. ورغم ذلك، لم يخرس ليفربول أياً 

وفق  السابقة  الخمس  املباريات  تلك  من 
شبكة «أوبتا» لإلحصاءآت الرياضية.

الدقيقة  يف  بلّة  ازداد  ليفربول  طني  لكن 
نونيز  تلقى  عندما  والخمسني،  السابعة 
املدافع  لنطحه  مبارشة  حمراء  بطاقة 
الدنماركي يواكيم أندرسن من دون كرة، 

ليصّعب مهمة الـ»ريدز» بعرشة العبني.

لصالح  وبرم  عاد  الحظ  دوالب  أن  غري 
دياز  لويس  من  رائع  بمجهود  ليفربول 
يف  ميلنر  جيمس  من  تمريرة  تلقى  الذي 
داخل  املدافعني  فراوغ  األيرس،  الرواق 
منطقة الجزاء وسدد كرة يمينية رائعة ال 
البعيدة للحارس  اليرسى  الزاوية  تصّد يف 

اإلسباني فيسينتي غايتا .(٦١) 

وبات نونيس ثاني العب يطرد يف صفوف 
االوىل عىل  ليفربول وهو يخوض مباراته 
أرسنال  ضد  كول  جو  بعد  انفيلد  ملعب 

عام ٢٠١٠.
بالقول:  الطرد  حادثة  عىل  كلوب  وعلق 
«يدرك داروين بانه خذل زمالءه. بطبيعة 
البطاقة  تستحق  الحادثة  كانت  الحال، 

الحمراء، لقد تم استفزازه، لكن لم يكن 
يتعني عليه الرد بهذه الطريقة».

وأضاف «أنه ليس رد فعل نريد ان نراه. 
يجب أن يعلم بأنه سيواجه معارك بدنية 
من هذا النوع ألن قلب الدفاع يقوم بهذا 

األمر».
مباريات  ثالث  عن  نونيس  وسيغيب 
الغريم  ضد  التالية  وأبرزها  لفريقه 
التقليدي مانشسرت يونايتد االثنني املقبل 
إىل  باإلضافة  ترافورد  أولد  ملعب  عىل 
ان  بيد  وبورنموث،  نيوكاسل  مواجهتي 
من  سيستفيد  نونيس  بان  اعترب  كلوب 
بتدريبات  القيام  خالل  «من  إيقافه  فرتة 
أكثر  لجعله  بل  ملعاقبته  ليس  بدنية 

جاهزية».
يف  واحدة  مرة  طرد  أن  لنونيس  وسبق 
مسريته يف موسمه األول مع نادي أملرييا 

االسباني عام ٢٠١٩.
السابق  ليفربول  أعرب مدافع  املقابل،  يف 
جايمي كاراغر الذي يعمل معلقا يف شبكة 
أن  من  خشيته  عن  سبورتس»  «سكاي 
نونيس سينتظر أسابيع عدة لكي يحصل 
الصدد  هذا  يف  وقال  ثانية  فرصة  عىل 
«يدرك تماما ما قام به، وهو ال شك يشعر 
امللعب  أرضية  عىل  بقي  لو  باإلحباط. 
سيخرج  كان  ليفربول  أن  من  واثق  فأنا 

منترصا».

تورينو / متابعة الزوراء
أعلن يوفنتوس عن نفسه باكراً أنه عازم 
يف  عنه  تنازل  الذي  اللقب  استعادة  عىل 
إنرت  الجارين  لصالح  املاضيني  املوسمني 
وميالن توالياً، بعدما احتكره طيلة تسعة 
مواسم متتالية، وذلك بفوزه عىل ضيفه 
ساسوولو ٣-٠ يف ختام املرحلة األوىل من 

الدوري اإليطايل.
وبمشاركة الوافدين الجديدين األرجنتيني 
حقق  بريمر،  والربازييل  ماريا  دي  أنخل 
بداية  أليغري  ماسيميليانو  املدرب  فريق 

واعدة للموسم الجديد.
وكانت بداية دي ماريا مع فريق «السيدة 
يف  التقدم  منحه  إذ  مثالية،  العجوز» 
إثر  الطاير»  «عىل  بتسديدة   ٢٦ الدقيقة 
ساندرو،  أليكس  الربازييل  من  عرضية 
وخدعت  األرض  يف  الكرة  فارتطمت 

الحارس أندريا كونسييل.
متقدماً  األول  الشوط  يوفنتوس  وأنهى 
ترجم  بعدما  وذلك  نظيفني،  بهدفني 
الرصبي دوشان فالهوفيتش ركلة جزاء 
جان  من  بنفسه  انتزعها   ٤٣ الدقيقة  يف 
بداية  يف  يسجل  أن  قبل  فرياري،  ماركو 

الشوط الثاني هدفه الثاني يف اللقاء ٥١.
بعد  تكتمل  لم  يوفنتوس  فرحة  لكن 

ما  عضلية،  إلصابة  ماريا  دي  تعرض 
الـ١٩  بابن  استبداله  اىل  أليغري  اضطر 

ربيعاً فابيو مرييتي يف الدقيقة ٦٦.
تاريخية  بداية  نابويل  حقق  بدوره، 
ركائز  خسارة  رغم  الجديد  للموسم 

مضيفه  عىل  بفوزه  وذلك  أساسية، 
هيالس فريونا ٥-٢.

وسجل ثالث املوسم املايض أربعة أهداف 
ألول  الدوري  يف  مبارياته  أوىل  يف  أكثر  أو 
مرة يف تاريخه وفق «أوبتا» لالحصاءآت، 

ليعلن عن نفسه بقوة كمنافس محتمل 
عىل اللقب.

وبعدما وجد نفسه متخلفاً يف الدقيقة ٢٩ 
إثر ركلة ركنية، رد  بهدف كيفن السانيا 
الوافد  سجله  الذي  التعادل  بهدف  نابويل 

الجديد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا 
بعد عرضية من املكسيكي هرفينغ السانو 
متقدماً  األول  الشوط  أنهى  ثم   ،(٣٧)
بعد  األخرية ألوسيمهن  الثواني  يف  بهدف 
ركلة ركنية وتمريرة بالرأس من جوفاني 

دي لورنتسو .(٣+٤٥) 
بطريقة  بالهدف  النيجريي  واحتفل 
وسائل  وصفته  ما  عىل  رداً  استفزازية 
إهانات عنرصية بحقه  اإليطالية  اإلعالم 
عاد  الذي  املضيف  الفريق  جماهري  من 
يف  الصفر  النقطة  من  املواجهة  وأطلق 
عرب  بالتعادل  الثاني  الشوط  مستهل 
توماس  الفرنيس  الجديد  الوافد  رأسية 

هنري .(٤٨) 
فريق  عزيمة  يحبط  لم  الهدف  هذا  لكن 
رضب  إذ  سباليتي،  لوتشانو  املدرب 
مجدداً يف الدقيقة ٥٥ عرب البولندي بيوتر 
زيلينسكي بعد تمريرة من كفاراتسخيليا 
ستانيسالف  السلوفاكي  أتبعه   ،(٥٥)
لوبوتكا بالرابع بعد مجهود فردي (٦٥)، 
الثالث  النقاط  الضيوف  يحسم  أن  قبل 
ماتيو  البديل  سجله  خ  بهدف  نهائياً 
فيها  شارك  جماعية  لعبة  بعد  بوليتانو 
دي لورنتسو وأنهاها أوسيمهن بتمريرة 

حاسمة بكعب القدم .(٧٩) 
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لندن / متابعة الزوراء
كونتي  أنتونيو  واإليطايل  توخل  توماس  األملاني  املدربان  يواجه 
القدم  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد  إليهما  وجه  بعدما  اإليقاف  خطر 
التي حصلت  الالئق، وذلك عىل خلفية املشادة  تهمة الترصف غري 
بينهما خالل مباراة الدربي بني تشيليس وضيفه توتنهام (٢-٢)، 

يف املرحلة الثانية من الدوري املمتاز.
هدف  بعد  املباراة  خالل  حامية  مشادة  يف  وكونتي  توخيل  ودخل 
وذلك  هويربغ،  بيار-إيميل  الدنماركي  سّجله  الذي   ١-١ التعادل 
نتيجة مبالغة اإليطايل يف احتفاله أمام دكة بدالء تشيليس، فحصل 

كل منهما عىل بطاقة صفراء.
ثم تكرر املشهد يف نهاية اللقاء وبشكل أعنف بعدما صافح كونتي 
نظريه األملاني، إال أن األخري بدا غاضباً كون اإليطايل لم ينظر إليه، 

ما أدى إىل مشادة بينهما وتلقيهما بطاقة حمراء.
وقال االتحاد اإلنكليزي يف بيانه: «توماس توخبل وأنتونيو كونتي 
متهمان بخرق البند إي٣ من قانون االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم 
وتوتنهام  تشيليس  بني  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري  يف  مباراة  بعد 

هوتسرب يوم األحد الواقع يف ١٤ آب/أغسطس ٢٠٢٢».
نهاية  بعد  املدّرَبني كان غري الئق  أن سلوك كل من  «ُيزعم  وتابع: 
املباراة. أمام توماس توخل وأنتونيو كونتي حتى الخميس ١٨ آب/

أغسطس ٢٠٢٢ لتقديم ردودهما».
املباراة  انتقاده حكم  نتيجة  أكرب  أيضاً عقوبة  وقد يواجه توخيل 

أي  األخري  يدير  أال  األفضل»  من  «ربما  إنه  قائالً  تايلور،  أنتوني 
مباراة لتشيليس يف املستقبل، وذلك العتقاده أن هديف توتنهام 

غري صحيحني.
كاي  لصالح  واضح  خطأ  هناك  «كان  أنه  توخيل  ورأى 

بنتانكور)...  رودريغو  األوروغوياني  (من  الهدف  قبل  هافريتس 
وكان ريشارليسون متسلالً (ما أعاق رؤية الحارس السنغايل إدوار 

مندي يف الهدف االول)... ومنذ متى بإمكاننا أن نشد الشعر عىل 
أرض امللعب؟»، يف إشارة منه اىل الحركة التي قام بها 

اإلسباني  بحق  رومريو  كريستيان  األرجنتيني 
الثاني  التعادل  قبل هدف  مارك كوكوريا 

لتوتنهام يف الثواني األخرية من الوقت 
بدل الضائع.

ألنني  أمل  بخيبة  «أشعر  وأضاف: 
الفوز  نستحق  كنا  أننا  أعتقد 

الهدفني،  إلغاء  يحب  كان  وأنه 
هكذا  قبول  جداً  الصعب  ومن 
فيه  توجد  زمن  يف  (قرارات) 

+يف ايه آر+».
للغاية  سعيد  «أنا  وتابع: 

لم  لألسف  ولكن  باألداء 
نحصل عىل ما نستحقه 
اليوم. يؤسفني أن أقول 

له  كان  الحكم  لكن  ذلك 
ال  اليوم،  الحاسم  الدور 

أحد غريه».
يتم  أن  وتوقع توخيل 
من  وحرمانه  إيقافه 
الفريق  مع  التواجد 

ضد  املقبلة  املرحلة  يف 
قائالً:  يونايتد،  ليدز 

أدرب  أن  يمكنني  ال  «حسناً! 
يف  ُيَحّكم  أن  يمكنه  الحكم  لكن 

املباراة التالية».
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باريس/متابعة الزوراء:

عىل مدى عقدين من الزمن، توّىل الصحفيون 
يف أفغانسـتان نقـل األخبـار واملعلومات إىل 
الجمهور عرب مجموعة من الصحف املستقلة 
واملحطات اإلذاعية وشبكات التلفزيون، وقد 
عملـوا بجد لبناء هـذه املنظومـة اإلعالمية 
وتعزيزها. ولكن كل يشء تغري يف غضون أيام 
عندمـا عادت حركـة «طالبان» إىل السـلطة 

عام ٢٠٢١.
ويف هذا الصدد، قال سامي مهدي، الصحفي 
البارز مـن أفغانسـتان ومستشـار الربامج 
لـدى املركز الدويل للصحفيـني، إّن «ما ننظر 
إليـه اآلن هو الرماد املتبقي مّما خلقناه منذ 
سنوات، وسط الحملة القمعية التي أطلقتها 
حركة ‘طالبـان’ بقبضة حديديـة ضد كافة 
مؤسسـات اإلعالم الحرة». وأضاف أّنه «من 
الصعب للغاية مشاهدة التدمري الوحيش لكل 
ما أحببته أو عملت من أجله طوال حياتك».

يعمل مهدي اآلن رئيًسا لتحرير منصة األخبار 
الرقمية Amu TV، التي شـارك يف تأسيسها، 

والتي تجمع الصحفيني من داخل أفغانستان 
وخارجها إلعداد التقارير الصحفية املسـتقلة 
باللغتـني الفارسـية والبشـتوية. وقد رشـح 
مهدي الصحفية األفغانية أنيسـة شهيد لنيل 
جائـزة نايـت للصحافة الدوليـة، املقدمة من 
املركز الدويل للصحفيني، والتي حاز هو عليها 
عـام ٢٠١٢. واختارتها لجنـة التحكيم ضمن 
الصحفيـني الذين سـيكرمهم املركـز يوم ١٠ 

نوفمرب/ترشين الثاني ٢٠٢٢.
ويف هـذه املقابلـة التي أجراهـا املركز، يصف 
مهـدي مـا يمر بـه الصحفيـون  ومـا يمكن 

تقديمه ملساعدتهم.
املركز: عندما اسـتولت حركـة «طالبان» عىل 
الحكـم العـام املـايض، تابعنـا التقارير حول 
الصحفيـني الذين تعرضـوا للتعذيب والتهديد 
واضطروا إىل مغادرة البالد. فكيف هو الوضع 

اآلن؟
مهـدي: األرقام غنية عن البيـان، فقد أغلقت 
حـوايل ٣٠٠ مؤسسـة إعالمية يف أفغانسـتان 
منذ ١٥ أغسـطس/آب ٢٠٢١. وفقد أكثر من 
٦٠٪ من إجمايل الصحفيـني وظائفهم، بينما 
بلغـت النسـبة ٨٥٪ بني الصحفيـات. كما تم 
تسـجيل أكثر من ٣٢ حالة اعتقـال واحتجاز 

من قبل حركة «طالبـان»، ولكن هناك العديد 
من الحاالت األخرى التي لم ُتسجل.

وقـد عرّضـت حركـة «طالبـان» العديـد من 
الصحفيـني إىل االحتجـاز والتعذيب والرضب 
مـن دون إبـداء أي تفسـري، خاصـة يف األيام 
واألسـابيع األوىل السـتيالئها عـىل كابول. ويف 
إحدى الحـاالت التي حظيت بتغطية واسـعة 
يف اإلعـالم الـدويل، اعتقلـت الحركة صحفيني 
عاملني لـدى صحيفة «تـروس». وبعد إطالق 
رساحهما، ُنرشت صور جسـديهما املعرّضني 
للـرضب، وكانـت النـدوب والجروح شـديدة 
الوحشـية. ولـم يقدم أحـد أي تفسـري، فكل 
مـا فعلـه الصحفيـان هـو تغطيـة مظاهرة 

نسائية.
وهـذه هي بيئة العمـل اآلن، فقد كان أعضاء 
األخبـار  يـزورون غـرف  حركـة «طالبـان» 
يومًيا لفـرض األوامر بشـأن نوعية القصص 
املسـموح بتغطيتها أو املفرتض عدم املساس 
بها. ويف بعض املناطق اآلن، ال سـيما يف شمال 
رشق البـالد، يطلبون من الصحفيني إرسـال 
أجنداتهـم يـة للحصول عـىل موافقـة جهاز 
االسـتخبارات التابع للحركـة. وال يجرؤ أحد 
أن ينتقد الحركة أو يسألها عن الفساد أو عن 

قادتها، مما يرتك املجتمـع األفغاني بال إعالم 
حـر أو معلومات هامة والزمـة لفهم املوقف 

وتحليله.
املركز: بحسـب ترصيحاتك السـابقة، أغلقت 
٣٠٠ مؤسسـة إعالميـة يف البـالد. فهـل تـم 

إجبارها عىل اإلغالق؟
مهدي: يف بعض الحاالت، اضطرت املؤسسات 
اإلعالمية إىل اإلغالق بسـبب تلقيها التهديدات 
من حركة «طالبان» وخشية التعرّض للعقاب 
إذا اسـتمرت يف العمـل. ويف حـاالت أخـرى، 
اضطرت املؤسسـات إىل اإلغالق بسبب انعدام 
الدخـل. وأعتقـد أن بعًضـا من غـرف األخبار 
اختـارت الصمـت بـدًال مـن نـرش األكاذيـب 

والدعاية لصالح «طالبان».
املركـز: مـا هـي األسـاليب التي تسـتخدمها 
والضغـط  الصحفيـني  إلسـكات  «طالبـان» 

عليهم؟
مهـدي: لقد تبّنـت حركة «طالبـان» مختلف 
األسـاليب والُنُهـج، بما يف ذلـك اقتحام غرف 
األخبـار بالسـالح وفـرض التعليمـات عـىل 
املحررين والصحفيني، أو اسـتدعاء املحررين 
إىل مكاتبهـا االسـتخباراتية وإخبارهـم بمـا 
عليهم فعله، أو حتـى االتصال باملذيعني أثناء 

الربامـج أو بعدهـا والضغـط عليهم بأسـئلة 
مثـل: «ملـاذا طرحت هـذا السـؤال؟» أو «ملاذا 
استضفت هذا الشـخص؟». وأحياًنا يهددون 

الصحفيني وعائالتهم بشكل مبارش.
وعـالوة عىل ذلك، تحـاول الحركـة التحكم يف 
أصحاب املؤسسـات اإلعالمية. فإذا بدأ هؤالء 
املُـالك يف إطاعة «طالبان»، تكـون الحركة قد 
فرضت سـيطرتها عىل الصحفيني كذلك. وقد 
بدأ بعض املُالك «التعاون» مع الحركة بالفعل، 
لتخـدم مصالحهـا  إذ يمنحوهـا منصاتهـم 

وأهدافها.
ومن املهم أن نفهم التاريخ، فقد قضت حركة 
«طالبـان» عدة سـنوات يف نـرش الدعاية ضد 
الصحافة يف أفغانستان، واصفة [الصحفيني] 
بأنهـم «جواسـيس الغـرب». كما اسـتمرت 
يف قتـل الصحفيني عـىل مدى ٢٠ سـنة، بمن 
فيهم زمالئي الذين عملت إىل جانبهم لسنوات 
عديـدة. فعندمـا كنـت أعمـل لـدى «راديـو 
أزادي»، الفرع األفغانـي إلذاعة أوروبا الحرة، 
قتلـت الحركة زميـيل الصحفي إليـاس دايي 
يف مقاطعـة هلمند، بعدمـا كان يتلقى منهم 
التهديـدات طوال الوقت. وكنت أتلقى أنا أيًضا 

التهديدات يف نفس الوقت.

وإذا تلقيـت مكاملة يسـألك فيها أحدهم «ملاذا 
طرحت هذا السؤال؟» أو «ملاذا تنرش مثل هذه 

القصص؟»، فإّن هذا تهديد خطري.
املركز: بَم تنصح الصحفيني الذين يغطون ما 

يحدث هناك؟
مهدي: أنصحهم بالرتكيز عىل الناس وحياتهم 
وواقعهـم، فهذه أسـهل طريقـة لرسد قصة 
أفغانسـتان الحقيقيـة. فمنذ اسـتيالء حركة 
«طالبـان» عىل الحكم، يواجـه الناس املعاناة 
يـة، فـال يمكنهـم الحصـول عىل الطعـام أو 
الخدمات الصحيـة أو التعليم. كما يتعرضون 
النتهاكات حقوق اإلنسان والقتل خارج إطار 
القانـون بشـكل يومي. وهذه هـي القصص 
الحقيقيـة، وهذا هو الوجـه الحقيقي لحركة 

«طالبان».
وعلينـا أن نفهـم أّن الحركـة ال تمثـل الواقع 
الكامـل ألفغانسـتان. فأكثـر مـن ٦٠٪ مـن 
السكان تحت سن الـ٢٥، وقد نشأ شباب هذا 
الجيـل بمجموعة من القيم املختلفة تماًما، إذ 
شـهدوا حرية التعبري وحقـوق املرأة وحقوق 
اإلنسان واالنتخابات، ويرغبون اآلن يف حكومة 
تمثيلية منتخبـة، ويريدون أن يكون لهم رأي 
يف الحكومة وأن يعيشوا حياة طبيعية مثل أي 

مواطن آخر يف العالم.
ولكننـا يف الواقع نفقـد جيًال ثانًيـا اآلن. فقد 
منعت حركة «طالبان» تعليم الفتيات وفصلت 
جميع النسـاء من الحكومـة وخطفت العديد 
من الناشطات وعذبتهن. كما فرضت الرقابة 
الشـديدة عىل اإلعالم وشاركت يف جرائم القتل 
خـارج إطـار القانـون وشـكلت حكومتهـا 

بالكامل من مجموعة عرقية واحدة.
وقـد فقدنـا جيـًال كامـًال تحت حكـم حركة 
«طالبـان» خالل تسـعينيات القرن املايض. و 

تتكرر املعاناة.
اآلن  املتاحـة  املسـاعدات  هـي  مـا  املركـز: 

للصحفيني يف أفغانستان؟
مهـدي: اسـتطاع بضـع مئـات الصحفيـني 
الخروج من البالد. ولكـن ما زال هناك اآلالف 
داخـل البـالد ممـن ال أمـل لهم يف املسـتقبل، 
ويتواصل هؤالء مع اآلخرين طلًبا للمسـاعدة. 
ولألسف ال يستطيع أغلبنا فعل أي يشء، وهذا 
أمر صعب للغاية. كما يعني ذلك أن أفغانستان 
فقـدت بعًضا مـن أفضل الصحـف املطبوعة، 

التي ال تتوفر اآلن إّال عرب اإلنرتنت.
املركـز: ما الذي يمكن فعلـه لدعم الصحفيني 
األفغـان؟ هل توجـد طريقة لدعمهم بشـكل 

فّعال؟
من ضمن مـا يفعله الصحفيون يف املنفى هو 
التواصـل مـع زمالئهم الذيـن ال يزالون داخل 
البالد، والذين يرسـلون بدورهم املواد املصورة 
والقصـص والترسيبـات إىل الخـارج إلنتـاج 

القصص.
ومع ذلك، فإّن مسـاحة حرية التعبري آخذة يف 
التقلص. فالناس يشـعرون بأّنهم يخضعون 
للرقابـة حتـى داخـل منازلهـم. ويشـعرون 
باالختنـاق ألنهـم ال يسـتطيعون التعبري عن 
أنفسهم بحرية. لذا يسعدني أن أعلن أّن املركز 
الدويل للصحفيني أطلـق برنامًجا جديًدا لدعم 
مؤسسـات اإلعالم والصحفيـني يف املنفى من 
أجل االسـتمرار يف تغطية أخبار أفغانسـتان، 
فهذه املبـادرات مهمـة للغايـة للحفاظ عىل 

الصحافة يف البالد.
املركز: ما هي الحلول املحتملة؟

أعتقـد أّن الحفاظ عىل اسـتمرارية الصحافة 
واإلعالم سيسـاهم يف اإلبقاء عىل حياة الناس 
يف أفغانسـتان. فـإذا أردنـا معرفـة ما يحدث 
بالفعـل يف البـالد وتوثيق الوضع ومحاسـبة 
حركـة «طالبـان»، ال يمكننا تحقيـق ذلك إال 
مـن خـالل الصحافـة. وإال سـتتكرر مـآيس 
التسعينيات وتسود موجات النزوح إىل مختلف 
مناطـق البالد وحمـالت االنتقـام والقتل. وال 
يمكن ألحد سوى الصحفيني أّن يوّثق كل يشء 
وينـرش الوعي حول مـا يحدث. ولن يسـاعد 
كثـرًيا إرسـال الصحفيـني من بـالد بعيدة إىل 
أفغانسـتان للمرة األوىل لتغطية القصص من 
داخل كابول لبضعة أيام، ألنهم لن يستطيعوا 

تصوير القصة الكاملة.
وإذا أراد العالم مساعدة اإلعالم يف أفغانستان، 
فعليـه مسـاعدة مؤسسـات اإلعـالم املحلية 
يف البـالد. ويشـمل ذلـك تمكـني الصحفيـني 
املحليني لرسد قصصهم وقصص الحياة ية يف 
أفغانسـتان تحت حكم حركة «طالبان». ويف 
أي محادثة بـني املجتمع الـدويل و»طالبان»، 
ينبغي إعطاء األولوية لحماية حرية الصحافة 

والتعبري يف أفغانستان.  
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

أثينا/متابعة الزوراء:
برزت الصحافة االستقصائية كقوة 
خالل فضيحـة اخـرتاق الهواتف يف 
اليونان، والتي هـزت الحكومة التي 
تحـاول ”السـيطرة“ عـىل املشـهد 
اإلعالمي، كما تنقل ”فرانس برس“ 

عن خرباء.
”بريداتورغيـت“  واندلعـت قضيـة 
يف نهايـة يوليو/تمـوز، عندما أخرب 
زعيـم الحزب االشـرتاكي املعارض، 
نيكـوس أندروالكيـس، الصحفيـني 
عـن محاولة مراقبة هاتفه املحمول 
عرب برنامج التجسس بريداتور، بعد 

أن قدم شكوى قانونية.
ويمكن لربنامج التجسس بريداتور 
اخرتاق هاتف الضحية والوصول إىل 

الرسائل واملحادثات.
اليونانـي،  الـوزراء  رئيـس  وأقـر 
كريياكوس ميتسوتاكيس، األسبوع 
املايض، بـأن مراقبة املخابرات ”غري 
مقبولة سياسياً“، مدعياً أنه لم يتم 

إبالغه.
وكان يتحـدث بعـد ثالثـة أيـام من 
يف  رئيسـيني  عضويـن  اسـتقالة 

حكومته بشأن هذه املسألة.
يف وقت سـابق من هذا العـام، رفع 
صحفيـان يونانيان دعوى قضائية، 
قائلني إنهما وقعا فريسـة لهجمات 

مماثلة عىل هواتفهما.
ولعبـت التحقيقـات التي اسـتمرت 

شـهوراً وأجرتهـا وسـائل اإلعـالم 
االستقصائية اليونانية دوراً مهماً يف 
تسليط الضوء عىل اخرتاق الهواتف.

وبدأت إليـزا تريانتافيلو، الصحفية 
يف موقع إنسايد سـتوري، التحقيق 
يف القضيـة، يف يناير/كانون الثاني، 
إىل  يشـريان  تقريريـن  نـرش  بعـد 
برنامج تجسـس جديد يحمل اسـم 
”بريداتـور“ وله عمـالء وأهداف يف 

اليونان.
وكتبت يف مقـال حديث: ”مرّت هذه 
التقاريـر مـن دون أن يالحظها أحد 

من قبـل وسـائل اإلعـالم اليونانية 
الوقـت، عـىل  ذلـك  (الرئيسـية) يف 
الرغم من أنها كشـفت أن الحكومة 

اليونانية ربما اشرتت بريداتور“.
نـرشت  املـايض،  إبريل/نيسـان  يف 
”إنسايد ستوري“ ”أول حالة مؤكدة 
السـتخدام ”بريداتور“ يف 2021 ضد 
مواطـن أوروبـي“، وهـو الصحفي 
كوكاكيـس،  ثاناسـيس  اليونانـي 
قضايـا  تغطيـة  يف  املتخصـص 

الفساد.
وتبعـه تحقيق من موقـع ريبورترز 

االسـتقصائي،  اإلخبـاري  يونايتـد 
كشـف عن مراقبة هاتف الصحفي 
من قبل جهـاز املخابـرات اليوناني 
يف 2020.القصـص التي ُنرشت ألول 
مرة عىل اإلنرتنت من قبل الصحفيني 
عناويـن  تتصـدر  االسـتقصائيني 

الصحف اليونانية اآلن.
ويتسـم املشـهد اإلعالمـي يف البالد 
بتواطـؤ مجموعات وسـائل اإلعالم 
التقليديـة مـع السـلطات العامـة، 
بما يتماىش مع املصالح السياسـية 

واملالية، تقول ”فرانس برس“. 

ومنحـت منظمـة ”مراسـلون بـال 
حدود“ اليونان أدنى مرتبة يف حرية 

الصحافة يف أوروبا.
حـدود“  بـال  ”مراسـلون  وقالـت 
ومنظمة االستجابة الرسيعة لحرية 
اإلعـالم غـري الحكوميـة إن الحزب 
الحاكـم ”مهووس بالسـيطرة عىل 
الخطاب“ و“تقليل األصوات الناقدة 

واملعارضة“.
لكـن املنابـر االسـتقصائية ”أمل يف 
حريـة التعبري“ يف اليونان، بحسـب 
عضوة الربملـان األوروبـي والوزيرة 
السـابقة، كاترينا باتزيـيل. وقالت: 
”لقد تحملت وسائل اإلعالم املبتكرة 
هـذه املخاطـر وقامـت بعمـل غري 

عادي“.
اإلعـالم  وسـائل  وشـهدت 
االسـتقصائية اليونانية، بما يف ذلك 
”إنسايد سـتوري“ و“سـولومون“ 
ارتفاعـاً  يونايتـد“  و“ريبورتـرز 
باسـتخدام  األخـرية،  السـنوات  يف 
”للمعلومات  للرتويـج  االشـرتاكات 
املسـتقلة والتحليلية“.وقـال املحلل 
تزوغوبولـوس،  جـورج  اإلعالمـي 
إنه مع انتشـار املعلومـات املضللة، 
”تتجرأ وسائل اإلعالم االستقصائية 
عـىل السـيطرة عـىل القـوة“. وقال 
”دوراً  لعبـت  التحقيـق  مواقـع  إن 
رئيسـياً“، ودعا إىل دعمها من خالل 

التمويل الجماعي.

عدن/متابعة الزوراء:
 وافـق مجلـس القضـاء األعـىل يف اجتماعـه 
األحد برئاسـة القايض محسـن بن طالب عىل 
إنشـاء عدد من نيابات االستئناف واالبتدائية، 
ومن أبرزهـا إنشـاء نيابة الصحافـة والنرش 

اإللكرتوني واملطبوعات.
وقالت وكالة األنباء اليمنية ”سبأ“ إن املجلس 
وافـق يف اجتماعـه برئاسـة القايض محسـن 
بن طالب عىل ”إنشـاء نيابة اسـتئناف شمال 
محافظـة عدن ونيابة اسـتئناف جنوب عدن، 
وكذلك إنشـاء النيابة املناوبة ونيابة الصحافة 
ونيابـة  واملطبوعـات،  اإللكرتونـي  والنـرش 
اآلثـار االبتدائية، باإلضافـة إىل نيابة الرضائب 

والجمارك واألرايض االبتدائية“.
يذكـر أنـه ال يوجـد يف القانـون اليمنـي نص 
خاص يتعلق بالنرش اإللكرتوني، وكانت هناك 
نيابـة ومحكمة وحيدتـان تتعلقان بمسـائل 
الصحافـة واملطبوعات ومقرهمـا يف صنعاء، 
ولم تنشأ محكمة بالخصوص يف عدن منذ نقل 

العاصمة إليها.
وظهـرت العـرشات مـن املواقـع اإللكرتونية 
اإلخباريـة اليمنية التـي حاولت مواكبة تطور 
الوضـع يف البالد، بيـد أن أداءها أصبح موضع 
جـدل يف الوسـط الصحفـي يف اليمـن. وتلجأ 
بعـض هـذه املواقع إىل بـث أخبار الشـائعات 
واإلثارة السـتقطاب متصّفحـني، ويغلب عىل 

معظم تلـك املواقع الدعاية السياسـية لطرف 
عىل حساب آخر.

ويـرى مراقبـون يف أداء كثري من هـذه املواقع 
اإلخباريـة عبئا عـىل واقع الصحافـة املحلية 
الفتقارهـا إىل أخالقيـات املهنـة وخصائـص 

الصحافة اإللكرتونية.
من جانب آخر، أثارت قرارات املجلس تسـاؤل 
الصحفيـني حـول الجدوى مـن إنشـاء نيابة 
إىل  وانقسـموا  اإللكرتونـي،  بالنـرش  معنيـة 

فريقني بني مؤيد ومعارض للفكرة.

ونقلت وسـائل إعالمية محليـة عن الصحفي 
يـارس اليافعي أن قرار مجلـس القضاء األعىل 
بإنشـاء نيابـة الصحافة والنـرش اإللكرتوني 
واملطبوعـات يف عـدن خطوة ممتـازة إليقاف 
حالـة الفـوىض اإلعالميـة واإللكرتونيـة التي 
تعيشـها عدن، واألهم إيقاف االبتزاز اإلعالمي 
واإللكرتوني بهدف تحقيق مكاسـب رخيصة 

من قبل البعض.
وأضاف ”ضبط اإلعـالم مهم يف معركة توحيد 
الجهـود وتطبيع الحيـاة ومحاربـة اإلرهاب، 

لألسـف البعـض لديـه أنشـطة إرهابية تحت 
اسم الصحافة والنشـاط عىل مواقع التواصل 
االجتماعي، والبعض استخدم مواقع إخبارية 
لدعـم اإلرهـاب ومحاولـة حـرف األنظار عن 

جرائم اإلرهابيني بعدن“.
وتابع اليافعي ”يجب أن تكون هناك إجراءات 
حقيقيـة ملواجهة هـذه النوعية مـن اإلرهاب 
وإيقافهـا عنـد حدهـا  وأعتقد أن السـلطات 
األمنيـة تملك أدلـة كافية إلدانة هـذه املواقع 
والصحفيني وعليها تجهيز املحارض وتقديمها 
للنيابـة املتخصصـة  زمـن العبـث يجـب أن 

يتوقف“.
مـن جانبه قـال الصحفي ماجـد الداعري إن 
”مجلس القضـاء األعىل الجديـد يبارش عمله 
بإقرار يقيض بإنشـاء نيابة الصحافة والنرش 
اإللكرتونـي واملطبوعـات بعدن، مـا يعني أن 

عينه علينا نحن الصحفيني“.
ورأى املحامـي ميـاس األعجم أن قرار إنشـاء 
نيابـة الصحافة ”أفضـل قرار سـمعته، ألننا 
هرمنـا وتعبنا من صحفيي واتسـاب واملواقع 
اإللكرتونيـة الذيـن ظهـروا لنا مؤخـرا، بل أن 
إقرارها سـوف يحـد من النرشات العشـوائية 
التي تحمل يف طياتها تشـهريا وإسـاءة وسّبا، 
حيث أن النيابة سـوف تسـاهم يف الرقابة عىل 
مواقع التواصـل االجتماعي وإلزامها باحرتام 

القانون والعادات والتقاليد واآلداب العامة“.

واشنطن/متابعة الزوراء:
رفعـت مجموعة مـن الصحفيـني واملحامني 
دعوى قضائية عىل وكالة املخابرات املركزية 

األمريكية، ومديرها السابق مايك بومبيو.
ويتهـم املشـتكون وكالـة املخابـرات بأنهـا 
مؤسـس  زاروا  عندمـا  عليهـم  تجسسـت 
”ويكيليكس“، جوليان أسـانج، أثناء إقامته 

يف سفارة اإلكوادور يف لندن.
وقالـت الدعوى إن وكالـة املخابرات املركزية 
يف عهـد بومبيو انتهكت حقـوق الخصوصية 
األمريكيـني  واملحامـني  الصحفيـني  لهـؤالء 

بالتجسـس عليهم.ومـن بـني املّدعني الصحفيان تشـارلز غـالس وجون غويتـز، واملحاميتان 
مارغريت كونسـتلر وديبورا هربك، اللتان مثلتا أسـانج.ونقلت ”رويرتز“ عن املحامي الرئييس 
الـذي يمثل املدعني، ريتشـارد روث: ”يحمي دسـتور الواليات املتحـدة املواطنني األمريكيني من 
تجـاوزات الحكومة األمريكية، حتى عندما تحدث األنشـطة يف سـفارة أجنبيـة يف بلد أجنبي“.

ويحظـر عىل وكالـة املخابرات املركزية جمع معلومات اسـتخبارية عـن املواطنني األمريكيني، 
عـىل الرغم مـن أن العديد مـن املّرشعني زعمـوا أن الوكالـة تحتفظ بمسـتودع رسي لبيانات 
اتصاالت األمريكيني.واسـتأنف أسـانج أمام املحكمة العليا يف لندن ضد قرار تسـليمه للواليات 
املتحـدة، ليواجه اتهامات جنائية، يف معركة قانونية اسـتمرت ألكثر مـن عقد.وتقول الدعوى 
 Undercover Global إن الصحفيني واملحامني ُطلب منهم تسـليم أجهزتهم اإللكرتونية لرشكة
S.L، وهي رشكة أمنية خاصة كانت توفر األمن للسـفارة يف ذلك الوقت، قبل زيارتهم ألسـانج.

وزعمت الدعوى أن الرشكة نسـخت تلك املعلومات وقدمتهـا إىل وكالة املخابرات املركزية، التي 
كان يرأسـها حينها بومبيو.وأمىض أسـانج سـبع سـنوات يف السـفارة قبل سـجنه يف 2019، 
وهـو مطلوب من قبل السـلطات األمريكيـة يف 18 تهمة، بينها تهمة تجسـس تتعلق بترسيب 
”ويكيليكس“ سـجالت عسكرية أمريكية رسية وبرقيات دبلوماسية.ويقول أنصاره إنه ”بطل 

وقع ضحية“، ألنه كشف أخطاء الواليات املتحدة يف الرصاعات يف أفغانستان والعراق.

نابلس/متابعة الزوراء:
أكد الصحفـي، مجاهد طبنجـة، أنه تعرض 
للتعذيب الشـديد خالل اعتقاله الذي استمر 
أربعـة أيـام لـدى جهـاز املخابـرات العامة 

الفلسطينية، بعدما أفرج عنه يوم اإلثنني.
وقال طبنجة، إن التحقيق معه ”كان قاسـياً 
جـداً مـا بـني رضب باألرجـل أو باأليـدي، 
وبرابيش عىل الجسـد، والشـبح“، إضافة إىل 
وضعه يف زنزانة ”ال تصلح للعيش اآلدمي، ال 
يوجـد فيها فراش أو وسـادة، وفيها أصوات 

مزعجة وضوضاء عالية“.
وأشـار طبنجة إىل أنه كان يضع حذاءه تحت 

رأسه وينام عليه بدالً من الوسادة.
وعما جرى معه، لفت الصحفي الفلسـطيني إىل أن سـيارة مدنية توقفت الجمعة املايض، أمام 
السـوبر ماركـت الذي كان يعمـل به، إضافة لعملـه يف الصحافة، ونزل منهـا عنرصان اقتاداه 
بطريقـة همجيـة إليها، ويف منتصف الطريق ُنقـل إىل دورية لألجهزة األمنيـة، بعدها وصل إىل 

سجن الجنيد يف نابلس.
وتابع أنه هناك بدأ التحقيق معه عىل خلفية عمله الصحفي مع شـبكة ”فلسـطني بوسـت“، 
وعـن عالقته مع بعـض الزمالء الصحفيني، وعن بعض الشـبكات اإلعالميـة، مثل ”جيميديا“ 

و“شبكة قدس“ اإلخبارية، يف محاولة للوصول إىل معلومات يريدونها.
وقـال طبنجـة إنه منذ لحظـة اعتقاله حتى صباح  الرابع لم يأكل شـيئاً. كمـا كان املحققون 

يستفزون من منشورات التضامن معه ويعودون إىل رضبه.
ووفق الصحفي الفلسـطيني، فقـد هدده املحققون بعدم الحديث عمـا جرى معه من تعذيب، 
قائالً إن ”اعتقايل كان يهدف إىل اتهام شـبكة ”فلسـطني بوسـت“ أنها جهة خارجية ومؤطرة 
وخارجة عن القانون، وأنها تابعة لحزب معني، ولكن فشلوا يف إثبات ذلك، ألن الشبكة مستقلة 

وليست تابعة ألي حزب من األحزاب“.
يشـار إىل أن مراسـل ”شـبكة قدس“ اإلخبارية الصحفي سـامي الشـامي من نابلس تعرض 
للتعذيـب والرضب والشـبح بالباب، حينمـا تم اعتقاله يف 20 يونيو/ حزيـران املايض، من قبل 

جهاز األمن الوقائي يف نابلس، بعد استدعائه للمقابلة، وجرى اإلفراج عنه يف  ذاته.
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إنَّ ِرثـاَء اآلَخر لدى الشـاعر منـذر عبد الحر 
وقد اتَّسـم بصدق العاطفـة ، وعمق األىس ، 
ـعوري ، وباألخصِّ فيما  وصـدق املوقف الشِّ
يتعلَُّق برثـاء صديقه (محمـد علوان جرب)، 
ونـدب الـذات واألصدقـاء ، فالـذاُت تقطـُر 
حزناً وأملاً عىل مصاِبها النَّاتج من شـعورها 
بقرب لحظـة املوِت منها ، لذلـك التجأت إىل 
ـِع والُبكاِء ، األمـُر الذي  رثـاء ذاتهـا بالتَّفجُّ
ًة  ًة مع ندب صديقه خاصَّ ازداد حـرارًة وُغصَّ
وأنَّ القـدَر قد اختـاَرُه ، واختطَفُه بعيداً عن 
أحضان الشـاعر ، فكان لذلَك املوقف ُجرحاً 
غائـراً ترَك أثـراً عظيماً يف نفسـِه ، إذ يرثيه 
بألفاٍظ تـدلُّ عىل مدى الحـزن العميق الذي 
خلَّفُه ذلـَك الرَّحيـل يف قلوب أهلـِه وُمحبيِه 
، فذكـراُه وطيُفـُه ال يأبـى ُمفارقـَة مخيَّلة 
الشـاعر ، فقد كان يف حياتِه كظله من كثرة 
الرتدد عىل املكان نفسـِه ، ولكن آَن األواُن أن 
يرتحَل إىل مكاٍن آخر حيُث الرُّقاُد األبديُّ ، إىل 
قـٍرب ُموحٍش تنفصُل فيه الرُّوح عن الجسـِد 
ت  ـيف عن الغمـِد ، وقد عربَّ كما ينفصُل السَّ
ـا بداخلِها فهي تتـأوَُّه عىل َفْقِد  الحروف عمَّ
الشـاعر فهو صديُقه الذي ترَكه بعيداً حتى 
أوشـك عىل اللحاق بِه ، ويستعرُض عدداً من 

مميزات شعرِِه ، فنراه يقول : 
 كل ضحكة غرسناها 

أفصحت عن وردة
كل خطـوة باتجـاه الجنـوب 

عبدتها أحالمنا بالشجن 
كل وجع صمتنا أمامه

غنت ذكرياتنا  
لنرسـم معا قاربا 

يحمـل اهاتنـا مـواال

ودعاء خفيا
يـا مـا الذ خوفنـا بظلـه

إن األسلوب الشـعري عند الشاعر منذر عبد 
الحـر ينمـاز بالبسـاطة ، ولغُتُه الشـعرية 
التـي كثـرياً ما تقـرتُب مـن الكالم السـائر 
ـل الحياَة  أو العبـارة النَّثريـة ، وهـو إذ يتأمَّ
يكشـُف عن وعي ُمباٍرش باملشهد من حوله، 
كذلـك اسـتطاع أن يعكـَس وعيـاً بالحيـاِة 
اليوميَّة فعالَج كثرياً من مواضيِعها من غري 
َتعثُّـٍر أو ازدراء ، ومن َثمَّ فهـو معني عنايًة 
ُمخلصة بالحياة والوضعية اإلنسـانية ، ولُه 
القدرة عىل تصويـر املواقف املثرية لألىس أو 
الفرح يف سـهولٍة و وضوٍح من غري ُكلفٍة أو 
تصنُّع، وهذا يدلُّ عـىل تعظيم مرثيِِّه وإعالء 
شـأِنِه ومكانتِه بكلماٍت تدلُّ عىل البسـاطة 
والتَّواضع ودماثة الخلـق ، األمر الذي جعلَُه 
يحتـلُّ موقعاً متميِّزاً بـني النَّاس ، فضالً عن 
ـعري واللغة السلِسة  بساطة األسـلوب الشِّ

التـي تِصل إىل قلوب النـاس، فنـراه يقـول : 
ال تستعجل 

قف قليال 
لم أرك منذ غابة قلق

هل اشتقت ألقمار فلت 
اعرف سياط نبلك

ربما دعوت صديقا لرحلتك 
لكنه خذلك قلت له

أصدقاؤنا وحيدون 
لنقم بزيارتهم 

هم يف وحشة أاله
ربما أشعلوا شموعا 

وتحدثوا عن العيد 
والعزلة 

وعن نغزات القادمني إليهم 
ربما قرأ بعضهم لبعض قصائد جديدة 

إنَّ هذِه صفاٌت محمودٌة ، وقد دخلت يف إطار 
الزمـن املـايض ” ُكْنـَت ” للثناء عـىل املرثي 

واإلشادة بفعالِه وخصاله إذ ليس بني الرثاء 
واملدح فرق ؛ إالَّ أنَّـُه يخلُط بالرثاء يشء يدلُّ 
عـىل أنَّ املقصـود بـِه ميت مثـل ” كان ” أو 
” عدمنـا به كيـت وكيت ” وما يشـاكل هذا 
ليعلـم أنَُّه ميِّـت ، فيثقل النَّـص باإليحاءات 
املرثـي  شـاعرية  عـىل  الدَّالـة  واإليمـاءات 
وخربته، فقد كان يسـرُي عىل خطوات ثابتٍة، 
ولـم يلتِو يف أسـاليبِه ، ولم يعـرف املُداهنة ، 
ومن َثمَّ فهـو يهدُف إىل إصالح املجتمع وفق 
أُسـس ومبـادئ سـامية ، ويسـعى إىل بـثِّ 
ت  الوعـي التَّجديـدي يف مجتمعِه الـذي تغريَّ
وجهُتـُه الحقيقية عىل أثر التَّقاليد واألعراف 
الخاطئـة ، فهذِه الشـخصيَّة املرثية ال ترتك 
طريقـاً إالَّ وسـلكتُه يف سـبيل أن تصـل إىل 
الشعر واملرح  حتى وإن اضطرَّت إىل اخرتاق 
حائب،  جميع الُحُجب األرضية لتمرَّ فوق السَّ
ليضطلع النَّص بخلق مسـاحٍة ما بني القيد 
ـحاب ومدى ما فيهما من تَّباين ، األمر  والسَّ

الذي يستدعي فطنة القارئ إىل مدى الُقدرات 
اقـات الكامنـة التي يتمتَّـُع بها املرثي  والطَّ
يف سـبيل إيصـال محتوى مادَّتـه ومضمون 
رسـالته، إذ نستقرئ مشـاعَر الحزِن والهمِّ 
التـي أثارهـا رحيـُل صديقـه          ( محمد 
علوان ) ليستفهم الشاعر عن جدوى صمِتِه 
أمـام هـذا املوقـف األليـم ، إذ كان ُمِحبُّـوا 
الشاعر يسـتمتعون بُمجالَسِته ، ويشنِّفون 
أسماَعهم بأشـعاِرِه وما فيها من تشبيهاٍت 
وبيـاٍن رائٍع ، وبفقِدِه أصبحـوا غرباء ، فقد 
كان اليـُد التي ُتَمدُّ لهم ، وُتسـِعفهم ، فضالً 
عـن ذلك فقد كان املُتحدِّث بلسـانهم إذ خِربَ 

نواياهم وتطلعاتهم كلَّها،  فنراه يقول : 
وأنت أيها املوت 

يـا رصخـة الدنيـا بوجوهنـا
أمهلنا قليال 

نريد ان نودع بعضنا بضحكة أخرية
ربما يتوق احدنا لغناء الم جديد

قف قليال 
تأمل جراحنا 

وأحص الزهور التي أسقطتها
من شجرتنا الوحيدة

قف قليال 
أرجوك 

ويمكـُن أن ُتَعـدُّ العاطفـُة التي اتَّشـَح بها 
اُد ب ”عاطفة  يها النُّقَّ النَّصُّ يف ضمن ما ُيسمَّ
ميِل  الوفـاء ” إذ تعنـي عندهـم عرفـاَن الجَّ
ِة التي كانت تربُط الشاعَر منذر  وحفظ املودَّ
عبد الحر باملرثـيِّ محمد علوان  ، فالعاطفُة 
ُر ينبـوَع الرِّثاِء الحق ،  الحقيقيُة التـي ُتفجِّ
إنَّما هي عاطفة الحـزن ، واألىس ، والحرقة 
اعر ، فتذوُب لها نفُسُه  التي تستويل عىل الشَّ
واد ، وتبلِّلُه دموُع األىس  شعراً ، فيتَّشح بالسَّ
والحرمـان، إذ يصـدُر خطابـه إىل شـخٍص 
انتهى به املطاف إىل مسـافات بعيدٍة قفراء، 

ويف النَّصِّ إشـارٌة عابرٌة إىل شـاعريَّة املرثي 
ن جعلـوا املـاَل والجـاَه ُجلَّ  فهـو ليـس ممَّ
غاياتهم واهتماماتهم ، بل اجتهدوا يف كتابة 
عرية لتكون هي  األشعار وَنْظم املجاميع الشِّ
خرَي َمن ُيدِخل عىل نفِسـِه النَّشوَة واالفتخاَر 
اإلرث واإلرث  ُتمثِّـُل  ؛ ألنَّهـا  لحظـَة موتـِه 
الحضاري والفكري للـذات املرثية يف نفوس 

القرَّاء ومتذوقي الشعر، فنراه يقول :
تأمـل صورتـي معـك 

كأني فيها اضحك بكاء
كأني اهمس للسماء

مدركا أنها مزحتنا األخرية
اعلم ان قلبك ما عاد قادرا 

عىل جرح فقدان جديد
لذلك حلمت زوادة الشجن

وطويت بساطك 
راحال 

إنَّ الشـاعر منـذر عبـد الحـر  يف موضـوع  
ـم بأُفَق التَّجديِد الشـعري ، خرج  الرِّثاء  اتسَّ
إىل فضاءاته الواسعة ، بل التزم معنى الرِّثاِء 
التجديـدي ، ولم يخرج عـن محور القصيدة 
ا صفـاُت َمن رثاهم وفضائلهم  الرثائية ، أمَّ
فلم يمنحهم أبعاداً دالليًة َتزيُد عن اإلشـادة 
بهـم ، وبمصادر ثقافِتهم بني النَّاِس ، فضالً 
ل  عـن ذلك فقد أكثَر من معاني الُبكاء والتَّأمُّ
والحكمة التـي ُتصاِحُب داللَة الرِّثاء ، فضال 
عن قدرته الفنية يف رسـم القصيدة بريشته 
الشـعرية ، ولديـه أسـلوب جميـل ورائع يف 
كتابـة القصيـدة الرثائية ، وجـاءت خاتمة 
القصيـدة معربة عن أسـاليب بالغية جميلة 
من طباق ( ضحك- بكاء) وأسلوب التشبيه 
من خالل أداته كأنه ( يهمس ، كأنه يضحك 
بـكاء )، وألفاظ الحزن والشـجن ، وهذا ما 
عودنا عليه الشـاعر الكبري واملبدع منذر عبد 

الحر  يف قصائده كلها . 

ÏéÏæa@›flc
فتحت أزرار دشداشـتها، وبـاَن صدُرها املرمريُّ 
املسـتور دومـاً، إال يف حـاالت الهلـع الحـارق. و 
توجهـت إىل تنور الطني يف باحـة الدار، هناك عند 

الزاوية.
كانت الشمس تودع املنازل، باكيًة بدموع من دٍم 
قاٍن افرتش األفق، حيث الحقل املهجور منذ النزع 
األول، لسـنني العرس التـي اجتاحتهم. وتغضنت 
األرض، كوَجـِه امـرأة غادرتهـا مواسـم الربيع، 
وتركت تلك البرشة الغّضة، خارطَة عطٍش يكوي، 

وجروحاً مفتوحة للسماء، تشكو.
وقفـت عـىل فوهة التنـور الـذي لم ُيسـَجر منذ 
غادرها (محيسـن) بحثاً عن منابع اإلرتواء لنهر 
القرية الذي غاَر ماؤه كمداً. دَنت من التنور حتى 
تالصقا معاً، وعيُنها ترنو إىل حمرة السماء باتجاه 
القبلة. فندَّت من عينيها قطرات ندى بللَت الرماد 
البارد، فاحـرتَق، حتى باَن منه وميض اشـتعاٍل 

خجول.
: - وينج يالزهرة. بجاه تنورج هذا، وبجاه حرگة 

گلبج.. رجعييل وليدي بعافيته.
كان صوتها مبحوحاً، يابسـاً، يقطر لوعة وأىس. 
وُينبـيُء عن نوبـات بكاء وحرشجـة تركت ندباً 
وجروحـاً تنزف، يف نربة صوتها املتوسـلة. كانت 
طلباتها دائماً، تتحقق.. وكأن بينها وبني الزهراء، 

هذا الوثائق الذي ال ينفصم عرب فوهة التنور.
اعتـادت يف حال تعّرس السـبل جميعهـا، اللجوء 
اليه، مفطـورة الفـؤاد، دامعة العـني، مبحوحة 
الصوت، تخاطب حبيبتها عند الغروب، مكشوفة 
الصـدر، حتى ال يبقى بني حرقة قلبها والسـماء 
حاجز. هي ال تطيل الشـكوى والبـكاء، وال ُتكثر 
من الكالم. هي جملـة واحدة، مبارشة ورصيحة 

ومخترصة.

وعندما تسألها : - ملاذا توجز الشكوى؟
تـرّد عليـك بـكل عفويـة: - جـا هي الزهـرة ما 
تـدري!  آني اعرفنها كلش زيـن تدري بالجرايل... 
جـا يوليـدي... غري األمهـات إىل گلوبهـن ملوّعة 
يجنها... املغربّية!! وما يجوز آني اعطلها... وهّن 

دموعهن تسّح.
ثم تتوجه للصالة برضا واطمئنان.. وكأن سـيالً 

بارداً أطفأ جمَر لهيبها وروحها امللتاعة.
وعنـد الفجـر، تسـبُق الشـمس الحـرة، وتحمل 
معهـا ما حزمته من أوجـاع وهموم، لتبحث عن 

(رِجلَها) الوحيد املتبقي لها.
: - فتَشـة عيني، وُجّمار گلبي.. هي الالزمة التي 

تبدأ بهـا أي سـؤال أو حديث عنه. وتتحاشـا ما 
ُيطرح من أسـئلة عـن أبيه. وكأنهـا يف غنًى عن 

مواجع أخرى، أقّل شأناً.
أخربوهـا أنهم رأوه مـرة يف أحد شـوارع املدينة، 
قرب العشوائيات التي انترشت كخاليا رسطانية، 

نتيجة العوز، واستمرار الحياة.
بينمـا آخرون، َبَدوا أكثر صدقاً يف معلومتهم التي 
دّسوها بخجٍل بني مجموعة الصور القديمة التي 
تطالعها صباحاً ومساًء. لعلها تجد ما تهتدي به 

إىل العثور عليه.
لكنهـا يف هذه الصبيحة، وهـي تغادر القرية عرب 
الشـارع الوحيد، كانت.. كلمـا رفعت قدماً، يعلو 

الرتاب ليشيعها مودعاً، وكأنها املرة األخرية التي 
تجتاز هذا الدرب الرتابّي الذي مَشْته مئات املرات، 
وهي تحمل محيسـن عىل كتفها ذهاباً وإياباً، إىل 
سوق املدينة، لتبيع ما جمعته من بيض، وبعض 
الخضار. وتشرتي بثمنها حذاًء جلدياً، أو قميصاً 
وبنطـاالً أنيقاً، وبعض الحلوى.. ليبدو محيسـن 
كأبنـاء املدينة، ترفاً ودالالً. ال سـيما عندما صار 
طالباً يقرأ الكتب ويحفظ القصائد، وهي تتأمله 

بشغف عاشقة، َولْهى.
وعندمـا كانـت تسـري، بـرشود، طرأَ لهـا خاطر 
أن تسـأل عنه عبد الرسـول آل رمّيـض. صديقه 
ورفيقـه، ويحدوهـا أمل أن تجـد ضالتها يف خرب 
يقـني. وقد تجاهلـت عيناها ما رأته من اتشـاح 
مضيفهـم بالسـواد.. إنـه اللـون األكثر شـيوعاً 
وامتـداداً. إنه متصل، َكنهٍر يوزع الحزَن، سـواٍق 

متصلة، تتلّوى بألٍم عىل خارصة البيوت الثـكاىل.
بقَي هناك... لم يسـتطع أحد إخـالءه... وال أحد 

متيقن من مصريه. إنه هناك بني جبال حمرين.
يقـول بعضهم إنه يراه ليـًال، يطوف حول القرى 
اآلمنـة... يبحـث عن طيـف امرأة بلـون القمح، 
وحمـرة األصيـل. تجول بـني املنازل هنـاك، ولم 
يستطع أحد أن يحدد لها مكاناً، يسمعونها تنشد 

عتباً وهي تنادي محيسـن : -
 تاليها... يضيع حسابها... املشدوه

خرز.. واطرشت.. فوگ الجمر.. جمرة
أشو.. مالت عّيل.. دنياي... ميلة غيض

وآنه الحسبت.. عمري.. فده... لعمره
صفيت بال سند... صبخه.. وتذري الروح

صار وداع سكته..... بال.. أمان الله
يؤكد جميع سـاكني القرى هناك انهم يسمعون 
همهمة غامضة وثمة نور يعرج إىل السـماء عند 

كل غروب. 

ZÊb‰j€@O@Ú–Ó‹Ç@ÚÓflbé@ÚjÌÜ˛a@ÚéaäÜ@@

هيكلية الديوان
يبدأه بإهداٍء خاصٍّ اىل الشـاعرة فاطمـة منصور؛ تقديرا 

لدورها ومتابعتها يف أْن يرى ديوانه النور.
 يسـتهله بمقدمـة ممّهدة بثالث قصائد ملـا قبل الروايات 
الثالثة والتي سأتطرق لها . وأيضاً هناك خاتمة من إحدى 
عـرشة قصيـدًة.  القصيدتـان األوىل والثانية مـن الديوان 
املذّيلتـان بتأريـخ (١٩٧١) تتشـابهان بمسـحة الحـزن، 
وتنقالن مزاجاً سوداوياً، أما القصيدة الثالثة املؤرخة بعام 

١٩٧٦ فهناك انتقالية جذرية إىل عالم سحري رومانيس.

القصيدة األوىل : املرسح 
املرسح داللتـه مكانية ترمـز إىل محيط الشـاعر. ويغلب 
اسـتخدام  (ملـاذا) يقـول : ملـاذا أكتـب ثم يجيـب مقدماً 
تربيراتـه: ”أكتُب كي أحيـا“. الكتابة بالنسـبة إليه هدية 
وعطاء، يقـول:“ أكتُب كي أهدَي للكبرِي صوتُه/ وللصغري 

لعبًة.    
   الشـعر بنظره رسـالة تحّث عىل الـرصاخ  بوجه الظلم.  
الشـاعر يكتب لتدوين تاريخ مشـاعر البـرش ” إن الحياَة 

مرسٌح، والنصَّ ملهاٌة“.

القصيدة الثانية ”السقوط يف أرض املوت“:
يتضح حزن الشـاعر وهو يبوح بشوقه ألبيه الذي ” ينام 
عـىل صوت النـاي الحالـم“ وارثاً حزنه عنـه، فهو يعيش 
يف أرض األمـوات :“لـم أحصْد غـرَي الجوِع النابـِت يف عنِي 

األحياْء“
ينادي عـىل األحزان (الكربى ):“يـا كلَّ األحزاِن الكربى!“. 

هـي أحـزان تعرب األزمنـة واألمكنة وتصـّب يف قلبه؛ وهو 
الشـاعر الذي تتضاعف يف وجدانه اآلالم .

القصيدة الثالثة ”الرحلة“
دور الزمكانيـة مضطـرب يف القصيـدة، وفيهـا انتقـال 
ملحـوظ إىل أجـواء رومانسـية: ” تتسـاقُط الخطـواُت/ 
ُتختَرصُ املسافاُت“. نتفاجأ نقلة نوعية من حزن إىل أجواء 
رومانسـية. للطبيعـة دورهـا حيث يسـيطر املـكان عىل 
الزمان يقول : ”والخطى سـحٌب ورعٌد وانتظاْر“. تنتشلنا 
كلمـة ”انتظار“ من هيمنـة املكان  إىل بـروز دور الزمان 

بقوله:  ”يف انتظار القادم اآلتي“. 
     هنـاك مناجاة وجدانية. فمـا نظنه موجهاً للقارئ مْن 

أسـئلة ينطلق باألصل من ذات الشـاعر، وهو حني ينادي 
عـىل الطري املهاجر: ” أيها الطرُي املهاجْر“ إّنما يقصد بذلك 
القارئ، وتكـرار  (إّننا) حيث صيغة (نا) للمتكلم تشـمل 
القـارئ والشـاعر معـاً.  يسـتهدف بها القـارَئ إليقاظه 

وتوعيته.
”الروايـة األوىل“

 يقول الشـاعر : ”مرْرُت أناميل فيها“ أي للريح ، ليتقّىص 
منها الحقيقة.. يعترب الشاعر أنها رواية حمراء ويف تأويل 
هذه العبارة ما يحمل من مآس ودماء يقول :“وتلَك روايٌة 
حمـراُء“. يتسـاءل : ” أتلك روايتي“، يقولـون له ”نعم“.. 
يأتي اسـتغراب الشـاعر، فهل يعقل لروايتـه أن تضّم تلك 
املآيس، يبطل اسـتغرابه قائال :“وتلـك روايٌة عمياُء“. إنها 

الروايـة العمياء، فهـي ُكتَبْت عن حبٍّ يلوح عىل مشـانق 
الرغبة ، هنا استسالم للحقيقة. 

كّل العشـاق هم من طني، وليسـوا أكثر من هياكل برشية 
يجسـدون بهـا الخديعـة األوىل،  الشـاعر ينـادي عىل آدم 
فيلقبه بسـليل الطني هو ونسـله :“أيا آدْم،سـليَل الطنِي، 

يأكُل نسُلَك الطينا“..
تتجـىل املناجـاة  مضمخـة بمـرارة العتاب: إننا سـالالت 
مشـبعة بالحـّب،  لكنهـا يف نفـس الوقـت تواقـة إىل دنيا 
املـرارات.. ولحواء عتاب يحملها فيه إثما، هي التي حملت 
بأجّنة الشـيطان:“فيا حواُء، ... تحملنَي أجّنَة الشيطاِن يف 

الحِرش“.
الرصخة تحتدم يف عتاب يبتـدئ فيه روايته، عتاب يوارب 

توبيخاً معترباً أّن اإلنسـانية تحكمهـا الخطايا منذ تاريخ 
خطيئـة آدم وحـواء األوىل. يختم روايتـه بخيبة وبخذالن 

كبري.
”الرواية الثانية“- الحّب والصدق:

يعترب الشـاعر أن سـيطرة الرغبات تعدم الحـّب، فتموت 
لغة أصيلة جّسدتها القصائد والروايات عن قصص الحّب؛  
يفضح الشـاعر الحقائق ويعّريها من املواربات ” سـقَط 
الهـوى يف قعـِر رغبتنـا البليـدْة ” ،  ثّم ينـادي عىل مهجة 
الصبِّ املولّـع بالروايات الطريدة، ربما نـؤول ذلك إىل أنها 
روايـات عن قيـس وليىل، جميـل وبثينة .... ،  ليسـتطرد 
قائال: ” تلك ملحمُة التواريخ الشـهيدْة ”،  أي أّن ذلك كان 
يف املـايض يوم كانت القصائـد لها اعتبارهـا، أيام تمجيد 

السالطني للشعر.
الرواية  الثالثة - الحكمة والنضج:

يقدم الشـاعر  نصيحة للقـرّاء بعدم املجازفـة يف الحياة: 
”أِقِم اليوَم عـىل الُجـرِْف... وإّياَك!“ ، ويسـتخدم الضمري 
) ليربر  املنفصـل (إّيـاك) كأداة تحذيـر يليه بعبارة (فـإنَّ
تحذيره : ”فإنَّ الخـازَن املوقوَت ...“ ليكمل بإعطاء أمثلة 
عن نحـر ثمود ناقتها. هذه التحذيـرات نابعة كردود فعل 
لتجارب إنسـانية مّرت عرب األزمنة، هي رسـالة لبث روح 

الوعـي لـدى القـراء.
دور الشاعر كواعظ يف الرواية الثالثة: 

ويتبني يف الرواية مدى الحكمة والنضج لدى الكاتب، فبعد 
تقديمه سـابقا من مناجاة وتسـاؤالت وتعجب، انتقل إىل 
أسـلوب الواعظ الذي يفرض كلمتـه ، لتخليص َمْن حوله 
من ضياعهـم، ويقصد بذلك القراء.ختاما نخترص بالقول 
أن يف طيات  الديوان رسـالة قدمت بأسـلوب رفيض ثوري 

توعـوي .
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املاء ُ  يهرم  ُ ثمَّ يستقوي
فعالم َ ترخي الحبل َ يادلوي
وعالم َ تهمس ُ يف خرائِطهْم 

متحرّيا وكالُبهم  تعوي 
ال يفقه ُ  ( الناعور ُ  ) دورته ُ

إن كان َ يف دّوامة ِ السهو ِ

مآلن َ يفرغ ُ فيض َ حكمِته ِ
مستسلما يف الجّد واللهِو

كحكاية ٍ أضحت ْ مكررة ً 
لكن ْ عىل أعصابه ِ يروي

أو نّية ٍ باتت ْ معّتقة ً 
يف قلب ِ من ينوي وال ينوي 

أو جّدة ٍ تغفو عىل غِدها

كي تستعيد َ لذاذة َ الحبو ِ
أو ِكلَْمة  ٍ يف غري ِ موقِعها

ظلّت ْ تشاكس ُ فطرة َ النحوي
أرأيت َ ياكربيت َ خيبتنا 

ُمَهج َ الرياحني ِ التي تذوي

يرجو الرتاب ُ لفرط  ِ تخمته ِ
لو نستطيع ُ الدفن َ يف الجوِّ 

ماذا وراءك َ يا ُعطارَدنا 
هل تستلذ ُّ بظلمة ِ القبو ِ ؟!!

لك َ أن ْ ترى يف القاع ِ متكأً
لكّنما إّياك َ أن ْ تهوي

@@7„b‰n€a@ãª

No: 7778   Wed    17     Aug    2022العدد:   7778    األربعاء    17    آب    2022



الحياة الزوجية مدرسة مليئة بالتجارب 
واملغامرات يتعلّـم منها الثنائي الكثري. 
مـن هنـا، سنشـّدد يف هذا املقـال عىل 
أبرز األمور التـي يتعلّمها الزوج خالل 

الزواج:
* اإللتزام: اإللتـزام هو من أهّم األمور 
التـي يتعلّمهـا الرجـل خـالل حياتـه 
الزوجيـة . واإللتزام يشـمل مشـاركة 
الزوجة بشّتى األمور املادية واملعنوية.

* تخصيـص الوقـت للعائلـة: يتعلّـم 
الزوج أن يضـع عائلته فوق كّل إعتبار 
وبالتايل تخصيص الوقت لها عىل الرغم 

من كّل اإلنشغاالت.
* الحّب هو األسـاس وجوهر العالقة: 
مـن املهّم أن يـدرك الرجـل أّن الحّب يف 
الـزواج يتخّبط، يتغـرّي ويتحّول خالل 
شّتى مراحل الحياة الزوجية. ولكن لو 
مهما تغرّيت األيام، عىل الزوج أن يدرك 
أن الحّب الحقيقي، الشـّفاف والصادق 

هو األساس.

* تقديـر تضحيـات الزوجـة: يتعلّـم 
الرجـل مع الوقت أن يقـّدر التضحيات 
التـي تبذلهـا الزوجـة من أجـل راحة 

العائلة.
* النضوج واملسـؤولية: أكثـر املراحل 
تحّمـل  كيفيـة  الرجـل  تعلّـم  التـي 
املسـؤولية هـي مرحلة الـزواج. ففي 
هذه املرحلة تكثر املسؤوليات واملهمات 

التي ال يمكن أن يتهرّب منها.
* التفـاؤل: ال يمكـن أن يعيش الرجل 
حياتـه الزوجيـة بتشـاؤم. فعليـه أن 
يتأقلـم مـع شـّتى الظـروف التـي قد 
يواجههـا ويحافظ عـىل تفاؤله كي ال 

تنهار العائلة.
* الحـوار: الرجـل الذكي والـذي يريد 
إنجاح زواجه يعتمد عىل الحوار الصادق 

والرصيح إلنقاذه من املشاكل.
* السـيطرة عىل النفـس: يتعلّم الزوج 
الصرب وكيفية السـيطرة عـىل النفس 

فس تعامله مع الزوجة والعائلة.

يف حياتنـا العرصية اليومية، ال شـّك بأن لـكّل دقيقة 

أهميتهـا القصـوى إلنجاز املهـام املطلوبـة واإللتزام 

باملواعيـد، فكيـف الحال لو كنِت أّمـاً؟ فما بني ترتيب 

البيـت، تحضري األطفال للمدرسـة، وتأمـني الوجبات 

لهم، ليس من املستغرب أن يكون يومِك حافالً للغاية!

ولكـن، هل الحظـِت أنِك أصبحِت ال إرادياً تسـتعجلني 

طفلِك بشكل دائم وتكّررين كلمة ”أرسع، لقد تأّخرنا!“ 

حتـى أكثر من كلمة ”أحبك“؟ قد تريدين التفكري ملياً 

قبل فعل ذلك يف املرّة املقبلة! والسبب؟

املثال الـيسء: ال تنيس أّن طفلِك يتطلّـع نحوِك كمثاٍل 

أعىل ويحـاول التماهي بِك يف مراحـل حياته الالحقة. 

لذلـك، فأنـِت تشـكلني بفعلـِك هذا مثـاالً سـيئاً عن 

الطريقة التي عليه أن يتّرصف بها مسـتقبالً، أال وهي 

العيـش يف عـرص الرسعة، وعـدم التمّهل لإلسـتمتاع 

باألمور الصغرية.

العنـف الكالمـي: كذلك، يعتـرب اإلسـتعجال يف بعض 

الحـاالت إن كان متكـّرراً وحـاّداً كنوٍع مـن التعنيف 

املرفوض ضّد الطفل، خصوصاً أّن توّتر األم قد يجعلها 

تتفـّوه بألفـاظ مؤذيـة للطفـل عىل الصعيـد النفيس 

وتحبط مـن عزيمته، مثل عبـارة ”أرسع، أنت بطيء 

للغاية!“ أو ”سيفوتنا (هذا األمر) بسببك أنت!“

قلّـة الصرب: ال تنيس أيضـًا أنِك بتّرصفِك هـذا تعوّدين 

طفلـِك عـىل فعـل األمـور برسعة كبـرية، مـا يحّوله 

مسـتقبالً لفرد معدوم الصرب كلياً، األمر الذي سـيؤثر 

عليه سلباً يف مختلف أصعدة حياته.

اإلنفصـال العاطفـي: إسـتعجالك الدائـم لطفلـِك قد 

يشـعره بأنِك ال تمتلكـني الوقت له، أو أنِك قد تغضبني 

يف حال أضاع القليل من وقتِك ”الثمني“، حتى ولو كان 

ألمـٍر مهم بالنسـبة له، مثل إخبارِك بأمـٍر يزعجه، أو 

طلب فعل يشء يرغب به.

بعيداً عن املثاليات...

ولكـن، لنتوّقف لربهة ونفّكر بالقليل من املنطق بعيداً 

من املثاليـات، فمتطلّبات الحياة تفرض عليِك اإللتزام 

بجـدول زمني محدد، والذي إجمـاالً ال يحتمل التمّهل 

والتأجيـل، خصوصـاً أن الطفل بطبيعتـه يحب اللهو 

أحيانـاً إىل حـّد اإلفـراط... فكيف تسـتطيعني تفادي 

إسـتعجال طفلِك من دون التأخر عن املواعيد الالزمة 

وإنجاز املهمات املطلوبة منِك؟

إليِك بعض النصائح البسيطة يف هذا السياق:

قومي بتنظيم يومِك مسـبقاً، مثل وضع جدول يومي، 

وإعطـاء نفسـِك بعض الوقـت اإلضايف دائمـاً حتى ال 

تكونـي عىل عجلـة من أمرِك. فبدالً مـن إيقاظ طفلِك 

مثالً السـاعة السـابعة وإسـتعجاله لتنـاول الفطور 

برسعة وإرتداء مالبسـه قبل املدرسة، قومي بإيقاظه 

قبـل نصف سـاعة، وإعطائـه بعض الوقـت اإلضايف 

لإلستمتاع بوجبته الصباحية وتحضري نفسه.

علّمي طفلِك مفهوم احرتام الوقت، فمن الرضوري أن 

يعرف أّن هناك أحياناً أموراً ال يستطيع التأخر عليها، 

وإالّ ألصبـح لهذا التأخري عواقب، مثـل إخباره بهدوء 

مثالً أّنه وإن أمىض وقتاً طويالً وهو يلهو خالل إرتداء 

مالبسه قبل الخروج، سـيقوم متجر البوظة باإلغلق، 

وسـيفوته تناول النكهة املفّضلة لديه. هكذا، سيعرف 

طفلـِك أهمية عـدم إضاغة الوقت، مقابل اإلسـتمتاع 

باألمور الصغرية وعدم استعجالها.

خّصـيص مرّتـني يف األسـبوع أّقلـه لـ“وقـت فـراغ“ 

تقومني خالله باإلسـتخاء مع طفلـِك، التواصل معه، 

وفعل أي أمر يرغب به دون إستعجال أو إلتزام بجدول 

زمني محدد.

لذلك، فّكري جيداً قبل اسـتعجال طفلـِك، وما إن كان 

األمر يتسـحق فعالً أن تعرّضيه لهـذا النوع من التوتر 

والضغط بشـكل دائم. إلتقطي أنفاسِك، تمّهيل قليالً، 

وإسـتمتعي مع عائلتِك الصغرية بكل لحظة وبأصغر 

األمور حتى أكربها، فما تقومني بإستعجاله اليوم هو 

وقت ثمني ستندمني عىل اإلرساع خالله الحقاً!

يف مجتمعاتنـا العربية يرتكز اهتمام األزواج عـىل إنجاب الذكور ما يجعل 
الكثريين يبحثون عن طرق تقليدية أو علمية تحقق لهم مبتغاهم.

وقـد توصلت أحدث الدراسـات التي أجراها مجموعة مـن الباحثني إىل أن 
النسـاء الالئي تتناولن األسـبريين قبل ممارسـة الجنس قد يزداد احتمال 

إنجابهن ذكورا إذا كان لهن تاريخ مع اإلجهاض.
وأثبتـت األبحـاث الرسيرية أن األسـربين يزيـد من احتمـال إنجاب طفل 
ذكر بنسـبة تقرتب مـن الثلث، وتقول النظرية العلميـة الحديثة أن تناول 
األسـربين يف وقت قريب من الحمل يجعل النسـاء الالئـي لديهن تاريخ يف 
اإلجهـاض أكثر عرضـة إلنجاب ذكـر باملقارنة مع النسـاء اللواتي تلقني 

عالجا بديال.
ووضـع العلماء هـذه النظريـة قيد االختبار يف دراسـة أجريـت مؤخرا يف 
املعهـد الوطني يونيس كينيـدي رشايفر لصحة الطفـل والتنمية البرشية 
يف الواليـات املتحـدة، فراحـوا يتابعون حالة 1228 سـيدة لهـن تاريخ يف 
اإلجهاض، بإعطائهن جرعة منخفضة من األسربين قبل ممارسة الجنس 

أو حمض الفوليك.
فتوصلت التجربة إىل أن نسـبة %31 ممن تناولن األسـربين أنجبن أطفاال 

ذكورا، مقارنة بنسبة %23 ممن تناولن أدوية بديلة.
وأثبتت الدراسـات أن األسـربين، وهو مـن املواد املضـادة لاللتهابات غري 

االسـرتويدية والتي تسـتخدم لعالج األلـم والحمى وااللتهـاب، ويزيد من 
نسبة الحمل بني النساء الالتي تخضعن لعمليات التلقيح الصناعي.

وذكر بعض األبحاث السـابقة أن اإلجهـاض املتكرر مرتبط بزيادة التهاب 
الرحـم، حيـث يرى نظام املناعة الجنني كجسـم غريب، فيقـوم بالهجوم 
عليـه باملركبات االلتهابية والخاليا املناعية، ويؤدي هذا االلتهاب إىل تقليل 
احتمـال إنجـاب املرأة للذكور، وذلـك نظرا ألن األجنة الذكـور أكثر عرضة 
للخطر.وارتبـط بعوامل ضارة خارجية مثل اإلجهاد أو التلوث أو التدخني، 
كانـت حـارضة يف أثناء الحمل، انخفـاض عدد الذكور. وهذا يشـري إىل أن 

األجنة الذكور أكثر عرضة لإلجهاض.
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مقادير تتبيل الربجر:
500غرام من اللحم املفروم.

ملعقة صغرية من امللح.
ربع ملعقة صغرية من الفلفل 

الحار.
ملعقة كبرية من البابريكا.

ملعقـة صغـرية مـن الفلفـل 
األسود.

الثـوم  مـن  صغـرية  ملعقـة 
البوردة.

ملعقتان صغريتان من البصل 
البودرة.

طريقة تحضري التتبيلة:
- ضعـي امللح والفلفـل الحار 
البـودرة  والبصـل  والبابريـكا 
وعـاء  يف  البـودرة  والثـوم 

متوسط، ثم اخلطيهم جيداً.
- اخلطـي مزيـج التوابـل مع 
اللحم املفروم واخلطيهم جيداً 
مع بعضهمـا البعض، وضعي 

الوعاء بالثالجة مدة ساعة.
- شـكيل اللحـم املفـروم عىل 
هيئة أقراص دائرية سـميكة، 
ثم صفيها عىل صينية واسكبي 

التوابـل  مـن  رشـة  عليهـا 
واتركيها مدة ربع ساعة.

- سـخني مقـالة غـري الصقة 
مدهونة بالقليل من الزيت، ثم 
ضعي أقـراص الربجر واقليها 
مـدة 4 دقائق عىل كل جهة، أو 

حتى تتحمر.
- ادهنـي الخبـز باملايونيز، ثم 
ضعـي رشيحة الربجر وفوقها 
رغبتـك  حسـب  الخـرضوات 
وقدميـه عـىل الفـور بجانـب 

البطاطا املقلية.
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ُيعـرف الرخام عىل أنـه أحد املواد الطبيعية والـذي يوجد بكثرة يف 

باطن األرض حيث يمكن تصنيعه باستخدام مجموعة من الطرق 

املختلفة، كما أن هذه املادة الطبيعية تدخل يف العديد من الصناعات 

املختلفـة مثل الواجهـات الرخامية والبالط والتحف، وُيسـتخدم 

كذلـك يف تبليـط األرضيات والجـدران واملطابـخ واألدراج، وعالوة 

عـىل ذلك فإن الرخام بطبيعته يتعرض يف مختلف األماكن املوجود 

بها للعديد من األوسـاخ واألتربة وغريهـا الكثري لذلك فإنه يحتاج 

لالهتمام والتنظيف بشكل كايف من خالل املواد الطبيعية املوجودة 

يف املنزل فاسـتخدام أدوات التنظيف العادية تجعل الرخام يتفاعل 

مـع الحمضيات املوجودة بداخله مكونة ثقوب وحفر بداخله، ويف 

هذا املقال سيتم التعرف عىل كيفية تلميع الرخام بامللح.

يمكـن تلميـع الرخام املوجـود يف أنحـاء املنزل باسـتخدام طرق 

مختلفـة مـن بني هـذه الطرق امللح، حيـث أنها تأتـي عىل النحو 

التايل:

يتم إحضار قدر كايف من امللح الخشـن والقليل من سائل التنظيف 

الخاص باألطباق.

ُينثر امللح عىل سطح الرخام وتوضع عليه قطرات قليلة من سائل 

التنظيف.

يتم تنظيف الرخام بطريقة السنفرة لتخليصه من كافة الرواسب 

املوجودة عليه كالصدأ والبقع الزيتية.

بعد ذلـك يتم إزالة امللح من عىل الرخام باسـتخدام فوطه نظيفة 

للحصول عىل أفضل النتائج املطلوبة.

كيفية تلميع الرخام بالباكينج صودا

يمكـن تلميـع الرخام املوجـود يف أنحـاء املنزل باسـتخدام طرق 

مختلفة من بني هذه الطـرق الباكينج صودا، حيث أنها تأتي عىل 

النحو التايل:

يتـم احضار املـواد املسـتخدمة لذلك والتـي هـي الباكينج صودا 

وفوطة نظيفة ومياه فاترة.

يتـم غمر الفوطـة يف داخل الباكينج صودا ومن ثـم ُيفرك الرخام 

بها.

توضع يف املاء بعد ذلك من أجل التخلص من بقايا الباكينج صودا، 

وتكرر العملية أكثر من مرة للحصول عىل النتائج املطلوبة.

يقوم الباكينج صودا عىل تطهري الرخام كما أنه قادر عىل القضاء 

عىل األوساخ والجراثيم.

نصائح من أجل املحافظة عىل الرخام

يجب اتباع مجموعة من النصائح قبل البدء بتنظيف أي قطعة من 

قطع الرخام املوجودة يف املنزل، حيث أنها تأتي عىل النحو التايل:

من املمكن غسـل هذه املادة الطبيعية باسـتخدام الصابون واملاء 

الدافـئ، كما يمكن تلميعه باسـتخدام قطعة صوف بعد تجفيفه 

بشكل نهائي.

يجـب الحرص عىل املـواد الخاصـة بتنظيف الرخـام فيجب عدم 

تنظيفه باستخدام األحماض حتى ال ُتلحق الرضر به.

يتم تنظيف الرخام بشـكل متواصل باسـتخدام قطعة نظيفة من 

القماش.

يجب تنظيف البقع حال وقوعها قبل أن تلتصق ويصعب إزالتها.

عند انسـكاب املاء عىل الرخام يجب تجفيفه بشكل فروي حتى ال 

يفقد الرخام ملعانه.

يسـتخدم الكثريون مكيفات الهواء 
صيفا يف املكاتـب ويعتربونها املنقذ 
الوحيـد مـن ارتفـاع درجـة حرارة 
الهـواء، ألنهـا تـربد الجو ويشـعر 

العاملون بتحسن مزاجهم.
ولكـن يجـب أن يعلـم الجميـع أن 
مكيف الهواء يمكن أن يكون السبب 
يف سـوء الحالـة الصحيـة واإلصابة 

بأمراض الربد وغريها.
فمـا العالقـة بـني مكيـف الهـواء 

وأمراض الربد؟
مع ارتفـاع درجـات الحـرارة يلجأ 
النـاس إىل األماكـن البـاردة. ولكن 
ال يـدرك الجميع ماذا سـيحصل من 
املكـوث يف غرفـة بـاردة. حتـى أن 
البعـض يخفضـون درجـة الحرارة 
التي يعطيها املكيف ليشعروا بالربد 

أكثـر. وهـذا خطأ فظيـع ألنه يهدد 
بمشكالت صحية معقدة.

إن اإلصابـة بأمـراض الربد بسـبب 
عمل مكيف الهواء أمر واقع ومؤكد، 

وأكثـر مـن هـذا يمكـن أن يصـاب 
الشـخص الجالـس يف غرفـة مربدة 
بتيار هوائي من املكيف بأمراض لم 
يـدرس الخرباء تطورهـا جيدا حتى 

اآلن.
ولكـن مـن املهـم مراعـاة القواعد 
الرئيسية العامة عند العمل يف مكتب 

مكيف.
أوال، يجـب أال يتدفـق تيـار الهـواء 
البـارد مـن املكيـف مبـارشة عـىل 
الشخص، ثانيا، يجب أال تقل درجة 
حـرارة الغرفة عن 18 درجة مئوية، 
18 و24  ويفضـل أن تـرتاوح بـني 

درجة مئوية.
وبالطبع ليست أمراض الربد السلبية 
فعـىل  الهـواء.  ملكيفـات  الوحيـدة 
أسطح مختلف االثاث واألجهزة بما 

فيها املكيفـات يرتاكم الغبـار الذي 
يعني تراكم مسـببات الحساسـية. 
أي أن املكيفـات مـن هـذه الناحية 

تشكل خطورة عىل الصحة أيضا.
كما أنه إذا لم يتم تنظيف املرشحات 
يف الوقت املناسب من الغبار والقذارة 
املرتاكمـة فإنها تتحـول إىل حاضنة 
للغبـار ومسـببات الحساسـية. أي 
أن املكيفـات التـي ال تنظف تصبح 
مصدر خطـورة عىل الصحة.عموما 
ال يمكـن للمكيفـات أن تحـل محل 
تهوية الغرف. ألن املكيف يعمل عىل 
تدويـر الهواء، يف حني تعمل التهوية 
عـىل تغيري الهـواء يف الغرفـة وطرد 
املـواد الضـارة. لذلـك كلمـا تكررت 
عملية التهوية، كانت أفضل لصحة 

العاملني يف املكتب أو يف املنزل.

يصـف كثـريون القهـوة بالسـحر األسـمر، إذ ال يكتمـل 

صباحهم إال بها لتنشيط الفكر والجسم والشعور بالراحة. 

وعـىل الرغـم من تأكيد بعـض الدراسـات إىل وجود أرضار 

كثـرية لتنـاول الكافيني املوجـود بالقهوة، غـري أن فوائده 

عديـدة، حيـث يمنحك الراحـة والسـعادة اىل جانب بعض 

األطعمة األخرى.

كمـا أن تناول القهوة صباحاً يزيد من الشـعور باملتعة، إذ 

أكدت بعض التجارب أن النسـاء اللواتي تناولن 3-2 أكواب 

مـن القهـوة يومياً، كـنَّ أقل إسـتعداداً لتطويـر االكتئاب 

بنسبة 15%.

والخـرضاوات  الفواكـه  تنـاول  أن  املتخصصـون  وذكـر 

يساعد عىل الشـعور بالسعادة. حيث أن رفع عدد حصص 

الخرضاوات والفواكه يومياً إىل 7 حصص يعمل عىل تحسني 

املزاج واملعنويات بشكل فعال، وفقاً لدراسة هولندية.

فيمـا ذكرت دارسـة يابانيـة أن تناول خمسـة أكواب من 

الشـاي األخـرض يومياً يقلل من مسـتوى التوتـر النفيس 

بنسبة 20%.

أما خرباء تغذية فيؤكدون أن الفطر يسـاعد عىل الشـعور 

بالسـعادة إلحتوائـه عـىل الفيتامـني ”د“ D الـذي يعـّدل 

املزاج، فضالً عن معدن السـيلينيوم الذي يقلل من الشعور 

باإلكتئاب والقلق. وأن الشوكوالتة الداكنة تجلب اإلبتسامة 

إىل الوجـه، فتنـاول 30 غرامـاً منهـا يومياً ملدة أسـبوعني 

يقلـل من مسـتويات التوتـر ويخّفض اإلحسـاس بالتعب 

واالكتئاب. 

No: 7778   Wed   17    Aug    2022العدد:   7778   األربعاء    17   آب    2022



يقـول رجـل .. الحظت أن زوج إبنتي يتضايق مـن زيارتنا له وقرأت عىل 
شـفتاه كالما ال ينطق باللسـان .. وشـعرت من ترصفات إبنتي أنه لفت 
إنتباههـا لزيارتنا املتكررة .. ! وتتحرج ان تقولها يل رصيحة أنا ووالدتها 

فقلت لزوجتي فقالت نعم الحظت ذلك .. !
واتفقـت أنا وزوجتـي أن ال نذهب لزيارة إبنتي وكلما اشـتقنا لرؤيتها..
نتصل بزوجها وندعوه لزيارتنا .. ومعه إبنتي فوجدته يفرح كثريا ويلبي 
الدعوة .. فجعلناها عادة أسبوعية يف كل يوم جمعة ..فسألني يوما: متى 

ستزورنا يف شقتنا ..؟
قلت له ليست العربة بشقتكم أو شقتنا..األهم أن نراكم ونطمنئ عليكم، 
فصمـم أن نـزوره الجمعة التاليـة فذهبنا وزرناه ، فقـال يل لقد زرناكم 

كثريا وكل جمعة ستكون عندي هنا.
أصارحـك يـا عمي لقد كان عيل مبلـغ كنت قد اسـتدنته وصاحب الدين 
كان يقول يل سـآخذ البيت ألني كنت قد تعثرت يف السـداد، فلما سـددت 
دينـي فمرحبا بكم .. فقـد كنت أخاف أن يطالبني يف وجودكم فأصبح يف 

نظركم قليال ..
فقلت له ظلمتنا وظلمناك .. أما دينك فكنت سأسـدده عنك .. وأما شكنا 
فيـك بأنك التريد مجيئنا عندك .. فدينك سـدده أنت عنا بأن تسـامحنا.. 

ألننا ال نري ما يف القلوب لنا مانرى وما النرى علمه عند عالم الغيوب .

العربة:
إن بعـض الظن إثم.. فافرتض دائما حسـن النية وأحِسـن الظّن خاصة 

باألقربني واألحباب ومن تعرفهم حق املعرفة .

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

غزل عراقي
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أبـــــــراج

األجـواء متوتـرة مـن حولـك فكـن حـذرا يف 
ترصفاتك. ربما تلقي ببعض السخفاء فحاول 
أن تتعامل معهم بطريقة حسنة بغض النظر عن 
سـخافاتهم. حـاول أن تكـون أكثر ترتيبـا وتنظيما. 
نظم وقتك ووزع أنشـطتك. شجع الحبيب أو األصدقاء 

عىل العمل. حاول أن تعطي كل ذي حق حقه.

تركـز اليوم عـىل اتجاه معـني، ولكن ربمـا تواجهك 
بعض املشـاكل املعقدة التي تتعلق بالقضايا املطروحة 
اآلن. كـن حريصا عنـد التعامل مع األشـخاص املحيطني 
بـك وخاصة ترصفاتك معهم. ال تحتـاج بالرضورة إىل تغيري 
أسـلوب حياتـك، ولكن ال بأس مـن إجراء بعـض التعديالت 

البسيطة.

انتبه ألن أي عمل تقوم به اليوم يتطلب منك الحماس 
والرتكيز أكثر من املعتاد. تركز عىل أحالمك بشكل جيد 
ولكـن يجب أيضا أن تهتم بالواقع الذي تعيشـه اآلن. اهتم 
بأمورك الشـخصية فأنت تشعر بالذنب ألنك ال تفعل ما يجب 

عليك أن تفعله. ركز عىل املهام الروتينية.

عاطفيـا. كـن أكثـر جديـة يف التعامـل مـع 
الزمالء. بعض التنازالت ال ترضك بل سـتعرف 
مدى تأثريهـا الجيد عىل حياتـك قريبا. اقرتب من 

الحبيب فهو بحاجة إليك.

ال تقلـق فلن تـدوم هذه الضغوط إىل األبد، يف املسـاء تخف 
األجواء الضاغطة واملشـاكل وتشـعر بالقوة تعود إليك، لكن 
عليـك تجـاوز فرتتي الصبـاح والظهـرية ملا لديك من مشـاكل، 
وحـاول أن تتمالـك أعصابك وتتـرصف بهدوء مـع عائلتك وحبيبك 

وبخاصة أن هنالك خرباً قد يصعقك.

بعـض املفاجـآت غري املسـتحبة قـد تواجهـك يف الصباح 
والظهـرية، مـا يجعلـك يف مزاجية واضحـة وعصبية بعض 
اليشء. يف فرتة ما بعد الظهر تصبح متفائال ونشـيطا وقد يلعب 
الحـظ دوره معك يف املسـاء، فحاول إصـالح عالقتك مع من تحب. 

أمامك فرصة جيدة لتجريب حظك يف أي يشء تريده.

تتطـور األمور إيجابيا ملصلحتك يف زمن قيايس، 
وهذا يرفع معنوياتك لُتقبل عىل األعمال بحماسة 
وسعادة وتبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات 
إيجابيـة تسـاعدك لتطويـر العالقـة مـع الرشيـك. ال 
تستسـلم أمام املأكوالت الدسمة كلما رافقت االصدقاء 

إىل أحد املطاعم.

تشـعر بالقلق بسـبب االضطرابـات التـي حدثت يف 
حياتـك العاطفية مؤخرا. هذه االضطرابات سـتجعلك 
حزينـا وغري حريص عىل تحقيق أي أهـداف أو طموحات 
اآلن. ال تكن عدوانيا او هجوميا عند مسـاعدة أي شـخص لك 

اليوم، فربما تجرح مشاعر أقرب الناس إليك.

رغبتـك يف التطوير قـد تواجه ببعـض اآلراء املغايرة، 
لكن إرصارك يعيد تصويـب األمور ملصلحتك. لن يعكر 
املغرضـون صفـو العالقة بينـك وبني الرشيك فـال تقلق. 
كن من أصحاب األجسـام الرشـيقة كتلك التي تشاهدها يف 

الربامج الخاصة بالحفاظ عىل صحة سليمة ورشيقة.

إذا كنـت تخّطط ملـرشوع كبـري فذكاؤك 
وصفاء ذهنك سـيجعالنك حارضا وفّعاال. 
إذا كنـت مرتبطا، تزداد املشـاركة بينك وبني 
الرشيـك ويف كل األحـوال تنعكـس إيجابيـاً عىل 

عطائك املهني وعىل تألقك اإلجتماعي.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تشـعر أنك قوي جدا اليـوم. تتمتع بصحة 
جيـدة وبعقل حـاد وذهن صاف. تشـعر أن 
الطعام يحسن مزاجك ولذلك ربما تتناول كميات 
كبرية منه. ربما تقيض معظم وقتك يف املسـاء مع 

الحبيب. استمتع بوقتك وبهذه السهرة السعيدة.

1945 - إعالن اسـتقالل إندونيسيا عن االحتالل 
اليابانـي، ومـع عـودة األطمـاع االسـتعمارية 
الهولندية لم تمنح إندونيسـيا االستقالل الفعيل 

إال سنة 1949.
1949 - قائـد االنقـالب العسـكري يف سـوريا 
سـامي الحنـاوي يعني هاشـم األتايس رئيًسـا 

للحكومة.
1960 - الغابـون تحصـل عـىل اسـتقاللها من 

فرنسا.
1988 - مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء 
الحـق والسـفري األمريكي يف باكسـتان بحادث 

تحطم طائرة.
1990 - الرئيـس األمريكي جـورج بوش يصدر 

بوضـع  األمريكيـة  الحربيـة  للسـفن  أوامـره 
العقوبات التجارية التـي فرضتها األمم املتحدة 
عـىل العراق بعـد غزوه للكويت موضـع التنفيذ 
فوًرا مسـتخدمة القوه إذا لزم األمر ملنع السـلع 

من الدخول والخروج من العراق والكويت.
1993 - ألول مرة يف التاريخ الحكومة الربيطانية 
تسـمح للنـاس بالدخـول إىل قـرص باكنغهـام 

والتجول فيه.
1998 - الرئيـس األمريكي بيل كلينتون يعرتف 
بأنه كان بعالقة غري الئقة مع املتدربة السابقة 

يف البيت األبيض مونيكا لوينسكي.
1999 - زلـزال بقـوة 7.4 عـىل مقيـاس ريخرت 
يرضب شـمال تركيـا ويخلـف 17000 قتيل و 

44000 جريح.
2010 - إرسائيـل تهـدم كافـة منـازل قريـة 
العراقيب الفلسطينية للمرة الرابعة بعد أن أعاد 

قاطنوها بناءها ثالث مرات.
2013 - اقتحـام قـوات الرشطة ملسـجد الفتح 
بعـد حصاره، وإلقـاء القبض عـىل املتظاهرين 
الذين كانوا بداخله فيما ُعرِف بأحداث رمسيس 

الثانية.
2015 - تفجرٌي يف مدينة بانكوك عاصمة تايلندا 
يوقع 21 قتيًال عىل األقل وأكثر من 100 جريح.

2017 - مقتل 13 شخًصا عىل األقل وإصابة ما 
ال يقـل عن 80 آخرين جراء حادث دهس للمارة 

يف شارع الرامبال يف مدينة برشلونة اإلسبانية.

طريقة تشابك أيدي المحبين تكشف أمورا خفية عنهم
NNN@ÚÓóÉí@paäbjnÇa
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حسن الظن

كيف تمسـكني بيد األشخاص املقربني 
إليـك والذيـن تحبـني؟ مـن املفيـد أن 
تحّددي اإلجابة عىل هذا السـؤال ألّنها 
قـد ترسـم بعـض معالم شـخصيتك. 
لـذا، ندعوك إىل أن تختـاري إحدى هذه 
الصور ألنها تساعدك عىل أن تتعرّيف إىل 

ذاتك أكثر.
الصورة 1

يف حال كانـت وضعية اليدين هذه هي 
املفضلـة لديك، فهي تعنـي أّنك تحبني 
نسـج الصداقات مع اآلخريـن وُتبدين 
الكثـري مـن الحمـاس لذلك. بـل أكثر 

من هـذا، أنت تبذلـني الجهود من أجل 
أن تحظي برىض األشـخاص املحيطني 
بك. وعادة مـا ُتظهرين الجانب القوي 
من شـخصيتك أمام أعني هـؤالء. لذا، 
فإّنـك ال تعربيـن عـن أملك أواسـتيائك 
أو انزعاجـك عىل مسـمع منهم. ولهذا 
يعتمـدون عليـك يف  ترينهـم  السـبب 

الظروف الصعبة.
الصورة 2

تفضلني أن تخلدي إىل الهدوء والضحك 
واالسرتخاء وإن تعنّي عليك أن تواجهي 
املواقف الصعبة. لذا، ال ُتظهرين ضعفك 

وال حزنك أمام األشخاص املقرّبني منك، 
بل ترسمني االبتسامة عىل وجهك وإن 
كنت ال تشعرين بالسعادة. ويف املقابل، 
تتسـمني بشخصية رومنسـية وكثرياً 
مـا تتعاطفـني مع اآلخريـن. إال أّنك ال 
تقومني بأّي خطوة من دون أن تفّكري 
باألمر بشـكل جيد. ويف املقابل، وحني 
يحدث ما يجعلك تشـعرين بالسعادة، 
فإّنـك ُتكثريـن مـن الحديـث عنه عىل 
مسـمع من كل شخص تلتقينه. فأنت 
تفخرين عـادة بذاتـك وبإنجازاتك، إال 

أّنك ال تبلغني حّد الغرور.  
الصورة 3

أنت امـرأة عاطفية ومتفائلـة أحياناً. 
ويف حـال أراد أحدهـم أن تقّدمـي لـه 
املسـاعدة، فإّنـك تفعلـني ذلـك بملء 
إرداتك وإن أبدى ذلك الشخص الجحود 
تجاهـك يف ما بعـد. لكـن، إذا واجهت 
سوء تفاهم من نوع ما مع األشخاص 
فإّنـك  محيطـك،  يف  يعيشـون  الذيـن 
ال تبذلـني أّي جهـد مـن أجـل إيضاح 
حقيقة األمور. كما أّن مزاجك املتّقلب 
قد يدفعـك إىل التقرّب أحياناً من هؤالء 
ثـّم إىل االبتعاد عنهم من دون أّي تربير 

منطقي.   
الصورة 4

تفضلـني توّخـي البسـاطة يف كّل أمر 

من أمور حياتك وتفضلني االبتعاد عن 
التعقيد حتـى يف عالقاتك االجتماعية. 
وحني يقـوم اآلخرون بمـا يعود عليك 
بالفائدة، فإّنك تقومني باملثل بل ترّدين 
الجميل أضعافاً مضاعفة. ويف املقابل، 
فإّنـك ال تحبذيـن أن تلتزمـي الصمت 
حـني يرتكـب أحدهـم خطـأ مـا، بل 
تحرصـني عىل أن تكشـفي ذلك الخطأ 
أمـام الجميـع، علمـاً أّنـك ال ترفضني 
تبـادل النصح مـع اآلخرين. كمـا أّنك 
تحبـني كل ما تفعلينه، وال سـيما عىل 
أن  إىل  وتسـارعني  املهنـي  املسـتوى 
تعييش أوقاتاً مرحة بني الحني واآلخر.  

الصورة 5
االسـتقامة هـي مـن أبـرز الصفـات 
التي تتسم بها شـخصيتك، األمر الذي 
يجعلك ُعرضـة لخيبة األمـل يف الكثري 
مـن األحيان. فوضوحـك ورصاحتك ال 
يشـكالن ورقـة رابحة يف إطـار الكثري 
من العالقات االجتماعيـة. إال أّن قلبك 
ينطـوي عىل الكثري مـن العاطفة. لذا، 
فأنـت ال ترتددين يف مسـامحة كل من 
يرتكـب خطـأ مـا تجاهـك. ويف حـال 
أسـندت إليك مهمة ما، فإّنك تحرصني 
عـىل أن تقومـي بها عىل أكمـل وجه، 
املختلفـة  القـرارات  أخـذك  أّن  علمـاً 

يتطلب الكثري من الوقت والتفكري.

يـوم رائع جدا بالنسـبة لك تحصل فيه عـىل كل ما تريد 
لتحقق أهدافك. الحظ يدعمك بقوة ويجعلك تتغلب عىل كل 
العقبـات. انضباطـك يف العمل قد يكون سـببا يف الثروة التي 
تحصل عليها. تشـعر أنك تكون يف حالـة جيدة عندما تكون 

مجتمعا مع األصدقاء.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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قاسو رقتك ويه الورد فـــــــــــــــد يوم
زدت اعله الورد مو مره الف مـــــــــره
ومثل جمرت جكاره وطاحت اعله ايباس

هيج اسمك حبيبي اكبالي لو يطــــــــــره
وقلم شعري كرهني بكثر مو صف بيك

اكتب ما امل حد ما خلص حـــــــــــبره
اذكر بالوصف شبهتك بطـــــــــــائوس
خجل طائوسك انت بديرة النظـــــــــره
واذا باليل تطلع تختفي النجمــــــــــات
يخشع ليلك انت وحتجب الكــــــــــمره
وصدر البيت طالع والعجز مفقـــــــــود
ختاما شافك انت انبلع وي شطـــــــــره



النجمة  أغنيات  أحدث  ستوديوز  ستايلز  اليف  رشكة  طرحت 
املغربية جنات، أغنية «عارف مني يحبك» من إنتاج رشكة اليف 

ستايلز ستوديوز بأول تعاوٍن بينهما.
وصدرت أغنية «عارف مني يحبك» عىل طريقة الفيديو كليب حرصياً 
عرب قناة اليف ستايلز ستوديوز الرسمية عىل اليوتيوب، وحمل توقيع 

املخرج اللبناني فادي حداد.
ولعبت جنات يف فيديو كليب أغنية «عارف مني يحبك» دور سيدة 
وإطاللة  ستايل  من  بأكثر  وظهرت  العقارات،  مجال  يف  أعمال 
مختلفة وجديدة.وجاءت أغنية «عارف مني يحبك» بقالب غنائي 
السهل  من  شعرية  صور  الغنائي  النص  وتناول  رسيع،  رومنيس 
تكامالً  املوسيقي  والتوزيع  اللحن  وشكل  الحب،  عن  املمتنع 
القريبة من  الرتكيبة املوسيقية  التي جاءت بهذه  لألغنية  وعمقاً 

املستمع.
كلمات  ومن  املرصية،  اللهجة  يحبك»  مني  «عارف  أغنية  وحملت 

محمد رفاعي والحان احمد زعيم وتوزيع رشيف قاسم.

تامر  املرصي،  الفنان  كشف 
فتح حوار  اعتزامه  حسني، عن 
لييل دائم مع جمهوره كأسلوب 
جديد للتواصل معهم عرب مواقع 

التواصل االجتماعي.
حسابه  عرب  تامر  ونرش 
الصور  تبادل  تطبيق  يف  الخاص 
قال  له  صورة  (إنستغرام)، 

فيها: «حبايب قلبي يف حب ربنا 
وحبكم، إن شاء الله كل كام يوم 
نتناقش  كدا  بالليل  عىل  هاجي 
مشواري  خالل  من  موضوع  يف 
جايز  الحياة...  يف  وتجربتي 
وجايز  حاجة  منه  تستفيدوا 
هيكون  منكوا  كتري  يف  يكون 
تشجعهم  إشارة  بمثابة  كالمي 

كانوا مستنيينها».
خالل  من  تامر»  وأضاف 
بيقّوي  النجاح  خربتي... 
بك  يهتم  حولك  من  كل  ويجعل 
والعكس صحيح وأعني بالنجاح 
عالقاتك  يف  اإلنساني  النجاح 
املهني  النجاح  والناس...  بربنا 
وتحقيق ذاتك وطموحك وتحديك 
لكل  وتخطيك  الصعاب  لكل 

قبلك  كتري  عملوا  ما  زي  محنك 
منك  أصعب  كانت  وظروفهم 

ووصلوا ألكرب من أحالمهم».
محدش  عليكم  أمانة  وتابع» 
وتقرب  ده  وهو  عاش  يكتبيل 
أفتح باب نقاش  أنا عايز  قلبي، 
حقيقي يخليكوا تاخدوا قرارات 
تتشجعوا  أو  حياتكم  يف  مهمة 
إيجابية،  لخطوات  وتتحمسوا 
جواكم...  اليل  وقولوا  اتكلموا 
وأي  هنا  أحاسيسكم  تفريغ 
أو  مواقف  أي  أو  جواكم  أسئلة 
هتبقى  هنا  تتقال  ملا  حكايات 
أول خطوة للصح عشان هتتولّد 
عليها  شاهد  للخري  كبرية  طاقة 
ربنا فـ هتكون خري أوي لينا إن 

شاء الله».

أنغام  الفنانة  البحريي  داليا  الفنانة  فاجأت 

من  سنوات   ١٠ بعد  لها  وجهتها  برسالة 

إعالنهما توتر عالقتهما.

مع  جمعتها  صورة  البحريي  داليا  ونرشت 

يف  الصيفية  إجازتهما  قضاء  أثناء  أنغام 

تكرر  الذي  الظهور  وهو  الشمايل،  الساحل 

عن  أشيع  ما  رغم  املاضية،  األيام  خالل 

عالقتهما املتوترة.

لها  الطيبة  «الكلمة  البحريي:  داليا  وكتبت 

أثر، تفهمك لغريك أدب، مراعاة املشاعر نبل، 

لك،  عائد  لغريك  تقدمه  ما  ود،  الود  صون 

تعاملك مع اآلخرين يؤثر عيل شخصيتك أكثر 

الحياة  يف  املواقف  بعض  عليهم،  يؤثر  مما 

فتصبح  بالجمال  تبخل  ال  أنت،  من  تحدد 

خاليا منه، أنغام انتي جميلة بحبك».

من جانبها، ردت أنغام قائلة: « انا بحبك اوي 

يا أجمل قلب يا احىل واشيك ست يا دودو».

ترصيحات  من  سنوات   ١٠ بعد  ذلك  ويأتي 

البحريي  داليا  مع  عالقتها  توتر  عن  أنغام 

أثناء تصوير مسلسل «يف غمضة عني» الذي 

بينهما  تناغم  أي  وجود  وعدم  جمعهما، 

داليا  أكدته  ما  وهو  العمل،  إطار  خارج 

البحريي التي أكدت أنها شعرت باملثل تجاه 

أنغام.

فداء  تأليف  عني»  غمضة  «يف  ومسلسل 

بطولة  النقاش،  سميح  إخراج  الشندوييل، 

محمد  وفيق،  أحمد  البحريي،  داليا  أنغام، 

حالوة،  أحمد  الجداوي،  رجاء  الشقنقريي، 

حافظ  إسالم  سمري،  حازم  أحمد،  فتوح 

وهبة مندور.
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الحـظ علمـاء يف تجـارب حديثـة أن 
االصطناعـي  الـذكاء  برامـج  بعـض 
بـدأت يف العمـل بشـكل قريـب للغاية 
مـن املـخ البـرشي.. فمنـذ عقـد من 
الزمـن، قام العلمـاء بتدريـس العديد 
من  أنظمة الـذكاء االصطناعي األكثر 
تطوراً باسـتخدام مخـزون ضخم من 
البيانـات، من أجل ”تدريب“ الشـبكة 
العصبيـة االصطناعيـة عـىل التمييـز 
بشـكل صحيـح بـني األمور.يتطلـب 
مثل هذا التدريـب ”الخاضع لإلرشاف 
الدقيـق“ تصنيـف البيانـات مـن قبل 
البـرش وهو أمر شـاق للغايـة، وغالًبا 
مـا تتخـذ الشـبكات العصبيـة طرًقا 
مختـرصة لتعلم ربط األمـور ببعضها 
بعضاً بأقل قدر من املعلومات وأحياًنا 
بشكل يتسـم بالسـطحية.عىل سبيل 
املثال، قد تسـتخدم الشـبكة العصبية 
االصطناعية (مجموعة من الحواسيب 
املرتبطة سوياً) وجود العشب للتعرف 

عـىل صـورة بقـرة، ألن األبقـار عادًة 
مـا يتـم تصويرهـا يف الحقول.وقـال 
أليكـيس إفـروس، عالـم الكمبيوتر يف 
جامعـة كاليفورنيا بريكيل ”إن أجهزة 
الكومبيوتر وبرامج الذكاء االصطناعي 
ال تتعلـم املادة الدراسـية حًقـا، لكنها 
تقوم بعمل جيد يف االختبار“، بحسـب 
ما ذكر موقع ”كوانتم مغازين“.عالوة 
عىل ذلك، بالنسـبة للباحثـني املهتمني 
الحيوانـي  الـذكاء  بـني   بالتقاطـع 
والـذكاء االصطناعـي، قد يكـون هذا 
”التعلـم الخاضع لـإلرشاف“ محدوًدا 
فيما يمكن أن يكشفه عن طبيعة عمل 
األدمغـة البيولوجيـة، إذ إن الحيوانات 
- بمـا يف ذلـك البـرش - ال تسـتخدم 
مجموعات البيانـات املصنفة كمصدر 
وحيد للتعلم، وإنما يعتمد الجزء األكرب 
من خرباتها عـىل استكشـافها للبيئة 
بنفسها ما يجعلها تكتسب فهًما ثرًيا 

وقوًيا للعالم.
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لكن  األحم  معنى  أعرف  ال  والدستور»..  «اإلحم  تعلمنا  املرصية  األفالم  من 
قوانني  اىل  يحتاج  والذي  املكتوب  العام  هوالنظام  للدستور  املتداول  املعنى 
لتطبيقه.. بعض الشعوب التحتاج اىل دستور ألن النظام العام أي مجموعة 
األعراف املجمتمعية التي تراكمت عرب العصور أصبحت لها قوة القانون مثل 
بريطانيا. ففي بريطانيا العرف أو الدستور غري املكتوب هو الذي ينظم حياة 
رئيس  وال  املكتوب  غري  العرف  هذا  عىل  الخروج  امللكة  تستطيع  ال  الناس. 
الوزراء الذي يمكن أن يطرد بـ «ليلة ظلمة» ألنه أقام حفلة يف مقر رئاسة 
الوزراء خالل فرتة الحجر أيام كورونا. العرف وإن كان غري مكتوب «ماعنده 
الحياة  أن يكون مكتوبا ألنه ينظم شؤون  القانون البد  أما  يمه إرحميني». 
املختلفة بدء من إشارة املرور اىل رشاء أو إستئجار منزل أو إستخراج إجازة 

سوق أو بطاقة فيزا كارد.
التي عرفت  والبلدان  الشعوب  أقدم  بني  تاريخيا هو من  العراق  أن    وحيث 
أنظمة  من  بدء  شئ  كل  يف  إدارية  وأنظمة  قوانني  لها  وكانت  املدنية  الحياة 
هذا  يف  «فريضة»  يكون  أن  يفرتض  فإنه  والسلطة,  الحكم  شؤون  اىل  الري 
الرافدين كان قانون  الحياة يف بالد  أن أول قانون توىل تنظيم  املجال. يكفي 

حمورابي. 
 إذا تخطينا عصور ماقبل التاريخ, فإن العراق واحد من أقدم  بلدان املنطقة 
عىل صعيد بناء الدولة الحديثة. فهو بلد مؤسس لكل املنظمات الدولية مثل 
والتجمعات  األحالف  من  العديد  عن  فضال  العربية  والجامعة  املتحدة  األمم 
وسواها. ومع أن العراق من بني البلدان التي تفتخر بوجود منظومة قانونية 
متكاملة عىل مختلف الصعد فإن املشكلة التي واجهها واليزال هي  الدستور. 
فبسبب إختالف األنظمة (ملكية وجمهورية) عىل مدى أكثر من ثمانية عقود 
تم  الذي  الحايل  الوحيد هو  الدائم  الدستور  الدستورية.  لم تستقر منظومته 
التصويت عليه عام ٢٠٠٥. لكن هذا الدستور وألسباب تتعلق بطريقة بناء 
الدولة من قبل القوى التي تسلمت الحكم من األمريكان عام ٢٠٠٣ بعد سقوط 
يف  الشأن  بذوي  الدستورية ولم تستعني  الثقافة  اىل  إفتقرت  السابق  النظام 
هذا املجال. والدليل عىل ذلك أن عيوب الدستور بدأت تظهر منذ أوىل سنوات 
تطبيقه. واليوم وبعد ١٩ عاما من التغيري بدأنا نواجه شتى أنواع اإلنسدادات 
السياسية بسبب الدستور. ولعل آخر عقبة كأداء واجهناها هي كيفية حل 
الدستورية.  الربملان بعد إخفاقه عىل مدى ٩ شهور يف إكمال اإلستحقاقات 
الربملان  لقيام  الالزمة  الدستورية  املدد  تخطي  مسالة  يعالج  لم  فالدستور 
املنتخب بواجباته. وألن أهم جزء مما نعيشه اليوم هو سيايس متمثال بنوع 
من رصاع اإلرادات فعند البحث عن حل وجدنا الطريق مسدود حتى بإفرتاض 
بات  اإلنسداد  هذا  ظل  ويف  فالدستور  حوار.  مائدة  عىل  املتخاصمني  جلوس 
عاجزا عن توفري حل ملا نعانيه. وألن تخطي املدد الالزمة لتشكيل الحكومة 
بعد اإلنتخابات لم يعالجها الدستور ولم يفرض عليها إجراءات عقابية فإننا 
ويريدان  بالدستور  إيمانهما  يعلنان  طرفني  بني  مفرغة  حلقة  يف  اآلن  ندور 
الحل من خالله. لكن الدستور من جهته اليوفر حال ألنه عند كتابته لم يأخذ 
بعني اإلعتبار إحتماالت من هذا النوع, أو سكت يف األقل ومثلما قال القايض 
فائق زيدان عن فرض عقوبات يف حال تم مخالفة املدد الدستورية. وإنطالقا 
من ذلك فإن الدستور الذي كان هو املالذ يف إيحاد حلول لألزمات أصبح هو 
غري  الربيطاني  الدستور  اىل  عدنا  ولو  واإلحتدام.  بل  والرصاع  محورالنزاع 
املكتوب (العرف) نجد أن الفرق بني عرفنا وعرفهم أن عرفهم يشتغل ملا بعد 
الدولة, يف حني أن عرفنا هو مجموعة «سواني» ترهم ملرحلة ماقبل الدولة. 
كليا  النظلمه  لكي  دستورنا  فإن  شاسع  الفرق  حيث  العرفني  هذين  وبني 
يلبي جزء ويسكت عن أجزاء. ويف هذه الحالة نجد أنفسنا مضطرين أن نمد 

«رجلينا عىل كد» مايتيحه دستورنا من حلول أحيانا تحتاج اىل حلول
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التحضريات  بدأت  أن  بعد 
أعمالها  ألحدث  النهائية 

كانت  التي  الغنائية 
عبد  شريين  تجمع 

الوهاب بتامر عاشور 
عىل  املالكي،  وأحمد 
األغنية  تحمل  أن 
الدرامي،  الطابع 
شريين  أن  يبدو 

أزمة  ستواجه 
طرح  قبل  مفاجئة 

األغنية للجمهور.
الكل تابع ترصيحات شريين 
سارة  ضد  الوهاب  عبد 
الطباخ التي كانت تتوىل إدارة 
املاضية  الفرتة  أعمالها خالل 
جمعتهما؛  التي  والخالفات 
أي تواصل بني  أنهى  وهو ما 
جعل  الذي  األمر  الطرفني؛ 
عبد  شريين  تمنع  سارة 
الوهاب من إصدار أي أعمال 
القادمة  الفرتة  خالل  غنائية 
سارة  رشكة  عن  بعيداً 
الطباخ التي تحمل اسم «إرث 
بموجب  وهو  برودكشن»؛ 
التعاقد الذي تم بني الطرفني 
قبل فرتة والذي يلزم شريين 
خارج  عمل  أي  إصدار  بعدم 

الرشكة، 
تمنع  الطباخ  ما جعل سارة 
 The basementرشكة
أغنية  إصدار  من   records
عرب  الجديدة  شريين 
يف  شريين  لكن  اليوتيوب، 
هذه  لحل  اآلن  طريقها 
األزمة لكي تتمكن من طرح 
حبيب،  حسام  األغنية.أما 
له  خاصة  صورة  نرش  فقد 
التسجيل  استديو  داخل  من 
عودته  لجمهوره  ليعلن 
بعمل  الغنائية  الساحة  إىل 
خالل  يطرحه  جديد  غنائي 

األيام القادمة.
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مي  املرصية،  الفنانة  فاجأت 
بعد  وذلك  جمهورها،  عمر، 
إعالنها عن اختيارها كأول عضو 
ملكة  مسابقة  تحكيم  بلجنة 
وانضم   ،٢٠٢٢ البحرين  جمال 
نادر  التجميل  طبيب  رسميا  لها 
أورفايش  بوليود  ونجمة  صعب، 
جمال  ملكة  لقب  حائزة  راوتيال 
مي  قامت  ٢٠١٥.و  عام  الهند 
منشور  مشاركة  بإعادة  عمر 
الرسمي  الحساب  من  اختيارها 
 Miss Universe ملسابقة 
عرب  عليه  وعلقت   ،Bahrain
بحسابها  الـ(ستوري)  خاصية 
الصور  تبادل  تطبيق  عىل 
 ( م ا نستغر ا )
 : ئلة قا
ني  يسعد »
أن  جًدا 
كون  أ

جزًءا من هذا املرشوع التاريخي 
التي  املنصة  هذه  يف  وأعتقد 
الشباب  وتشجع  النساء  تمّكن 
التعبري عن منارصاتهم ويف  عىل 
مدهشة  تجربة  الوقت  نفس 
الرائعة  قصصهم  ملشاركة 
العالم».وأكدت  مع  وامللهمة 
ملسابقة  الرسمية  الصفحة 
األخبار  البحرين  جمال  ملكة 
عىل  الخاص  حسابهم  عرب 
ُمرفق  منشور  يف  (إنستغرام) 
وصفوها  التي  الفنانة،  بصورة 
املوضة»، وكتب  بـ»ملكة جمال 
فيه: «يرشفنا أن نعلن أن السوبر 
أحد  عمر  مي  املرصية  ستار 
مسابقة  التحكيم  لجنة  أعضاء 
األوىل يف   – البحرين  ملكة جمال 

املنطقة».
األزياء  ملكة  ستساعدنا  وتابع» 
يف  مرص  من  الرائعة  املوهوبة 
البحرين  جمال  ملكة  انتخاب 
٢٠٢٢».و ُيشار إىل أن منار نديم 
دياني، التي صنعت التاريخ العام 
أول  بكونها  املايض 
البحرين  من  امرأة 
يف  تشارك 
مسابقة ملكة 
جمال الكون، 
ف  سترش
تتويج  عىل 
يف  خليفتها 
 ، لحفل ا
لم  الذي 

يكشف 
عن مكان 
مته  قا إ

بعد.
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من  الخامس  يف  املكاتب  إىل  للعودة  ملوظفيها  نهائياً  موعداً  أبل  رشكة  حددت 
إلزامياً  الحضور  يكون  بحيث  أسبوعياً،  األقل  عىل  أيام  لثالثة  سبتمرب/أيلول 
يومي الثالثاء والخميس، فيما يختار املوظف اليوم الثالث الذي يناسبه.وهذه 
يركز  منهجها  إن  إذ  مكاتبها؛  إىل  بالحضور  الرشكة  تمسك  عىل  تدل  الخطوة 
بشدة عىل حضور االجتماعات والعروض التوضيحية، كما أن من صميم عملها 
تطوير وبيع األجهزة، األمر الذي يتطلب تواجد املوظفني.وخالل الصيف، كان 
أبل قد خططت يف  املوظفون يعملون من مكاتبهم يومني يف األسبوع، وكانت 

يف  أيام  ثالثة  املكتب  العمل من  نظام  إىل  للتحول  العام  وقت سابق من هذا 
حاالت  ارتفاع  إىل  مشرية  مايو/أيار،  يف  الخطوة  تؤخر  أن  قبل  األسبوع، 

قسم  رئيس  قال  املوظفني،  إىل  إلكرتوني  بريد  رسالة  «كوفيد».ويف 
البداية  سيكون  سبتمرب  شهر  إن  فيديريغي،  كريج  الربمجيات، 

الحقيقية النطالق العمل الهجني.

العمالقة  مايكروسوفت  رشكة  أصدرت 
من  جديًدا  تجريبًيا  إصداًرا  للتكنولوجيا 

تطبيق Office الخاص بها لجهاز iPad مع 
من  نص  إىل  اليد  بخط  الكتابة  ميزة  دعم 
Apple Pencil ، Scribble.وتتيح لك امليزة 
 Word مستند  يف  وتحريره  النص  إدراج 
أو جدول  PowerPoint تقديمي  أو عرض 
 ،Apple Pencil Excel باستخدام  بيانات 
إىل  تلقائًيا  اليدوية  الكتابة  تحويل  مع 
.AppleInsider وتقارير  مكتوب،  نص 
وبعد تمكني ميزة Scribble يف اإلعدادات 
ثم Apple Pencil، يمكن استخدام امليزة 
 Scribble Pen زر  عىل  النقر  خالل  من 
اإلصدار  يف  رسم  التبويب  عالمة  ضمن 
Office.ويمكن  تطبيق  من   ٢٫٦٤

أعضاء  بواسطة  اآلن  امليزة  اختبار 
عرب   Office Insider برنامج 
يتم  أن  املرجح  ومن   ،  TestFlight
 App Store عىل  التحديث  إصدار 
األسابيع  يف  املستخدمني  لجميع 
يف   Scribble إضافة  وتمت  املقبلة، 
 Apple يدعم iPad ١٤ ألي iPadOS
الثاني،  الجيل  أو  األصيل   Pencil
والجيل   ،iPad Pro أي  ذلك  يف  بما 
واإلصدارات   iPad Air من  الثالث 
من  الخامس  والجيل   ، األحدث 
األحدث،  واإلصدارات   iPad mini
والجيل السادس من iPad و أحدث.
مايكروسوفت  تطبيق  واكتسب 
و   Word مع   Office املوحد 
مع  التوافق   Excel و   PowerPoint
متاح  وهو   ٢٠٢١ فرباير  يف   iPad

.iPhone أيًضا ألجهزة


