
بغداد/ الزوراء:
العراقيـني  الصحفيـني  نقابـة  أشـادت 
باملوقـف الوطنـي لزعيم التيـار الصدري 
السـيد مقتـدى الصدر للحفـاظ عىل الدم 
تلقتـه  للنقابـة  بيـان  وذكـر  العراقـي. 
”الزوراء“: ان نقابة الصحفيني العراقيني 
ترحـب باملوقـف الوطنـي املسـؤول الذي 
اعلنه سماحة السيد مقتدى الصدر بدعوة 
املعتصمني باالنسـحاب الفوري من امام  
مجلـس النـواب ويف املنطقـة الخـرضاء، 

مشـيدة بهذا القرار الذي يأتي من منطلق 
حرص السـيد مقتدى الصـدر عىل حرمة 
الدم العراقي و كذلك ايمانا من سـماحته 
بالحفـاظ عىل االمـن والسـلم املجتمعي 
الشـعب  بمعانـاة  شـعوره  عـن  فضـال 
العراقي. واضاف البيان، يف هذه املناسـبة 
ان نقابـة الصحفيـني العراقيـني تدعـو 
الجميـع اىل تبنـي املوقـف الوطنـي الذي 
اعلنه السـيد مقتدى الصـدر باالبتعاد عن 

اسلوب العنف وتهديد واخافة الناس .

بغداد/ الزوراء:
ارجأت املحكمة االتحادية جلسة النظر 
بدعوى حل الربملان اىل اشعار اخر. وقال 
مجلس القضاء األعىل، امس الثالثاء، ان 
املحكمة االتحاديـة العليا ارجأت النظر 
يف الدعـاوى املعروضـة بسـبب حظـر 

التجـوال. وأكـد املجلس يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: ان ”املحاكـم كافـة ومنها 
املحكمـة االتحادية لم تنظـر بالدعاوى 
املعروضة عليها“. واضاف ان ”ذلك جاء 
بسـبب حظر التجـوال العـام وتعطيل 

عمل مؤسسات الدولة كافة“.

الزوراء/ مصطفى العتابي:
دعـت كل مـن االردن ومرص والسـعودية 
جميـع االطـراف والقـوى السياسـية يف 
العـراق اىل الوقوف صفا واحدا.وذكر بيان 
للمكتب اإلعالمي لرئيس الجمهورية تلقته 
«الـزوراء»: أن «امللك عبـد الله أبدى خالل 
االتصـال الهاتفـي حرص ودعـم اململكة 
األردنية الهاشمية ألمن واستقرار الشعب 
العراقي»، مشـرياً إىل «العالقة املتينة التي 
تجمع البلدين الشقيقني». وأضاف البيان، 
أن «امللـك األردني أعرب عن أمله يف تجاوز 
األزمة السياسـية عـرب الحـوار والتالقي 
وبمـا يحقق األمـن واالسـتقرار والرخاء 
للعراقيـني». وتابـع البيـان، أن «الرئيس 
صالح أعرب عن شـكره وتقديره إىل امللك 
عبد الله الثاني لحرصه ومتابعته األوضاع 

يف البلد»، الفتـًا إىل «الجهود القائمة لدعم 
مسـارات الحوار بـني القوى السياسـية 
وصـوالً إىل حلـول تضمن سـالمة العراق 
والعراقيني».وأكـد صالح «عمـق العالقة 
الطيبـة التـي تجمـع البلدين والشـعبني 
الشـقيقني، وأهمية تعزيزهـا يف مختلف 
املجاالت وبما يحقق املصالح املشـرتكة». 
مـن جانبه، ثمـن رئيس مجلـس الوزراء 
إىل  األردن  الكاظمـي، وقـوف  مصطفـى 
جانـب العـراق يف األحداث األخـرية. وقال 
املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء يف 
بيان تلقته «الـزوراء»: إن «رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقى اتصاالً 
هاتفيـاً من العاهـل األردنـي جاللة امللك 

عبدالله الثاني بن الحسني».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
طالـب الرئيـس األمريكي السـابق، 
منصبـه  بإعـادة  ترامـب،  دونالـد 
كرئيس أو إجـراء ”انتخابات جديدة 
عـىل الفور، بعد ترصيحـات أدىل بها 
مؤسـس موقـع ”فيسـبوك“، مارك 
زوكربريغ، بشأن الحاسوب الخاص 
لهانرت بايدن، نجل الرئيس األمريكي، 
جـو بايـدن. وكان مؤسـس موقـع 
”فيسبوك“ (أنشـطة رشكة ”ميتا“، 
”فيسـبوك“  منصتـي  تضـم  التـي 
و“إنسـتغرام“، محظورة يف روسيا، 
باعتبارها أنشـطة متطرفة)، مارك 

زوكربريغ، كشـف األسـبوع املايض 
خـالل لقـاء إذاعي مع جـو روغان، 
عرب اإلنرتنت، أن موقعه حظر بشكل 
مؤقت يف خالصات أخبار املستخدمني 
لصحيفـة  للجـدل  مثـري  تقريـر 
”نيويـورك بوسـت“، يتنـاول جهاز 
الحاسـوب املحمول الخـاص بهانرت 
بايدن، وذلك قبل االنتخابات الرئاسية 
األمريكيـة لعام 2020، تنفيذا ألوامر 
من مكتب املباحث الفيدرالية ”إف بي 
آي“. وكتب ترامب يف منشـور له عرب 
منصته للتواصـل االجتماعي ”تروث 
سوشـيال“، تعليقا عـىل ترصيحات 

مـارك زوكربريغ: ”لقـد دفن مكتب 
التحقيقـات الفيـدرايل قصـة هانرت 
بايدن قبـل االنتخابات، مع العلم أنه 
لو لم يفعلوا ذلك، لكان ترامب سيفوز 

الرئاسـية  االنتخابـات  يف  بسـهولة 
لعـام 2020، هـذا هو احتيـال هائل 
وتدخـل يف االنتخابات عىل مسـتوى 
لم يسـبق لـه مثيل يف بلدنـا“. وتابع 
ترامـب مقرتحا أن ”يتـم اإلعالن عن 
الفائـز الرشعـي يف انتخابات 2020، 
أو كحـل أدنـى اإلعـالن أن انتخابات 
2020 قد تم اخرتاقها بشكل ال يمكن 
إصالحـه وإجـراء انتخابـات جديدة 
عـىل الفـور!“. لكن بعـد ترصيحات 
زوكربريغ املثرية للجدل، أكدت رشكة 
”ميتـا“ يف بيان لها أن ”ال يشء جديد 
يف قصـة الكمبيوتر املحمـول لهانرت 

التحقيقـات  بايـدن“، وأن ”مكتـب 
الفيـدرايل شـارك يف تحذيـرات عامة 
يشء  وال  األجنبـي،  التدخـل  بشـأن 
محـدد عن هانـرت بايدن“. وكشـف 
مـارك زوكربريغ، األسـبوع املايض، 
االجتماعـي  للتواصـل  منصتـه  أن 
”فيسبوك“ فرضت رقابة خوارزمية 
عـىل التقرير الصحفي الـذي يتناول 
الحاسـوب املحمـول لهانـرت بايدن، 
نجـل الرئيس األمريكـي، جو بايدن، 
وذلـك بنـاء  عـىل طلـب مـن مكتب 

املباحث الفيدرايل ”إف بي آي“. 

الزوراء/ مصطفى فليح: 
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، انتهاء العنف ال 
يعني انتهاء األزمة السياسية وهي أزمة مستحكمة 
بمنظومة الحكم، وفيما اشار اىل ان إجراء انتخابات 
جديـدة ُمبكـرة وفق تفاهـم وطني ُيمثـل مخرجاً 
لالزمة الخانقة يف البالد، دعا قادة اإلطار التنسيقي 
للتواصل مع السيد مقتدى الصدر لتهدئة النفوس.

وقـال صالح يف كلمة له حـول التطورات األخرية يف 
البلد تابعتهـا «الـزوراء»: مؤلٌم ما طالعناُه من 
دٍم عراقي مهدور، مشـاهُد االمـس هزّت نفوس 
واعتـرصت  مشـاعرهم  وجرحـت  العراقيـني  كل 
قلوبهـم حزناً، مؤكـدا علينا اإلقرار بـان املنظومة 
السياسـية واملؤسسـات الدسـتورية عجـزت عـن 
تفـادي ما حصـل، وذلك دليل بان اشـتداد االزمة ال 

يمكـُن تفاديها بالخطابات والتمنيـات، بل باإلرادة 
والقـرار والعمـل الوطنـي الحريص. واضـاف: ان 
موقف السـيد مقتـدى الصدر هو موقٌف مسـؤول 
وشـجاع وحريص عىل الوطن، وينبغي اسـتثماره 
لصالح الخروج ببلدنا من االزمة السياسية الراهنة، 
داعيـا اإلطار التنسـيقي اىل التواصل مع سـماحة 
السـيد الصـدر لتهدئـة النفوس، والخـروج يف هذا 

الحوار الوطني بحل سـيايس حاسم يتناول قضية 
االنتخابـات الجديـدة املُبكـرة وتشـكيلة الحكومة 
وإدارة الفـرتة املقبلة.واشـار اىل ان انتهـاء احداث 
العنـف والصدامـات مهـم لحقن دمـاء العراقيني، 
لكنه ال يعني انتهاء االزمة السياسـية املُستحكمة 

يف البلد منذ أشهر.

الزوراء/ حسني فالح:
الشـان  يف  ومختصـون  خـرباء  حـذر 
القانوني، من اسـتمرار غيـاب املوازنة 
لسـنتني متتاليتـني ، وفيمـا اكـدوا ان 
عدم اقرارها سيؤثر يف املشاريع املهمة 
والخدمات العامـة املقدمة للمواطنني، 
اشـاروا اىل ان قانون االدارة املالية منح 

الصالحية للحكومة بدفع الرواتب حتى 
يف حـال غياب املوازنة.وقال املستشـار 
القانونـي امـري الدعمـي يف حديـث لـ 
«الـزوراء»: انه بموجب قانـون االدارة 
املاليـة وفـق املـادة ١٣ يف حـال تأخـر 
اقـرار املوازنة العامة حتـى ٣١ كانون 
االول من نهاية السـنة السـابقة لسنة 

اعـداد املوازنة يصدر وزيـر املالية قرار 
بالـرصف ١٢/١ فما دون مـن اجمايل 
املرصوفـات الفعلية للنفقـات الجارية  
للسنة املالية السابقة. واضاف: بالتايل 
امكانية التدوير وفـق هذه املادة طاملا 
لم تحدد الوقت لسنة او اكثر بالتدوير يف 
حـال عدم اقرار املوازنة. من جهته قال 

الخبري القانوني عيل التميمي يف حديث 
لـ «الزوراء»: ان النص رصيح وواضح 
يف املادة ١٣ اوال من قانون اإلدارة املالية 
والديـن العـام ٦ لسـنة ٢٠١٩ يف حالة 
تأخـر اقـرار املوازنة لغايـة ٣١ كانون 
االول يقوم وزيـر املالية بإصدار اعمام 
بالرصف بنسبة ١ عىل ١٢ من مجموع 

نفقـات املوازنة السـابقة وهـذا يعني 
يوجد اسـتمرار قانوني بالرصف حتى 
لو اسـتمر عدم اقرار املوازنـة وتعتمد 
موازنة ٢٠٢١ وهذا هو السند القانوني 
النه التوجـد دولة يف العالـم تتجرأ عىل 

ايقاف الرواتب واالنفاق العام.
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لندن/ متابعة الزوراء:
رفض رئيس الوزراء الربيطاني 
املسـتقيل بوريـس جونسـون، 
الحيـاة  إىل  عودتـه  اسـتبعاد 
النـاس  إن  قائـال  السياسـية، 
العريـض  بالنطـاق  يهتمـون 
أكثر من ”مصري هذا السـيايس 
عـن  سـؤاله  ولـدى  ذاك“.  أو 
التقاريـر التي تفيد بأنه يخطط 
للعـودة يف املسـتقبل إىل الحيـاة 
السياسـية، قـال جونسـون إن 

النـاس أكثر اهتمامـا بـ“اليوم 
الحـايل“. ومـن املقـرر اإلعـالن 
عن خليفة جونسـون يف زعامة 
حزب املحافظني يوم 5 سبتمرب، 
عـىل أن يتـوىل الفائـز رئاسـة 
الحكومة يف اليوم التايل. وحسب 
اسـتطالعات الرأي فـإن وزيرة 
الخارجية ليز تراس، تتقدم عىل 
منافسـها وزير املالية املستقيل 
رييش سوناك يف السباق لرئاسة 

الحزب والحكومة.

تايوان/ متابعة الزوراء:
طلبـت رئيسـة تايـوان تسـاي إنـغ وين من 
جيـش الجزيـرة املتمتعة بالحكـم الذاتي، أن 
يحافـظ عـىل هدوئـه يف مواجهة املنـاورات 
العسـكرية الصينية، فيما أفادت قيادة دفاع 
كينمن التابعة للجيش التايواني، بأن الجيش 
أطلق النار ألول مرة عىل طائرة مسرية تابعة 
للجيـش الصينـي، بعـد أن اقرتبـت من جزر 
كينمن التي تسـيطر عليها تايوان. وشـددت 
الرئيسـة تسـاي إنغ وين عىل رضورة التزام 
تايوان بضبط النفس عىل الرغم من الضغوط 

اليومية من الصني. وقالت تساي خالل زيارة 
إىل مركـز للبحريـة يف بينغـو، وهـي أرخبيل 
من عـرشات الجـزر قبالـة السـاحل الغربي 
لتايوان: ”كلما زادت استفزازات جنود العدو، 
كنـا بحاجـة إىل مزيد من الرتوي. لن نسـمح 
ألولئك يف الضفة األخرى بإشـعال رصاع تحت 
ذرائـع واهية“. وأضافت تسـاي: ”أنتم فخر 
الشـعب التايواني. عندما يراكم كل شـخص 
تايوانـي بالـزي العسـكري الوطنـي، تمتلئ 
قلوب الجميع باالحـرتام واالمتنان“. بدورها 
أفـادت قيـادة دفـاع كينمن التابعـة للجيش 

التايواني، بـأن الجيش أطلق النـار ألول مرة 
عـىل طائرة مسـرية تابعة للجيـش الصيني، 
بعد أن اقرتبت من جزر كينمن التي تسـيطر 
عليهـا تايوان. ووفقا ملا ذكرتـه وكالة األنباء 
املركزية بالجزيرة، اقرتبت طائرة مسرية من 
جزيـرة إردان (جـزء من أرخبيـل كينمن) يف 
السـاعة 17:59 بالتوقيت املحيل، ويف الساعة 
18:00، بعد أن أطلق الجيش التايواني قذيفة 
وانسـحبت  الطائـرة  اسـتدارت  باتجاههـا، 
باتجـاه مدينـة شـيامن بمقاطعـة فوجيان 

الساحلية الصينية.
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 الزوراء/ حسني السعدي:
دعا زعيم التيار الصدري السـيد مقتدى 
الصـدر املتظاهرين من التيـار الصدري 
اىل االنسـحاب من الربملان خالل سـاعة 
واحدة، مشـريا اىل أن الثورة التي شابها 
العنـف فهي ليسـت ثـورة، وفيمـا اكد 
املجمع الفقهي العراقي عىل حرمة الدم 
العراقـي، داعيا اىل اصـدار ميثاق وطني 
لالصالح، اشـاد رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمـي بقـرار زعيم التيـار الصدري 
بوقـف العنف، يف حني اكد رئيس مجلس 
النـواب محمـد الحلبـويس، ان موقـف 

السيد الصدر بحجم العراق.
مؤتمـر  خـالل  الصـدر  السـيد  وقـال 
صحفـي عقـده يف منطقـة الحنانـة يف 
النجـف االرشف وتابعتـه ”الـزوراء“:“ 
أدعـو املتظاهرين مـن التيـار الصدري 
إىل اإلنسـحاب من الربملان خالل سـاعة 
مـا  كثـرياً  وذكر:“أحزننـي  واحـدة“. 
يحـدث يف العـراق، وأقـدم اعتـذاري إىل 
السـيد  وأضـاف  العراقـي“.  الشـعب 
الصـدر: ”العراقي هو املتـرضر الوحيد 
مـن مـا يحـدث، وأن الوطن اآلن أسـري 
للفسـاد والعنـف، وكنا نأمـل أن تكون 
هنـاك احتجاجات سـلمية ال بالسـالح، 
وأن الثـورة التـي شـابها العنـف فهـي 

ليسـت ثورة، وأنـا اآلن انتقد ثورة التيار 
الصدري“. وتابع: ”أشكر القوات األمنية 
والحشـد الشـعبي التـي وقفـت الحياد 

واشـكر القائد العام للقوات املسـلحة“. 
ولفت اىل ان ”الدم العراقي حرام واعتزايل 
هـو رشعـي ال سـيايس، واعتـزايل مـن 

السياسـة نهائي“. كما أكد زعيم التيار 
الصـدري السـيد مقتـدى الصـدر، عدم 
السماح بفساد جديد يقوده الفاسدون. 

وقال السـيد الصدر يف بيان نرشه صالح 
محمد العراقي، ”أيها الثوار (الّسلميون) 
”لـن  واضـاف  وكّفيتـم“.  وّفيتـم  قـد 
نسـمح بالتعـدّي عليكـم فأنتـم حماة 
االصـالح، ولـن نسـمح بفسـاد جديـد 
يقوده الفاسـدون“. يف غضون ذلك، أكد 
املجمع الفقهـي العراقي، حرمة الدماء، 
داعيـاً إىل إصدار ميثـاق وطني لإلصالح 
والسلم واألمن املجتمعي، وجاء يف وثيقة 
للمجمع الفقهي وتلقتها ”الزوراء“: انه 
”يف ظـل التصعيد الخطري الذي يشـهده 
بلدنـا، وانطالقـاً مـن واجبنـا الرشعي 
والوطنـي فأن املجمـع الفقهي العراقي 
يؤكد حرمة الدماء، ونحذر من استمرار 
فتنة االقتتال الداخيل، وندعو الجميع إىل 
تغليب لغـة العقل وتبني الحوار الوطني 
ووضع مصلحة الوطن فوق كل املصالح، 
ونحن مع اإلصالح السـيايس السلمي يف 
معالجة األزمات، ولسـنا مع الرصاعات 
الدمويـة التي تزهق األرواح وتهدد األمن 
واالسـتقرار املجتمعـي“. وأضـاف أنـه 
”من أجل املسارعة بحسم تداعيات هذه 
الفتنـة فإننا ندعو املرجعيـات العراقية 
كافـة إىل تحمل مسـؤوليتها التاريخية، 
واملبادرة العاجلة إىل إصدار ميثاق وطني 
املجتمعـي،  واألمـن  والسـلم  لإلصـالح 

وإلـزام جميع القوى السياسـية القبول 
بـه والعمـل بموجبه إىل حـني إيجاد حل 
لهذا املـأزق السـيايس الخطـري“. ودعا 
املجمع الفقهي بحسب الوثيقة ”القوات 
إىل  كافـة  األمنيـة  واألجهـزة  املسـلحة 
التعامل بمهنية عالية وروح وطنية وهم 
يؤدون واجبهـم يف حماية أبناء شـعبنا 
كافة (املتظاهريـن وغريهم)، والحفاظ 
عـىل املمتلـكات العامة والخاصـة“. اىل 
ذلـك، أعلنت اللجنة املنظمـة لتظاهرات 
اإلطار التنسـيقي، إنهاء االعتصام قرب 

الجرس املعلَّق وسـط بغـداد. وذكر بيان 
للجنة تلقته ”الزوراء“: ”شعبنا العراقي 
األبي، عشائرنا العراقية األصيلة، النخب 
واملثقفـون والشـعراء وأصـوات الحق، 
جماهري الدفاع عن الدولة واملؤسسـات، 
ُنحيـي صربكـم وشـجاعتكم وثباتكـم 
يف سـاحة اعتصـام الدفـاع عـن الدولة 
والرشعية طيلة األسـابيع املاضية برغم 
كل التهديدات التي تعرضتم لها والسيما 

خالل اليومني املاضيني“.
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بغداد/ الزوراء:
استئناف  الثالثاء،  امس  الرتبية،  وزارة  قررت 
االبتدائي  السادس  ملرحلتي  الوزارية  االمتحانات 
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت  املتوسط.  والثالث 
«الزوراء»: إنه «تقرر استئناف االمتحانات الوزارية 
اليوم  ملرحلتي السادس االبتدائي والثالث املتوسط 

األربعاء، وبنفس تسلسل الجدول املعلن مسبقاً».
وأضافت، أن «االمتحانات تبدأ يف الساعة السابعة 
مساء  اعلنت  قد  الرتبية  وزارة  وكانت  صباحاً». 
للسادس  الوزارية  االمتحانات  تاجيل  االثنني 
التجوال  حظر  بسبب  املتوسط  والثالث  االبتدائي 

وتعطيل الدوام الرسمي.
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بغداد/ الزوراء:
توقفت البورصة الرئيسة لبيع الدوالر يف سوقي الكفاح والحارثية بالعاصمة العراقية 
التداول نتيجة الحظر الشامل الذي تم تطبيقه منذ األمس،  بغداد، امس الثالثاء، عن 
فيما ارتفعت أسعار رصف الدوالر يف اربيل. وقال مصدر إن البورصة الرئيسة يف سوقي 
بيع  وأسواق  األمريكي،  الدوالر  رصف  بتداول  واملتخصصة  ببغداد  والحارثية  الكفاح 
الذهب بالجملة يف شارع النهر وسط العاصمة، قد أغلقت أبوابها امس، نتيجة حظر 
التجوال، واالحداث االمنية التي تشهدها بغداد وعدد من املحافظات. أما يف اربيل عاصمة 
 ١٤٨٤٠٠ البيع  سعر  بلغ  حيث  ارتفاعا،  الدوالر  أسعار  شهدت  فقد  كردستان،  اقليم 

دينار لكل ١٠٠ دوالر أمريكي، وبلغ سعر الرشاء  ١٤٨٣٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـذر خـرباء ومختصـون يف الشـان 
القانوني، من اسـتمرار غياب املوازنة 
لسـنتني متتاليتـني ، وفيمـا اكدوا ان 
عدم اقرارها سيؤثر يف املشاريع املهمة 
والخدمات العامة املقدمة للمواطنني، 
اشاروا اىل ان قانون االدارة املالية منح 
الصالحيـة للحكومـة بدفـع الرواتب 

حتى يف حال غياب املوازنة.
وقال املستشار القانوني امري الدعمي 
يف حديث لــ «الزوراء»: انـه بموجب 
قانـون االدارة املالية وفق املادة ١٣ يف 
حال تأخر اقـرار املوازنة العامة حتى 
٣١ كانـون االول مـن نهايـة السـنة 
السـابقة لسـنة اعداد املوازنة يصدر 
وزيـر املالية قرار بالرصف ١٢/١ فما 
دون مـن اجمايل املرصوفـات الفعلية 
املاليـة  للسـنة  الجاريـة   للنفقـات 

السابقة .
واضـاف: بالتايل امكانية التدوير وفق 
هذه املادة طاملا لم تحدد الوقت لسنة 
او اكثـر بالتدويـر يف حال عـدم اقرار 

املوازنة.
من جهتـه قال الخبـري القانوني عيل 
التميمـي يف حديـث لـ «الـزوراء»: ان 
النص رصيح وواضح يف املادة ١٣ اوال 
من قانـون اإلدارة املالية والدين العام 
٦ لسـنة ٢٠١٩ يف حالـة تأخـر اقرار 
املوازنـة لغاية ٣١ كانـون االول يقوم 

وزيـر املالية بإصـدار اعمام بالرصف 
بنسـبة ١ عىل ١٢ من مجموع نفقات 
املوازنـة السـابقة وهذا يعنـي يوجد 
اسـتمرار قانونـي بالـرصف حتى لو 
اسـتمر عـدم اقـرار املوازنـة وتعتمد 
موازنة ٢٠٢١ وهذا هو السند القانوني 
النه التوجد دولـة يف العالم تتجرأ عىل 
ايقاف الرواتب واالنفاق العام ، وحتى 
مع حكومة ترصيـف االعمال الن من 

أهم أولوياته رصف الرواتب.
واضـاف: انـه ال يمكن قـراءة النص 
الوارد يف املادة ١٣ بنظرة جامدة تبتعد 
عن األبعـاد الترشيعية التـي قصدها 
املـرشع وهـي التخفى عـن القانوني 
الحـذق، حيـث يفهـم منهـا اعتمـاد 
النسـب الشـهرية القـرب موازنة تم 
ترشيعهـا وبالتاكيد هذا هـو األقرب 
للواقع انسجاما مع املواد  ٣٠ و٣١ من 
الدستور بالزام الدولة بتوفري الرواتب 
والدخـول حيـث بـدون ذلـك تتالىش 
الدولـة والقيمـة قانونيـة لوجودهـا 
، حيـث أن وجـود الحكومـة مقـرتن 
ومرتافـق مع وجـود املرافـق العامة، 

التي اساس دوامها هي الرواتب.
وتابع: نرة اخرى يقول النص يف املادة 
١٣ مـن قانـون اإلدارة املاليـة والدين 
العام للسـنة املالية السـابقة اي التي 
سـبقت ترشيع قانـون املوازنة وهذا 
اليعني السـنة املالصقـة لها الن املهم 

هـو وجـود موازنـة سـابقة مرشعة 
سواء كانت سنتني او ثالث وال اجتهاد 

يف مورد النص.
اىل ذلـك قال الخبـري االقتصادي احمد 
بريهـي، ان ترصيـح رئيـس الربملان 
توقـف  بشـأن  الحلبـويس  محمـد 
االنفاق املايل بأنه تهديد مبطن للقوى 
السياسية لتحفيزها عىل إيجاد حلول 
النهاء االزمـة السياسـية ، مؤكدا ان 
قانـون اإلدارة املاليـة لم يـرش ال من 
قريـب او بعيد اىل تحديـد العمل بمدة 

محددة . 
وقـال بريهي يف ترصيـح صحفي: ان 
«ما ادىل بـه الحلبويس خـالل مؤتمر 
بـان  املـرأة  ضـد  العنـف  مناهضـة 
حكومة ترصيف االعمال لن تستطيع 
العمـل بقانـون اإلدارة املاليـة نهاية 
العام الجاري غري ممكـن»، مبينا ان 
«قانـون اإلدارة املاليـة لم يرش ال من 
قريـب او بعيد اىل تحديـد العمل بمدة 

محددة». 
وأضـاف انـه «حتى لـو افرتضنا ذلك 
فان الدولة من غـري املمكن ان توقف 
االنفـاق املـايل حيث يتـم اللجـوء اىل 
قـرار  الصـدار  االتحاديـة  املحكمـة 
يتيح للحكومـة العمل بقانون اإلدارة 
املالية عىل األقل لكونها تمتلك الوالية 
العامـة وفق املـادة (٩٣) الواردة من 

الدستور».

بغداد/ الزوراء: 
أعلنـْت هيئـة األنـواء الجويـة، امس 
الثالثـاء، عـن حالة الطقـس يف البالد 
لأليام املقبلـة، فيما توقعـت ارتفاعاً 
يف درجـات الحرارة بدءاً من األسـبوع 

املقبل.

 وذكر بيان للهيئـة، تلقته «الزوراء»: 
أن «طقس البالد ليوم األربعاء سيكون 
صحـواً، وال تغـري يف درجـات الحرارة 

بعموم البالد».
البيـان أن «طقـس يومـي  وأضـاف 
الخميـس والجمعة سـيكون صحواً، 

أما درجات الحرارة فستكون مقاربة 
لليوم السابق يف عموم البالد».

وتابع، أن «طقس البالد ليوم السـبت 
املقبل سـيكون صحـواً، أمـا درجات 
الحـرارة فسـرتتفع قليـًال عـن اليوم 

السابق يف عموم البالد».

يـرس هيئة املدن الصناعية احدى تشـكيالت وزارة الصناعة واملعادن العراقيـة دعوة املطورين والرشكات العاملية 
والعربية والعراقية املتخصصة يف مجال تطوير املدن الصناعية لغرض انشاء مدينة صناعية متخصصة بالصناعات 
الدوائيـة والغذائيـة عىل القطعة املرقمة واملدرجة تفاصيلها ادناه يف محافظة نينوى علما بان فرتة االعالن للمرة 
الثانيـة ( ٣٠ يـوم ) من تاريخ نرشها يف الصحف الرسـمية، فعىل الـرشكات واملطورين الراغبني باالسـتثمار ان 

يقدموا طلباتهم اىل هيأة املدن الصناعية الكائنة يف الباب الرشقي / شارع النظال/ قرب ساحة الطريان  

الرشوط :
١- تقديم الطلبات بظروف مغلقة قبل نفاذ مدة االعالن 

٢- تقديم الوثائق  ( شهادة التأسيس وهوية تصنيف املقاولني ) بالنسبة للرشكات العراقية املتخصصة والبيانات 
املالية آلخر سنتني ومصادق عليها من مكتب محاسب قانوني أو رشكة تدقيق دولية عىل ان تصدق كافة الوثائق 

بالنسبة للرشكات االجنبية يف سفارة جمهورية العراق يف بلد الرشكة 
٣- تقديم خطة العمل والجداول الزمنية الخاصة بتطوير املدينة الصناعية 

٤- تقديم الجدوى االقتصادية والفنية الخاصة باملرشوع 
٥- تقديم كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للرضائب بالنسبة للرشكات العراقية 

٦- تقديم الوثائق الثبوتية مصدقة اصوليا يف حال وجود تعاون مع رشكات عاملية متخصصة يف هذا املجال 
٧- تقديم اعمال مماثلة مصادق عليها اصوليا 

٨- ال يتم فتح العروض اال بعد ميض (٣٠) يوم من تاريخ نرش االعالن 
٩-  تقـدم هيئـة املدن الصناعية كافة املعلومات الفنية والتفصيلية والتسـهيالت الالزمة والخاصة باألرض املراد 

تطويرها كذلك تامني الزيارات امليدانية اىل موقعها يف محافظة نينوى
١٠- تودع العروض يف صندوق العطاءات يف مقر هيئة املدن الصناعية يف بغداد ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة 

رسمية يكون الغلق يف أول يوم يليه من ايام الدوام الرسمي.
١١-  يكون االعالن ساري املفعول اعتبار من تاريخ نرشه يف الصحف الرسمية .

١٢- يتحمل من ترسوا عليه االحالة اجور النرش واالعالن
 ١٣- لالجابة عىل االستفسارات حول الفرصة االستثمارية، يرجى زيارة موقع الهيئة  االلكرتوني الربيد االلكرتوني

. icc@industry.gov.iq 
عىل الراغبني يف االشرتاك يف هذه الفرصة الحصول عىل نسخة امللف املعلن من مقر هيئة املدن الصناعية الكائن يف 
مقر وزارة الصناعة واملعادن / بغداد / الباب الرشقي – شـارع النضال – قرب ساحة الطريان مقابل مبلغ قدره 

(٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد 
 رئيس الهيئة

نظـراً لحصول الضم (كرس قرار) عىل البدل االخري للمزايدة العلنية يف فرع 
الرشكة يف النجف لبيع املواد املدرجة ادناه عليه تقرر:

فتح مزايدة جديدة تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة وستجري 
املزايدة العلنية يف السـاعة العارشة من صباح اليوم السـابع / التايل لنرش 

االعالن.
فعـىل الراغبني بالـرشاء الحضور باملـكان والزمان املعينني مسـتصحبني 
معهم التأمينات املبينة ادناه بصك ألمر الرشكة وبإسـم املشـرتي حرصاً 
والبطاقة التموينية وبطاقة السـكن وبـراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور خزن بنسبة (٢/١)٪ نصف من املئة من بدل 
البيع عن كل يوم تأخري وملدة (٣٠) ثالثون يوم وأية مصاريف اخرى ورفع 

املواد خالل املدة املحددة ويكون البيع قطعي.

املدير العام
الحقوقي
عامر جاسم حمود
مدير القسم

تود رشكة نفط ذي قار اعالم الرشكات املشاركة 
والراغبة باملشـاركة يف املناقصـات االتية: أجهزة 
 ،(2001/22/1) الصخـري  اللبـاب  تحاليـل 
معـدات االعمـال (الباكـرات) (2005/22/36) 
الصخـري  اللبـاب  ونمذجـة  معالجـة  اجهـزة 
(2010/22/74), عازلـة موقعية مع ملحقاتها 
(2012/22/54) بتمديـد موعـد غلقهـا لغايـة 
الساعة الثانية عرش ظهراً من يوم 2022/9/13 

املصادف يوم الثالثاء.
عـ/ مدير عام رشكة نفط ذي قار
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الزوراء/ حسني السعدي:
دعا زعيم التيار الصدري السـيد مقتدى 
الصدر، املتظاهرين مـن التيار الصدري 
اىل االنسـحاب من الربملان خالل سـاعة 
واحدة، مشـريا اىل أن الثورة التي شابها 
العنـف فهي ليسـت ثـورة، وفيمـا اكد 
املجمع الفقهي العراقي عىل حرمة الدم 
العراقـي، داعيا اىل اصـدار ميثاق وطني 
لالصالح، اشاد رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمـي بقـرار زعيم التيـار الصدري 
بوقـف العنف، يف حني اكد رئيس مجلس 
النـواب محمـد الحلبـويس، ان موقـف 

السيد الصدر بحجم العراق.
مؤتمـر  خـالل  الصـدر  السـيد  وقـال 
صحفـي عقـده يف منطقـة الحنانـة يف 
النجـف االرشف وتابعتـه ”الـزوراء“:“ 
أدعـو املتظاهريـن من التيـار الصدري 
إىل االنسـحاب من الربملان خالل سـاعة 

واحدة“.
وذكر:“أحزنني كثرياً ما يحدث يف العراق، 

وأقدم اعتذاري إىل الشعب العراقي“.
وأضـاف السـيد الصـدر: ”العراقي هو 
املتـرضر الوحيـد مـن مـا يحـدث، وأن 
الوطن اآلن أسري للفسـاد والعنف، وكنا 
نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية 
ال بالسـالح، وأن الثـورة التـي شـابها 
العنف فهي ليسـت ثورة، وأنا اآلن انتقد 

ثورة التيار الصدري“.
وتابع: ”أشـكر القوات األمنية والحشد 
الشـعبي التـي وقفـت الحياد واشـكر 
القائـد العـام للقوات املسـلحة“. ولفت 
اىل ان ”الدم العراقـي حرام واعتزايل هو 
رشعي ال سيايس، واعتزايل من السياسة 

نهائي“.
كمـا أكد زعيـم التيـار الصدري السـيد 
مقتـدى الصدر، عدم السـماح بفسـاد 

جديد يقوده الفاسدون.
وقال السـيد الصدر يف بيان نرشه صالح 
محمد العراقي، ”أيها الثوار (الّسلميون) 

قد وّفيتم وكّفيتم“.
واضـاف ”لـن نسـمح بالتعـدّي عليكم 
فأنتم حماة االصالح، ولن نسمح بفساد 

جديد يقوده الفاسدون“.

يف غضـون ذلـك، أكـد املجمـع الفقهي 
العراقي ، حرمة الدماء، داعياً إىل إصدار 
ميثاق وطنـي لإلصالح والسـلم واألمن 

املجتمعي.
وجاء يف وثيقة للمجمع الفقهي وتلقتها 
”الزوراء“: انه ”يف ظل التصعيد الخطري 
الذي يشهده بلدنا ، وانطالقاً من واجبنا 
الرشعي والوطني فـأن املجمع الفقهي 
العراقـي يؤكد حرمة الدماء، ونحذر من 
اسـتمرار فتنة االقتتال الداخيل، وندعو 
الجميـع إىل تغليـب لغـة العقـل وتبني 
الحوار الوطني ووضـع مصلحة الوطن 
فـوق كل املصالـح، ونحن مـع اإلصالح 
السـيايس السـلمي يف معالجة األزمات، 
ولسـنا مـع الرصاعـات الدمويـة التي 
تزهـق األرواح وتهدد األمن واالسـتقرار 

املجتمعي“.
وأضاف أنه ”من أجل املسـارعة بحسم 
ندعـو  فإننـا  الفتنـة  هـذه  تداعيـات 
املرجعيـات العراقيـة كافـة إىل تحمـل 
مسؤوليتها التاريخية، واملبادرة العاجلة 
إىل إصدار ميثاق وطني لإلصالح والسلم 
واألمن املجتمعي، وإلـزام جميع القوى 
السياسـية القبول به والعمـل بموجبه 
إىل حني إيجاد حل لهذا املأزق السـيايس 

الخطري“.
ودعا املجمـع الفقهي بحسـب الوثيقة 
”القوات املسلحة واألجهزة األمنية كافة 
إىل التعامل بمهنيـة عالية وروح وطنية 
وهـم يـؤدون واجبهـم يف حمايـة أبناء 
شـعبنا كافـة (املتظاهريـن وغريهم)، 
العامـة  املمتلـكات  عـىل  والحفـاظ 

والخاصة“.

Í7Ábª@ãÿìÌ@Ô‘Óè‰n€a@äb†¸a
اىل ذلك، أعلنت اللجنة املنظمة لتظاهرات 
اإلطار التنسـيقي، إنهاء االعتصام قرب 

الجرس املعلَّق وسط بغداد.
وذكر بيـان للجنـة تلقتـه ”الـزوراء“: 
”شعبنا العراقي األبي، عشائرنا العراقية 
األصيلـة، النخـب واملثقفون والشـعراء 
وأصـوات الحـق، جماهـري الدفـاع عن 
صربكـم  ُنحيـي  واملؤسسـات،  الدولـة 
وشـجاعتكم وثباتكم يف ساحة اعتصام 

الدفـاع عـن الدولـة والرشعيـة طيلـة 
األسـابيع املاضية برغـم كل التهديدات 
التي تعرضتم لها السـيما خالل اليومني 

املاضيني“.
وأضاف، أن ”موقفكم الوطني الشـجاع 
هذا يضاف اىل سـجل مواقفكم املرشقة 
التـي وقفتموهـا بالدفـاع عـن الوطن 
اإلرهـاب  هجمـات  كل  أمـام  والدولـة 
والفوىض، فعـودوا اىل منازلكم سـاملني 
غانمني وكونـوا دوماً عىل أتّم الجهوزية 
لنلبي نداء الوطن حال استرصاخه لنا“.

وتابع البيان: شكراً لشعبنا األبي، شكراً 
لقواتنـا األمنية وتعاونها الكبري، شـكراً 
ألبطال أمن الحشد الشعبي الذين دفعوا 
بصدورهم الرش عن املعتصمني، شـكراً 
لعشائرنا التي لبت نداء الوطن والدولة.. 
شـكراً لـكلِّ من لبَّـى وحـرض واعتصم 
ودعم والسـيما األعزاء جماهري الحشد 

واملقاومة وإعالمهم الفذ“.

@—‰»€a@“b‘Ìa@ÒÏ«Ü@ZÔ‡√bÿ€a
ÚÓ‰†Ï€a@pbÌÏnèfl@Û‹«a@›r∏

مـن جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، أن دعوة السيد مقتدى الصدر 
إىل إيقـاف العنف تمثل أعىل مسـتويات 
الوطنيـة والحـرص عـىل حفـظ الـدم 

العراقي.
وقال الكاظمي يف تغريدة له عرب صفحته 
بتويرت: إن ”دعوة السـيد مقتدى الصدر 
إىل إيقـاف العنف تمثل أعىل مسـتويات 
الوطنيـة والحـرص عـىل حفـظ الـدم 

العراقي“.
وأضاف، أن ”كلمة السيد مقتدى الصدر 
أخالقيـة  مسـؤولية  الجميـع  ـل  ُتحمِّ
العـراق  مقـدرات  بحمايـة  ووطنيـة 
والتوقـف عـن لغـة التصعيد السـيايس 
واألمنـي والـرشوع يف الحـوار الرسيـع 

املثمر لحل االزمات“.

كمـا أكد رئيـس مجلس النـواب محمد 
التيـار  زعيـم  موقـف  أن  الحلبـويس، 
الصـدري السـيد مقتدى الصـدر بحجم 

العراق .
الحلبـويس يف تغريـدة لـه عـىل  وقـال 
”تويرت“: ”شـكراً لكم سـماحة السـيد 
مقتدى الصدر، فموقفكم بحجم العراق 

الذي يستحق منا الكثري“.
مـن جهتـه، أكـد زعيـم تحالـف الفتح 
هادي العامري، ان مبـادرة زعيم التيار 
الصدري السـيد مقتدى الصدر شجاعة 

وتستحق التقدير والثناء.

@äáó€a@áÓè€a@ÒäÜbjfl@Zãflb»€a
ãÌá‘n€a@’znèmÎ@Ú«bví

وقـال العامـري يف بيـان ، إن ”مبـادرة 
السـيد مقتـدى الصـدر بوضـع نهايـة 
للعنف املسلح مبادرة شجاعة وتستحق 
التقدير والثناء، وجاءت يف لحظة حرجة 
يراهـن فيهـا االعداء عىل توسـيع حالة 

االقتتال بني االخوة“.
وأضـاف: ”نؤيـد بقـوة ما جـاء يف هذه 
املبادرة“، مطالباً ”الجميع بالحذو حذو 
السـيد مقتدى الصـدر بخطوات مماثلة 

لحقن الدماء وقطع دابر الفتنة“.
ودعا اىل ”تعـاون جميع القوى الوطنية 
مـن اجل مللمة آثار االزمة والسـري قدما 
للخروج مـن االنسـداد السـيايس الذي 

يدفع ثمنه شعبنا الكريم الصابر“.

@›®@È‡«Ü@Â‹»Ì@ÒÜbÓè€a@—€b•
@Êbæ5€a

عـن  السـيادة،  تحالـف  أعلـن  كذلـك، 
دعمـه ألي قـرار بحـلِّ الربملـان وإعادة 

االنتخابات.
وقال رئيس التحالف خميس الخنجر يف 
تغريدة له: ”نسـعى مع القوى الوطنية 
املخلصة إىل مبادرة عاجلة لوأد الفتنة“، 
داعياً ”القوات املسلَّحة وكافة مؤسساتنا 

األمنية إىل مسك زمام األمور“.
وأضاف، أنَّ ”الـدم العراقي أكرب من كلِّ 
اللوائـح واملـدد القانونية“، الفتـاً: ”إننا 
نعلـن دعمنـا ألي قـرار بحـّل الربملـان 
وإعـادة االنتخابـات، أو أي صيغة تعيد 

االستقرار“.
هذا وشـهدت املنطقة الخرضاء وسـط 
بغـداد وعدد مـن املحافظـات اول امس 
االثنني وعىل مدار 24 سـاعة مواجهات 
عنيفة بني انصار التيار الصدري وانصار 
االطار التنسيقي مما اسفر عن سقوط 

عدد من الضحايا والجرحى.

@áÓìm@÷aã»€a@¿@Òáznæa@·fl˛a
—‰»€a@—”Î@äaã‘i

من جانبهـا، رحبت بعثـة األمم املتحدة 
يف العـراق ”يونامـي“، باإلعـالن املعتدل 
األخري للسيد مقتدى الصدر، ودعوته إىل 

ضبط النفس.
وذكر بيان لبعثة األمم املتحدة يف العراق، 
أنهـا ”ترحـب باإلعـالن املعتـدل األخري 
للسيد مقتدى الصدر، كما ذكر باألمس، 
إن ضبط النفس والهدوء رضوريان لكي 

يسود العقل“.
كما أشادت الزعامات السياسية، بموقف 
زعيـم التيـار الصـدري السـيد مقتدى 

الصدر، الداعـي إىل التهدئة وحفظ دماء 
العراقيني والسلم املجتمعي.

وقال رئيس اقليم كردسـتان نيجريفان 
بارزاني يف بيان ، ”نرحب بموقف السيد 
مقتدى الصدر ومطالبته بإنهاء التوترات 
وسـحب أنصاره من املنطقة الخرضاء، 
ونؤيد موقفه الوطني املسـؤول، راجني 
أن يعم األمان واالستقرار يف البلد، ونكرر 
دعوتنا لكل القوى واألطراف للحوار من 
أجل حل املشـاكل وإنقاذ العراق من هذا 

الوضع الصعب“.
فيما عرب مستشار األمن القومي، قاسم 
األعرجـي، عـن شـكره للسـيد مقتدى 
الصـدر، خـالل تغريـدة له عـىل تويرت، 

”شكراً سيدنا املقتدى، وأنت الكبري“.
كمـا أكـد رئيس تحالـف النـرص حيدر 
العبـادي، يف تغريـدة له، عـىل ”رضورة 
انسـحاب كل املسـلحني فـوراً وال مربر 
ومتفرجـة  عاجـزة  تقـف  أن  للدولـة 
خصوصـاً بعـد خطـاب السـيد مقتدى 
الصدر بسـحب من يدعي االنتماء للتيار 

وهذه تحسب لسماحته“.
وأضـاف العبـادي ”عىل العقـالء وضع 
الحلول ملنع العـودة إىل االحرتاب العبثي 
للخطـر،  املواطنـني  أرواح  وتعريـض 

وتقويض الدولة ومصالح أبنائها“.
وذكـر رئيـس املجلس األعىل اإلسـالمي 
بيـان:  يف  حمـودي،  همـام  العراقـي 
إن ”السـيد مقتـدى أثبـت أنه ابـن تلك 
املدرسـة، مدرسـة آل الصـدر املضحية 
لدينها وشعبها، موقف شجاع ومسؤول 
واإلصـالح  الكرامـة  عـراق  أجـل  مـن 

واالزدهار“.
وأوضح ”ال تعارض بني اإلصالح وحفظ 
ل اآلخر، بل ال فائدة  الدولة وبعضها يكمِّ
من اإلصالح وضياع الدولة وال فائدة من 

دولة فاشلة فاسدة“.
الدولـة،  تحفـظ  بيـد  ”يـداً  وتابـع: 
ويسـتكملها بإصالح وتصحيح حقيقي 
ملسـارها ووفـق الدسـتور وبمشـاركة 
جميع أبنـاء الشـعب العـراق وبإرادته 
ولتحقيق مصالحه يف حياة كريمة آمنة 

مزدهرة“.

الزوراء/ مصطفى فليح : 
أكـد رئيـس الجمهوريـة برهـم صالـح، انتهاء 
العنـف ال يعنـي انتهـاء األزمة السياسـية وهي 
أزمة مسـتحكمة بمنظومة الحكم، وفيما اشـار 
اىل ان إجـراء انتخابات جديدة ُمبكرة وفق تفاهٍم 
وطني ُيمثل مخرجاً لالزمة الخانقة يف البالد، دعا 
قادة اإلطار التنسيقي للتواصل مع السيد مقتدى 

الصدر لتهدئة النفوس.
وقال صالح يف كلمة له حول التطورات األخرية يف 
البلد تابعتها ”الزوراء“: مؤلٌم ما طالعناُه من 

دٍم عراقي مهدور، مشاهُد االمس هزّت نفوس 
كل العراقيـني وجرحـت مشـاعرهم واعترصت 
قلوبهم حزناً، مؤكدا علينـا اإلقرار بان املنظومة 

السياسـية واملؤسسـات الدسـتورية عجزت عن 
تفادي ما حصل، وذلك دليل بان اشـتداد االزمة ال 
يمكُن تفاديها بالخطابات والتمنيات، بل باإلرادة 

والقرار والعمل الوطني الحريص.
واضـاف: ان موقـف السـيد مقتـدى الصدر هو 
موقٌف مسـؤول وشـجاع وحريص عـىل الوطن، 
وينبغـي اسـتثماره لصالـح الخـروج ببلدنا من 
االزمة السياسية الراهنة، داعيا اإلطار التنسيقي 
اىل التواصل مع سـماحة السـيد الصـدر لتهدئة 
النفوس، والخـروج يف هذا الحـوار الوطني بحل 
سيايس حاسم يتناول قضية االنتخابات الجديدة 

املُبكرة وتشكيلة الحكومة وإدارة الفرتة املقبلة.
واشـار اىل ان انتهـاء احداث العنـف والصدامات 

مهم لحقن دمـاء العراقيني، لكنه ال يعني انتهاء 
االزمة السياسـية املُستحكمة يف البلد منذ أشهر، 
مبينـا ان إجـراء انتخابـات جديدة ُمبكـرة وفق 
تفاهٍم وطنـي، ُيمثل مخرجاً لالزمـة الخانقة يف 
البـالد عوًضا من السـجال والتصـادم والتناحر، 
وان تضمـن االسـتقرار السـيايس واالجتماعـي 

وتستجيب لتطلعات العراقيني.
وتابـع، ان التأكيـد عـىل حـوار وطنـي حريص 
بجدول عمل واضح ومعلوم، يضع خارطة طريق 
للمرحلة القادمة، موضحا انه ال مناص بعد اليوم 
من الرشوع بإصالحـات حقيقية، وال منصب او 
موقع اهم من مصلحة الوطن، واالهم هو اصالح 

الوضع جذرياً لوقف دوامة االزمات.

ومىض بالقول: نواجه ازمٍة ُمسـتحكمٍة مرتبطٍة 
بمنظومـة الحكم، وكان صوت الشـعب املطالب 
بإصالحهـا واضحـاً يف احتجاجـات متواترة منذ 
عقد مـن الزمن، قوبلـت بعدم االكـرتاث وغياب 
اإلرادة والتقليل من شـأنها، وسيتواصل احتجاج 
الناس ويتصاعد اذا اسـتمر الوضع دون اصالح، 
مؤكـدا نحُن بحاجـٍة اىل اصالحات جديـة ُتعالج 
مكامـن الخلـل البنيوي يف منظومـة الحكم التي 

تعرّضت للتشكيك من املواطنني.
ولفـت اىل ان ال ُيمكـن املراهنـُة أكثـر عـىل صِرب 
شـعبنا بالتطمينـات وال بالـكالم وال بالوعود... 
فالشـعُب مصدر الُسلطِة، وال رشعية ألي عملية 
سياسـية ال تعمل عىل تحقيـق متطلبات الناس، 

مبينـا ان االنتخابات املاضية لـم ُتحقق ما يأملُه 
املواطن يف اإلصالح الحقيقي، وواجهت اإلشكاالت 
التوقيتـات  تلبيـة  يف  التأخـري  يف  والتحديـات 
الدسـتورية وتشـكيل حكومة جديدة، واستقالة 
الكتلة الصدريـة الفائزة يف االنتخابـات، وما لها 

من آثار سياسية واجتماعية جسيمة.
ولفـت اىل ان األغلبيـة الصامتـة التـي قاطعـت 
االنتخابـات وشـّكلت أكثـُر من نصـف الناخبني 
هـو جرس انذار وعقاٌب لألداء السـيايس، منوها 
بان االنتخابات يف نهاية املطاف ليست غاية بحد 
ذاتها، بل وسـيلة ومسار سلمي َيضمُن مشاركة 
واسـعة للعراقيـني يف تجديـِد خياراتهم وتحقيق 

تطلعاتهم يف االصالح.
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الزوراء/ مصطفى العتابي :
ومـرص  االردن  مـن  كل  دعـت 
االطـراف  جميـع  والسـعودية 
والقـوى السياسـية يف العراق اىل 

الوقوف صفا واحدا.
وذكـر بيـان للمكتـب اإلعالمـي 
تلقتـه  الجمهوريـة  لرئيـس 
”الزوراء“: أن ”امللك عبد الله أبدى 
خـالل االتصـال الهاتفـي حرص 
ودعم اململكة األردنية الهاشـمية 
ألمن واستقرار الشعب العراقي“، 
مشـرياً إىل ”العالقـة املتينـة التي 

تجمع البلدين الشقيقني“.
وأضاف البيـان، أن ”امللك األردني 
أعرب عـن أمله يف تجـاوز األزمة 
السياسـية عرب الحـوار والتالقي 
وبمـا يحقق األمـن واالسـتقرار 

والرخاء للعراقيني“.
وتابع البيـان، أن ”الرئيس صالح 
أعرب عن شكره وتقديره إىل امللك 
عبد الله الثاني لحرصه ومتابعته 
إىل  الفتـًا  البلـد“،  يف  األوضـاع 
”الجهود القائمة لدعم مسـارات 
الحـوار بـني القـوى السياسـية 
وصـوالً إىل حلول تضمن سـالمة 

العراق والعراقيني“.

وأكد صالح ”عمق العالقة الطيبة 
البلدين والشـعبني  التـي تجمـع 
الشـقيقني، وأهميـة تعزيزها يف 
مختلـف املجـاالت وبمـا يحقـق 

املصالح املشرتكة“.
مـن جانبـه، ثمن رئيـس مجلس 
الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء 
وقـوف األردن إىل جانب العراق يف 

األحداث األخرية.
وقـال املكتـب اإلعالمـي لرئيـس 
مجلـس الـوزراء يف بيـان تلقتـه 
”الـزوراء“: إن ”رئيـس مجلـس 
الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء 
تلقـى اتصاالً هاتفيـاً من العاهل 
األردني جاللة امللك عبدالله الثاني 
بن الحسـني“، الفتا اىل إنه ”جرى 
خالل االتصال التطـرق إىل جهود 
الحكومـة يف مواجهـة التحديات 
التي تشهدها الساحة العراقية“.

وأضاف البيـان، أن ”امللك عبدالله 
الثانـي عرب عـن تضامـن األردن 
مـع الشـعب العراقـي الشـقيق، 
مشـيداً بدور الحكومـة العراقية 
وإجراءاتهـا يف التهدئة، والسـيما 
الـوزراء  مبـادرة رئيـس مجلس 
الكاظمـي  مصطفـى  السـيد 

للوصـول إىل حلـول تضمـن أمن 
العراق واستقراره“.

وتابـع أن ”رئيس مجلس الوزراء 
امتنانه  أبدى  الكاظمي  مصطفى 
للعاهـل األردني، ووقـوف األردن 
الشقيق إىل جانب الشعب العراقي 
يف األحداث األخرية، مجدداً أهمية 
العـراق  بـني  العالقـات  تطويـر 
تحقيـق  يضمـن  بمـا  واألردن 

مصالح الشعبني الشقيقني“.
كما تلقـى رئيس مجلس الوزراء، 
اتصـاالً  الكاظمـي،  مصطفـى 
هاتفيـاً من الرئيـس املرصي عبد 

الفتاح السييس.
لرئيس  املكتـب اإلعالمـي  وذكـر 
لـوزراء يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
الـوزراء  مجلـس  ”رئيـس  أن 
مصطفى الكاظمي، تلقى اتصاالً 
هاتفياً من رئيس جمهورية مرص 
العربيـة عبـد الفتـاح السـييس، 
جهـود  إىل  االتصـال  وتطـرق 
الحكومـة يف مواجهـة التحديات 
السياسـية التي تشهدها الساحة 

العراقية،“.
وأكـد الكاظمي، بحسـب البيان، 
”اتخـاذ كل السـبل الكفيلـة بأن 

يبقى العـراق قوياً ومحافظاً عىل 
سلمه األهيل، ووحدة أراضيه“.

وعرب الرئيس السـييس من جانبه 
الحكومـة  مـع  ”تضامنـه  عـن 
ومنهـا  وإجراءاتهـا،  العراقيـة 
مبادرة رئيس مجلس الوزراء لحل 
األزمة، مؤّكداً عىل رضورة ضبط 
النفس، وانتهـاج جميع األطراف 
إىل  للوصـول  والحـوار؛  التهدئـة 
حلـول تكون عـىل قـدر تطلعات 

الشعب العراقي“. 
وأكـد الرئيـس السـييس ”أيضـاً 
الوقوف إىل جانب الشعب العراقي 
وهـو يواجـه التحديـات الصعبة 
واملحن التي سـيتجاوزها بفضل 

تالحمه ووفائه لبلده“.
مـن جهتها، دعت اململكة العربية 
األطـراف  جميـع  السـعودية، 
والقـوى السياسـية يف العراق إىل 

الوقوف صفاً واحداً.
وقال  وزارة الخارجية السـعودية 
يف بيان ، إن ”اململكة تدعو جميع 
األطـراف والقـوى السياسـية يف 
العـراق إىل الوقـوف صفـاً واحداً 
للحفاظ عىل مقدراته ومكتسباته 

وشعبه الشقيق“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
السـابق،  الرئيس األمريكي  طالب 
دونالـد ترامـب، بإعـادة منصبـه 
كرئيس أو إجراء ”انتخابات جديدة 
عـىل الفور، بعـد ترصيحـات أدىل 
بهـا مؤسـس موقع ”فيسـبوك“، 
مارك زوكربريغ، بشـأن الحاسوب 
الخاص لهانرت بايدن، نجل الرئيس 

األمريكي، جو بايدن.
وكان مؤسـس موقع ”فيسـبوك“ 
التـي  ”ميتـا“،  رشكـة  (أنشـطة 
”فيسـبوك“  منصتـي  تضـم 
و“إنستغرام“، محظورة يف روسيا، 
باعتبارها أنشطة متطرفة)، مارك 
املايض  زوكربريغ، كشف األسبوع 
خالل لقاء إذاعـي مع جو روغان، 
عـرب اإلنرتنـت، أن موقعـه حظـر 
بشـكل مؤقت يف خالصـات أخبار 
املسـتخدمني تقريـر مثـري للجدل 
بوسـت“،  ”نيويـورك  لصحيفـة 
يتنـاول جهاز الحاسـوب املحمول 
الخـاص بهانرت بايـدن، وذلك قبل 
االنتخابـات الرئاسـية األمريكيـة 
لعـام 2020، تنفيـذا ألوامـر مـن 
مكتـب املباحث الفيدرالية ”إف بي 

آي“.
وكتـب ترامـب يف منشـور له عرب 
االجتماعـي  للتواصـل  منصتـه 

”تـروث سوشـيال“، تعليقـا عىل 
ترصيحات مـارك زوكربريغ: ”لقد 
دفـن مكتب التحقيقـات الفيدرايل 
قصة هانرت بايدن قبل االنتخابات، 
مـع العلم أنه لـو لم يفعلـوا ذلك، 
لـكان ترامب سـيفوز بسـهولة يف 
االنتخابات الرئاسـية لعام 2020، 
هـذا هو احتيـال هائـل وتدخل يف 
االنتخابات عىل مسـتوى لم يسبق 

له مثيل يف بلدنا“.
وتابـع ترامـب مقرتحـا أن ”يتـم 
اإلعـالن عـن الفائـز الرشعـي يف 
انتخابـات 2020، أو كحـل أدنـى 
اإلعالن أن انتخابـات 2020 قد تم 
اخرتاقها بشـكل ال يمكن إصالحه 
انتخابـات جديـدة عـىل  وإجـراء 

الفور!“.
لكـن بعـد ترصيحـات زوكربريغ 
املثرية للجدل، أكدت رشكة ”ميتا“ 
يف بيـان لهـا أن ”ال يشء جديـد يف 
قصـة الكمبيوتر املحمـول لهانرت 
بايـدن“، وأن ”مكتـب التحقيقات 
الفيدرايل شـارك يف تحذيرات عامة 
بشـأن التدخل األجنبـي، وال يشء 

محدد عن هانرت بايدن“.
األسبوع  وكشف مارك زوكربريغ، 
للتواصـل  منصتـه  أن  املـايض، 
االجتماعـي ”فيسـبوك“ فرضـت 

التقريـر  رقابـة خوارزميـة عـىل 
الصحفـي الذي يتناول الحاسـوب 
نجـل  بايـدن،  لهانـرت  املحمـول 
الرئيس األمريكي، جو بايدن، وذلك 
بناء  عىل طلب مـن مكتب املباحث 

الفيدرايل ”إف بي آي“. 
وأشـار زوكربـريغ خـالل مقابلة 
إذاعيـة مـن تقديـم جـو روغان، 
الخميس املايض، إىل أن ”فيسبوك“ 
(أنشطة رشكة ”ميتا“، التي تضم 
منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، 
محظـورة يف روسـيا، باعتبارهـا 
أنشـطة متطرفـة) حظـر قصـة 
حاسـوب نجل بايدن ملـدة 7 أيام، 
التضليـل  تقييـد  بغـرض  وذلـك 
االنتخابـات  خـالل  االنتخابـي، 
الرئاسية التي جرت يف عام 2020.

وبرر مارك زوكربريغ طلب ”إف بي 
آي“ منه أن األخرية هي ”مؤسسة 
رشعية، وتطبق القانون باحرتافية 

شديدة“.
وتعود قضية حاسوب نجل الرئيس 
األمريكي، جـو بايدن، إىل منتصف 
 ،2020 األول  ترشيـن  أكتوبـر/ 
حـني نـرشت صحيفـة ”نيويورك 
بوسـت“ األمريكية، قبل أسـابيع 
معدودة من االنتخابات الرئاسـية 
األمريكيـة، تقريـرا عـن بيانـات 

مثـرية للتسـاؤالت عثـر عليهـا يف 
البتـوب تركه ونسـيه هانرت بايدن 
يف أبريل/ نيسـان 2019 يف ورشـة 

إصالح يف مدينة ديالوير.
صاحـب  أن  التقريـر  وأوضـح 
الورشـة، بعد أن فشـل عدة مرات 
يف التواصل مع هانرت بايدن، سـلم 
الحاسـوب إىل مكتـب التحقيقات 
الفيدرايل (FBI)، عندما علم بفتح 
تحقيق ضد نجل جو بايدن بشبهة 

التهرب الرضيبي.
عثر يف هذا الحاسـوب بني البيانات 
األخرى، وفقا للتقرير، عىل كميات 
كبرية من رسائل إلكرتونية وصور 
ووثائـق ماليـة تبادلهـا هانرت مع 
عائلتـه ورشكائـه، وهـي تسـلط 
الضـوء عىل كيفية اسـتخدام نجل 
السـيايس يف  بايـدن نفـوذه  جـو 
ممارسـة أعمـال يف دول أخـرى، 

وخصوصا أوكرانيا والصني.
ويف وقت سابق من الشهر الجاري، 
قام مكتـب التحقيقـات الفيدرايل 
”إف بـي آي“ بمداهمة مقر إقامة 
الرئيس األمريكي السـابق، دونالد 
ترامب، يف منتجـع ”مار إيه الغو“ 
إذا  لتحديـد مـا  بواليـة فلوريـدا، 
كان قد أسـاء التعامل مـع وثائق 

حكومية رسية.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
امـس  قـررت قيـادة عمليـات بغـداد، 
الثالثاء، اسـتثناء الشاحنات التي تحمل 
مـواد غذائية وطبية من حظـر التجوال 

الشامل.
وقـال مصـدر أمني مسـؤول ، إن قيادة 
عمليـات بغداد وجهت القـادة واآلمرين 
عىل مداخل بغداد والسـيطرات الرئيسة 
بالسـماح للعجـالت التـي تحمـل املواد 
الغذائيـة واملحاصيـل الزراعيـة واملـواد 
الطبيـة وعجـالت الوقـود بالدخـول اىل 
العاصمـة بعد التفتيـش الدقيق والتأكد 
من خلوها من االسلحة واملواد املتفجرة.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمـي، اول امـس االثنـني، بتعطيل 
الـدوام الرسـمي ليوم امـس الثالثاء، يف 
واسـتمرار  البـالد،  جميـع محافظـات 
حظر التجوال الشامل، وذلك عىل خلفية 
التطـورات األخـرية وصدامـات املنطقة 

الخرضاء.
ه محافظ صالح الدين إسماعيل  كما وجَّ
خضري الهلـوب ، امس الثالثاء، رؤسـاء 
الوحـدات اإلدارية كافـة واألمن الوطني 
املنظمـة  الجريمـة  واسـتخبارات 
والسـيطرات كافة باتخاذ إجراءات ضد 

املتالعبني بأسعار املواد الغذائية.
وقال الهلـوب يف بيان تلقتـه، «الزوراء» 

القانونيـة  اإلجـراءات  اتخـاذ  «نرجـو 
العاجلة بحق كل من يثبت تالعبه بأسعار 
املـواد الغذائية أو احتكارها، أو من يثبت 
تالعبه بأسعار الوقود بمختلف أنواعه»، 
مؤكداً أن «إنسيابية دخول املواد الغذائية 
والطبيـة والوقـود إىل مـدن املحافظـة، 
يتـم بصورة طبيعية، والسـماح بدخول 

العوائل العالقة يف مداخل املحافظة».

وأضاف أنه «تم توجيـه األجهزة األمنية 
بمتابعـة اإلجـراءات املعتـادة يف مداخل 
املحافظـة  «مواطنـي  داعيـاً  املـدن»، 
التعاون مع اخوتهـم يف األجهزة األمنية 

بمختلف صنوفها لضبط األمن».
كمـا توعـد قائممقـام مدينـة الرمادي 
بمحافظة االنبار ابراهيم العوسج ، امس 
الثالثـاء، بعقوبات رادعـة بحق كل من 

يحـاول  التالعب او اخفاء مـواد غذائية 
او سـلع اخـرى ملارب ربحية السـتغالل 

املواطنني.
وقال العوسـج يف ترصيـح صحفي ان 
« القـوات االمنيـة كثف مـن اجراءات 
املراقبـة عىل االسـواق املحلية واملحال 
التجاريـة وبائعـي اسـطوانات الغـاز 
عىل خلفيـة قيام البعـض من ضعاف 

النفـوس بفـرض زيـادة عىل اسـعار 
تلـك املـواد حـال االعـالن عـن فرض 
حظـر للتجوال الشـامل يف عموم مدن 

االنبار».
واضاف ان» جميع معامل الغاز االهلية 
يف مدن االنبار تعمل بصورة طبيعية وال 
يوجد اي شـحة بهذه املادة وان اوامر 
صـدرت اىل وكالء الغـاز اىل االسـتمرار 
بعمليات التوزيع وبسعر ٧ االف دينار 
ألسطوانة الواحد وان عقوبات مشددة 
بحق كل من يتالعب باألسعار واحالته 
أن  العوسـج،  القضـاء». واوضـح  اىل 
«الحكومـة املحليـة وبالتنسـيق مـع 
القوات االمنية شـكلت لجان مختصة 
ملراقبـة االسـواق املحليـة ومحطـات 
تعبئـة البنزيـن واحالـت كل من يثبت 
تالعبـه بالسـعر املقـرر اىل القضاء»، 
مشـريا اىل ان «الهدف من تكثيف هذه 
االجراءات للحيلولة دون ارتفاع اسعار 
الغذائية والخـرضوات والفواكه  املواد 
النفطيـة بالتزامـن مـع  واملشـتقات 
رسيان حظر التجوال الشـامل». يشار 
اىل ان اسـعار املـواد الغذائيـة ارتفعت 
بشـكل غري مسبوق، فضال عن ارتفاع 
سعر اسـطوانة غاز الطبخ من ٧ االف 
دينار اىل ١٥ الف دينار حال قرار فرض 

حظر التجول الشامل. 
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بغداد/الزوراء:
ه وزير الكهرباء عادل كريم  وجَّ
دوام  باستنفار  الثالثاء،  امس 
 24 مدار  عىل  الوزارة  موظفي 
باسم  املتحدث  وقال  ساعة. 
الوزارة احمد موىس يف ترصيح 
الكهرباء  ”وزير  إن  صحفي 
باستنفار  أمس  يوم  منذ  وّجه 
دوام موظفي الوزارة عىل مدار 
”أوعز  انه  مبيناً،  ساعة“،   24
ومديري  العامني  املديرين  عىل 
يف  التواجد  والقطاعات  الفروع 
مقراتهم عىل مدار اليوم، وفتح 

لتجهيز  تام  بشكل  املخازن 
أنه  وأضاف،  الصيانة“.  فرق 
استثناء  باستمرار  ”وجه 
االنارة لجميع الشوارع والطرق 
الرئيسة لبغداد ملساعدة القوات 
االمنية بأداء واجباتهم“، مشرياً 
وفرق  تام  ”االستنفار  أن  اىل 
موىس  ودعا  جوالة“.  الصيانة 
وقيادة  املشرتكة  ”العمليات 
اىل تسهيل مرور  عمليات بغداد 
من  واستثنائها  الصيانة  فرق 
من  لتتمكن  القطوعات  بعض 

أداء دورها“.

النجف/الزوراء:
الثالثاء، استمرار رحالته من دون توقف. وقال  امس  الدويل،  النجف  أعلَن مطار 
النجف  إن ”مطار  الكابتن حكمت احمد يف ترصيح صحفي:  النجف  مدير مطار 
الطريان  سلطة  وأعلنت  الرحالت“.  تتوقف  ولم  برحالته  مستمر  الدويل  األرشف 
املدني، اول امس االثنني، استمرار الرحالت يف مطار بغداد الدويل، وجاء ذلك بعدما 
العراقية،  املحافظات  للتجوال يف جميع  املشرتكة حظراً شامالً  العمليات  فرضت 

عىل خلفية األحداث التي تشهدها بغداد وبعض املحافظات منذ االثنني.

بغداد/الزوراء:
عن  االتحاديَّة  النزاهة  هيئة  كشفت 
محافظة  يف  ضبٍط  عمليَّتي  تنفيذها 
وكاالت  تنظيم  خلفيَّة  عىل  كركوك؛ 
واستغالل  الرسمي،  الدوام  خارج 
ملصلحٍة  للدولة  مملوكٍة  أراٍض 
دائرة  املحافظة. وذكرت  شخصيٍَّة يف 
لـ  بيان ورد  يف  الهيئة  يف  التحقيقات 
” ويف معرض حديثها  أن  ”الزوراء“، 
َذتا  ُنفِّ اللتني  العمليَّتني  تفاصل  عن 
أفادت  قضائيَّتني،  رتني  ُمذكَّ بموجب 
تحقيق  مكتب  من  فريق  بتأليف 
الهيئة يف محافظة كركوك، واالنتقال 
ناحية  يف  العدل  الكاتب  دائرة  إىل 
ضبط  من  الفريق  ن  تمكَّ تازة،حيث 
بتنظيم وكاالٍت  ُمتلبِّساً  الدائرة  ُمدير 
مبالغ  مقابل  الرسمي  الدوام  خارج 
للقانون“. مخالفٍة  بصورٍة  ماليٍَّة 

أسفرت  العمليَّة  ”أنَّ  الدائرة  وتابعت 
عن ضبط أصل الوكالة مع مرفقاتها 
مكاتب  يف  بتنظيمها  املُتَّهم  قام  التي 
مخالفٍة  بصورٍة  املحامني  أحد 
الوكالة  أنَّ  إىل  ُمشريًة  للقانون، 
ة  ذمَّ عىل  موقوفني  بُمتَّهمني  ة  خاصَّ
قبل  من  املنظورة  الدعاوى  إحدى 
املحافظة“. يف  الهيئة  تحقيق  مكتب 

ن  وأضافت، إنه ”يف عمليٍَّة ثانيٍة، تمكَّ
أقدم  شخٍص  ضبط  من  الفريق 
العام  باملال  واإلرضار  الرتبُّح  عىل 
أحد  من  جزٍء  استغالل  خالل  من 
يف  املاليَّة  لوزارة  العائدة  العقارات 
للعجالت،  مرآب  تشييد  عرب  كركوك؛ 
أصحاب  من  ماليٍَّة  مبالغ  وجباية 
ولفتت   .“ حقٍّ وجه  دون  العجالت 
َذت  ُنفِّ التي  أن“العمليَّة  إىل  الدائرة 
من   (334) املادة  أحكام  إىل  استناداً 
العقوبات، أسفرت عن ضبط  قانون 

مبالغ ماليٍَّة ووصوالت جبايٍة بحوزة 
العقار  قيمة  أنَّ  إىل  ُمشريًة  املُتَّهم، 
واْسُتِغلَّ  دونمني  تبلغ مساحته  الذي 
قيمته  تبلغ  للعجالت،  مرآب  لتشييد 
(5,000,000,000) مليارات دينار“.

ضبٍط  محرضي  بـ“تنظيم  ونوَّهت 
وعرضهما  بالعمليَّتني،  أصوليَّني 
رفقة املُتَّهمني واملُربزات املـضبوطة، 
تحقيق  محكمة  قضاة  السادة  عىل 
قضايا  بنظر  ة  املُختصَّ كركوك 
يف  املُتَّهم  توقيف  لُيقرِّروا  النزاهة؛ 
التحقيق“. ة  ذمَّ عىل  الثانية  العمليَّة 

كما أعلنت هيئة النزاهة، عدم تعاون 
السرتداد  العراق  مع  الدول  أغلب 
أمواله، فيما أشارت إىل تشكيل العديد 
من  األموال  تلك  إلعادة  اللجان  من 
الخارج. وقال مدير عام االسرتداد يف 
الهيئة، نائب رئيس صندوق اسرتداد 
العبايس،  فيصل  معتز  العراق،  أموال 
الدول  ”أغلب  إن  صحفي  ترصيح  يف 
الدول  أن  إذ  العراق،  مع  تتعاون  ال 
ال  مصارفها  يف  أمواالً  تمتلك  التي 
تعطيها بسهولة وهي قاعدة عامة“.

وأشار العبايس، إىل أن ”هيئة النزاهة 
الدول  بني  اتفاقيات  عقد  عىل  تعمل 
باإلجراءات  تصطدم  ولكن  للتعاون، 
السياسية  أو  والقضائية  القانونية 
بحسب حال الدولة وتعاونها، وبالتايل 
املوضوع يخرج عن صالحية النزاهة 
أو صندوق اسرتداد األموال العراقية“. 
ووفق  النزاهة  ”لجنة  أن  وأضاف، 
اسرتداد  أجل  من  عقد  الذي  املؤتمر 
أموال العراق يف الخارج شكلت العديد 
”التنسيق  أن  مؤكداً  اللجان“،  من 
التوصيات  تنفيذ  أجل  من  متواصل 
مع  كثري  عمل  وهناك  واضح  بشكل 

تلك الدول“.



بغداد/ الزوراء:
اكـد النائـب عـن ائتـالف دولـة 
القانون، عـارف الحمامي، امس 
الثالثـاء، أن الواقـع االقتصـادي 
املتدهـور يف جنـوب العـراق هـو 
ضعيـف  حكومـي  ألداء  نتيجـة 
وحكومـة ترصيـف أعمال شـبه 

غائبة .
وقال الحمامي يف حديث صحفي: 
إن ”حكومـة الكاظمـي لـم تجد 
حلوال ألزمـات الفقر املتفاقمة يف 

جنوب العراق فهي تزيد الفقر تعقيدا“. 
وأضـاف أن ”جميع املـؤرشات االقتصادية واالجتماعية تـدل عىل تدهور 
الفـت بعدما سـجلت املحافظات الجنوبية ارتفاعا غري مسـبوق بنسـب 

البطالة والفقر“. 
 واشـار الحمامـي اىل ان ”دور الحكومة املركزية غائـب تماما يف معالجة 
األزمـة االقتصاديـة بـل انعكس هـذا التخبط عـىل املسـتوى االجتماعي 

فالبطالة تتنامى واالسعار ترتفع وسط عجز حكومي“. 

بغداد/ الزوراء:

عـدم  حكومـي  مستشـار  نفـى 

املقدرة عىل تسديد رواتب املوظفني 

بدايـة العام املقبـل، مؤكداً ان عدم 

إقـرار املوازنـة ال يعرقـل النفقات 

الترصف  االعتياديـة لكنـه يمنـع 

بالفائض الحايل.

وقال املستشار االقتصادي ملجلس 

الوزراء، هيثم الجبوري، إن ”تأخر 

املوازنـة يحـول دون االنفـاق من 

فائض أسعار النفط، الذي ال يمكن 

التحكـم بـه إال مـن خـالل قانون 

املوازنة أو قانون اخر شبيه للدعم 

الطارئ لألمن الغذائي والتنمية“.

”قضيـة  أن  الجبـوري  وأضـاف 

الرواتب وااليفاء بااللتزامات املالية 

الواردة يف الشـق التشـغييل، فليس 

لها عالقة بقانون املوازنة“.

وأشـار إىل أن ”املادة 13 من قانون 

اإلدارة املاليـة رقم 6 لسـنة 2019 

املعدل تنص عىل اسـتمرار االنفاق 

بشـكل شهري بنسـبة 1/ 12 من 

اخر موازنة تم إقرارها لحني إقرار 

قانون املوازنة الجديد“.

”املوازنـة  أن  الجبـوري  وبـني 

باملحافظات  الخاصة  االستثمارية 

والوزارات يتم تمويلها بنفس االلية 

اعتماداً عىل اإلنجاز املتحقق“.

ولفت املستشـار الحكومـي إىل أن 

”الرواتـب ال تتأثر بوجـود املوازنة 

مـن عدمهـا وبشـكل واضح نص 

املاليـة  اإلدارة  قانـون  ذلـك  عـىل 

االتحادية“.

ورأى أن ”ذلـك ال يعني عدم وجود 

أهميـة للموازنة، ألننـا امام زيادة 

يف االنفـاق بارتفاع أعداد املوظفني 

والسـكان، وهنـاك أوجـه إنفـاق 

جديـدة سـتظهر للدولـة، جميـع 

تلـك املسـتجدات سـتكون معطلة 

إذا تأخـر إقـرار قانـون املوازنة“. 

ويواصل الجبوري أن ”تأخر املوازنة 

يمنع الدولة من زيـادة املبالغ عىل 

املشـاريع االسـتثمارية حتـى لـو 

كان هنـاك فائـض تحقـق نتيجة 

ارتفاع أسـعار النفط“. وشدد عىل 

أن ”وجـود املوازنـة ال يتعلق فقط 

بالرواتـب، أو أنهـا تقتـرص عـىل 

الجانب التشغييل املتمثل بالصيانة 

السـلعية  املسـتلزمات  وتوفـري 

والخدميـة، إنما يتعلق باسـتمرار 

السـكاني  النمـو  مـع  التعامـل 

وارتفاع نسب التضخم وغريها من 

الجوانب“. 

وأكد الجبوري أن ”مرشوع قانون 

املوازنة كان جاهزاً ويمكن ارساله 

يف أي وقـت لكـن قـرار املحكمـة 

االتحادية العليا لـم يجز للحكومة 

الحالية باعتبارهـا ترصيف مهام 

يومية إرسـال مرشوعات القوانني 

وهو مـا حصل مع مرشوع قانون 

الغذائـي  لألمـن  الطـارئ  الدعـم 

والتنمية قبل أن يتم اقراره بشـكل 

مقـرتح تـم تقديمـه مـن اللجنة 

أن  إىل  النيابية“.ونـوه  املاليـة 

”الحكومة ليست عاجزة عن إعداد 

مرشوع قانون املوازنة من الناحية 

الفنية لكن قرار املحكمة االتحادية 

العليـا منعها من إرسـال املرشوع 

إىل مجلس النـواب لغرض اقراره“.

وأردف الجبوري أن ”الحلول املمكنة 

أمـا بحصـول عـىل الحكومة عىل 

تفويض من الربملان يسمح لها بان 

ترسـل مرشوعات القانونني أو أن 

ننتظر الحكومـة الجديدة“.ومىض 

الجبـوري إىل أن ”بقاء الوضع عىل 

ما هو عليه سـوف يدفع الحكومة 

إىل مطالبة مجلـس النواب بقانون 

يسمح لها باإلنفاق كما حصل مع 

قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

الفائض  الترصف ببعـض  يخولها 

من األموال“.

بغداد/ الزوراء:

توقع خـرباء يف الطاقـة ارتفاع سـاعات تجهيز 

الكهربـاء مع دخول العراق يف املوسـم الخريفي، 

وتحدثـوا عن عجز يف االنتـاج يقدر بنحو 15 الف 

ميغا واط، داعني إىل تفعيل االسـتثمار ومعالجة 

التجاوزات عىل الشبكة الوطنية. 

وقـال الخبـري الطاقة محمد هورامـي، يف حديث 

صحفـي:، إن ”العراق يتجه إىل املوسـم الخريفي 

وبالتايل فـأن ذلك يقلل طلب الطاقـة الكهربائية 

السـيما اثناء سـاعات الليل“. وتابع هورامي أن 

”التجهيـز نتيجة هذا التحول يف الطقس سـوف 

يشهد زيادة يف الساعات“.

وأوضـح أن ”وزارة الكهرباء عليها ان تهتم كثرياً 

يف رفع التجاوزات عىل الشبكات الوطنية يف عموم 

العراق، الن اسـتمرار تلك التجاوزات يساعد عىل 

بقـاء الهدر“. وأكـد هورامـي أن ”ملف أخر عىل 

الـوزارة أن تهتـم به، وهو تفعيـل الجباية، ألنها 

العمود الفقرى للقيام باملشاريع الجديدة“.

وأوضح أن ”فوائد الجباية ليسـت مالية فحسب، 

بل هنـاك جوانب أخرى تتعلق بمعرفة مسـتوى 

االسـتهالك فضالً عن رصد التجـاوزات“. ويرى 

هورامي أن ”هذه العوامل الرئيسـة التي تساعد 

عىل تنشـيط وضـع الكهرباء إضافـة إىل قضايا 

أخـرى تتعلـق بزيـادة معـدالت الوقود املشـغل 

للمحطات“.

مـن جانبه، قـال الخبـري االخر، خالد صـدام، يف 

ترصيـح صحفـي: ان ”وضع الكهربـاء ال يمكن 

أن يتحسـن دون أن يكـون هنـاك زيـادة يف عدد 

املحطات ورفع القدرات االنتاجية“.

وتابـع صـدام أن ”االنتاج الحـايل ال يزيد عىل 20 

الـف ميغـا واط، والحاجـة الفعلية تقـدر بنحو 

35 إىل 40 الـف ميغـا واط“.ولفـت إىل أن ”هناك 

مشـكالت كبرية تتعلق بعـدم قـدرة االنتاج عىل 

مواكبـة الطلب من جهـة، فضالً عـن خلل كبري 

يف شـبكات التوزيع ونقص الوقـود املنتج“.وأكد 

صدام أن ”60 % من محطاتنا تعمل بالغاز، وهذا 

الغاز غري متوفر ويتم اسـترياده من إيران بحدود 

50 إىل 60 مليون مرت مكعب“.

ودعـا إىل ”إدخال االسـتثمار يف مجال انتاج وقود 

املحطات وشـبكات الكهربـاء وتطويرها بالنحو 

الذي يمكنها من أداء مهامها عىل أتم وجه“.

وتعّد آفة الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة أحد 

أسـباب اسـتمرار أزمة الطاقة، إىل جانب تعرض 

الشـبكات ملشـكالت فعلية خارجة عن سـيطرة 

الدولـة، مـن بينهـا انخفـاض مناسـيب نهري 

دجلة والفـرات وتوقف بعض محطات الطاقة يف 

السـدود، والعمليات اإلرهابية التـي تتعرض لها 

أبـراج نقل الكهرباء بـني الحني واآلخر، إىل جانب 

اسـتمرار الطلب املتزايد عىل التيار بمعدل سنوي 

يبلغ نحو ألفي ميغاواط.

بغداد/ الزوراء:
تراجعت أسـعار النفط، امس الثالثاء، 
لتقلص بعض املكاسـب التي حققتها 
يف الجلسة السـابقة، إذ تخىش السوق 
من أن تـؤدي زيـادة البنـوك املركزية 
يف أسـعار الفائـدة إىل تباطؤ االقتصاد 
العاملـي وتراجـع الطلب عـىل الوقود، 
فيما اثرت االوضاع يف العراق عىل دعم 

االسعار.
وانخفضت العقـود اآلجلة لخام برنت 
لتسوية أكتوبر/ ترشين األول 75 سنتا 
دوالرات   104.34 إىل  باملئـة   0.71 أو 
للربميل بحلول الساعة 03:48 بتوقيت 
جرينتش بعد صعودها 4.1 باملئة يوم 
االثنـني، وهـي أكرب زيـادة يف أكثر من 

شهر.
وبلـغ خـام غرب تكسـاس الوسـيط 
للربميـل،  دوالًرا   96.68 األمريكـي 
منخفًضـا 33 سـنًتا ، أو ٪0.3 ، بعـد 
الجلسـة  يف   4.2٪ بنسـبة  ارتفـاع 

السابقة.
واقرتب التضخم من منطقة من رقمني 
يف العديد من أكرب االقتصادات يف العالم 
، وهو مستوى لم نشهده منذ ما يقرب 
من نصـف قرن، مما قـد يدفع البنوك 

املركزية يف الواليات املتحدة وأوروبا إىل 
اللجوء إىل زيادات أكثر حدة يف أسـعار 

الفائدة.
غري أن االوضاع ليـل االثنني يف العراق، 
ثانـي أكـرب منتـج يف منظمـة البلدان 

دعمـت  (أوبـك)،  للبـرتول  املصـدرة 
األسعار.

كمـا أثـارت السـعودية، أكـرب منتـج 
يف منظمـة البلـدان املصـدرة للبـرتول 
إمكانيـة  املـايض  األسـبوع  (أوبـك)، 

تخفيضات اإلنتـاج التي قالت مصادر 
إنهـا قد تتزامـن مع زيـادة اإلمدادات 
من إيـران إذا أبرمت اتفاًقـا نووًيا مع 

الغرب.
وتجتمـع أوبـك + ، التـي تضـم أوبك 

وروسيا واملنتجون املتحالفون، لتحديد 
السياسـة يف الخامـس من سـبتمرب/ 

ايلول.
مـن جانـب متصـل، ارتفعت أسـعار 
خامي البرصة املتوسط والثقيل بشكل 
طفيـف، امـس الثالثـاء، مـع ارتفاع 

اسعار النفط عامليا.
وارتفع خام البرصة املتوسـط املصدر 
آلسـيا 3 سنتات وبنسـبة تغيري بلغت 
دوالر   100.10 اىل  ليصـل   0.03%

للربميل الواحد.
وارتفـع خـام البرصة الثقيـل املصدر 
آلسـيا 3 سنتات وبنسـبة تغيري بلغت 

0.03 % ليصل اىل 95.50 دوالرا.
وارتفعت أسـعار خامات منظمة أوبك 
أيضـا، حيـث بلغ سـعر خـام العربي 
الخفيـف السـعودي 107.98 دوالرات 
بارتفـاع  بلـغ 25 سـنتا وارتفع خام 
مربان اإلماراتـي  إىل 104.76 دوالرات 

بارتفاع بلغ 4.41 دوالر .
وانخفضت أسـعار النفط صباح امس 
قبل أن تعـاود االرتفاع مرة اخرى بعد 
تهديدات سعودية بالعودة اىل تخفيض 
انتـاج منظمة اوبك يف حـال انخفاض 

األسعار
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بغداد/ الزوراء:
أكد مسـؤولون، امـس الثالثاء، اسـتمرار الحركـة التجارية بـني العراق 

وإيران، مشريين إىل أن الغلق أمام املسافرين فقط. 
وقال مسؤول أمني عراقي رفيع يف دياىل، يف ترصيح صحفي: إن السلطات 
اإليرانيـة، وباالتفـاق مع الجانب العراقـي، أصدرت أوامـر بإيقاف توافد 
ودخـول الزائرين االيرانيني املتجهني اىل العتبات املقدسـة لدواع أمنية عىل 
خلفيـة أحداث العنـف يف املنطقة الخـرضاء وعدة محافظـات. مبينا: أن 
القرار مؤقت لحني اسـتتباب األوضاع  األمنية وإعـادة فتح الطرق ورفع 

حظر التجوال.
وأوضـح املسـؤول األمنـي: أن إيقـاف دخـول الزائريـن اإليرانيـني جـاء 
لتحوطـات أمنية احرتازية لحمايـة الزائرين من أي خطر  أمني. مؤكدا يف 
الوقت ذاته أن منفذ املنذرية يمارس نشـاطه التجاري بشكل طبيعي ولم 

يتأثر بأحداث العنف.
وبـني: أن القوافـل التجارية ما زالت تتوافد من الجانـب  االيراني دون أي 

عوائق او موانع تذكر.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت هيئة االحصـاء الرتكية ان العـراق جاء رابعا كأكرب مسـتورد من 
تركيا يف شـهر تموز، مبينة ارتفـاع الصادرات والواردات الرتكية بنسـبة 

٪13.4 و ٪41.4 عىل التوايل.
وقالـت الهيئة يف تقرير لهـا اطلعت عليه ”الـزوراء“: ان ”صادرات تركيا 
لشـهر تموز بلغت 18 مليارا و 551 مليون دوالر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 
13.4 باملئـة، مقارنة بنفس الشـهر من العام 2021، مبينـة أن ”واردات 
تركيا يف تموز بلغت 29 مليارا و 240 مليون دوالر، مسجال ارتفاعا بنسبة 

زيادة 41.4 باملئة، عن نفس الفرتة من عام 2021.
وأشـارت إىل أن ”العراق جاء رابعا يف صادرات الرتكية لدول العالم يف شهر 
تموز املايض بقيمة 1 مليار ومليوني دوالر، يف حني كانت أملانيا هي الدولة 
الرشيكة الرئيسة للصادرات بـ 1 مليار و 490 مليون دوالر، تلتها الواليات 
املتحـدة االمريكية بــ 1 مليار و 315 مليون دوالر، ومن ثم جاءت اململكة 
املتحدة ثالثا بـ 1 مليار و15 مليون دوالر وايطاليا خامسا بـ 850 مليون 
دوالر، مبينـة ان نسـبة الـدول الخمس األوىل من إجمـايل الصادرات بلغت 

٪30.6 يف تموز 2022.
وبينـت: ان الصـادرات الرتكية مـن كانون الثاني اىل تمـوز 2022 ، كانت 
أملانيـا هـي الدولة الرشيكة الرئيسـة للصادرات بقيمـة 12 مليارا و 114 
مليـون دوالر، تلتها الواليـات املتحدة األمريكية بمبلـغ 9 مليارات و 938 
مليـون دوالر، واململكـة املتحـدة بقيمـة 7 مليـارات و 501 مليونا دوالر، 
وايطاليـا 7 مليـارات 460 مليونـا دوالر، والعراق 7 مليـارات 355 مليونا 
دوالر، وبلغت نسـبة الدول الخمس األوىل مـن إجمايل الصادرات ٪30.7 يف 

الفرتة من كانون الثاني إىل تموز 2022.
ويستورد العراق معظم السـلع والبضائع واملواد الغذائية من دول الجوار 

وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج واالردن.

بغداد/ الزوراء:
اكد مصدر حكومي بدياىل، امس الثالثاء، اصدار اوامر باعادة 

فتح الطرق الرئيسة مع اقليم كردستان.
وقـال املصـدر يف حديث صحفي: ان“ االجهـزة االمنية اعطت 
الضـوء االخـرض إلعـادة فتـح الطـرق الرئيسـة بـني ديـاىل 
وكردسـتان سواء ضمن قاطع خانقني او بقية املناطق والتي 
قطعت مساء يوم امس بسـبب اجراءت فرض حظر التجوال 

املركزية“.

واضـاف املصدر ان“ القوافل التجاريـة بدأت بالتدفق اىل املدن 
والقصبـات باالضافة اىل املسـافرين العالقني من مسـاء يوم 
االمس مع التشـديد يف السـيطرات االمنية لدواعـي وقائية“، 
مؤكدا أن ”اجراءات الحظر مسـتمرة مع اسـتثناءات متعددة 

يف مراكز املدن الرئيسة“.
وكانت االجهزة االمنية فرضت اجراءات مشددة بعد الساعة 7 
من مسـاء يوم االمس عقب فرض الحظر الشامل يف كل مدن 

محافظة دياىل. 

بغداد الزوراء:
كشفت لجنة الخدمات واإلعمار يف مجلس النواب عن مشاريع جديدة يف 7 

محافظات من تخصيصات قانون األمن الغذائي.
وقال النائب األول لرئيس اللجنة، باقر السـاعدي، يف ترصيح صحفي: إنه 
”تـم تحديد محافظات بغـداد والديوانية واملثنى وبابـل وكركوك ونينوى، 
فضـًال عن البـرصة لتنفيذ مشـاريع خاصة بالطرق والجسـور واإلعمار 

واإلسكان“.
وأضـاف السـاعدي أنه ”تـم تخصيص مبالـغ محددة لـكل محافظة من 
مرشوع األمن الغذائي لتنفيذ تلك املشاريع وضمان عدم تراكمها“، مشرياً 
إىل ”حاجـة البلـد امللحة ملثل هـذه املشـاريع وتعويض النقـص الحاصل 

فيها“.
ولفـت إىل ”تخصيص تريليون و350 مليار دينـار إىل بغداد، تتوزع بواقع 

30 باملئة إىل محافظة بغداد، و70 باملئة إىل أمانة بغداد“.
وتابـع أن ”اللجنـة سـتتابع عمل املشـاريع يف تلك املحافظات وتحاسـب 
املقرصين، باإلضافة إىل متابعة املشاريع املتلكئة منذ العام املايض، وستتم 

معاقبة الفاسدين“. 

بغداد الزوراء:
اعلنـت وزارة التخطيط العراقيـة ارتفاع إجمايل صادرات البالد بنسـبة 

%112.7 لسنة 2021.
وقـال الجهـاز املركـزي لإلحصاء التابع للـوزارة يف تقريـر اطلعت عليه 
”الزوراء“: إن ”إجمايل الصادرات للنفط الخام واملنتجات النفطية واملواد 
السـلعية بلغت 121.6 ترليون دينار لسنة 2021، بما يعادل 83.8 مليار 
دوالر أمريكي بنسبة ارتفاع مقدارها %112.7 عن سنة 2020 حيث بلغ 

57.1 تريليون دينار ما يعادل 47.9 مليار دوالر أمريكي ”.
واضـاف أن ”قيمـة صـادرات النفـط الخـام بلغـت 109.7 تريليونـات 
دينار لسـنة 2021 بما يعادل 75.7 مليار دوالر بنسـبة ارتفاع مقدارها 
%120.8 عن سنة 2020 حيث بلغت 49.7 ترليون دينار بما يعادل 41.8 

مليار دوالر ”.
واشـار اىل ان ”قيمـة صادرات املنتجـات النفطية بلغـت 5.8 تريليونات 
دينار لسنة 2021 بما يعادل 4 مليار دوالر مسجال نسبة ارتفاع مقدارها 
%105.5 عن سـنة 2020 حيث بلغت قيمة صـادرات املنتجات النفطية 

2.8 تريليونان دينار بما يعادل 2.4 مليار“.
واوضحـت ان ”قيمـة الصادرات السـلعية بلغـت 6.1 تريليونـات دينار 
لسنة 2021 بما يعادل 4.2 مليارات دوالر مسجال نسبة ارتفاع مقدارها 
%31 عن سـنة 2020 حيث بلغت 4.6 تريليونات دينار او ما يعادل 3.8 

مليارات دوالر“ .

@Â‡ö@pbƒœb´@7@¿@ÒáÌáu@…Ìäbìfl
ÔˆaâÃ€a@Âfl˛a@ÊÏ„b”
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بغداد/ الزوراء:
أعلنْت وزارة التجارة، امس الثالثاء، وصول الباخرة ( NEMEA ) اىل منطقة 
اإلدالء واملحملة بكمية ( 42000 ) الف طن من الرز التايلندي لحساب السلة 

الغذائية للوجبة السابعة.
وقالـت مدير عـام الرشكة العامة لتجـارة املواد الغذائية، ملى املوسـوي، يف 
بيان امس: ان مالكات السـيطرة النوعية العاملـة يف امليناء مع فريق دائرة 
الرقابيـة التجاريـة قامت فور وصـول الباخرة بعد منتصف الليل بسـحب 
النمـاذج األوليـة إلرسـالها اىل مختـرب الرشكـة املركـزي يف بغـداد لغرض 
اجـراء الفحص املختربي لبيان صالحيتها لالسـتهالك البرشي ومطابقتها 
للمواصفات التعاقدية. واشارت إىل: انه بعد ظهور نتائج الفحص املختربي 
سـتقوم الرشكة بتفريغها واعداد خطة تسـويقية لهـذه الكمية وتوزيعها 
للمحافظـات وحسـب حاجـة كل محافظـة لغـرض تجهيز املـادة ضمن 
مفـردات السـلة الغذائيـة. واعتمد العراق نظـام البطاقـة التموينية عقب 
صدور قرار مجلس األمن الدويل رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسـطس/ آب 
1990 القـايض بفرض حصار اقتصادي عىل البـالد جراء غزو نظام صدام 
حسني للكويت. ومرت البطاقة التمونية بمراحل مختلفة بني ازدهار وتعدد 
انواع مفرداتها بعد اتفاق االمم املتحدة مع العراق ما يسـمى النفط مقابل 
الغـذاء والـدواء يف نهاية عـام 1996، وتقليـص املفردات وتراجـع انواعها 

بانتهاء االتفاق وسقوط نظام صدام حسني يف عام 2003.

@åä˛a@Âfl@Â†@—€c@42@fiÏñÎ
@ÚÓˆaâÃ€a@Ú‹è€a@lbè®@á‰‹Ìbn€a



بغداد/ متابعة الزوراء
أربيل، تحضرياً  املتواصل بمدينة  الثاني  البدني يف تجمعه  الثالثاء، مرانه  خاض الرشطة، امس 
ملواجهة كأس السوبر، التي ستجمعه مع الكرخ مطلع شهر ترشين األول املقبل. وركز الجهاز 
الفني بقيادة املرصي مؤمن سليمان، عىل الجانب البدني، من خالل تدريبات مكثفة باستخدام 
أدوات لرفع القدرة البدنية والعضلية لالعبني، قبل الدخول بمرحلة خوض املباريات التجريبية 
يف معسكر أربيل. وسيخوض الرشطة حامل لقب الدوري املمتاز باملوسم املايض ثالث مباريات 

تجريبية مع أربيل والحدود ومنتخب شباب العراق الذي يستعد للدخول بالتصفيات اآلسيوية.

املنامة / عباس هندي 
الطائرة  للكرة  الشبابي  منتخبنا  أنهى 
مشاركته يف البطولة اآلسيوية يف املركز 
املنتخب  امام  خرس  ان  بعد  العارش 
السعودي بثالثة أشواط لواحد يف مباراة 
تحديد املركزين التاسع والعارش. وكانت 
 (25-19) كالتايل  املباراة  أشواط  نتيجة 

و(25-11) و(18-25) و(25-18).
كعادته  املباراة  أجواء  منتخبنا  دخل 
قبل  من  التحفيز  برغم  بارد  أداء  يف 
مواجهة  قبيل  والفني  اإلداري  املالكني 
بطل غرب آسيا وما للمباراة من أهمية 
وخرس العديد من النقاط ليسلم مفاتيح 
الذي  السعودي  لالخرض  االول  الشوط 
الشوط  ويف  املواجهة.  يف  االبيض  ارتدى 
يف  أثرا  والتشجيع  للتحفيز  كان  الثاني 
نفوس الالعبني لتعديل النتيجة، فقدموا 
الجميع  واعتقد  الروعة  يف  غاية  شوطاً 
ان العودة ستكون عاجالً ام آجال بعدما 

الشوط  ويف  بـ(25-11).  الثاني  أنهوا 
الثالث كانت املباراة سجال بني الفريقني 
ان  اال  هناك  من  ونقطة  هنا  من  نقطة 
حكم املباراة االول، الكويتي أحمد عودة 
توزيع  الفصل من خالل  له كلمة  كانت 
البطاقات امللونة عىل دكة البدالء وأيضا 
بعد  املباراة  من  اإليطايل  املدرب  طرد 
املنتخب  ليقود  الثالث،  الشوط  انتصاف 

املدرب املساعد احسان عبد الحسن.
املنتخب  أوراق  مللمة  الحسن  عبد  حاول 
جميع  ان  اال  مجدداً  للتقدم  والعودة 
الثالث  لينتهي  بالفشل  بائت  املحاوالت 
حاول  الرابع  ويف   .(25-18) سعودياً 
أفضل  تقديم  والالعبني  التدريبي  املالك 
مالديهم اال ان عزيمة املنافس ومحاولة 
مصالحة جماهريه كانت أقوى من إرادة 
الرابع  لينهي  اللقاء  هذا  يف  العراقيون 
واملباراة (18-25)، وتنتهي مشاركتنا يف 

املركز العارش آسيويا.

@ıb‘‹€@á»nèÌ@Ú†ãì€a@k‘‹€a@›flby
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ÔöbÌã€a@ÊbèÓfl@¡–„@Üb„@ã‘fl@÷ãy
بغداد/ متابعة الزوراء

 تعرض نادي نفط ميسان الريايض إىل حرق بالكامل، وذلك ضمن األحداث التي تشهدها 
عدد من املحافظات وبغداد.

وقال اإلعالمي الريايض من ميسـان حيدر السـعد إن  مقر نادي نفط ميسـان الكائن يف 
مدينـة العمارة مركز املحافظة، تعرض عند السـاعة الرابعة مـن فجر امس لهجوم من 
قبل مسـلحني، ما أسـفر عن حـرق املقر بالكامل، مبينا أن املسـلحني اقتـادوا الحارس 
االمني اىل السـاحة الخلفية تحت تهديد السالح. وأشـار إىل أن القوات األمنية تجري اآلن 
اجـراءات التحقيق. ويلعب نادي نفط ميسـان ضمن الدوري املمتـاز لكرة القدم، ويتبع 

إداريا اىل وزارة النفط االتحادية.

ãºcÎ@ã–ñc

äbÌ@åb‰ÓÁbí@Ïè‰€a@kÉn‰æa@Úiäá∑@Ú‘r€a@Üá∞@Òãÿ€a@Üb•a

bÓée@Ú€Ï�i@¿@Îá„aÏÿÌbn€a@åb≠bi@áÓìÌ@ÚÓjæÎ˛a@‚b«@µflc

بغداد /حسني عمار 
كشـف أمني رس نـادي الزوراء 
الريايض شـاكر الجبوري، عن 
نسـبة عجـز النـادي واملرتتبة 
عليه منذ العـام املايض وحتى 

العام الحايل.
نسـبة  إن“  الجبـوري  وقـال 
العجـز املـايل يف النـادي كبرية 
جـداً، إذ بلـغ العجـز يف العـام 
مليـون   700 بحـدود  املـايض 
دينار عراقي فيما يقدر العجر 
للسـنة الحالية مابـني الـ500 
اىل 600 مليـون دينـار ليكون 
املجموع مـن مليار اىل مليار و 

500 مليون“.
النادي  واضاف الجبـوري ان“ 
يعقد آماله عىل االجتماع املقبل 
ملجلس الوزراء الذي من املؤمل 
تخصيـص  عـىل  يصـوت  أن 
اموال اضافيـة لناديي الزوراء 
واملينـاء باالضافـة اىل املوازنة 

السابقة“.
ويف معرض حديثـه عن ملعب 
أن“  الجبـوري  ذكـر  الـزوراء 
أرضيـة امللعـب تأثرت بشـكل 
كبـري يف الفرتة االخرية واصبح 
منظرهـا غـري مقبـول؛ لذا تم 
التواصـل مـع وزيـر الشـباب 
املنفـذة  والرياضـة والرشكـة 
وبالفعل  االرضيـة،  بخصوص 
بـدأ العمـل بشـكل متواصـل 
وعىل وجبتني نهارية ومسائية 
إلعادة أرضية امللعب اىل عهدها 
السـابق كما بـدت عليـه عند 

افتتاح امللعب”.
كل  أن“  الجبـوري،  وتابـع 
شـخص يعمل يف نادي الزوراء 
يكـون أمـام مسـؤولية كبرية 
ابتـداًء مـن االداريـني وانتهاًء 
باملشـجع الـذي يكـون امـام 
مسؤولية ضغط أمام الجمهور 

واإلدارة والالعب واملباريات ”.

@ıaäÎç€a@Üb‰€@Ô€bæa@çv»€a@Ú‡Ó”@ZäÏjßa
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أربيل/ عروة عامر
أكـدت رئيسـة اللجنة النسـوّية يف االتحاد 
العراقي لكـرة القدم رنا عبـد الرحمن، أن 
االتحاد سيجدد تعاقده مع مدربة املنتخب 
الوطنـي لكرة الصاالت شـهناز ياري لعام 
آخـر، فيمـا كشـفت عـن تشـكيل فريق 
نسوي للسـاحات الخارجية تحت ارشاف 
املدربـة االيرانية .وقالت عبـد الرحمن إن“ 
اللجنة النسـوية تعمل عىل تشـكيل فريق 
نسـوي للسـاحات الخارجية بكـرة القدم 
ويكـون اختيـار الالعبـات تحـت ارشاف 
املدربة االيرانية شـهناز يـاري لبناء فريق 

قوي قـادر عىل تمثيـل العـراق يف املحافل 
الدوليـة“. واضافـت عبـد الرحمـن، ان“ 
املدربة شـهناز ياري، تقوم حالياً بتشكيل 
منتخب الصـاالت الثاني و بارشاف اللجنة 
النسـوية والفنية يف اتحاد اللعبة ”، مبيناٌ، 
أن ” اللجنـة اسـتعانت باملدربـة اإليرانية 
بوصفهـا محارضة آسـيوية لديهـا فكرة 
وخربة واسـعتان يف هذا املجـال“. وتابعت 
عبـد الرحمـن ان“ اتحـاد الكرة سـيجدد 
تعاقده مـع املدربة االيرانية شـهناز ياري 
لقيـادة منتخـب الصـاالت واالرشاف عىل 
املنتخبات النسوية بعد القناعة التامة بما 

قدمتـه للمنتخـب من نتائج ومـا اضافته 
للفريق باالضافة اىل اسـتجابة وانسـجام 
الالعبـات معهـا مـا ادى اىل تجديـد الثقة 
باملدربة لالسـتفادة مـن خربتها ”. وبينت 
عبد الرحمن، أن“ عقد املدربة ينص مبدئياً 
عـىل التعاقد ملدة 17 شـهراً ينتهـي نهاية 
العـام الحايل مـع امكانية التجديد لسـنة 
اخرى للمدربة والجهاز الفني املسـاعد ”، 
الفتًة اىل أن“ املدربة تسـلمت مستحقاتها 
املالية بشـكل كامـل باالضافـة اىل الكادر 
الفنـي وال توجد اي مشـاكل مالية تخص 

رواتب الجهاز الفني ”.

بغداد/ مؤنس عبد الله
اسـتقبل عضوا املكتـب التنفيذي 
للجنـة األوملبية إبراهيـم البهاديل 
وباسـم أحمد واألمني العام للجنة 
األوملبيـة الوطنيـة العراقية هيثم 
عبد الحميـد، بمطار بغداد الدويل، 
وفـد منتخـب التايكونـدو املتّوج 
بوسامني نحاسـيني يف منافسات 
بطولة آسيا للناشئني التي أختتمت 
فعالياتهـا مؤخراً يف مدينة هويش 
منه بفيتنام وبمشاركة عدد كبري 

من أبـرز وأفضل منتخبات القارة 
برياضة التايكواندو.

وأثنى األمني العام للجنة األوملبية 
هيثـم عبـد الحميـد عـىل املردود 
الفنـي الـذي ظهر عليـه األبطال 
الواضـح  وتفوّقهـم  الصغـار 
عـىل إقرانهم مـن أبطـال اللعبة 
القـارة اآلسـيوية  عىل مسـتوى 
وإحرازهـم وسـامني نحاسـيني 
حققهمـا الالعبـان رضا حسـني 
وهـارون عبـد الله مشـيداً بدور 

أداء الالعبـني  الفنـي يف  الجهـاز 
بشكل خاص ومستوى منتخبات 
اللعبة بشـكل عام، كمـا أكد عبد 
الحميـد حـرص اللجنـة األوملبية 
االمكانـات  جميـع  توفـري  عـىل 
التـي يمكن ان تسـهم يف تحقيق 
االنجـازات ملنتخباتنـا يف مختلف 
البطوالت واملحافل الخارجية التي 
يشـارك فيهـا أبطالنـا وبطالتنا 

بمختلف الفعاليات الرياضية. 
مـن جهتـه قـدم رئيـس االتحاد 

الدكتـور  للتايكوانـدو  العراقـي 
البهاديل شـكره وتقديره  إبراهيم 
الكبريين لرئيـس وأعضاء املكتب 
التنفيـذي للجنة األوملبية الوطنية 
العراقية نتيجة الدعم الال محدود 
لالتحـادات  قبلهـم  مـن  املقـدم 
املركزيـة كافـة يف سـبيل تطوير 
الوطنيـة  املنتخبـات  مسـتوى 
بكافـة الفئـات العمريـة والعمل 
عىل تحقيق االنجـازات التي تليق 

بالرياضة العراقية.

bÓ„bnÌäÏfl@@…fl@bÓib∞a@fiÜb»nÌ@lã»€a@Ú€Ï�i@ÔˆbË„@…iã€@›Ádnæa@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl
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بغداد/ ليث العتابي
تعادل منتخب الناشئني مع شقيقه 
املوريتاني بنتيجة (1-1)، يف املباراة 
التـي اقيمت مسـاء امـس الثالثاء ، 
يف ختـام مباريات املجموعـة الثالثة 
مـن بطولـة كأس العرب للناشـئني 
، املقامـة حاليـا يف مدينـة وهـران 

الجزائرية.
بكر املنتخـب املوريتاني، التسـجيل 
عـرب سـيدي بـا مـن ركلة جـزاء يف 
الدقيقـة 7، وعـادل ملنتخبنا حسـن 
عيل من ركلة جـزاء اخرى بالدقيقة 

.68
منتخـب  حجـز  التعـادل،  وبهـذا 
الناشـئني صـدارة املجموعـة  بــ 7 
نقـاط ، فيما ظل املنتخب املوريتاني 

باملركز االخري بنقطة وحيدة.

ãÿjfl@“áÁ
بدأ املنتخب املوريتاني بشـكل قوي، 
وأسـتطاع من اول هجمة ان يفتتح 
التسـجيل من ركلة جزاء احتسـبها 
الهـادي   الحكـم السـوداني االمـني 

بالدقيقة 7 عن طريق سيدي با.
يباغـت  ان  عـيل  حسـن  وحـاول 
التعادل،  دفاعات موريتانيـا وادراك 
لوال التدخل من قلـب الدفاع، وازداد 
الضغـط العراقي ، واهـدر عيل أكرب 
هـداف الفريق فرصة سـهلة بعد ان 

سدد كرته اىل خارج املرمى.
انقـذ حارس مرمـى منتخبنـا باقر 
رشـيد، فرصـة خطـرية ملضاعفـة 
الالعـب  عـرب  ملوريتانيـا،  النتيجـة 

الرسيع انداو عبد الرحمن.
وسدد العب منتخبنا مصطفى عمار 
تصويبة جميلة، من مسـافة بعيدة 

علت العارضة بقليل.
وسـنحت لقائد املنتخب حسـن عيل 
فرصـة للتسـجيل عـرب ركلـة حرة، 
نفذهـا زاحفـة مـرت مـن القائـم 
االيرس ملرمـى موريتانيا. ورد البديل 
املوريتاني جـاره هاميدو ،بتصويبة 
مميزة مرت من القائم االيمن ملرمى 

املنتخب العراقي للناشئني.
واضـاع عـيل أكـرب اخطـر الفـرص 
املتاحـة ملنتخبنـا بعـد ان توغل من 
العمـق وسـدد كرتـه التـي ابعدهـا 
بصعوبـة الحـارس بـاري همادي، 
بتقـدم  االول  الشـوط  لينتهـي 

موريتاني بهدف وحيد.

ÚÓ”aã«@Òã�Óé
مـع انطالقة الشـوط الثاني ،ضغط 
منتخبنـا للناشـئني بشـكل مكثف ، 
ومن هجمة منظمة لم يسـتغل عيل 
أكرب، تمريرة حسـن عيل، واهدر اول 

الفرص السهلة.
وعـاد حسـن عـيل للظهور بشـكل 
مميز بعـد مراوغته إلكثر من مدافع 

موريتاني ، اال ان كرته علت العارضة 
بقليل.

واستمرت املحاوالت العراقية ، وهذه 
املرة سـدد سـجاد رعد من مسـافة 
بعيـدة الكثـر مـن 40 يـاردة مـرت 

بالقرب من القائم االيمن.
الشـوط  يف  التوقفـات  وتزايـدت 
الثاني بسـبب كثرة اإلصابات لطريف 

املواجهة .
وتمكن عيل حسن، من ادراك التعادل 
ملنتخبنـا من ركلة جـزاء، لعبها عىل 

يسار الحارس املوريتاني.
 وكاد املنتخب املوريتاني ان يضاعف 
النتيجة عرب تسـديدة اناي كاسـوكا 
،لكـن براعة الحارس باقر رشـيد يف 

إنقاذ مرماه من هدف محقق.
ولـم تسـفر املحـاوالت االخـرية من 
الطرفني، عـن اي تغيـري بالنتيجة ، 
لتنتهـي املبـاراة بالتعـادل االيجابي 

.(1-1)
االتحـاد  أكـد  منفصـل  سـياق  ويف 
العراقـي لكـرة القـدم أن تصفيات 
املجموعة اآلسـيوية الثامنة املؤهلة 
لكأس آسيا للشباب، ستقام بمدينة 
البرصة ، بمشاركة منتخبات العراق 

( املستضيف) والكويت والهند.
وذكـر االتحـاد العراقـي، أن نظريه 
اآلسـيوي، أجرى تعديـًال عىل جدول 
املباريـات بعـد انسـحاب أسـرتاليا 

مؤخراً .

وسيلعب العراق مع الكويت يف مباراة 
االفتتاح التي ستقام بملعب البرصة 

الدويل يف 14 من أيلول املقبل.
ويلتقـي األزرق الكويتـي مع نظريه 
الهنـدي بالجولـة الثانيـة يف 16 من 
الشـهر ذاته، عىل أن تقـام املواجهة 
األخرية بني العـراق والهند يف الـ 18 

من الشهر نفسه. 
وكان االتحـاد العراقي، أعلن يف وقٍت 
سابق، تشكيل اللجان املكلفة بتنظيم 
التصفيات وتوفري مستلزمات نجاح 
اسـتضافة الحدث القاري املرتقب ، 
مع تجهيز ملعب البرصة الدويل الذي 
يتسـع لــ 60 ألف مقعـد الحتضان 

املباريات.

بغداد/ هشام السلمان 
استقبل أ.د حسني أبو الرز واألمني العام مها الربغوثي بحضور 
أعضـاء مجلـس اإلدارة، رئيس اتحـاد غرب آسـيا الباراملبي د. 
عبدالـرزاق بني رشـيد وأمني عـام اتحاد غرب آسـيا الباراملبي 
د. مصبـاح جعفـر، وكذلك رئيـس اللجنة الباراملبيـة العراقية 
د.عقيـل حميد، ورئيس اللجنة الباراملبية السـورية عبدالنارص 
الجاسم وأعضاء اللجنة الباراملبية العراقية سمري الكردي نائب 
الرئيـس ومجـيل طاهر ومهـدي باقر وجـارس النويران عضو 
املكتب التنفيذي التحاد غرب آسـيا ومدير النشـاط الريايض يف 

اللجنة الباراملبية االردنية.
وجـرى خالل االجتماع بحث سـبل التعاون املشـرتك بني كافة 
األطراف يف املجاالت الرياضيـة وأجندة البطوالت بهدف تطوير 

رياضات ذوي اإلعاقة وتذليل العقبات

ولفت د. حسـني أبو الـرز إىل إيـالء اللجنة الباراملبيـة اهتماًما 
ببنـاء عالقات تعاون وتبادل يف الخـربات مع نظرائه يف االتحاد 
الباراملبي ملنطقة غرب آسـيا وكافة اللجـان الباراملبية ملنطقة 
غرب آسـيا؛ األمـر الذي يخـدم مصلحة الالعبـني ذوي اإلعاقة 
وينمي مواهبهم ويسهم يف صقلها وإكسابهم خربات وتجارب 
جديدة تسـاعدهم مسـتقبال بالصعـود عىل منصـات التتويج 

القارية والعاملية.
مـن جهته، أعرب د. عبدالرزاق بني رشـيد عـن أمله يف تطوير 
عالقـات تعاون ريـايض مميزة بني كافة االتحـادات الباراملبية 

وقدم الشكر للجنة الباراملبية األردنية عىل حسن االستقبال.
كما حرض الضيوف جزًءا من بطولة النخبة التنشيطية املحلية 
لكرة الهدف للمكفوفني التي نظمتها اللجنة الباراملبية األردنية 

يف مجمع األمري رعد الباراملبي.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
االسـتاذ الكبري عيل رياح حل ضيفـا يف برنامج 
(هاتريك) الذي يبث من عىل شاشـة قناة ( يو 
تي يف) الفضائية، حيـث ناقش الربنامج عمل 
االتحاد العراقي لكرة القدم، فضال عن املنتخب 
الوطني وتحضرياته لبطولة االردن الدولية التي 
سـتقام خالل شـهر ايلول املقبل، وامتنـاع انديتنا 
املحلية عن تفريغ العبيها لصفوف اسـود الرافديـن، والحلول التي من 

املمكن ان يلجأ لها املدرب رايض شنيشل بخصوص هذا املوضوع.
  *****************

العراقيـة  القنـاة  الرياضيـة يف  النـرشة  مذيـع 
االخباريـة زياد الخفاجي، اعلن تحسـن حالته 
الصحيـة عقب اجرائه تداخـال جراحيا ناجحا 
يف احدى املستشفيات بالهند، امنياتنا الصادقة 

بالشـفاء العاجـل لزميلنـا وان يلبسـه الرحمن 
ثوب الصحـة والعافيـة التامتني وان يعـود لعائلته 

وملمارسة عمله املهني من جديد خالل االيام القليلة املقبلة.



واشنطن / متابعة الزوراء
بمسريتها  تليق  احتفالية  أجواء  وسط 
سريينا  األمريكية  بلغت  املظفرة، 
وليامس الدور الثاني من بطولة أمريكا 
الكربى  األربع  البطوالت  آخر  املفتوحة، 
املونتينيغرية  عىل  بفوزها  التنس،  يف 

دانكا كوفينيتش ٦-٣ و٦-٣.
لقباً  بـ٢٣  الفائزة  األمريكية  وتواجه 
يف  القيايس  الرقم  معادلة  إىل  والساعية 
األلقاب الكبرية املسجل باسم االسرتالية 
يف  صعبا  امتحانا  كورت،  مارغاريت 
الدور التايل حيث تالقي االستونية انيت 

كونتافيت املصنفة ثانية عامليا.
التي  عاما)   ٤٠) سريينا  وحظيت 
ميدوز  فالشينغ  يف  مشاركتها  ستكون 
األخرية عىل األرجح يف مسريتها املظفرة، 
كما  النظري،  منقطع  جماهريي  بدعم 
تابع مباراتها حشد من نجوم الرياضة 
والسينما تقدمهم املالكم مايك تايسون 
وأسطورة كرة التنس مواطنتها مارتينا 
الشهري  األمريكي  واملخرج  نافراتيلوفا 

سبايك يل.
قصارى  دائما  «ابذل  سريينا:  وقالت 
الجمهور  بالراحة،  اشعر  جهدي. وهنا 

كان رائعا وساعدني كثريا».
التي  ترصيحاتها  عن  سؤالها  ولدى 
الحايل  آب/اغسطس  مطلع  أطلقتها 
ومشاريعها  نهائيا  اللعب  اعتزالها  عن 
املؤتمر  يف  سريينا  أجابت  املستقبلية، 
«بقيت  املباراة:  تال  الذي  الصحايف 
املوضوع  بهذا  يتعلق  ما  يف  غامضة 
أليس كذلك؟ أريد أن أبقى كذلك ألنه ال 

يمكن ان نتنبأ بأي يشء».
هاليب  سيمونا  الرومانية  وخرجت 
األّول  الدور  من  عاملياً  سابعة  املصنفة 

بخسارتها أمام األوكرانية داريا سنيغور 
(١٢٤) بنتيجة ٢-٦ و٦-صفر و٤-٦.

سابقاً  عاملياً  أوىل  املصنفة  وأصيبت 
أفضل  إىل  للعودة  سعيها  يف  بنكسة 
من  خروجها  من  عام  بعد  مستوياتها 
العرش األوليات بسبب إصابات متكررة 

يف الكتف والفخذ.
جابر  أنس  التونسية  النجمة  وبلغت 
املفتوحة  أمريكا  لبطولة  الثاني  الدور 
للتنس بفوزها عىل األمريكية ماديسون 

برينغل بمجموعتني دون رد.
أُنس تمكنت من حسم املجموعة األوىل 
لخمسة،  أشواط  بسبعة  بصعوبة 
املجموعة  خالل  أفضليتها  وواصلت 

الثانية وأنهتها لصالحها بستة أشواط 
الثنني ضامنة مقعدها يف الدور املقبل.

وبلغ املصنف األول عاملياً الرويس دانييل 
أمريكا  لبطولة  الثاني  الدور  ميدفيديف 
األمريكي  عىل  بفوزه  للتنس  املفتوحة 
مجموعات  بثالث  كوزلوف  ستيفان 

دون رد.
ونجح  األفضل  الطرف  كان  ميدفيديف 
فأنهى  املواجهة  عىل  هيمنته  فرض  يف 
املجموعة األوىل ملصلحته بستة أشواط 
الثانية  يف  أفضليته  وواصل  الثنني، 
ليحسمها بستة أشواط ألربعة، وتمكن 
بستة  الثالثة  املجموعة  حسم  من 
أشواط دون رد حاجزاً مقعده يف الدور 

املقبل.
وتأهل الربيطاني املخرضم آندي موراي 
األرجنتيني  بتغلبه عىل  الثاني  الدور  إىل 
بثالث  سريوندولو  فرانسيسكو 

مجموعات دون رد.
بسبعة  األوىل  املجموعة  حسم  موراي 
يف  خربته  فرض  ثم  لخمسة  أشواط 
املجموعة الثانية لينهيها بستة أشواط 
لثالثة ويف املجموعة الثالثة نجح آندي يف 
النتيجة بستة  التمسك بتفوقه ليحسم 
أشواط لثالثة أيضا ويتأهل للدور املقبل 

يف فالشينغ ميدوز.
وأطاح الكولومبي املغمور واملتأهل من 
التصفيات دانيال ايالهي غاالن اليوناني 
عليه  بالفوز  تسيتسيباس  سيتفانوس 
الدور  يف  و٧-٥  و٣-٦  و٦-١  ٦-صفر 

االول.
واستمرت بالتايل العروض السيئة التي 
يقدمها اليوناني البالغ ٢٤ عاماً يف هذه 
الثالث  الدور  يتخط  لم  حيث  البطولة 

إطالقا.

                         

نابويل / متابعة الزوراء
يواصـل خورخي مينديـز، وكيل كريسـتيانو رونالـدو، نجم 
مانشسـرت يونايتـد، العمل من أجـل نقل صـاروخ ماديرا إىل 
صفوف نابويل. وينتهي عقد رونالدو مع الشـياطني الحمر يف 

صيف 2023، مع إمكانية التمديد ملوسم آخر.
وتزعم العديد من التقارير أن رونالدو يضغط من أجل االنتقال 

إىل ناٍد يشارك يف دوري أبطال أوروبا.
ووفًقـا لصحيفـة ”كوريري ديللـو سـبورت“ اإليطالية، فإن 
مينديـز يعمـل اآلن عـىل صيغـة مختلفـة لنقل رونالـدو إىل 
نابـويل، حيث لن يـربم صفقة تبادلية بني مانشسـرت يونايتد 

والبارتينوبي تتضمن فيكتور أوسمني وكريستيانو.
وأشـارت إىل أن أوسمني بات خارج املفاوضات اآلن، وسيبقى 
يف نابويل بشكل مؤكد.وكشفت أن مينديز يتفاوض عىل إعارة 
رونالـدو فقط إىل نابويل ملدة موسـم واحد.وقالـت ”كوريري 
ديللو سبورت“:“أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابويل، يرحب 
بصفقة رونالدو، برشط أن يشـارك مانشسرت يونايتد يف دفع 
راتبه“.وكان إيدو أجريي، الصحفـي املقرب من رونالدو، أكد 

يف األيام املاضية أن رونالدو لن ينضم إىل نابويل.

لندن / متابعة الزوراء
تلقـى ميكيل أرتيتـا، املدير الفني آلرسـنال، رضبـة جديدة 
هـذا املوسـم، بعـد تعـرض املـرصي محمـد الننـي، العـب 
وسـط الفريق، إلصابة قويـة. ووفًقا لصحيفـة ”ذا أتلتيك“ 
الربيطانية، فإن النني تعرض لإلصابة خالل مباراة آرسـنال 
األخرية أمام فولهام بالدوري اإلنجليزي املمتاز، والتي انتهت 
بفوز الجانرز 1-2. وشـارك النني خـالل املباراة للمرة األوىل 
هذا املوسـم، وأكمل 90 دقيقة. ولم يكتشـف الجهاز الطبي 
آلرسـنال إصابة النني إال بعد املباراة، لذا فإن الالعب املرصي 
مهـدد بالبقـاء لفرتة طويلـة بعيـًدا عـن املباريات.ويعاني 
آرسـنال أيًضا من غياب توماس بارتي أيًضا يف خط الوسط، 

بسبب معاناته من إجهاد يف الفخذ.

فالنسيا / متابعة الزوراء

عاد أتلتيكو مدريد من ملعب املستايا معقل فالنسيا 

بفوز ثمني ١-٠ يف ختام املرحلة الثالثة من منافسات 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.

أنطوان  الفرنيس  البديل  الوحيد  املباراة  وسجل هدف 

غريزمان ٦٦.

املدرب  العبي  بني  شديداً  تنافساً  املباراة  وشهدت 

املدرب  والعبي  غاتوزو  جينارو  لفالنسيا  اإليطايل 

األرجنتيني ألتلتيكو دييغو سيميوني.

وألغى الحكم هدفاً يف الشوط األول لفالنسيا سجله 

من تسديدة قوية يونس موىس بعد العودة للفار.

تريي  فالنسيا  مدافع  بطرد  قراره  عن  تراجع  كما 

ألفارو  بالنكوس  الروخي  ملهاجم  بعد عرقلته  كوريا 

واكتفى  ر موراتا  ا إلنذ با

بعد العودة للفار.

وصار رصيد الروخي بالنكوس ٦ نقاط من انتصارين 

ففي  فالنسيا  أما  السادس،  املركز  يف  فحل  وتعادل، 

املركز الرابع عرش برصيد ٣ نقاط.

ولحساب الجولة ذاتها حقق أتلتيك بلباو فوزاً كبرياً 

عىل مضيفه قاديش برباعية نظيفة.

إينياكي ويليامز سجل الهدف األول للنادي الباسكي 

يف الدقيقة ٢٤ مستغالً تمريرة خاطئة من الدفاع.

غوركا  تمكن  الخمسني  و  السابعة  الدقيقة  ويف 

غوروزيتا من مضاعفة النتيجة للضيوف من تسديدة 

قوية. فيما أضاف أليكس بريينغور الهدف الثالث يف 

الفنية  الحركة  بهذه  والسبعني  التاسعة  الدقيقة 

الجميلة. غوركا غوروزيتا عاد واختتم رباعية بيليباو 

يف الوقت املحتسب بديال للضائع.

الرياضيالرياضي
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برشلونة / متابعة الزوراء
برشلونة  مهاجم  أوباميانغ  بيار-إيمرييك  الغابوني  وقع 
اإلسباني ضحية عملية سطو مسلح عنيفة يف منزله خالل 

الساعات األوىل، بحسب ما أعلن النادي الكتالوني.
وقال مصدر من برشلونة لوكالة فرانس برس: «إنه بخري 

اآلن، خائف ولكن بخري»، مؤكداً بذلك التقارير الصحافية.
األقل  عىل  رجال  أربعة  أن  باييس»  «إل  صحيفة  وذكرت 
من  بالقرب  كاستيلديفيلس  يف  منزله  اقتحموا 
وزوجته  هو  وهددوه  الحديقة،  عرب  برشلونة 
باملسدسات والقضبان الحديدية ورضبوه.

فروا  اللصوص  أن  إىل  الصحيفة  ولفتت 

بالسيارة بعد إجبار الغابوني الدويل عىل فتح خزنة والفرار 
بالجواهر التي كانت بداخلها.

(الرشطة  ديسكوادرا»  «موسوس  باسم  املتحدثة  وأكدت 
يف  عنيفة  سطو  عملية  يف  تحقق  أنها  الكتالونية)، 
الضحية،  هوية  تحديد  رفضت  لكنها  كاستيلديفيلس، 

ملتزمة بقواعد الخصوصية.
وقالت لفرانس برس إن «التحقيق ال يزال مفتوحاً ونجمع 

املعلومات».
وتأتي الحادثة يف وقت يرتبط فيه اسم أوباميانغ بالعودة 
بالتعاقد  اهتمام تشليس  بعد  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري  إىل 

معه.
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الرياض / متابعة الزوراء
القدم  لكرة  السعودي  النرص  نادي  أعلن 
ألفارو  االسباني  املدافع  مع  تعاقده 
غونزاليس يف صفقة انتقال حر عقب نهاية 
موسم  ملدة  الفرنيس،  مرسيليا  مع  عقده 

واحد مع خيار التمديد ملوسم آخر.
النادي  اإلسباني مع  املدافع  وانتهى عقد 
آب/أغسطس  من  األّول  يف  املتوسطي 

الجاري.
ودخل النرص يف مفاوضات مع بعض 
املدافعني كالبلجيكي جايسون ديناير 
واألمريكي جون بروكس، وكان قريباً 
االختالف  لوال  األول  استقدام  من 

حول بعض بنود العقد.
وسبق للمدافع الفارو أن دافع عن 
هي  إسبانية،  أندية  أربعة  ألوان 
راسينغ سانتاندر عام ٢٠٠٩ وريال 
وإسبانيول   (٢٠١٢) رسقسطة 

(٢٠١٤) وفياريال  (٢٠١٦)، قبل انتقاله إىل مرسيليا 
عام ٢٠١٩ عىل سبيل االعارة بداية ثم بصفقة نهائية 
يف العام التايل. كما لعب مع منتخب إسبانيا دون ٢١ 

عاماً عام ٢٠١٣.
يف  للنرص  الخامسة  الصفقة  غونزاليس  وبات 
املريكاتو الصيفي بدأها مع الحارس الكولومبي دافيد 
أوسبينا واإليفواري غيسالن كونان ثم الربازييل لويز 

غوستافو، فالدويل السعودي عبدالرحمن غريب.

اإلنكليزي  يونايتد  مانشسرت  نادي  أعلن 
أنتوني  الربازييل  الجناح  رسمياً عن ضمه 

ماثيوز من نادي أياكس الهولندي.
عاماً،   ٢٢ البالغ  الربازييل  الالعب  وكان 
اجتاز يف وقت سابق الفحص الطبي بنجاح 

تمهيداً النضمامه إىل «الشياطني الحمر».
مليون   ٩٥ أنتوني  انتقال  صفقة  وبلغت 
كحوافز  إضافية  ماليني   ٥ زائد  يورو 

بحسب ما أضاف النادي الهولندي.

êÓ€aç„ÏÀ@Îäb–€c@Ô„bjé�a@…fl@á”b»nÌ@ÜÏ»è€a@ãó‰€a
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نيودلهي / متابعة الزوراء
العالم  كأس  اللبناني  املنتخب  بلغ 
عىل  فوزه  عقب   ٢٠٢٣ السلة  لكرة 
 ٩٥-٦٣ الهندي  املنتخب  مستضيفه 
الخامسة  املجموعة  منافسات  ضمن 
للتصفيات اآلسيوية. وتفّوق منتخب 

األرز يف الربع األول (٢٧-١٧) والثاني 
والرابع   (٢٢-١٣) والثالث   (٢٢-١٢)
للمرة  العالم  كأس  ليبلغ   (٢٤-٢١)
وشارك  سبق  إذ  تاريخه  يف  الرابعة 
و٢٠٠٦   ٢٠٠٢ نسخات  يف  لبنان 
الذي  اللبناني  و٢٠١٠. وكان املنتخب 

افتتح  كبرية  مستويات  يقدم 
مثري  بفوز  الرابعة  النافذة 
العاملي  ونجمها  الفلبني  عىل 

له  عّبد   (٨٥-٨١) كالركسن 
الطريق إىل كأس العالم التي سيسجل 

منذ ١٣ عاماً.

نابويل / متابعة الزوراء
طريقه  يف  نابويل  نجم  رويز  فابيان  اإلسباني  أن  إيطالية  إعالمية  أكدت مصادر 
لالنتقال إىل نادي باريس سان جريمان بعدما تم االتفاق بني الناديني عىل كامل 

تفاصيل الصفقة. وينتهي عقد فابيان رويز مع نابويل يف الصيف املقبل وقد 
رفض الالعب اإلسباني كل عروض التجديد مع فريق الجنوب اإليطايل.

وقّدم رويز البالغ من العمر ستة وعرشين عاما مستوى مميزا مع نابويل 
هذا املوسم حيث كان من أفضل العبي الفريق وأحرز سبعة أهداف وصنع 

أربعة لزمالئه يف الكالتشيو.
وكان رويز قد انتقل إىل نابويل يف صيف ٢٠١٨ قادًما من ريال بيتيس 

مقابل ثالثني مليون يورو.
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باريس/متابعة الزوراء:

مـع اقرتاب موعـد انطالق النسـخة 
الثانيـة والعرشين مـن بطولة كأس 
العالـم لكرة القدم، والتي سـتقام يف 
الوطـن العربي، وتحديـًدا بالعاصمة 
القطرية الدوحة خالل الفرتة املمتدة 
مـن ٢٠ ترشيـن الثاني/نوفمـرب إىل 
 ،٢٠٢٢ األول/ديسـمرب  كانـون   ١٨
أصبحت املؤسسات الصحفية وغرف 
األخبار بتخصصاتها املختلفة املرئية 
واملسـموعة،  والرقميـة  واملطبوعـة 
أمام متطلبات خاصة من أجل تقديم 
تغطيـة صحفيـة نوعيـة وشـاملة 
للجمهور العربي بما يليق بمسـتوى 
الحـدث العاملي الذي ُيقـام منذ العام 

.١٩٣٠
ويف هـذا السـياق، أوضـح الصحفي 
أّن  الكحلـوت  مؤمـن  الريـايض 
«الجمهـور الريـايض عـادًة يتفـوق 
مـن حيث حجم القاعدة الجماهريية 
عىل غريه من التخصصات اإلخبارية 
كالسياسـة أو االقتصاد أو غريهما، 
مّما يفرض عىل كل مؤسسة إعالمية 
متخصصـة بالرياضـة أو غريها أن 
ُتخطط من اليوم لتغطية هذا الحدث 

بكل مجرياته». 
وتأخذ االستعدادات املسبقة للتغطية 
عـدد  زيـادة  منهـا  كثـرية  أشـكاًال 
الكوادر العاملة يف األقسـام الرياضة 
باملؤسسات غري املتخصصة، وتدريب 
الصحفيـني واملراسـلني عـىل فنـون 
الكتابة لألخبار الرياضية ومتابعتها 
إىل  باإلضافـة  األسـاليب،  بمختلـف 
إطالق أقسام/تبويبات خاصة داخل 

املواقـع اإللكرتونيـة ملتابعة البطولة 
الكروية، بحسـب ما قـال الكحلوت 

لشبكة الصحفيني الدوليني. 
ويشـري الكحلوت إىل رضورة تحقيق 
التكامل والشـمولية  أعـىل درجـات 
بـني التغطيـة يف اإلطـار الصحفـي 
التقليدي، وبني خلـق قوالب وأنماط 
جديـدة للمتابعـة اإلخباريـة، وذلـك 
الفعـال ملنصـات  الحضـور  يف ظـل 
التواصل االجتماعي ومسـاهمتها يف 

رفع معدالت الوصول. 
ومن االستعدادات أيًضا: 

•التنسـيق مـع االتحاد الـدويل لكرة 
القـدم واالتحـادات الوطنيـة لكـرة 

القدم ملختلف الدول. 
•تحديد قائمة الصحفيني واملصورين 

املكلفني بتغطية املونديال. 
•الحصـول عـىل رمـز خـاص بـكل 
صحفـي أو مصور يمنحه له االتحاد 
الوطني لكرة القدم، وهو الرمز الذي 
يمكنه من تقديم طلب الحصول عىل 

ترصيح لتغطية املونديال. 
•تقديم طلب الحصول عىل الترصيح 

مبارشة عرب مركز إعالم الفيفا.  
•االطـالع الجيـد عـىل الدليـل الـذي 
أصدره االتحـاد الدويل لكـرة القدم، 
الـذي يتضمـن نصائـح وإرشـادات 
عـىل املؤسسـات اإلعالميـة اتباعها 
للحصول عـىل تراخيص لتغطية هذا 

الحدث الكروي العاملي. 
أما بالنسـبة للمؤسسـات اإلعالمية 
مـن محطـات تلفزيونيـة وإذاعية، 
والتي ال تملك حقوق بث كأس العالم، 
فيفضل أن تقدم مبارشة طلبات عىل 

ترصيـح بدون حاجتهـا لتقديم رمز 
خاص بها. 

يف قطـر الدولـة املسـتضيفة للحدث 
الجزيـرة  شـبكة  تعمـل  الريـايض، 
اإلخبارية منذ مدة عىل إعداد طاقمها 
وتهيئة الظـروف املالئمة لتغطية كل 
باملونديال، سواء  املرتبطة  التفاصيل 
والتجهيزات  باالسـتعدادات  املتعلقة 
املجريـات  متابعـة  أو  املسـبقة، 
اليوميـة، باإلضافة إىل متابعة أصداء 
الحدث ونتائجه عقب تتويج الفريق 

البطل. 
شـبكة الصحفيـني الدوليـني التقت 
أحـد صحفييهـا يف القسـم الريايض 
مجيـد بوطمني، وهـو مذيع ريايض 
ومراسـل ميداني له خـربة يف تغطية 
األحـداث الرياضيـة الدوليـة الكربى 
منها تغطيتـه ألربع نهائيات لبطولة 

كأس العالـم وثـالث بطـوالت عاملية 
لكرة اليد. 

سـألنا بوطمـني بداية عن اسـتعداد 
غرفة األخبار بقناة الجزيرة لتغطية 
املونديـال، فأكـد أّن التحضـري لهـذا 
الحـدث انطلـق منذ مـدة وفق خطة 
عمل تسـتمر حتـى نهايـة البطولة 

العاملية: 
رشاء حقـوق املباريـات أو ما يعرف 
بـ «النيوز اكسـيز» وهـي عبارة عن 
ملخص من ٩٠ ثانية عن كل مباراة، 
وهذا يخول الصحفيني إعداد تقارير 
ميدانيـة أو داخلية باسـتخدام صور 
مباريـات كأس العالـم، ونحن قمنا 
بهذه الخطوة سابًقا وجرى االتفاق 
مـع الفيفـا عـىل كل التفاصيل وتم 

دفع حقوقها. 
التعاقـد مـع محللـني، حيـث جرى 

اختيـار محلـل فني وهـو العب دويل 
سـابق لكل منتخب عربي مشارك يف 
املونديال، نظرًا ألّن الرتكيز سـيكون 
عـىل املنتخبات العربيـة أوًال ثم باقي 
التعاقـد مـع  تـّم  املنتخبـات. كمـا 
محللني أجانب لتحليل باقي مباريات 
كأس العالـم. تحديـد أماكـن عمـل 
االسـتوديوهات الخارجيـة بمحاذاة 
املالعـب التي سـتقام عليهـا بطولة 
كأس العالـم وتجهيزها بكل ما يلزم 
من اللوازم الفنيـة مع تنفيذ تجارب 

تجريبية لقياس مدى الجودة.  
الذيـن  املراسـلني  قائمـة  تحديـد 
سـيقومون بتغطية كأس العالم من 
امليدان وطلب بطاقـات االعتماد لهم 

من طرف الفيفا. 
تحديد الربامـج واملواعيـد الرياضية 
التي سـيتم اعتمادهـا لتغطية كاس 

العالـم، ويجـري ضبـط ذلـك منـذ 
شهور. 

كمـا أّن التغطيـة لـن تقتـرص عـىل 
الجانـب الريـايض، بـل تمتـد إلعداد 
تقارير عن املعالم الثقافية لدولة قطر 
وإبراز تقاليدها وإظهار التطور الذي 

وصلت إليه خالل العقود األخرية. 
ويف تونـس التـي يشـارك منتخبهـا 
الوطني يف مونديال قطر ٢٠٢٢، تعمل 
املؤسسـات اإلعالمية التونسـية عىل 
التحضري الجيد لهذا الحدث ومرافقة 
املنتخب الوطني إعالمًيا بشكل دقيق، 
إذ تمكنت إذاعـة جوهرة أف أم، منذ 
فرتة من إعداد خطة برامجية تواكب 

الحدث بكل جوانبه. 
ويف حـوار أجرته شـبكة الصحفيني 
الدوليني مع رئيس القسـم الريايض 
بإذاعة جوهرة جمال قاسمي، أوضح 

أّن التحضريات تتم عىل مرحلتني: 
مـن  شـهرين  قبـل  تنطلـق  األوىل:   
افتتاح املونديال، من خالل تخصيص 
حصص وفقرات تعرّف باملجموعات 
والفرق واملـدن التي تحتضن املالعب 
املنتخـب  تحضـريات  عـىل  وتركـز 
التونيس، وآخر االستعدادات النهائية 

ليوم االفتتاح بقطر. 
الثانيـة: تنطلق مع افتتاح الرسـمي 
للمونديـال من خـالل مواعيد يومية 
ونـرشات رياضية عىل امتـداد اليوم 
اليومـي  للتحليـل  واسـتوديوهات 
املبارش مـع املحللني واملراسـلني من 
قطر، للوقوف عـىل تحضري املنتخب 
املنتخبـات  ثـم  كأولويـة  التونـيس 
العربية وباقي املنتخبات املشاركة يف 

املونديال. 
ومـن أجل اكتمـال الخـروج بأفضل 
نتيجـة يف وقائـع تغطيـة املونديال، 
فينصح أن يتمتـع فريق العمل الذي 
يتكـون مـن مصـور ومحـرر بالحد 

األدنى بــ: 
١-توّفـر الخربة والحمـاس لتغطية 
األنشـطة الرياضية، بجانب الكفاءة 
األحـداث  تغطيـة   يف  واألقدميـة 

املشابهة إقليمًيا أو دولًيا.
٢- املعرفة الجيدة بقوانني كرة القدم 
وأحـكام اللعبة والسياسـات العامة 

املرتبطة باألمر. 
٣- امتالك نبذة عن كأس العالم وأهم 
الوقائـع التاريخيـة املرتبطة به من 
أرقام وأسـماء شـخصيات وأحداث 

نادرة متعلقة بذات الشأن. 
٤- القدرة عىل التحـدث بلغة أجنبية 
ثانية (خاصـة اإلنجليزية) غري اللغة 

األم. 
عـىل  عالقـات  شـبكة  امتـالك   -٥
صعيد األفراد أو املؤسسـات من أجل 
تذليـل أي عقبات طارئة أو يف سـبيل 
املعلومـات واملعطيات  الحصول عىل 

املختلفة الالزمة إلنجاز التغطية. 
الضغـط  تحمـل  عـىل  القـدرة   -٦
الجسـدي والنفيس يف أثنـاء التغطية 

املتواصلة للمباريات. 
التجهيـزات  مختلـف  امتـالك   -٧
املواصـالت،  (كبطاقـة  اللوجسـتية 
للمالعـب،  الدخـول  وبطاقـات 
والتواصل  االتصـاالت  ومسـتلزمات 
مـع املكتب الرئيس).  (عن/ شـبكة 

الصحفيني الدوليني)

بغداد / الزوراء:
 تعـرض عدد من الصحفيني ومراسـيل 
الوكاالت االخباريـة ومصوري القنوات 
الفضائية  اىل اعتداءات بالرضب والركل 
الخاصـة  التصويـر  معـدات  وسـحب 
بعملهم ، خالل التغطية ملبارشة لوقائع 
اقتحـام متظاهريـن التيـار الصـدري 
للمباني الرئاسـية والقـرص الحكومي 
داخل املنطقة الخرضاء االثنني املايض.

كمـا اسـتهدف مجهولـون منـزل احد 
االعالميني يف الديوانية بقنبلة يدوية .

وقال مصدر امنـي « ان منزل االعالمي 
نبيـل الحبوري تعرض لهجـوم بقنبلة 
يدوية ما تسـبب بالحاق ارضار مادية 

باملنزل». 
يف غضـون ذلـك دعـت هيئـة اإلعـالم 
واالتصاالت، وسـائل اإلعالم إىل االبتعاد 
عـن بـث مـواد إعالميـة قـد تنطـوي 
بمضمونها عـىل التحريض عىل العنف 

والكراهية بني املواطنني.

وقالت يف بيان أنـه «مع تطور األحداث 
يقـع  حاليـًا،  البـالد  يف  االسـتثنائية 
عـىل عاتـق وسـائل اإلعـالم واملواقـع 

االلكرتونيـة الخربيـة دور محـوري يف 
نقل األخبار ورسم صورة االوضاع.

ودعـت الهيئـة وسـائل اإلعـالم كافة 

إىل  االخباريـة  االلكرتونيـة  واملواقـع 
تجنـب تـداول او نرش األخبـار الكاذبة 
نقـل  يف  الدقـة  والشـائعات، وتوخـي 
األحـداث وعـدم تبني مواقـف متحيزة 
تتناىف مع اخالقيات املهنة واملوضوعية 
الصحفيـة، وتتعارض مع الئحة قواعد 

البث اإلعالمي املقرة يف الهيئة».
ودعـت إىل «االنتباه بـرضورة االبتعاد 
عـن بـث مـواد إعالميـة قـد تنطـوي 
بمضمونها عـىل التحريض عىل العنف 
والكراهيـة بـني املواطنـني، فضالً عن 
االلتفـات اىل عدم بث كل ما من شـأنه 
زعزعة األمن واالسـتقرار»، مشرية إىل 
أن «كل االطراف املعنية واملسـؤولة عن 
بث رسائل إىل الجمهور امام مسؤولية 
كبرية تجـاه عراقنـا الحبيب وشـعبه 
العزيز تحتم عليها املسـاهمة يف تهدئة 
األوضاع وعدم االنجرار خلف الخطابات 
التي تسهم يف تصعيد املوقف و قد تؤدي 

اىل تهديد السلم األهيل».

الخرطوم/متابعة الزوراء:
للمرة األوىل منذ ٣٣ عاما، اسـتطاع صحفيو السـودان 
أن ينتخبـوا نقيبا يمثلهم ويعّرب عـن آرائهم بحرية يف 
انتخابـات ديمقراطية، وصفها نشـطاء بأنها خطوة 
مهمـة نحو إعـادة ترسـيخ الحريـات وتمثـل إلهاما 
لكيانـات ونقابـات مهنيـة أخـرى راقبـت وسـاندت 

الصحفيني لنجاح انتخاباتهم.
وحرّكت انتخابات نقابة الصحفيني السـودانيني مياه 
التحـول الديمقراطـي الراكـد، ما جعل االقـرتاع الذي 
جرى عىل مسـتوى النقابة ألول مـرة منذ حوايل ثالثة 
عقود يأخذ أبعادا سياسية تفوق تأثرياته عىل املستوى 
املهني، حيث منح األمل ملجتمع تابع العملية االنتخابية 

بكثافة لتجاوز األزمة السياسية املعقدة.
وأعلنت اللجنة املرشفة عىل انتخابات نقابة الصحفيني 
السـودانيني مسـاء السـبت عن فـوز مرشـح قائمة 
”الوحـدة الصحفيـة“ عبداملنعـم أبوإدريـس بمنصب 
نقيب الصحفيني، بإجمايل ٢٠٥ أصوات من جملة ٦٥٩ 
ناخبا هو العـدد الكيل ملن حرضوا االنتخابات بنسـبة 
تصـل إىل ٦٠ يف املئـة، حيـث يبلغ عدد أعضـاء النقابة 
نحو ألف عضو، وتستمر عملية فرز األصوات النتخاب 

أعضاء مجلس النقابة املكون من ٣٩ شخصا.
وواجه الصحفيون صعوبـات عدة للوصول إىل مرحلة 
االقـرتاع واصطدمـوا بالتشـكيك يف مرشوعيتهـا مـن 
جانـب اتحـاد الصحفيـني الـذي تعرض للحل وسـط 
خالفات أسهمت يف تأخري خطوة مهمة بدأ الرتتيب لها 

منذ اإلطاحة بنظام عمر البشري.
وتعد هـذه أول انتخابات للنقابة التـي تعرضت للحل 
عقب انقالب البشـري عىل السلطة يف الثالثني من يونيو 
عـام ١٩٨٩، ومنـذ ذلـك الحـني أضحى هنـاك ”اتحاد 
للصحفيني السودانيني“ سـيطر عليه النظام بتسكني 

عنارص حزب املؤتمر الوطني الحاكم.
وشـهد الوسـط الصحفـي السـوداني انقسـاما حادا 
بني عدد من األجسـام الصحفية قبـل أن تتوافق ثالثة 
أجسام فاعلة عىل رضورة امليض قدما لتحصني مسار 
تدشـني النقابـة وشـهدت الفـرتة املاضيـة جمعيات 
عمومية شارك فيها صحفيون بكثافة كبرية وانتخبوا 
لجنـة لتنقيـة الكشـوف والتجهيز لالنتخابـات إىل أن 

تحقق هدفهم.
وأحدث نجاح االنتخابات واملشـاركة الفاعلة فيها وما 
حظيت بـه من اهتمـام يف الداخل والخـارج حالة من 
الحراك عىل مسـتوى املجتمـع املدني قد تصل أصداؤه 
إىل هيـاكل السـلطة العليـا، ألن النقابة مـن الكيانات 
التي خضعت للنظام السـابق لسنوات طويلة ولم يكن 

الطريق ممهدا أمامها للوصول إىل املرحلة الحالية التي 
بدت فيها ككيان مستقل سيكون له تأثري يف املستقبل 
لجهـة التفاعـل املجتمعي مـع األوضاع السياسـية يف 

البالد.
وعربت القوائم الثالث التي شـاركت يف االنتخابات عن 
التباينات السياسـية بني القوى املختلف، إذ أن ”شبكة 
الصحفيني السودانيني“ لديها خلفية قريبة من الحزب 
الشـيوعي والقوى اليسـارية، فيما يجمـع ”التحالف 
املهنـي للصحفيـني السـودانيني“ أطيافا مـن اليمني 
واليسـار، وضمت مجموعة ”الوحدة الصحفية“ التي 
فاز عنهـا عبداملنعم أبوإدريس بمقعـد النقيب تيارات 
من الوسـط واملهتمني بالتحول الديمقراطي، إىل جانب 

البعض من املحسوبني عىل الحركة اإلسالمية.
وقـال املرشـح عـىل رأس قائمـة الوحـدة الصحفية 
باالنتخابات محمد عبدالعزيز، إن االنتخابات شـهدت 
تنافسـا ديمقراطيا يف أجواء إيجابيـة والجميع توحد 
إلعالء املهنة واالرتقاء بها بعيدا عن أي خالفات أخرى، 
والرابـح األكـرب منهـا الجماعـة الصحفيـة يف املقام 
األول والحـراك النقابي الديمقراطـي، ألن االنتخابات 
سـوف تصبح ملهمة لكيانات ونقابات مهنية راقبت 

وساندت الصحفيني لنجاح االقرتاع.
وأضـاف ، أن النقابات يف السـودان تمثـل حجر زاوية 
يف بنـاء دولة مدنية غـري قابلة لالرتداد، ألنها تشـكل 
الوحـدات األولية لصناعـة يتم من خاللها املشـاركة 
يف القرار السـيايس بشـكل غري مبـارش، وهناك رغبة 
لتجاوز سلبيات تجربة الحكم السابق عرب االتجاه نحو 
تكوين كيانات تكون نـواة لعملية بناء الدولة املدنية.

ويضع سـودانيون النقابة الوليدة تحت املهجر ملراقبة 
مدى قدرتها عىل تجاوز التحديات التي تجابهها، ألنها 
قد توضع يف تحدٍّ مواجهة السـلطة الحاكمة يف الوقت 
الحـايل التي حاولت إفسـاد االنتخابـات بحديث دوائر 
قريبة منها عن عـدم مرشوعيتها. وأوضح عبدالعزيز 

، أن أوىل التحديـات تتعلـق بعـدم وجود مقـر للنقابة 
الجديدة وعىل السـلطة توفري مقر لها أو إرغام اتحاد 
الصحفيـني املحلول تسـليم مقره للمجلـس املنتخب 
الجديـد، وأن الصحفيـني ينتظـرون كيف سـتتعامل 
السـلطة مع النقابة، وهل ستتجه إىل التعاون أم تقف 
حائـال أمام نجاح التجربـة الوليدة؟ويخىش متابعون 
مـن أن تواجـه النقابة أزمـات كيانـات مهنية أخرى 
تأثـرت سـلباً بالخالفـات السياسـية داخلهـا يف ظل 
توقعات بأن يتشكل مجلس النقابة من قوائم وتيارات 
سياسـية مختلفـة، بجانـب مـدى تسـليم السـلطة 

الحاكمة بمرشوعية النقابة من عدمه.
ودعا نقيب الصحفيـني املنتخب عبداملنعم أبوإدريس، 
وهـو مراسـل وكالة األنبـاء الفرنسـية يف  الخرطوم، 
املؤسسـات الدولية واإلقليمية والنقابات النظرية عىل 
مسـتوى العالم، إىل ”النظر لتجربـة نقابة الصحفيني 
السـودانيني التي تعـّرب عنهم ومن ثـم التعامل معها 
عىل أسـاس أنها املمثـل الرشعي“، معتـربا أن تجربة 
إىل  للوصـول  الحقيقيـة  الرغبـة  تؤكـد  االنتخابـات 
الديمقراطية ورسـم الطريق نحـو االنتخابات العامة 

يف البالد.
وتنافس عىل مقعد النقيب ٧ مرشحني من ثالث قوائم 
باإلضافة إىل عدد من املسـتقلني، بينهم سيدتان، بينما 
تنافـس ١١٠ مـن الصحفيـني عـىل عضويـة مجلس 
النقابة. وقالت املرشحة عىل منصب نقيب الصحفيني 
شريين أبوبكر، إن الصحفيني يمرون بظروف استثنائية 
جراء صعوبة األوضاع السياسية واملهنية، وعىل الرغم 
مـن ذلك فإن األجيـال املختلفـة واآلراء املتباينة تالقت 
حول هدف واحد وهو نجاح االنتخابات ووضع أساس 
لكيان يسـتطيع احتـواء العاملني يف مجـال الصحافة 

والدفاع عن حقوقهم.
وأكـدت ، أن النقابـة عليها آمال كبرية للمسـاهمة يف 
تهيئة بيئة العمل املناسـب، باعتبـار أن ذلك عىل رأس 
املطالـب املتفق عليها، فضال عن االرتقاء بمسـتويات 
الصحفيـني عىل مسـتوى التدريـب والتأهيـل وزيادة 
األجـور، وهي مطالب لـن تتحقق بسـهولة، فمازالت 
الطريـق طويلـة وثمة تضحيـات مطلوبـة للحصول 
عليها.وشـددت عـىل أن االنتخابات خطـوة تمهيدية 
لوضـع الربامج التي ستسـري عليهـا لتحقيق أهداف 
الصحفيني، ومن املتوقع أن تشـهد الفرتة املقبلة ضم 
برامـج القوائـم املختلفة يف خطة واحـدة يتفق عليها 
الجميـع لتحديـد األولويات، ومـن املهم توافـر إرادة 
للتوّحد وعـدم تكرار ممارسـات سـابقة تمكنت من 

خاللها البعض من كرس شوكة الصحفيني.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أعلن السفري أحمد رشيد خطابي، 
الدبلومـايس املغربي األمني العام 
املسـاعد رئيـس قطـاع اإلعـالم 
واالتصال بجامعة الدول العربية، 
عن انعقـاد مجلس وزراء اإلعالم 
العـرب يف القاهرة خـالل الفرتة 
املقبـل،  ايلـول   22 إىل   20 مـن 
بجـدول أعمال يتنـاول عددا من 

امللفات املتنوعة.
وقال السفري خطابي، يف ترصيح 
لوكالـة أنبـاء الـرشق األوسـط 
خالل زيارته األخرية إىل العاصمة 
اللبنانيـة بريوت، إن ”اليوم األول 
تخصيصه  سـيتم  لالجتماعـات 
الدائمـة  اللجنـة  الجتماعـات 
وسـيخصص  العربـي،  لإلعـالم 
اليوم التايل النعقاد أعمال املكتب 
التنفيـذي ملجلـس وزراء اإلعالم 
العرب، فيمـا تنعقد االجتماعات 
عىل مستوى الوزراء يف 22 ايلول 

املقبل“.
االجتمـاع  ”أجنـدة  أن  وأضـاف 
متنوعة وغنيـة وطموحة، حيث 
تـم خـالل الفـرتة األخـرية عقد 
سلسـلة مـن االجتماعـات حول 
املطروحـة،  القضايـا  مختلـف 
وذلك يف إطار ما تم يف اجتماعات 
املكتـب التنفيذي الـذي انعقد يف 
مارس املايض ببغـداد، باإلضافة 
إىل عقـد العديد مـن االجتماعات 

حول اإلعالم ودوره“.
املسـاعد  العام  األمـني  وأوضـح 
أن ”أجنـدة اجتماعـات مجلـس 
حافلـة  العـرب  اإلعـالم  وزراء 
باملوضوعـات، منهـا دور اإلعالم 

التطـرف  مكافحـة  يف  العربـي 
واإلرهـاب، باإلضافـة إىل رصـد 
ودراسة تأثري األلعاب اإللكرتونية 
التي تدعـو إىل العنـف واإلرهاب 
عىل األمن املجتمعـي العربي، إىل 
اإلعالمية  الخارطـة  جانب بحث 
ومحـددات  املسـتدامة  للتنميـة 
التعامـل مـع كربيـات الرشكات 
اإلعالميـة الدوليـة، فضـال عـن 
برنامـج (بريوت عاصمة لإلعالم 
مـن  والعمـل   ،(2023 العربـي 
أجـل أشـكال متطـورة للتعاون 

والرشاكة يف الحقل اإلعالمي“.
أن  إىل  خطابـي  وأشـار 
”االجتماعـات سـتناقش أيضـا 
عددا من امللفـات التي تم بحثها 
اإلعالميـة  االجتماعـات  خـالل 
العربية التي استضافتها اململكة 
األردنية الهاشمية الشهر املايض، 
منها سـبل االستفادة من اإلعالم 
التجربتـني  وتقديـم  الرتبـوي 
املرصية واألردنية يف هذا الشـأن 
األجيـال  تحصـني  يف  ألهميتهـا 

القادمـة من النزعـات املتطرفة، 
كما تبحـث االجتماعات مرشوع 
ومرصـد  منصـة  اسـتحداث 
واسـتكمال  عربـي  إعالمـي 
إنجـاز املوقـع اإللكرتوني للجنة 
السـفري  العربي“.وأكـد  اإلعـالم 
أن ”االجتماعات سـتناقش أيضا 
اإلعالم اإللكرتوني وتأثريه ملواكبة 
التحـول الرقمي كباقـي مناطق 
العالم“، وشـدد عىل أن ”القضية 
الفلسـطينية سـتكون حـارضة 
يف االجتماعـات عرب بحث سـبل 
املحافظة عـىل الوضع التاريخي 
والقانونـي والحضـاري والثقايف 

والعمراني ملدينة القدس“.
خطابـي  رشـيد  أحمـد  وختـم 
ترصيحه باإلشـارة إىل أن ”هناك 
رهانـا عـىل هـذه االجتماعـات 
للعمل  إلعطاء ديناميكية جديدة 
اإلعالمي العربي املشرتك، والدفع 
اإلعالمية  باملنظومـة  واالرتقـاء 
العربية لتلبي اهتمامات املواطن 

العربي“.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أعلـن محامـون وحقوقيـون، 
أن الصحفـي املـرصي، أحمـد 
سبيع، وّقع مسـاء اإلثنني عىل 
قرار إحالته للمحاكمة عىل ذمة 
 2019 لسـنة   1360 القضيـة 
حرص أمن دولة عليا، وذلك بعد 
نحو عامني ونصف من الحبس 

االحتياطي.
وقال املحامون، إّن سبيع، وّقع 
قـرار اإلحالـة للمحاكمـة أمام 
إحدى دوائـر اإلرهاب بمحكمة 
جنايات القاهرة، بعد استدعائه 
أمام نيابة أمن الدولة الستكمال 

التحقيقات. 
وكانـت قـوات األمـن املرصية 
قد ألقت القبض عىل سـبيع، يف 
2020 مـن  28 فرباير/شـباط 
محيط مسـجد الحمد بالتجمع 
الخامـس، ليتـم التحقيق معه 
القضيـة  ذمـة  عـىل  وحبسـه 
 2019 لسـنة   1360 رقـم 
حـرص أمن دولـة عليـا، بعدما 

وجهت لـه اتهامـات بث ونرش 
وإذاعـة أخبار وبيانـات كاذبة، 
وإسـاءة استخدام وسـيلة من 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
”فيسـبوك“، ومشاركة جماعة 
لينتهـي  أنشـطتها،  إرهابيـة 
املطاف بإيداعه سجن العقرب.

سـبق  سـبيع  أحمـد  أّن  ُيذكـر 
القبض عليه يف عام 2013 بتهمة 
نـرش أخبـار كاذبـة واالنتمـاء 
القضية  لجماعـة محظـورة يف 

2210 لسـنة 2014/ 59 لسـنة 
2014 كيل، واملعروفـة إعالميـًا 
بـ“غرفة عمليات رابعة“، وظلَّ 
سـبيع قرابـة أربـع سـنوات يف 
الحبـس االنفـرادي إىل أن قضت 
محكمـة جنايـات القاهـرة  يف 
برباءتـه   2017 مايو/أيـار   16
وبطـالن التهـم املوجهـة ضده، 
ليطلـق رساحه بعدهـا قبيل أن 
يعاد القبـض عليه مرة أخرى يف 

فرباير/شباط 2020.
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الزوراء اتصلت باالعالمي كارناس الذي 
يتبوأ اليوم مسـؤولية اذاعة iq واجرت 
معـه الحوار التايل عن مجمل مسـريته 
االعالميـة فقـدم نفسـه اوال فقـال :- 

اسمي كارناس عيل مهدي .
-ال نود ان نتطرق المـور عرقية ولكن 
فقـط للتعريف فانت كردي فييل حدثنا 

عن االجواء االوىل التي انطلقت منها؟
-انـا مواليد بغداد عام ١٩٧٨ من عائلة 
تتكون من ٣ أبناء ( ولدان وبنت ) أخي 
الكبـري هـو املذيـع الرائد رينـاس عيل 
والـذي كان له الدور االكـرب بإدخايل يف 
عالم االعالم اذ كان يسبقني بعامني يف 
هذا املجال حيث كان من اوائل املذيعني 
الـذي عملوا يف اذاعة صـوت الجماهري 
مـن بغداد بعـد اعـادة افتتاحها للمرة 
الثانيـة عـام ١٩٩٦ مـع مجموعة من 
املذيعني امثـال ( محمد صبحي، ووليد 
منعم، وماجد سـليم، وانور الحمداني، 

ونغم منعم، واخرين) .
والدي وخـايل رحمهما اللـه كان لهما 
والفنيـة  الثقافيـة  تنشـئتي  يف  دور 
وزرعا عندي حب القراءة بكل املجاالت 
كونهما شـاعران وملحنـان ومطربان 
كرديـان من الـرواد حيـث تعامال مع 
الكـرد  الـرواد  املطريـن  مـن  العديـد 
والشـباب، وقـد شـجعاني كثـريا عند 
دخويل عالم االذاعة الذي اعشقه وكانا 

خري متابعني وموجهني وناقدين .
حدثنـا عـن بداياتك قبل االنتسـاب اىل 
االذاعـة والتلفزيـون وهـل كانـت لك 

مشاركات او ابداعات اعالمية ؟
قبـل دخـويل االذاعـة عملـت يف مجال 
التصويـر الفوتوغرايف لعدة سـنوات يف 
احد اسـتوديوهات بغداد، وشـاركت يف 
عدة مهرجانات للخطابة انا وشـقيقي 
رينـاس عندمـا كنـت يف الصـف االول 
املتوسـط، ويف عـام ١٩٩٨ دخلت عالم 
االذاعة فعملت بداية يف اذاعة الشـباب 
 (  VOY ) الناطقـة باللغـة االنكليزيـة
وقـد سـاعدني كثـريا املخـرج ومقدم 
الربامـج االسـتاذ ( أحمـد الصالحي ) 
, بعدهـا بعـدة اشـهر انتقلـت للعمل 
باذاعة الشـباب يف قسـم االخبار ومن 
بعدها عملت مسـاعدا للمخرج الرائد ( 
افـا جمال ) يف برامجه املبارشة، بعدها 
انتقلـت العـداد الربامـج حيـث قمـت 
باعداد اول برنامج يل للمذيع الرائد وليد 
منعم وسـهاد ربيع وكان الربنامج من 
اخراج الزميل يارس سامي ‘ خالل هذه 
الفرتة منـذ بداية دخويل كنت اسـتمع 
للمذيعني واتابعهم واقرأ نرشات االخبار 
يف الخفاء دون ان يستمع يل احد، وكان 
مـن يعـرف بهـذا املوضـوع ويتابعني 
االلقـاء  عـىل  ويدربنـي  يل  ويصحـح 
والتقطيع الزميـل املذيع الدكتور عماد 
الدليمـي، بعدهـا بفرتة شـكلت لجنة 
برئاسـة املذيع القدير االستاذ غضنفر 
عبـد املجيد وعضوية كل مـن الزميلني 
عماد الدليمي واياد محسـن وبارشاف 
املخـرج خطـاب عمـر الختبـاري وتم 
قبـويل كمذيع رئييس لالخباريف االذاعة، 
فقمت بقراءة اول نـرشة اخبارية عىل 

الهـواء بتاريـخ ٢٤ – ٦ -١٩٩٨ وكان 
يجلس بجانبـي املذيع القدير االسـتاذ 
محمـد صبحـي كداعـم يل او يف حالـة 
ارتباكـي عـىل الهـواء ليقـوم بتكملة 
النـرشة، ولكن ولله الحمد اكملتها عىل 

احسن وجه حسب رأي االساتذة .

-طيب اول تنسيبك للعمل اين كان ؟
-يف اذاعـة وتلفزيـون الشـباب قسـم 

االخبار .
-اول مادة قدمتها عىل البث ؟

-نرشة االخبار .
-كيف كانـت ردود االفعـال تجاه اول 

عمل قدمته؟
-ردود اثلجت صدري ودعمتني كثريا يف 
بداياتي سواء من زمالئي واساتذتي او 

من االهل واالصدقاء .
-هل مررت بمرحلة مذيع الربط ؟ 

-ال دخلـت مبـارشة بقـراءة نـرشات 
االخبار وعىل الهواء مبارشة .

هل دخلـت االذاعة اوال وهـل عملت يف 
التلفزيون ؟

االذاعـة  يف  كان  االول  دخـويل  -نعـم 
ومـا زلت اعمـل فيهـا، بعدهـا عملت 

يف التلفزيـون كرئيس قسـم للمذيعني 
وقدمـت  وااليـام،  االرشاق  قناتـي  يف 
برامـج نخبوية يف قنـاة العراقية منها 
برنامـج بروتوكول الـذي يهتم بالعمل 
الدبلومايس وعالقة العراق الدبلوماسية 
مع دول العالم من خالل اللقاء بسفراء 
االخـر  والربنامـج  العـراق،  يف  الـدول 
هـو برنامـج اسـاطني الذي يؤرشـف 
تاريخ الصحافـة يف العراق وقد التقيت 

بأساطني الصحافة العراقية .
-اول نـرشة اخبـار تلفزيونيـة كاملة 

قدمتها متى وكيف كانت انعكاسـاتها 
عليك ؟

-اول نـرشة اخباريـة تلفزيونية كانت 
كانـت   ٢٠١١ عـام  االرشاق  قنـاة  يف 
انعكاسـاتها ممتـازة ألن وكمـا تعرف 
اسـتاذ جمـال أن من يعمـل يف االذاعة 
يصقـل موهبته جيـدا فيكـون العمل 

التلفزيوني سهال بالنسبة اليه .
-هل شـاركت بحـوارات اذاعية – مع 

من واين قدمت ؟
-نعـم عملـت الكثـري مـن الحـوارات 
السياسـية مع العديد من الشخصيات 
السياسـية من الصـف االول تجاوزت 
أكثر مـن ٣٠٠ حوار اذاعي توزعت بني 

اذاعتي الناس وديموزي .
-هل شاركت كمذيع بنقل حدث او اي 

عمل خارج الدائرة ؟
مهرجانـات  بعـدة  شـاركت  -نعـم 
كعريف حفل يف العديد من املهرجانات 

الرسمية.
-اول اساسـيات املذيـع واملقـدم هـي 
اللغـة هل عانيـت من موضـوع اللغة 

وكيف تخطيت هذه املسالة ؟
اصعـب  مـن  هـو  اللغـة  -موضـوع 
املواضيـع التـي تواجـه املذيـع، وعليه 
يجـب ان يتسـلح املذيـع باللغـة النها 
مـن اهـم االدوات واصعبهـا يف هـذه 
املهنـة، وكان الفضل الكبـري يف تقوية 
لغتـي هـو االسـتاذ الراحـل املصحـح 
اللغوي ( حسـن القريـيش – ابو العال) 
فقـد ازعجتـه كثـريا بأسـئلتي رحمه 
الله، باالضافـة اىل متابعة الزمالء يل يف 
بداياتي منهم االسـتاذ صباح محسـن 
واالسـتاذ وليد منعم وشقيقي ريناس 
واالسـتاذ غضنفر عبد املجيد واالستاذ 

عماد الدليمي.

الشـارع  يف  بمشـاكل  مـررت  -هـل 
كشـخصية معروفـة ومرئيـة ام كان 

انعكاسها ايجابي ؟
-برصاحـة لم أمـر بمثل هكـذا موقف 
كونـي اذاعـي بالدرجـة االوىل وعمـيل 
التلفزيونـي وظهوري فيـه قليل جدا، 

ولكن عىل مسـتوى االسـم اعتقد ولله 
الحمد وبشـهادة االخرين أن له تأثري يف 

الوسط االعالمي .
-اين تضع نفسك من بقية املذيعني؟

-اسـاتذتي والجمهور هو من يضعني 
يف املكانة التي استحقها.

-هـل العمـل التلفزيونـي اسـهل مـن 
االذاعي او العكس؟

-العمل االذاعي اصعب من التلفزيوني 
النـك تتعامـل مـع املتلقي عـن طريق 
الصوت ال غري وهذا يتطلب جهدا وقدرة 
وموهبـة لـدى املذيـع القنـاع املتلقي 
بالبقاء واالسـتماع اليك، اما التلفزيون 
فهناك عنـارص كثرية تشـتت انتباهك 
وال تركـز عىل االداء وال عىل الصوت وال 

عىل اللغة .
-هل شاركت باعداد برنامج اذاعية ؟

-كل برامجـي التـي قدمتهـا هـي من 
اعـدادي وتقديمـي، وسـاهمت باعداد 
الكثـري مـن الربامج للزمـالء يف االذاعة 

والتلفزيون .
-حدثنا عن أهم برامجك االذاعية ؟

-كل الربامـج التـي قدمتهـا هـي من 
وجهة نظـري كانت مهمـة اذكر منها 
برنامج عام قضيتـه يف العراق يتحدث 
عن تجربة بـول بريمـر الحاكم املدني 
يف العراق وقد قمـت باعداده وتقديمه 
عىل مدى ١٤٠ حلقـة، ولكن من اقرب 
الربامج اىل قلبي هو برنامج همسـات 
دافئـة وهـو الربنامج الوحيـد الذي لم 

يكـن من اعـدادي بـل كان مـن اعداد 
الشـاعر الكبري االسـتاذ عريان السـيد 

خلف وباللغة الفصحى.
-كيف ترى مذيع ومذيعـات اليوم ازاء 

ما كنت تراهم سابقا؟
-فيهـم القليـل ممـن تـدرب بصـورة 
صحيحة ويمتلك ادواته املهنية من لغة 
واداء وتقطيـع ومخـارج حـروف، اما 

الغالبيـة منهم هم بعيـدون عن اصول 
املهنـة وقد دخلوا عالـم االعالم بطريق 
الصدفة او بالواسـطة وهذا ما ادى اىل 

استسهال عمل املذيع مع االسف .
-هـل املذيـع يجـب ان يقـرأ ويطالـع 

لتطوير نفسه؟
-بالتاكيـد هـذا جـزء مهـم يف حياتـه 
املهنيـة الن املذيـع ليـس بــ ( ببغاء ) 
يقرأ مـن يعطى له عليه ان يشـارك يف 
اعداد وتحرير الخـرب ومتابعة االحداث 
واالطالع عىل ما يدور من حول بشـكل 
دقيـق الن املسـؤولية تقع عـىل عاتقه 

بالدرجة االوىل .
-حدثني عن املناصب التي شغلتها ؟

-انـا عملـت يف اماكن عديـدة وتكلفت 
بمسـئوليات معينة منها مديـر راديو 

الناس ٢٠٠٤ – ٢٠٠٧.
   مدير راديو ديموزي ٢٠٠٧ – ٢٠١٤

   مدير راديو اور ٢٠١٤ -٢٠١٩
  مدير راديو اي كيو ٢٠٢٠ – وما زلت 

  كما عملت العديد من االفالم الوثائقية 
ملحطات عربية وعاملية ومحلية.

- وعملـت مديـر مركـز بغـداد لإلعالم 
(للتطوير االعالمي )

- مديـر حمالت اعالميـة ملجموعة من 
النواب لدورتني السابقة والحالية.

- مذيع أول يف جمعية املذيعني العراقيني 
سابقا ( اتحاد االذاعيني والتلفزيونيني 

حاليا ).
الفنانـني  نقابـة  يف  عامـل  عضـو   -

العراقيني ( املركز العام )
-هل دخلت دورات معينة ؟

-نعم دورات عديدة منها.
واالعـالم  الثقافـة  وزارة  -دورات 
املتخصصة باللغة من عام ١٩٩٨ لغاية 

٢٠٠٣ بمعدل دورتني كل سنة .
فردريخايـربت  مؤسسـة  دورات   -٢
االملانية املتخصصة بمنظمات املجتمع 

املدني يف عمان ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ 
االملانيـة   DW ٣- دورتـان ملؤسسـة 
االعالمية املتخصصـة بإعداد وتقديم 
يف  الحديـث  االعـالم  ودور  الربامـج 

سوريا ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧
اللبنانيـة   MTV مؤسسـة  دورة   -٤
بالتعاون مـع السـفارة االمريكية يف 

بغداد واملقامة يف بريوت ٢٠١١
-الجوائز والهدايا لطفا ؟

-عديـدة منهـا افضـل مذيـع اخبار 
 ٢٠٠٦  -  ٢٠٠٥  -  ٢٠٠٣   : لألعـوام 
 - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ - ٢٠١١ - ٢٠١٢  -

٢٠١٤ - ٢٠١٥ - ٢٠١٦ - ٢٠١٧
قنـاة  بروتوكـول  برنامـج  افضـل 

العراقية العامة ٢٠٢٠
أفضل برنامج أساطني قناة العراقية 

العامة ٢٠٢١
باإلضافة اىل العرشات من كتب الشكر 
الرسـمية من وزارات ودوائـر الدولة 

واملؤسسات التي عملت بها
 ،(RP news) كرمت إذاعة الـرأي العام
مقـدم الربامج االذاعيـة كارناس عيل، 
بجائزة درع االبداع كأفضل مذيع اذاعي 
للعام الحايل ٢٠١٨ حسـب االسـتفتاء 
الذي اجرته االذاعة مؤخرا عىل موقعها 

االلكرتوني.
جاء فيـه :- اذاعـة الرأي العـام تنرش 

نتائج استبيانها السنوي لهذا العام
الـرأي العـام تكـرم وكالـة املعلومـة 

االخبارية بجائزة درع االبداع
وكانـت الرأي العـام، أعلنت عن اطالق 
استبيانها السنوي ألفضل التخصصات 
األعالمية املحلية والذي أجرته بمناسبة 

ذكرى تأسيسها.
-هل تود ان تضيف شيئا ؟ 

-أتمنـى أن يهتم اصحاب املؤسسـات 
االعالميـة بانتقـاء من يظهـرون عىل 
الشاشـة ألنها مسـؤولية كبرية وتمثل 
صـورة وهوية البلد، واود ان اقول ( إن 
الطبيـب الفاشـل يقتل مريضـا واحدا 
, واملذيـع الفاشـل يسـمم املاليني) ويف 
النهاية اود أن اشكرك استاذ جمال عىل 
هذا الحوار الشـيق ويل الرشف أن يقوم 
بمحاورتـي اسـتاذ بمكانتـك املهنيـة 
وبتاريخـك االعالمـي ممتن جـدا منك، 
وتحية لجريدة الزوراء الغراء ولقرائها 

املحرتمني .
-شـكرا لك متمنني لك التوفيع ولعملك 

التطور واالزدها .

بدايته كانت يف اذاعة صوت الشباب التي انطلقت ما قبل سقوط النظام نهايات عام ٩٨ بدأ اول 
عمل له فيها بقسم االخبار االذاعية كمساعد محرر ثم منصتا عىل التقارير االذاعية بعد انتقل 
اىل قسم االخراج االذاعي وعمل كمساعد مخرج ثم حصل عىل درجة مخرج اذاعي ثم تحول اىل اعداد 
الربامج االذاعية فاعد منها ثم عاد اىل قسمه األول الذي عمل فيه محررا فاصبح محررا الخبار االذاعة 
انذاك كان ذلك يف ٢٤-٦-١٩٩٩ ثم اصبح مذيعا لالخبار السياسية فيها وبعد مدة اقتنعت ادارة االذاعة 
فكلفته ان يكون مديرا لها وما زال حتى االن يقرأ نرشات االخبار اما بعد ٢٠٠٣ فقد استمر كارناس عيل 

بعمله االعالمي مستعينا باخيه االعالمي االكرب ريناس عيل فتبوأ مسؤولية اذاعة الناس وراديو 
ديموزي وراديو اور وقدم عددا من الربامج يف قناة العراقية العامة .

ذاكرة
www.alzawraapaper.com9
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Ï‰◊@fiaÎ@¿bñã€a@Úybé
يف سـنة مـن سـنوات العمـل االذاعي 
والتلفزيوني كنت قد عملت ريبورتاجا 
اذاعيـا حول سـاحة الرصـايف وكيف 
تمركز فيهـا ال كنو من باعة الفواكه 
املعروفـني الذين كانت ارقـى العوائل 
ومنهـم  منهـم  تتبضـع  البغداديـة 
عائلـة نوري السـعيد رئيـس الوزراء 
العراقـي يف حكـم امللكيـة ومن خالل 
ذلـك االسـتطالع التقيـت بعضا ممن 
بقي وكان معارصا اىل ال كنو. واليوم 
يف موضوعنـا هذا نتحـدث عن بعض 
درابـني تلك املنطقـة العيـدة يف بغداد 

واقصـد بهـا منطقة سـاحة الرصايف 
املطلة اىل شـارع الرشـيد وبعض من 
ذكرياتهـا فببعد االنتهاء من سـاحة 
الرصـايف تأتـي دربونة الدشـتي التي 
يسـكن فيهـا ال كنو البقالـون منهم 
وغـري البقالـني ودربونة الدشـت هي 
الدربونـة الوحيـدة يف هـذه املنطقـة 
التي ينظم فيها موكب عزاء عاشوراء 
(السـبايا) برئاسـة عبود كنو وادارة 
علوان مدرع الشـاعر الشـعبي وكان 
مركز تجوال الناس  نفس الدربونة مع 
الذهاب إىل مدخل سـوق الصفافري ثم 

ترجع إىل محلة االمام طه ثم يف االزقة 
التي تسمى اآلن (عكد الجام) ثم تعود 
إىل الدشـتي وتتفـرق ثم يأتـي حمام 
(بنجـة عـيل) ويـكاد يختـص بأهايل 
وعمال سـوق الصفافري والشـورجة 
وسوق البزازين ثم خان فتح الله عبود 
ثم مدخل سـوق الشـورجة ثم جامع 
مرجـان الـذي كان جـداره متصـال 
بالشـارع مبارشة وقامـت الحكومة 
بهدمه بحجة انه مائل لالنهدام وكان 
مائـال فعـال وقيـل أن البلديـة رسبت 
املاء إىل األساسـيات فجعلته يميل ثم 

هـدم وارجع الجدار الجديد عدة امتار 
إىل الوراء فأصبح الشـارع أكثرعرضا 
وجعلـت له رصيفا واسـعا امام البنك 
املركزي العراقي ولقد كانت املناوشات 
وأمانـة  الحكومـة  بـني  مسـتمرة 
العاصمة بشـأن جامـع مرجان الذي 
يدخل كالقـوس يف الشـارع وحاولت 
تهديمه عدة مرات لوال وقوف مديرية 
اآلثـار العامـة والعلمـاء واملثقفني يف 
بغداد ضد الفكرة ومن الطريف أن أحد 
أمناء العاصمة عقـد مؤتمرا صحفيا 
يف قاعـة األمانة وقال (إني اسـتغرب 

هـذا االهتمام الشـديد بجامـع عتيق 
خرب وأنا مسـتعد أن ابني مكانه بعد 
تهديمـه جامعا أكرب وافخـر فلم هذا 
اإللحاح والتمسـك بـه؟) وهكذا فقد 
طلعـت الجرائد يف اليوم الثاني تشـيد 
بذكاء هـذا األمني وثقافته وتمسـكه 
باملحافظة عىل الرتاث أكثر من تمسك 
(املس بل) التـي رفضت تهديم جامع 
مرجـان ألنه اثر ثقـايف تاريخي، ومع 
هذا فقـد أنعمت عليـه الحكومة بان 
نقلتـه إىل وظيفة مهمـة كبرية أخرى 

يف الدولة.
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من املمكن مع مرور سنوات الزواج، 

وزيـادة املسـؤوليات عـىل الزوجني، 

أصبحـوا  بأنهـم  البعـض  ُيفاجـأ 

غرباء، حيث تاليش الشـعور باأللفة 

واالنسـجام بـني الزوجني له سـبب 

رئيس، هـو عدم االهتمام بالتواصل، 

والتواصل ال يعني مجرد الحديث عن 

أحـوال األرسة ومتطلبـات األطفال، 

وإنمـا يعني إعطـاء األولوية لقضاء 

وقـت خـاص معـاً، وهي عـادة لها 

مفعول السحر عىل العالقات.

و إذا كنِت غـري ملتزمة بقضاء وقت 

خاص مع زوجـك، أو ال تعطني األمر 

أولويـة يف حياتك، فاألسـباب التالية 

سـوف تدفعـِك لالهتمـام وااللتـزام 

بقضـاء وقت خاص مع زوجك، وفق 

(نواعم).

-1 الوقت الخاص يشعر زوجك بأنِك 

تقّدرين وجوده

تخّيـيل لـو أهتم زوجك بـكل يشء يف 

حياتكمـا الزوجيـة، مـا عـدا قضاء 

وقت معِك، بالتأكيد سـوف تشعرين 

بعدم األهمية وعـدم التقدير، وكذلك 

األمر بالنسـبة إليه، لذا فـإن إعطاء 

األولويـة لقضـاء وقت خـاص معه 

يشـعره بأهميته يف حياتك، وتقديرك 

لوجوده.

-2 الوقـت الخاص يتيح لكما فرصة 

التواصل املستمر

الزوجـني  لتفاهـم  مهـم  التواصـل 

الحواجـز  فيذيـب  وانسـجامهما، 

والظنـون  التفاهـم  سـوء  ويمنـع 

السـيئة، وهنـا تأتـي أهميـة الوقت 

الخاص مـع زوجك، حيث يتيح لكما 

الوقـت الخـاص إمكانيـة التواصـل 

بانتظام واستمرار.

-3 الوقـت الخاص يسـاعدكما عىل 

استيعاب التغيريات

الـزواج عالقـة طويلـة األمـد، عـىل 

مدار سـنوات الزواج يصبح الزوجان 

أكثـر نضجـاً، وتتغـري الشـخصيات 

والتفضيـالت، وإذا لم يسـتوعب كل 

طرف تغيريات اآلخر ويكون عىل علم 

بها، فسوف يشعران بأنهما غريبان، 

لـذا فالوقـت الخـاص مـع زوجـك 

يساعدكما عىل اسـتيعاب التغيريات 

التـي تحـدث لـكل منكما عـىل مدار 

سنوات الزواج. 

-4 الوقت الخـاص يظهر ألطفالكما 

التقدير املتبادل بينكما

زوجـك  مـع  خـاص  وقـت  قضـاء 

وتقاربكما، يرسل رسالة غري مبارشة 

لألطفال بـأن األرسة مسـتقرة، وأن 

التقدير متبادل بني والديهم.

عـىل  يحافـظ  الخـاص  الوقـت   5-

السعادة واالستقرار

قضـاء وقـت ممتـع وحميمـي مع 

زوجك، تتبادالن فيه املشاعر واألفكار، 

وتتشاركان األشـياء البسيطة، يعزز 

العالقة بينكما ويحافظ عىل السعادة 

واالستقرار.

كشـفت الطبيبة ماريا ديوجيفا، خبرية التغذية 

الروسـية أن الشـخص السـليم يجب أن يتناول 

الطازجـة  الخـرضوات  مـن  غـرام   400-500

واملطبوخة يوميا.

و لفتت األخصائية إىل أن الشـخص السليم يجب 

أن يتناول ما ال يقل عن 400 غرام من الخرضوات 

يف اليـوم كما يجـب اتبـاع نظـام غذائي صحي 

ومتنـوع، حيـث قالـت: ”يفرتض أن الشـخص 

السـليم يجب أن يتناول عىل األقل 400 غرام من 

الخـرضوات يف اليوم، والكميـة املثالية هي 500 

غـرام وأكثر ومـن األفضل تناولهـا طازجة، ألن 

املعالجـة الحرارية تدمر بعض املواد املفيدة، مثل 

.“С فيتامني

و أضافـت“ كلما تنوع طبـق الخضار، كان أكثر 

فائـدة للصحـة، لذلـك يجـب أال ننىس الكوسـا 

والباذنجـان ومخلـل امللفـوف والجـزر والبنجر 

وكذلك األسماك ومنتجات األلبان“.

و تابعت“ الكمية املثالية من األسماك واملأكوالت 

البحرية للشخص السليم هي مرتني يف األسبوع، 

عىل أن تكون إحداها أسماكا دهنية، مثل الرنجة 

واملاكريل والسلمون وغريها، هذه األسماك غنية 

بأحمـاض أوميغا3- الدهنية غري املشـبعة، التي 

تخفض خطر اإلصابة بأمـراض القلب واألوعية 

الدموية“.

و أكـدت عىل رضورة أن يحتـوي النظام الغذائي 

عىل مصدر للكالسيوم الرضوري لصحة العظام 

والوقايـة من مرض هشاشـة العظام، فمن من 

الـرضوري تنـاول 3-2 حصـص مـن منتجـات 

األلبـان يف اليوم للحصول عىل كمية الكالسـيوم 

الالزمـة- كـوب من الحليـب، 125 غـرام زبادي 

و30 غـرام مـن الجبنـة توفر كمية الكالسـيوم 

املطلوبة.

يعمل إضافة الورود يف النزل عىل تجميله وإضافة 

رونـق وجاذبية يف املكان، ويسـتدعي البحث عن 

طرق االعتنـاء بالنباتـات املذكورة، عـىل الوجه 

األمثل.

يف السطور اآلتية، عدد من الخطوات الفّعالة التي 

تساعد يف االعتناء بالورود، بطريقة مثالّية.

1 ُينصح برضورة سـقي الـورود كّل صباح، مع 

اإلشـارة أن الـورود تحتـاج إىل الكثري مـن املاء، 

وأن الصبـاح هـو الوقت املفّضل لسـقي النبات، 

ألن الشـمس سـتبّخر أي ماء باق عـىل األوراق، 

علًمـا أن املـاء عىل األوراق قد يـؤدي إىل العفن أو 

الفطريات.

لـذا، يسـكب املاء عـىل قاعـدة النبـات، حّتى 5 

ـا يف الخارج أّما  سـنتيمرتات، إذا كان الجـّو جافًّ

خالل فصيل الخريف والشتاء، فيمكن ري الورود 

بمعّدل أقل، أي سقيها ملرة واحدة يف األسبوع.

2. ُيضـاف حّتـى 10 سـنتيمرتات من النشـارة 

الطازجـة يف بدايـة موسـم النمـّو، مـا يضمـن 

احتفاظ الورود بالرطوبة ويمنع نمّو األعشـاب 

الضـارة، فالنشـارة رائعـة للـورود، األمـر الذي 

ُيحافظ عىل النبـات رطًبا قبل حلول موعد الري، 

ويحمـي النبات مـن الربد،  و يمكـن العثور عىل 

النشـارة يف متجـر البسـتنة، مع اإلشـارة إىل أن 

النشـارة تشـتمل عـىل: رقائق الخشـب والقش 

والعشب املقطوع.

أضف إىل ذلك، يمكن أيًضا استخدام لحاء الخشب 

الصلب املقّطع أو قشور حبوب الكاكاو، يف حالة 

الرغبة يف إضافة ملسة زخرفّية.

و يمكـن اسـتخدام املقّص لقطـع األوراق امليتة 

للحفـاظ عىل صحة الـورود، وإبعـاد الفطريات 

التـي تحـّد النمـو الجديـد للنبـات، مـع أهّمية 

الفحص بانتظام، بحًثا عن األوراق املذكورة.

يعترب شهر أغسـطس هو شعر التوعية 
بتسـاقط الشـعر، ورغـم أن كثـريا من 
الرجال يعانون من الصلع بسبب التقدم 
يف العمر، إال أن األمر أحيانا مرتبط بحالة 
صحيـة مـا، وهـو مـا يحـدث أيضا مع 

النساء.
و تؤدي الثعلبة البقعية تسـاقط الشـعر 
مرتبـط  اضطـراب  هـي  دائـم  بشـكل 
باملناعـة الذاتيـة، ويمكـن أن يؤثر  عىل 
مصابني بأمراض مثل البهاق والصدفية 

وأمـراض الغـدة الدرقية، و هنـاك أيضا 
عـدوى القوبـاء الحلقيـة، التـي تصيب 
فروة الـرأس، وتبدأ بظهـور نتوء هناك، 

ليبدأ بعدها الشعر بالسقوط.
ويؤثر تساقط الشعر عىل 8 ماليني امرأة 
يف بريطانيا وحدها، ويرد ذلك -يف نسـبة 
كبرية منهـا- إىل القوبـاء الحلقية، التي 
تنتج عـن األدوية والصدمـات واإلجهاد 

العاطفي والجسدي.
وتقول العاملة املتخصصة يف الشـعر، ليزا 

توماس، إنـه عىل الرغم من أن تسـاقط 
الشـعر مقلـق، لكـن ال يجب أن نشـعر 
بالذعـر حيالـه، حيـث إن الذعـر يمكن 
أن يفاقم املشـكلة، ليضـع املرء يف حلقة 

مستمرة من تساقط الشعر.
وأوضحـت أنـه يف حـال كان لـدى املرأة 
القوباء الحلقية فإنها ستستمر 3 أشهر، 
وخالل هذه الفرتة يكون الشعر يف مرحلة 

تساقط أو ضعف عام.
وعـادة ما يكـون األمـر نتيجة مسـبب 

وقع قبل 3 أشـهر، مثل االجهاد أو نقص 
التغذيـة أو أدوية جديدة، وربما يسـاهم 

مرض ”كوفيد- 19“ يف تساقط الشعر.
وقالـت الطبيـة: ”إن أفضـل يشء تقوم 
به النسـاء لوقف هذا الداء هو املحافظة 
عـىل الصحة الجيدة، مثـل تناول الطعام 
الصحـي ورشب كميـة كافيـة مـن املاء 
والحصول عىل قسـط كاف من النوم ويف 
حـال لم يطرأ تحسـن بعد ثالثة أشـهر، 

يجب أن ترى املرأة طبيبا متخصصا“.
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املقادير

1فخذ خروف صغري

2 حبة جزر مقطعة مكعبات 

كبرية

مقطعـة  كوسـة  حبـة   4

مكعبات كبرية

كبـرية  بطاطـس  حبـة   3

مكعبات كبرية

2 حبة بصلة كبرية مفرومة

1 ملعقة صغرية فلفل أسود

1 ملعقة كبرية ملج

1 بازالء

رشة جوزة الطيب

طريقة التحضري

- احـرضي فخـذ الخـروف، 

وقومـي بعمل شـوق طولية 

بسيطة فيها، ثم تبليه بالبصل 

وامللح والفلفل األسود وجوزة 

الطيب واتركيه جانياً.

- اغسـيل الخضـار املقطـع 

وصفيه كل عىل حدة.

- حمـي الفـرن عـىل درجـة 

حرارة 180درجة.

- احرضي قارب مناسـب ثم 

ضعي فيه فخذ الضأن ولفيه 

بـورق األلومنيوم، وضعيه يف 

الفرن.

- يف قدر مناسـب بـه ملعقة 

الجـزر  ضعـي  الزبـدة  مـن 

والبطاطس والبازالء وحركي 

جيداً واتركيهـا ملدة دقيقتني 

عىل نـار هادئة، ثـم أضيفي 

الكوسـة وحركي بعـد تتبيل 

امللـح  الخضـار بقليـل مـن 

والفلفل.

وأزيـيل  الفـرن  افتحـي   -

األلومنيوم وأضيفي الخضار 

الخـروف واتركيـه  إىل فخـذ 

حتـى ينضـج معهـا ويحمر 

لونها.

- قدمـي فخـذ الخـروف مع 

األرز األبيض والسلطة.
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ُيعد املاء العنرص األبرز من عنارص الحياة، حيث ال يمكن لإلنسان أو 

الحيـوان أو النبات العيش دون هذه املـادة الحيوية، بينما ينذر تغري 

املناخ بواقع جديد يف العالم.

وُتعترب األمطار أحد أهم مصادر املياه عىل سطح األرض، فهي الرافد 

الرئيس للبحريات واألنهار واملياه الجوفية.

ولكن يبدو أن هذا املصدر الرئييس للمياه بات غري آمن، وهو ما أكدته 

دراسـة حديثة أجرتها جامعة سـتوكهولم يف السـويد، وأظهرت أن 

مياه األمطار لم تعد صالحة للرشب يف ”كل مكان عىل وجه األرض“، 

بسـبب إحتوائها عىل مواد كيميائية خطرة، تسـمى ”مـواد اإلكليل 

.“PFAS” املشبع بالفلور ومتعددة الفلور أو ما ُيعرف اختصاراً بـ

وقالت الدراسـة إنه من الصعـب تحديد جميع اآلثار الصحية طويلة 

األمـد للتعـرض ملـواد ”PFAS“، ألنهـا تشـمل العديد مـن املركبات 

املختلفة، مؤكدة أن انتشارها يشكل خطراً عىل صحة اإلنسان.

وتقـول الخبرية البيئيـة فيفي كّالب ،إن مواد ”PFAS“ تسـتخدم يف 

العديـد مـن الصناعات، مثـل تغليف املـواد الغذائيـة واإللكرتونيات 

ومسـتحرضات التجميـل، وهي تنبعـث يف الهواء مـن املعامل أثناء 

عمليات التصنيع، ومنها تصل إىل الغالف الجوي، لتعود اىل األرض عىل 

شـكل ”أمطار حمضية“ تترسب إىل املياه الجوفية ومياه املحيطات، 

وبالتايل فإن السماء تعيد سموم البرش لألرض مع األمطار.

وتضيـف كّالب أن ”املخيف“ يف الدراسـة، هـو أن الباحثني وجدوا أن 

هـذه املـواد الكيميائية، قد انتـرشت يف جميع أنحـاء الغالف الجوي 

و“كل مـكان عـىل وجـه األرض“ وحتـى األماكن التـي كانت تعترب 

نقيـة مثل القارة القطبية الجنوبية أو أنتاركتيكا، مما يعني أن نوع 

التلـوث هذا يأتي من أماكن بعيـدة وتحمله الغيوم وتذهب به اىل كل 

الكرة األرضية.

وبحسـب الخبرية كّالب فإنه عندما تصبـح األمطار حمضية تصبح 

غري صالحة للرشب، كما أنها تتسـبب بالرضر للرتبة، داعية اىل عدم 

تحميـل املسـؤولية فيما يحصـل للمصانع فقط، فهناك مسـؤولية 

يتحملها اإلنسان، من خالل استخدامه للمبيدات واملغذيات الزراعية 

مثـل النيرتوجني والفوسـفور التي تترسب للميـاه الجوفية فرتتفع 

أيضاً من حموضتها.

مـن جهتـه، يقول بـدوي رهبان وهـو أخصائي يف آثار تغـري املناخ 

والكوارث الطبيعية إن دراسة جامعة ستوكهولم أتت لتقول إن مياه 

األمطار ليسـت سـليمة كالسـابق، وبالتايل عىل املجتمـع أن يتحرك 

إلنقاذ الوضع.

ويضيـف بدوي رهبـان الذي كان يشـغل مديـر الحد مـن الكوارث 

الطبيعيـة يف اليونيسـكو، إن الحـل لهذه املشـكلة ال يمكن أن يكون 

نتـاج عمل فردي، بل هو قرار دويل يجـب أن يتخذ قبل فوات األوان، 

مشـرياً اىل أن الوضع يتطلب مقاربات واسـرتاتيجيات شـاملة تعيد 

النظر بطريقة عمل املصانع واستخدام مواد صديقة للبيئة والبرش، 

واالعتماد اكثر عىل الطاقات املتجددة والنظيفة.

ولفـت رهبـان اىل أن موضوع تلوث مياه األمطـار مرتابط، ”فعندما 

نحمي الغالف الجوي من انبعاثات املعامل فإننا نحمي مياه األمطار 

والرتبـة وامليـاه الجوفية واملحيطـات من التلوث، ونسـاهم يف جعل 

مواردنـا الطبيعيـة أنظـف، باإلضافة اىل حمايـة املجتمع من تفيش 

األمراض، خصوصاً أن املاء يحيي جميع نشاطات البرش“.

يعاني الكثري من األشـخاص من ألم 
يصيـب أقدامنا من وقـت آلخر، ويف 
الغالـب فإن هذه اآلالم ال تسـتدعي 
القلـق، و لكـن طبيبا كشـف أنه يف 
حال عانى الشـخص مـن مجموعة 
من األعـراض بالقـدم وكان مصابا 
بالسـكري، فعليـه التوجـه فورا إىل 

املستشفى.
أكثر  ويعتنـي املصابون بالسـكري 
مـن غريهـم بأقدامهـم، ألنهـم قد 
يعانـون ممـا يعـرف بـ“االعتـالل 
العصبي السـكري“، وهـو نوع من 
تلف األعصاب الذي قد يؤدي إىل تلف 
األعصـاب يف مختلف أنحاء الجسـم 

خاصة يف الساقني والقدمني.
ويحدث االعتالل العصبي السـكري 
متى ارتفعـت مسـتويات الكرس يف 
الـدم، حيث تؤدي مع مـرور الوقت 
إىل تدمري األعصاب يف الجسـم، حيث 
املشـكلة  بهـذه  املصابـون  يشـعر 
الصحيـة بخـدر وبألـم وكأن اإلبـر 
تنغـرز يف الجسـم، والخطري يف األمر 
أنه عندما يفقد الشخص اإلحساس 

يف قدمـه، فإنه لـن يالحظ يف الغالب 
الجرح الذي يصيبه.

وُينصح مرىض السكري بمراقبة أي 
جروح أو تقرحات أو بقع حمراء أو 
بثور مليئة بالوسـائل أو التشوهات 
التي تصيب األظافـر، فهذه كلها قد 

تـؤدي إىل اإلصابة بعـدوى أو تعفن 
الدم وربما تقود إىل برت األعضاء.

الغـدد الصماء  ويقـول استشـاري 
والسـكري مشـتاق عبـد الرحمـن 
إنـه يمكـن اإلشـارة إىل هـذا األمـر 
بـ“هجـوم القـدم“، ويوضـح أنـه 

”مصطلح حاولنا اسـتخدامه إلبراز 
أهمية التدخل املبكر يف مرض القدم، 
و يف العـادة يحـدث أن يأتي املريض 
إىل املستشفى بقدم حمراء متورمة، 
مصابـة بتقـرح ملتهـب يمكـن أن 

ينترش برسعة“.

ويمكن أن يؤدي هذا األمر إىل اعتالل 
صحة املريض بشكل كبري، ويصيبه 
بما يعرف بـ“تعفن الدم“، وهو أحد 
األسـباب املؤدية إىل الوفاة إذا لم يتم 
التعامـل معه برسعـة، وقد يؤدي يف 
حالـة أقل خطـورة إىل بـرت األقدام، 

بحسب الطبيب مشتاق.
ال  األشـخاص  بعـض  أضـاف“  و 
يدركـون أن األعراض التـي يعانون 
منها قد تكون مميتة، و إن املسعف 
لـن يقدم لـك العـالج الصحيـح إذا 
لم يعـرف أنـك تعاني مـن ”هجوم 

القدم“.
إذا كان  أنـه  إىل  الطبيـب  ويخلـص 
الشخص مصابا بالسـكري أو لديه 
اعتـالل عصبـي ويواجـه خـدرا يف 
القدمـني أو الحـظ وجـود تقرح أو 
تورم هناك، فهـذا يعني أنك مصاب 
أنسـجة يف  بـ“الغرغرينـا“ (مـوت 
بعـدوى  اإلصابـة  نتيجـة  الجسـم 
خطرية وقد تستدعي برت األعضاء)، 
ويجب التوجه إىل املستشفى فورا يف 

هذه الحالة.
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هـل تعلـم أن ُفقـدان الوعـي 
َيحُدث بعد ُمدِّة 10-8 ثواٍن من 

ق الدم إىل الدماغ.  ف َتدفُّ توقُّ
الحبـل  طـول  أن  تعلـم  هـل 
 45 الشوكي لإلنسـان ُيساوي 
الرجـال و43 سـم يف  يف  سـم 

النساء. 
الخاليـا  عـدد  أن  تعلـم  هـل 
املُستقبالت لحاسـة الشم عند 
 40 اإلنسـان ُتسـاوي تقريبـاً 

مليون خلية. 
هـل تعلـم أن القيـام بتنـاول 
يقـوم  يوميـاً  الخـرضاوات 
بتحسني ِصحة الجسم، وُيقلِّل 

مـن مخاطـر اإلصابـة بأمراض 
عديدة. 

هـل تعلم أن عملية اتِّباع َنَمط حياة ِصحي ُتعّد أفضل طريقة لخسـارة 
الوزن وتحسني ِصحة الجسد. 

هـل تعلم أن نظرية االنفجار الكبري َتُنص عىل أن الكون بدأ منذ مليارات 
السنني بانفجار كبري جداً. 

د املاء هي 32 فهرنهايت. هل تعلم أن درجة حرارة َتجمُّ

·ÄÄÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ

غزل عراقي
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أبـــــــراج

األنشطة الجماعية والتطوعية ربما ال تجعلك 
راضيا عن نفسـك كاأليام املاضية. ربما تكون 
مضطربـا ومتوتـرا إىل حد ما. تشـعر بالتوتر عند 
االختـالط ببعـض األشـخاص ولذلك تفضـل الجلوس 
بمفردك. كل القضايا التي تناقشها مع من حولك تبدو 

تافهة ومملة.

هناك احتمالية لتطوير أدائك املهني من خالل توظيف 
مهاراتـك التكنولوجيـة. ربما تفتح لك هـذه املهارات 
أبوابا جديدة ومجـاالت مختلفة وتمهد لك الطريقة لتزيد 
مـن دخلك الشـهري. ربما يتحـول مجموعة مـن األفراد إىل 

أصدقاء بفضل قدرتك عىل التواصل املستمر معهم.

ربمـا تدخـل يف نقاش حاد مـع صديقك أو أحد 
أفراد أرستك بشأن قضية معينة. ال تتمسك بوجهة 
نظرك وتحتقر وجهة نظر اآلخرين واألشخاص الذين 
تعـرف أنهم يحبونك. حاول أن تقدم أفضل ما لديك وال 

داع للخالفات.

مشـاكل عائليـة تحـارصك وكأنـك مـدان بالجـرم 
املشهود، وّسع صدرك لللتحاور والتتخذ قرارا ىف لحظة 
تهّور. يمكنك أن تحصل عىل كل ما تريد بقليل من اللطف 
يف التعامـل مـع اآلخريـن. احتفظ بأحالمـك بقصص الحب 
الخياليـة وتأكد أنك يوما ما سـتحقق كل ما تريده. إذا كنت 
تشعر اليوم ببعض اإلرهاق فال داع للخروج واجلس يف املنزل 

واستمتع بألعاب الكمبيوتر املسلية.

هناك مشـكلة كانت تعد عبئا عليك، سـتجد طريقة 
لحلها قريبا وذلك بمساعدة أحد الزمالء املقربني منك. 
ال ترتّدد يف استشارة الرشيك يف أمور مرتبطة بعالقتكما، 
وهذا سيسـاعد عـىل فهـم األمـور بطريقة أفضـل ويقوي 

العالقة بينكما.

هناك يشء ما تحتاجه بشـدة ولكنـه قد يضيع من 
يديـك اليـوم. األجواء متوتـرة بعض الـيشء يف اآلونة 
األخرية ولذلك لن تسـاعدك الظروف يف الحصول عىل هذا 
الـيشء، خاصة إذا كان يتعلق باألمـور املادية. الجميع يهتم 

بك ويرعاك ولذلك ننصحك باستغالل هذه الفرصة.

هـل أنت راض عـن عالقاتك وعن األشـخاص الذي 
التقيـت بهـم يف الفرتة األخـرية؟ أنت عادة تسـتفيد 
من اللقاءات واملشـاورات مع اآلخرين، ولكن هل خذلك 
دهاؤك السـيايس مؤخرا؟ هل أمامك العديـد من االختيارات 
ولكنـك ال تعـرف أيهـا أفضل؟ حـاول أن تسـتفيد من هذه 

الفرتة وتحدد األنسب لك يف املتسقبل.

تغمرك الحيوية والنشاط ويغمرك حب االستطالع 
واالستكشاف، وإن كان األمر بيدك لذهبت يف مغامرة 
استكشـافية. استسـلم لهذا الدافع الداخيل واسـتقطع 
بعض األسـابيع لتسـافر عـرب العالم. حماسـك ونشـاطك 
الداخـيل سـيعطيانك القوة وقـدرة التحمل الالزمـني للقيام 

باستكشافات وفهم أشياء جديدة.

هـل فكـرت مـن قبـل يف تطويـر مهاراتـك يف 
الحاسـب اآليل؟ إذا كنـت فكـرت يف ذلـك األمـر 
بالفعل، فربما تكتسب بعض املعلومات القيمة التي 
تتعلـق بهذا املوضوع. يعيش أفـراد أرستك اليوم يف جو 
هادئ سعيد. تتبادل مع أفراد األرسة العديد من األفكار 

الجديدة.

اليـوم مـن أحد األيـام التي تحـاول فيها أن ترسـم 
لنفسك مسـتقبال جديدا ومختلفا، ولكن لسوء الحظ 
ال تمتلك كل املقومات. خطواتك محسـوبة ودقيقة جدا. 
أنـت تقـوم بمهامك بطريقـة عمليـة وذكية ولكنـك تختار 
الطريقـة األصعب. اخرت الطرق السـهلة حتـى تغطي عددا 

كبريا من املهام يف وقت أقل.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

هل تشـعر أنك مشتت؟ هذا األمر محتمل ألنك ربما 
تبحث عـن إجابات ملاليني األسـئلة املطروحة أمامك 
اليـوم. هـل أنت قـوي بدرجة كافيـة تمكنك مـن تلبية 
طلبـات واحتياجات األرسة اليوم؟ هل أنت شـخص جذاب؟ 
هذه األسـئلة بالطبع تسـبب لك القلـق واالضطراب، لكن ال 

داع للقلق. األسابيع املقبلة ستكون أكثر هدوءا.

1422 - هنري السـادس يتـوىل عرش إنجلرتا 

وهو بعمر التسعة شهور وذلك بعد وفاة والده 

امللك هنري الخامس.

مـراد  العثمانـي  السـلطان  خلـع   -  1876

الخامس إلصابته بمرض عقيل، وتنصيب عبد 

الحميد بن عبد املجيد األول خلًفا له تحت اسم 

السلطان عبد الحميد الثاني.

1950 - سقوط طائرة رشكة «TWA» الرحلة 

903 بالصحـراء بالقرب مـن وادي النطرون، 

وأدى الحـادث إىل مقتل جميـع ركاب الطائرة 

البالغ عددهم 55 شخًصا.

1957 - اإلعالن عن استقالل ماليزيا.

1978 - اختفـاء اإلمـام مـوىس الصـدر أثناء 

تواجده يف ليبيا.

1982 - آخـر قوافل املقاتلون الفلسـطينيون 

تغادر بريوت عقب الغزو اإلرسائييل.

1989 - ليبيا وتشـاد توقعان عىل اتفاق ينهي 

النزاع الحدودي بينمها واملستمر منذ 16 عاًما 

عىل قطاع أوزو.

1992 - امللك حسني يوافق عىل قانون األحزاب 

السياسية يف األردن.

1994 - الجيـش الجمهـوري اإليرلندي والذي 

يطالب بتوحيـد الجزيرة األيرلندية يعلن وقف 

عملياته العسكرية للمرة األوىل منذ 25 عاًما.

1997 - ديانـا سـبينرس طليقـة ويل العهـد 

الربيطانـي األمـري تشـارلز وصديقهـا دودي 

الفايـد يموتان يف حادث سـيارة يف نفق أملا يف 

فرنسا.

2005 - سـقوط وغرق أكثر من ألف شـخص 

يف نهر من فوق جـرس األئمة يف العراق نتيجة 

للتدافع الشديد.

2010 - الرئيس األمريكـي باراك أوباما يعلن 

نهاية العمليات العسكرية األمريكية يف العراق 

وأن العراقيـني باتـوا مسـؤولني عـن األمن يف 

بالدهم.

2014 - القوات املسـلحة العراقية وحزب الله 

العراقي والحشـد الشـعبي تفـك الحصار عن 

مدينة آمريل.

الُلبنانـي  النيابـي  املجلـس  -أعضـاء   2020

ون الدبلومايس ُمصطفى أديب لِتشكيل  ُيسـمُّ

الُحُكومـة الجديـدة بعـد اسـتقالة ُحُكومـة 

ان دياب إثر انفجار مرفأ بريوت. حسَّ

اختر صدفة واكتشف أسرار شخصيتك

بيع الجار مع الدار

ÚÓóÉí@paäbjnÇa
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أنظـر إىل هذا األصـداف الثالث. 
أيهـا يحظـى باهتمامـك؟ أيها 
تتمتع باللون والشكل املفضلني 
لديـك؟ يف الواقـع، لإلجابـة عىل 
هذا السـؤال أهميـة كبرية ألنها 
طباعـك  أرسار  بعـض  تفـيش 
تشـعر  فهـل  وشـخصيتك! 
بالفضول؟ إذاً، ليس عليك سوى 

أن تختار صدفتك.
الصدفة الرقم ١

هـل تالحـظ أن هـذه الصدفة 
مختلفـة بشـكلها؟ هـي كذلك 
بالنسـبة إىل دالالتها أيضاً. ففي 
حال اخرتتها، فهذا يشري إىل أّنك 
ال تحب الغموض وتتحىل بالقوة 
التي تسـاعدك عىل خـوض كل 

التجـارب وإن كانت صعبة.  قد 
تشـعر باأللم واالنزعاج أحياناً، 
إال أن هـذا ال يدوم لوقت طويل. 
لكنـك، يف املقابل، حسـاس وقد 
تحتـاج أحيانـاً إىل أن يقـدم لك 
والحمايـة.  العنايـة  أحدهـم 
جانـب  إىل  العيـش  يسـعك  ال 
بالسلبية،  يتسـمون  أشـخاص 
بل تفضل قضـاء أوقاتك برفقة 
آخرين يتمتعون بروح إيجابية.   
نصيحـة: حافـظ عـىل طاقتك 
اإليجابيـة وإن تعـني عليـك أن 
تتعامـل مع أشـخاص مقربني 
سسـلبيني واحرص عىل تجديد 
تلـك الطاقة من خـالل قضائك 

بعض الوقت بمفردك.

الصدفة الرقم ٢
ناعمـة  الصدفـة  هـذه  تبـدو 
امللمـس واختيارك لهـا يدّل عىل 
أّنك شـديد االهتمام باألشخاص 
املحيطـني بك. لـذا، يتعني عليك 
الحـذر وأال تبـدو ضعيفـا أمام 
لهـم  تقـول  وأن  يومـاً  هـؤالء 
أحيانـاً: ال! إال أن هذا ال يعني أن 
تتوقف عن تقديم املساعدة لهم، 
بـل يلفـت انتباهـك إىل رضورة 
أن تهتـم باحتياجاتـك الخاصة 
وأن تقيـم التوازن بـني عمليتي 
العطـاء والتلقـي لديـك. كذلـك 
يشـري اختيـارك هـذه الصدفة 
إىل أّنك تحب إتمـام كل مهماتك 
عىل أكمـل وجـه وأن يكون كل 

ما يحيـط بـك جيـداً ومتوازناً، 
األمر الذي قد يشـعرك بالضغط 

النفيس واإلرهاق.
نصيحـة: لكـي تقـوم بأعمالك 
بطريقة ناجحـة، حدد برنامجاً 
يوميـاً يحتـوي عـىل الخطوات 

التي يتعني عليك أن تقوم بها.
الصدفة الرقم ٣

هـل اخرتت هذه الصدفـة؟ إذاً، 
هـذا يدّل عـىل أّنه حـان الوقت، 
بالنسـبة إليـك، إلدخـال بعض 
التغيـريات عىل حياتـك وللتخيل 
عليهـا  يعـود  ال  مـا  كل  عـن 
بالفائـدة. لكن، إذا كنت تشـعر 
بأنـك حصلـت عىل الكثـري، فال 
تسـارع إىل التخيل عـن موقعك 
ألحد. ففي حال أتحت لآلخرين، 
فرصة اإلمسـاك بزمام شؤونك، 
فهـذا يعني أنك تمنحهم الطاقة 
للتحكم بمسار أيامك. لذا، وبدالً 
من ذلـك، من األفضـل أن تحدد 
خطوط حياتـك عىل النحو الذي 
تريـد. ربمـا تحتاج إىل نسـيان 
جزء مـن ماضيك لكـي تتمكن 
من امليض قدماً يف الحارض نحو 
املسـتقبل. عـىل أية حـال، لقد 
حان الوقت لتضع حداً ملشـاعر 

الغضب والحزن واإلحباط.
نصيحة: لكي تتمكن من تحقيق 
ذاتـك، ال تتوقف عند سـطحها، 
فمن الـرضوري أن تغـوص إىل 
أعماقهـا ألن هذا يسـاعدك عىل 
فهمها بطرقة أفضل وإىل رسـم 
الخطوط التي تناسبها وتشعرك 

باالرتياح.   

أنـت منعزل بعـض اليشء اليـوم، فحاول أن تسـتغل 
الوقت يف االتصال بالعالم الخارجي وباألشـخاص ذوي 
العقـول املتفتحـة. ال شـك أن كل فرد منا يسـعى لتحقيق 
دور فعال يف هذا املجتمع وهذا ما سـتفعله اليوم. أنت اليوم 

اجتماعي أكثر من األيام املاضية.
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خلص وكتك بـروحي وكافي لعب وياي
آبـــعد يــا لــعيب لـخاطـري أتــركــني 
اســف أنــي مــنك مـاشـفت ضــحكات
بـس دمـعـات تــحوي الـعيـن بالـعشـره

وال ويــاك جـدمـي ايــسيـر ع األزهـار
وال الــجـفيـن لـمسـت نـاعم الـبشـره 

اجلـذب بيك أتـضح ماخذ نصف ما بيك
وشـريـان الـغـدر بيـك أتــضح يــنبـض 
وبـتأليـف الـقصـص ماخذ رتـب دكـتور

والــتمســاح مــنك مــا عرف يــغمـض 
آنه تـبليط احسبك وغشو بيك سـبيـس
والـطسـات مـنك مـاخذه دروســــــــك

أراد رجـل أن يبيـع داره..فلمـا 

جـاء املشـرتون قـال لهـم الدار 

بألفني..وجوار أبي حمزة بألفني 

فاالجمايل أربعة آالف..

قالـوا : مـا علمنـا جـوارا يبـاع 

بمال..

فقال لهم : كيف أترك لكم جوار 

رجل إذا سـألته أعطانـي.. وإن 

اسـتعنته أعاننـي..وإن افتقرت 

أغنانـي..وإن غبـت حفظني يف 

أهيل ..وإن مرضـت زارني..واذا 

حزنت واساني وطيب خاطري .

يفعل مـا أمره به النبي من حق 

الجوار بتمامه.

فلمـا علـم جـاره أبـو حمـزة 

بحاجته املاسـة اىل املال ووصله 

نص الحوار

فأرسـل إليه أربعـة آالف دينار، 

وقال له : ال تبع دارك..

لـذا قـال النبي محمد صـيل الله 

عليه وسلم:

مـازال جربيل يوصينـي بالجار 

حتى ظننت انه سيورثه

( اي سـيجعل لـه نصيبـا مـن 

املـرياث لشـدة حـق الجـار عيل 

الجار ).



اختتمت بلقيس فتحي سلسلة حفالت beat the heat يف دبي تحت شعار 
العربي. الوطن  أنحاء  العدد يف حضور جماهريي كبري من جميع  كامل 

مدار ساعة ونصف  الغناء عىل  معها  وتبادل  بلقيس  أغنيات  مع  الجمهور  تفاعل 
الساعة، خاصة إن بلقيس صعدت عىل خشبة املرسح بغناء «انتهى» ثم غّنت عدداً 
كبرياً من أغانيها التي رددها الجمهور معها، وهي «حالة جديدة، مجنون، هوى، 
بلقيس  جمهور  من  الفتيات  إحدى  وصعدت  رايقة.  الغزالة  وأغنية  دبلومايس» 
استطاعت  الدبكة.وقد  أنغام  عىل  والرقص  الغناء  معها  وشاركت  املرسح  عىل 
بلقيس أن تخطف األنظار وتكون موضع اهتمام كبري أخرياً يف مجال األزياء، 
يحمل  الفوشيا  باللون  قصري  متميز  بفستان  الحفل  يف  ظهورها  كان  لذلك 
حداد.  سيدريك  الستايليست  اختيار  من  اإلطاللة  وكانت  فالنتينو،  توقيع 
بلقيس عّربت عن سعادتها بخروج الحفل بهذا النجاح من خالل الحضور 
أنها  صحفي  بيان  خالل  من  وكشفت  الجيد،  والتنظيم  الكبري  الجماهريي 
وكانت عىل  لجمهورها  حفالت  سلسلة  بتقديم  الصيفي  املوسم  هذا  ترشفت 
تواصل دائم معهم، وأن الفرتة املقبلة ستشهد إعالنها عدداً من الحفالت من املقرر 
أيام  بلقيس خالل  تستعد  آخر،  الجاري. عىل جانب  العام  نهاية  تقدمها حتى  أن 
لتسجيل األغنية االفتتاحية لبطولة كأس العالم التي ستعلن عنها الفيفا قريباً. ُيذكر 
أن بلقيس أنهت األسبوع املايض تصوير أحدث أغنياتها باللهجة املرصية يف أكثر من 
الشاعر مالك  كلمات  «مزاجنجي» من  أغنية  والجيزة، وهي  القاهرة  داخل  منطقة 
عادل وألحان محمد يحيى يف أول تعاون مع املنتج حمدي بدر، ومن أخراج عيل أبو 

طالب يف ثاني تجاربها معه بعد أغنية «دبلومايس» يف الصيف املايض .

سعيد  سمرية  املغربية  الفنانة  استقبلت 

زميلتها الفنانة املرصية شريين عبد الوهاب 

العشاء مع مجموعة  يف منزلها بدعوة عىل 

سعيد  سمرية  وشاركت  األشخاص.  من 

حسابها  عرب  صور  مجموعة  الجمهور 

اإلجتماعي،  التواصل  موقع  عىل  الخاص 

الوهاب  عبد  شريين  برفقة  فيها  ظهرت 

مدكور. طارق  املرصي  املوسيقي  واملوزع 

يحتضنان  وهما  الصور  يف  الثنائي  وظهر 

سعادتهما  مدى  عن  ويعربان  بعضهما، 

البعض. وعلقت سمرية  لبعضمها  وحبهما 

سعادتها  عن  معربة  الصور  عىل  سعيد 

بتخطي شريين عبد الوهاب أزمتها األخرية 

وكتبت: «حبيبتي شريين.. انبسطت بزيارتك 

وانبسطت  مدكور..  طارق  وصديقي  انِت 

وإن  وسعيدة..  منطلقة  شفتك  إني  أكرت 

شاء الله تكميل مشوارك بنجاح أكرب.. دمِت 

يل صديقة مخلصة ومحبة».
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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تكليـف  عـن  ”ناسـا“،  أعلنـت 
نجـود  األمريكيـة  الفلسـطينية 
الفاهـوم رئيسـة مكتـب تخطيط 
مهام االستكشـاف بالوكالة بمهمة 
إدارة مرشوع ”ارتيموس 1“ الهادف 
إىل هبـوط أول امرأة وأول شـخص 
ملـون عىل سـطح القمـر. ونرشت 
الفاهـوم،  الفلسـطينية  العاملـة 
منشـورا عـىل صفحتهـا الخاصـة 
عرب ”إنسـتغرام“ تتحـدث فيه عن 
كعاملـة فضـاء  الجديـدة  مهمتهـا 
”كفلسـطينية  قائلة:  فلسـطينية، 
هـذه  أقـود  أن  أفتخـر  أمريكيـة 

املهمـة“. وتعود أصـول الفاهوم إىل 
مدينة النـارصة، وولدت يف الواليات 
املتحـدة، وقامت عدة مـرات بزيارة 
وعملـت  الفلسـطينية.  األرايض 
العاملـة الفلسـطينية قبـل موقعها 
للمركبـات  كمهندسـة  الراهـن، 
الفضائية يف وكالة ”ناسـا“ يف والية 
هيوستن تكسـاس. وتفتخر العاملة 
نجود بأصولها الفلسـطينية، حيث 
سـبق أن ارتـدت الزي الفلسـطيني 
داخـل مقـر وكالة أبحـاث الفضاء 
األمريكيـة ”ناسـا“ للمـرة األوىل يف 

تاريخها الدويل.
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ترفعه  الذي  الشعار  وهو  واخالق»  وذوق  «فن  السياقة  ان  مثلما 
ترفعه  الذي  الشعار  هو  املمكن»  فن  «السياسة  فإن  املرور،  دوائر 
الساسة  معه  يتعامل  نفس  ويف  العالم،  يف  السياسة  اكاديميات  كل 
املحرتفون. كل السياسيني الذين نجحوا يف ميدان املمارسة السياسية 
املوقف  يتطلب  املرونة حيث  السيايس هو  العمل  يف  رائدهم  كان  انما 
ذلك والشدة حني تسمح الظروف والوقائع. وعىل وفق ماهو منسوب 
اىل معاوية ابن أبي سفيان القائل « لو كان بيني وبني الناس شعرة ما 
الكثري من دهاة  اذا ارخوا شددت واذا شدوا ارخيت» يعمد  انقطعت، 
السياسيني يف العالم اىل اتباع هذا األسلوب يف التعامل مع ما يواجهونه 
تجسيد  هي  مثال  ذهبت  التي  املعاوية  شعرة  سياسية.  تحديات  من 
االمر شديد االختالف يف  اي عمل سيايس. لألسف  ملرونة البد منها يف 
مواجهة  عن  تعجز  تقريبا  كلها  العراقية  السياسية  الطبقة  العراق. 
مايواجهها من أزمات سياسية بالدرجة االوىل. التحديات االخرى مثل 
االقتصاد واالمن واملياه والجفاف والتصحر وسواها من تحديات تقام 
من أجلها املنظمات واالتحادات وتعقد يف سبيل البحث عن حلول وقتية 
التفكري  انما هي خارج منظومة  واملؤتمرات  القمم  لها  او مستدامة 
الغالب  يف  يعالج  امليزانية  يف  العجز  السياسية.  طبقتنا  عند  السيايس 
بسحب احتياطي العملة يف البنك املركزي. وحني ترتفع اسعار النفط 
تأمني  من  تمكنا  ألننا  للراحة  مدعاة  يكون  النقدي  الفائض  ويرتفع 
الرواتب لسنة او اكثر. اما قصة املياه والجفاف والتصحر فهذه التزال 

يف عرف طبقتنا السياسية من النوافل ال أكثر. 
سوى  لديهم  ليس  فقط.  السياسة  هو  الشاغل  سياسيينا  شغل 
السياسة. االنتخابات سياسة. تبليط الطرق سياسة. إصالح خسفة 
البلديات  إلحدى  مدير  او  للعاصمة  امني  تعيني  سياسة.  الشارع  يف 
مباركة  جمعة  حتى  بل  سياسة.  العيد  يف  التهاني  تبادل  سياسة. 
له  ترسل  فمن  السياسيات.  سياسة  األخرية  تكون  تكاد  بل  سياسة. 
جمعة مباركة تعني له انك منفتح عىل اآلخر. واذا ارسل زعيم لزعيم 
وااللكرتوني  الواقعي  الزعيم  لجمهور  يعني  هذا  فإن  مباركة  جمعة 

احد مفاتيح االزمة واول بداية جادة لحل االنسداد السيايس. 
ملاذا؟ خوش سؤال ويف وقته تماما. الجواب يا طوييل العمر أن السياسة 
عندنا بخالف كل الدنيا فن املستحيل. نحن نمارس السياسة حتى « 
الطرف  الن  التقليد،  احذروا  الثالث،  وليس  اآلخر  اآلخر.  الطرف  نبز» 
من  السياسة  نمارس  ال  نحن  وابدا.  دائما  «يبزنا»  الذي  هو  الثالث 
أجل البالد بل من أجل نلعن «سلفا سلفا» اهل البالد. نحن ال نمارس 
 » لعن  سوى  لهم  الهم  العباد  ان  لقناعتنا  العباد  أجل  من  السياسة 
وبني  بيننا  الفرق  وتسبيحاتهم.  ودعائهم  صالتهم  يف  سلفانا»  سلفا 
سياسيي العالم ان السيايس فيهم يبدا متمرنا حتى يحرتف لكي يقال 
عنه كيسنجر زمانه، بينما نحن كيسنجر عندنا بكامل احرتافيته يبدا 
بالهبوط من التل نيابة عن البعري اىل ان يصبح سيايس ال يشق له .. 

صخام.
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صورة  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  تداول 

أثارت  كريم  نيليل  املرصية  للممثلة  حديثة 

كبري،  بشكل  شكلها  تغري  حول  الجدل 

وظهورها بطريقة مختلفة.

ظهورها  سبب  عن  الجمهور  وتساءل 

دور  تقدم  كانت  إذا  وما  الشكل،  بهذا 

جراء  التعب  من  تعاني  أنها  أو  معني، 

ماندو  املخرج  رصح  قد  وكان  العمل. 

«عالزيرو»  فيلم  تصوير  بدء  عن  العدل 

نيليل  واملمثلة  رمضان  محمد  الفنان  بطولة 

حسابه  عرب  العدل  ماندو  وشارك  كريم. 

الخاص يف موقع التواصل اإلجتماعي 

تصوير  عن  معلناً  «الكالكيت»  لـ 

وقال:  الفيلم.  يف  مشهد  أول 

«بسم الله الرحمن الرحيم أول 

الزيرو»  «ع  فيلم  تصوير  يوم 

وإنتاج  العدل  مدحت  تأليف 

رمضان  محمد  العدل،  جمال 

فيلمي  كتري،  ونجوم  كريم  ونيليل 

رقم ٥ يا كريم يارب».
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كشفت منصة التواصل االجتماعي (تويرت) عن قيامها بإطالق خاصية جديدة تتيح 
للمستخدمني االستماع إىل التدوينات الصوتية «بودكاست» عرب املنصة.

وقالت املنصة إنه اعتبارا من يوم الخميس املايض يمكن للمستخدم استخدام عالمة 
التبويب Spaces لكي يستمع إىل املدونات الصوتية الشهرية من كل أنحاء العالم، و 
يذكر أن خدمة Spaces أضافتها منصة (تويرت) ملواجهة منافسة تطبيق املحادثات 
موضوعات  يف  املتخصص  كوم  دوت  نت  يس  موقع  وذكر  هاوس.  كلوب  الصوتية 
الصوتية عىل عالمة  املدونات  إىل مركز  الدخول  للمستخدم  أنه يمكن  التكنولوجيا 
التبويب Spaces حيث ستظهر أمامه بشكل تلقائي التدوينات املناسبة الهتمامه 
يتفاعل  املستخدم  إذا كان  املثال  (تويرت). عىل سبيل  أنشطته عىل منصة  يف ضوء 
رؤية  يفضل  قد  فإنه  (تويرت)،  معينة عىل موقع  باستمرار مع محتوى مطبوعة 
ترتيب  املستخدم  يستطيع  كما  املطبوعة  هذه  عن  الصادرة  الصوتية  املدونات 
التدوينات صعودا وهبوطا من أجل تخصيص أكرب للتدوينات التي تقرتحها (تويرت) 
عالمة  ستظهر  اليوم،  من  «اعتبارا  (تويرت):  وقالت  املستخدم.  تفضيالت  ضوء  يف 
التبويب املحدثة Spaces التي تضم التدوينات الصوتية، ملجموعة من املستخدمني 

الناطقني باللغة اإلنجليزية يف العالم عىل أجهزة أندرويد وآي.أو.إس».
ويف وقت سابق من هذا الشهر تعطلت خدمات موقع (تويرت) آلالف املستخدمني، 
وفقا ملوقع يتتبع انقطاع خدمات اإلنرتنت.وذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع 
املصادر،  من  عدد  من  تقارير  جمع  طريق  عن  اإلنرتنت  خدمات  انقطاع  حاالت 
أبلغوا عن مشكالت يف خدمات منصة  ألف حالة ألشخاص  أكثر من ٣٢  أن هناك 

التواصل االجتماعي.

كشف تطبيق تبادل الصور (إنستغرام) 
التحديثات  من  مزيد  عن  مؤخرًا 
خصوصية  عىل  تركز  والتي  له 
يف  و  وأمانهم.  املراهقني  املستخدمني 
يوم الخميس نرش (إنستغرام) إصداًرا 
التحكم  إعالن نرش مدونة  محدًثا من 
يف املحتوى الحساس يف ٦ يونيو، و يف 
مشاركة  تطبيق  قام  املحدث  اإلصدار 
بتفصيل  الشهري  والفيديو  الصور 
سيتخذها  التي  اإلضافية  اإلجراءات 
سًنا.  األصغر  املستخدمني  لحماية 
تعيني  اإلجراءات  هذه  تتضمن  و 
حسابات املستخدمني املراهقني الجدد 
افرتاضًيا عىل خيار التحكم يف املحتوى 
مطالبات  وإرسال  حساسية»،  «األقل 
املراهقني اآلخرين التي تويص باختيار 
التجريبية  واملطالبات  «أقل»،  خيار 
املراهقني  املستخدمني  تحث  التي 
خصوصيتهم  وتحديث  مراجعة  عىل 
وأمانهم اإلعدادات. إذا لم تكن مألوًفا 
املحتوى  يف  التحكم  إعدادات  تسمح 
الحساس يف (إنستغرام) للمستخدمني 
قيود  بتعيني  والبالغني)  (املراهقني 
املحتوى  بتصفية  تقوم  التي  املحتوى 
أو  املخدرات  مثل  (مواضيع  الحساس 
األسلحة النارية) يف أماكن مثل نتائج 
املوىص  املحتوى  أو  (إنستغرام)  بحث 
به.ومع ذلك ال يؤدي تعيني هذه القيود 
الحسابات  من  املحتوى  تصفية  إىل 
للمستخدمني  يمكن  و  تتابعها،  التي 
البالغني االختيار من بني ثالثة خيارات 
أو  قيايس  أو  أكثر  املحتوى:  لتصفية 

بمزيد من  «املزيد»  أقل. يسمح 
ويسمح  الحساس،  املحتوى 
املحتوى  ببعض  «قيايس» 
«أقل»  ويتيح  الحساس، 
الحساس  املحتوى  من  قدر 
الثالثة  الخيارات  بني  من 
إلعالن  وفًقا  املعروضة. 

يتمتع  ال  (إنستغرام) 
املراهقون  املستخدمون 
إىل  إال  بالوصول  عموًما 
الخيار القيايس وخيارات 

تعيني  سيتم  واآلن  أقل 
الجدد  املستخدمني  حسابات 

 ١٦ عن  أعمارهم  تقل  الذين 
سيتم  أقل  خيار  عىل  تلقائًيا  عاًما 
الذين  للمراهقني  مطالبة  إرسال 

(إنستغرام)  عىل  حسابات  لديهم 
التغيري  هذا  قبل  موجودة  كانت 

 Less تقرتح عليهم اختيار الخيار
الخاصة.يخترب  لحساباتهم 

جديًدا  نوًعا  أيًضا  (إنستغرام) 
للمستخدمني  املطالبات  من 
تويص  التي  املراهقني 
إعدادات  وتحديث  بمراجعة 

الخاصة  واألمان  الخصوصية 
يمكن  تحديثها  عند  بهم 
ضبط  املراهقني  للمستخدمني 
إعادة  تحكم  التي  اإلعدادات 
والرسائل  املحتوى  مشاركة 
يشاهدونه  الذي  واملحتوى 
وإدارة الوقت الذي يقضونه يف 

التطبيق.

يتعاون 
النجمة  مع  املرصي  عمرو  الشاعر 
اللبنانية نوال الزغبي يف أغنية جديدة 
ضمن ألبومها الغنائي الذي تقف عىل 

تحضرياته خالل الفرتة الحالية.
عمرو  قال  العمل  تفاصيل  وعن 
التعاون  بتجديد  «سعيد  املرصي: 
مع النجمة نوال الزغبي خاصة أنني 

تجربة  الجديدة  باألغنية  أخوض 
مختلفة حيث أشارك يف توزيعها 
الشاذيل،  موسيقيا مع عمرو 
كلماتها،  لكتابة  باإلضافة 
اسمها  عىل  نستقر  ولم 
توىل  بينما  اآلن،  حتى 

تلحينها عمرو الشاذيل».
الجديدة  األغنية  وتعد 
لعمرو  الثالث  التعاون 
بعد  الزغبي  نوال  مع  املرصي 
أن قدما سابقا أغنية «صبح صبح» 
توزيع  ولحنها،  كلماتها  كتب  التي 
صباغ،  عمر  ماسرت  توما،  ومكس 
كلمات  ناسه»  يل  «الجمال  وأغنية 
عمرو املرصي، ألحان عمرو الشاذيل، 
عمر  ماسرت  توما،  ومكس  توزيع 

صباغ.
يذكر أن عمرو كتب للفنانني شريين، 
شاكر،  فضل  وهبي،  هيفاء  أصالة، 
روان  صالح،  مدحت  نابليس،  أدهم 
بن حسني، هيثم شاكر، داليا مبارك، 
دومينيك  لطيفة،  قمر،  مصطفى 
مايا  الحكمي،  إبراهيم  حوراني، 
مؤخرا  وأحيت  وغريهم.  دياب 
الزغبي  نوال  اللبنانية  النجمة 
حفال غنائيا رفع شعار كامل العدد 
بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء 
وقدمت من خالله   ،٣٠ الـ  دورته  يف 
عينيك  منها،  أغانيها  من  كبري  عدد 
كدابني وهنا القاهرة وانا بايل 
طويل وحبيته سنني 
وروحي  طوال 
والناس  ياروحي 
والحفلة  العزاز 
وكنت فني والليايل 
تاني  رجعتني 

واليل اتمنيته.

الصور  من  مجموعة  الجمهور  عمران  أسيل  السعودية  الفنانة  شاركت 
جوائز  حفل  وتقديم  حضور  يف  مشاركتها  خالل  من  وثقتها  لها  الجديدة 
جداا  ناعمة  بإطاللة  بالصور  أسيل  وظهرت  اإلماراتية،  املحرتفني  رابطة 
الربونز. بلون  طويال  فستانا  وارتدت  الكثريين،  أنظار  بها  خطفت  وراقية 

أما من الناحية الجمالية فطبقت الفنانة السعودية ماكياجا ناعما باأللوان 
التي  املجوهرات  ببعض  نفسها  وزينت  جمالها،  تفاصيل  أظهر  الرتابية 
سعادتها  عن  عمران  أسيل  وعربت  ظهورها.  عىل  خاصا  رونقا  أضافت 
باملشاركة يف الحفل من خالل تعليقها عىل املنشور وقالت: «ترشفت بحضور 
وتقديم حفل جوائز رابطة املحرتفني مع الزميل حسني العامري شكراً لكل 
الجنيبي  نارص  عبدالله  لسعادة  والشكر  الكبري  املجهود  عىل  العمل  فريق 

رئيس مجلس إدارة الرابطة..رابطة املحرتفني اإلماراتية».

الجمهور  شمس  الكويتية  الفنانة  شوقت 

ألعمال فنية جديدة، وذلك من خالل نرشها 

لصورة لها عرب حسابها الخاص عىل موقع 

شمس  وأرفقت  اإلجتماعي،  التواصل 

«تبون  فيه:  قالت  منها  بتعليق  املنشور 

اصور  طالعه  مرصية  وال  خليجية  اغنية 

شمس  وبدت  استعدوووا»،  قريباً  كليبات 

بالصورة بإطاللة صيفية ناعمة وأنيقة.

شمس  إطاللة  مع  املتابعون  وتفاعل 

معربين عن حبهم لها وإعجابهم بإطالالتا 

وبأعمالها الفنية.

مؤخرا  شمس  وظهرت 

األخرض،  باللون  بمايوه 

ونسقت معه كاش مايوه 

أصفر، وكشف املايوه عن 

ظهرها وكتفيها، وأظهرت 

الذي  الوشم  شمس  صور 

شكل  عىل  ظهرها  عىل 

ظهرت  كما  كبرية،  فراشة 

بشعر قصري مدرج ألوانه.

ظهر كل من كولتون هاينز وجاك هارلو وجوستينا فالنتني وفريق بالكبينك الكوري 
من  تنطلق  والتي   MTV Video Music Awards جائزة  توزيع  حفل  سجادة  عىل 
مركز برودنشيال يف نيوجرييس. من بني املرشحني ألول مرة للجائزة كل من: بيبي 
كيم، كايس موسجريفز، جايل، مانسكني، أنيتا، بيكي جي، دوف كامريون، كارول 
جي، إتزي، جي آي دي، موني لونج، تيمز، ويت ليج. ومن املقرر أن تحصل املغنية 
Michael Jackson Video Vanguard. ومن جانبه  العاملية نيكى ميناج عىل جائزة 
قال بروس جيلمر، رئيس قسم املوسيقى، واملواهب املوسيقية، والربمجة واألحداث، 
الهيب هوب  النساء يف  أمام  الحواجز  ، يف بيان: «لقد كرست نيكي  بـ باراماونت + 

بتعدد استخداماتها وفنها اإلبداعي، ولقد ساهمت يف تغيري صناعة املوسيقى وعززت 
مكانتها كنجمة عاملية بفضل جاذبيتها وأسلوبها الذي يتحدى النوع واستمرارها يف 
 Red Hot Chili أن تكون «نيكي» بال اعتذار». ويف الوقت نفسه، سيتم تكريم فريق
تشاد  الطبول  وعازف   Flea والعازف  كيديس  أنتوني  املغني  من  املكون   ،Peppers
ليزو  أن  يذكر  العاملية.  األيقونة  بجائزة  فروشيانتي،  جون  الجيتار  وعازف  سميث 
بدأت مسريتها الفنية يف عام ٢٠١٠ ، واستطاعت أن تخطف النظار نحوها بفضل 
 «Truth Hurts«و «Juice» موهبتها املذهلة ، ومن أبرز األغنيات التي قدمتها ليزو

و»Good As Hell»، وغريها.


