
نيويورك/ متابعة الزوراء:
املتحـدة  لألمـم  العـام  األمـني  شـدد 
أنطونيـو غوترييـش عـىل وجـوب حل 
أزمة الغذاء العاملية بأقرب وقت ممكن، 
فيمـا اكد  أن « التوترات يف العراق تهدد 
االسـتقرار»، مردفاً أنه «ال يزال العنف 
سـوريا».وقال  يف  سـائدين  واملعانـاة 

غوترييـش أمام قـادة العالـم أجمع يف 
كلمة افتتاح الدورة السابعة والسبعني 
يف  املتحـدة  لألمـم  العامـة  للجمعيـة 
نيويـورك امس الثالثـاء: «نواجه أزمة 
عاملية كبرية والشـعوب تعاني كثرياً»، 
مؤكداً: «علينا أن نتجاوز أزمة الحبوب 
أن  أوضـح  العاملية».كمـا  واألسـمدة 

«األزمـة الحاليـة التي نشـهدها تحدد 
مصري اإلنسـانية والكوكـب»، الفتاً إىل 
أن العالم سـيواجه أزمة سـلع ضخمة 
إن لم يستقر سوق الحبوب واألسمدة.

كذلك أردف غوترييش أن «االنقسامات 
األمن  الجيوسياسـية تقوض مجلـس 
والقانون الدويل»، مضيفـًا أن املجتمع 

الدويل ليس مستعداً ملواجهة التحديات 
غري املسبوقة».وحذر أيضاً من مخاطر 
«سـخط عاملـي يف الشـتاء» مـن جراء 
األزمات املتعددة التـي تواجه البرشية، 
مـن الحـرب يف أوكرانيـا إىل تداعيـات 

االحرتار املناخي.

بغداد/ الزوراء:
عقد عدد من النواب اجتماعا مع مرشح 
االطـار لرئاسـة الـوزراء، محمد شـياع 
النـواب لـرشح  السـوداني، يف مجلـس 
برنامجه الحكومي ملجموعة من أعضاء 
الربملان العراقي.وذكر مكتب السـوداني 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان االجتماع 
جرى بناًء عـىل دعوة قدمت للسـوداني 
مـن نـواب يمثلون كتـًال مختلفـة، وقد 
كان تداوليـاً للوقوف عىل آخر التطورات 
والـرؤى  األفـكار  وتبـادل  السياسـية 
واملقرتحات بخصوص الربنامج الوزاري 
والعالقة التي يجب أن تكون بني الربملان 
والحكومـة. مبينا: ان عدد الحارضين يف 
االجتماع تجاوز الـ 60 نائباً من مختلف 
إىل  تطرقـوا  حيـث  السياسـية،  الكتـل 
قضايا مهمة تتعلّـق بالجوانب الخدمية 
واملعيشـية التي تواجه املواطنني، وكذلك 
األفـكار واملقرتحـات التـي كانت تصب 
يف اختصـاص تفعيل االقتصـاد املتمثلة 

بالصناعة والزراعة والسـياحة.واضاف: 
ان االجتماع شـهد بحث تفعيـل اآلليات 
والربامج والخطط املتعلقة بتوفري فرص 
العمـل ومعالجة الفقـر ومتابعة أوضاع 
املحافظـات األكثـر فقـراً. الفتـا اىل: ان 
السـوداني قّدم صورة عن آخر تطورات 
الوضع السيايس واملفاوضات واالتفاقات 
الجاريـة، والتي تؤكد عـىل التواصل مع 
الجميع واعتماد الحـوار وامليض بإكمال 
ان  الدسـتورية.وتابع:  االسـتحقاقات 
السـوداني بني مالمح برنامجه الوزاري، 
واألفـكار  الـرؤى  بعـض  واسـتعرض 
املتعلقـة بطبيعـة العالقـة بـني مجلس 
النواب والحكومـة املقبلة والتي يفرتض 
أن تكـون عالقـة تكامليـة وتضامنيـة 
تواجه التحديات بروح إيجابية مسؤولة. 
الفتا اىل: ان االنطباع لدى النواب (ينتمون 
لكتل سياسية مختلفة) ايجابي واعتربوا 
االجتمـاع مـؤرشا عـىل مبدأ املسـؤولية 

املشرتكة.

بغداد/ الزوراء:
مصطفـى  الـوزراء،  رئيـس  التقـى 
الكاظمـي، نظـريه االسـباني بيدرو 
كاسـتيون عـىل هامـش اجتماعات 
املتحـدة،  لالمـم  العامـة  الجمعيـة 
فيمـا اكدا أهميـة التعـاون يف املجال 
اإلعالمـي  املكتـب  االقتصادي.وقـال 
الـوزراء يف بيـان مقتضـب  لرئيـس 
تلقته ”الـزوراء“: إن ”رئيس الوزراء 
مصطفـى الكاظمـي التقـى نظـريه 
اإلسباني بيدرو كاستيون عىل هامش 
اجتماعـات الجمعيـة العامـة لألمم 
التقى رئيس  املتحدة“.واضاف: كمـا 
السـيد مصطفـى  الـوزراء  مجلـس 
الكاظمي مستشار جمهورية النمسا 
كارل نيهامر، عىل هامش املشاركة يف 
أعمـال الجمعية العامة لألمم املتحدة 
اللقـاء  خـالل  وجـرى  نيويـورك  يف 
استعراض العالقات الثنائية، والبحث 
يف تطوير أوجه التعاون املشـرتك بني 

العراق والنمسـا، وعموم دول االتحاد 
األوروبـي. وأكـد الجانبـان الرغبة يف 
تعزيز العمل املشرتك بمجال مكافحة 
اإلرهاب، وقد عّرب املستشار النمساوي 
عن شكره للسـيد الكاظمي، وتثمينه 
عاليـاً جهود العـراق وقواتـه األمنية 
يف مالحقـة بقايا اإلرهـاب وتجفيف 
منابعه.وبحـث اللقـاء معالجة ملف 
الهجـرة، وتهيئـة العـودة الطوعيـة 
للمهاجريـن العراقيني، وكذلك البحث 
يف آفـاق الربـط الجـوي املبـارش بني 
العراق والنمسـا، وإمكانات التعاون 
يف مجال الطاقـة النظيفة واملتجددة، 
وتطوير االسـتثمار يف مجـال الطاقة 
عـن  الجانبـان  الشمسـية.وأعرب 
دعمهمـا لجهـود التهدئـة، وتعزيـز 
االستقرار يف منطقة الرشق األوسط، 
ودعم جهود العراق يف إحداث التنمية 
االقتصـادي،  واإلصـالح  املسـتدامة، 

وتفعيل التعاون اإلقليمي.

بغداد/ مصطفى العتابي: 
أعلنـت وزارة التعليـم العـايل والبحـث 
العلمي، امس الثالثاء، إطالق قناة قبول 
الطلبـة األوائل مـن خريجـي املدارس 
تلقتـه  للـوزارة  بيـان  املهنية.وذكـر 
”الـزوراء“: أنه ”تـم إطالق اسـتمارة 
التقديم اإللكرتوني لقبول الطلبة األوائل 
مـن خريجـي املـدارس املهنية للسـنة 
أن  مبينـاً   .“2022/2021 الدراسـية 
”دائرة الدراسـات والتخطيط واملتابعة 

املشـمولني  األوائـل  الطلبـة  حـددت 
بالتقديـم للقبـول يف الكليـات التقنية 
الحكومية (الدراسة الصباحية) للسنة 
الدراسية 2023/2022 حسب خيارات 
الطالب للكليات واألقسام املناظرة لكل 
تخصص“.وأضـاف البيان أن ”التقديم 
عرب بوابة دائرة الدراسـات والتخطيط 
 (www.dirasat-gate.org) واملتابعـة 
سيستمر إىل غاية يوم الخميس املوافق 

.“2022/10/6

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس الثالثاء، 
حالـة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما 
توقعت تسـاقط أمطار رعديـة الخميس 
تلقتـه  بيـان  يف  الهيئـة  املقبل.وذكـرت 
”الـزوراء“: أن ”طقـس اليـوم األربعـاء 
سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً 

يف املنطقتـني الوسـطى والجنوبية ، فيما 
سـيكون الطقـس يف املنطقـة الشـمالية 
غائمـاً جزئيـاً وأحيانـاً يكـون غائماً مع 
تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية 
، أما درجـات الحرارة فسـتنخفض قليالً 

عن اليوم السابق يف املنطقة الوسطى.

أوكرانيا/ متابعة الزوراء:
م  بعد اإلعالن عن اسـتفتاءات ستنظَّ
بإقليـم  ولوغانسـك  دونيتسـك  يف 
دونبـاس رشق أوكرانيـا لالنضمـام 
إىل روسـيا، فضـال عـن خريسـون 
وإقليـم زابوريجيا، تعّهدت كييف بـ 
”القضـاء“ عىل ”التهديـد“ الرويس.

يأتـي هذا بالتزامن مـع التقدم الذي 
عـرب  األوكرانيـة  القـوات  أحرزتـه 
هجومهـا املضاد منذ مطلع الشـهر 
الجـاري يف رشق البـالد وخاصـة يف 
منطقـة خاركيـف، تتسـارع وترية 
اإلعالنات عن اسـتفتاءات االنضمام 
لروسيا يف املناطق التي يسيطر عليها 

الـروس وحلفائهـم يف أوكرانيا.فقد 
أكد مدير مكتب الرئاسـة األوكرانية 
أنـدري يرماك، يف تعليـق عىل تلغرام، 
امـس الثالثـاء أن بـالده سـتتعامل 
روسـيا،  عـىل  املناسـبة  بالطريقـة 
االسـتفتاءات  هـذه  أن  إىل  مشـريا 
ستسـوي  ”أوكرانيـا  زائفة.وقـال 

القضية الروسـية.. ال يمكن القضاء 
عـىل التهديـد إال بالقـوة“، كمـا ندد 
بما وصفـه ”االبتزاز الرويس املدفوع 
بحسـب  الهزيمـة“،  مـن  بالخـوف 
مـا نقلـت فرانـس برس.جـاء ذلك، 
بعدما أعلن قادة موالون ملوسـكو يف 
دونبـاس بوقت سـابق امـس إجراء 

استفتاء لالنضمام إىل روسيا، من 23 
إىل 27 من الشـهر الجاري.كما أشار 
الرئيس االنفصايل ملنطقة خريسـون 
الساحلية، أيضا أن مسؤولني محليني 
يف تلـك املدينة األوكرانية قرروا إجراء 

استفتاء لالنضمام إىل موسكو.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد املحلل السـيايس، عيل البيـدر، احتمالية حدوث 
انفراجة بإقناع الصدر بالعودة اىل املشهد السيايس، 
ويف حني وصـف ذلك بإعادة احيـاء التيار، لفت اىل 
ان حل الربملان واعادة االنتخابات سـيعقب مرحلة 

تشكيل قوى االطار للحكومة.وقال البيدر يف حديث 
لـ»الزوراء»: ان «املنظومة السياسية مرت بتصعيد 
حاد وصل اىل املواجهة املبارشة واملفتوحة، ووجدت 
تلك االطراف ان هذه النقطة قد تستنزف امكانياتها 
وتجعلهـا يف وضع محرج امـام جمهورها او امام 

الـرأي العام او بقية االطراف السياسـية». مضيفا 
انها «لم تعد تملك خيارا اخر سـوى اللجوء للحوار 
والوصـول اىل نقطـة تفاهم مشـرتكة فيمـا بينها 
خصوصـا بعد ان اسـتدرك الصدر ان قـوى االطار 
اسـتطاعت ان تجمع شـتات املنظومة السياسـية 

وتوحدهـا باتجـاه تشـكيل حكومة».واشـار ان 
«موقـف الصدر يبـدو ضعيفا وربمـا رحب بعودة 
التظاهرات وهو ما سـوف يحصل من خالل زيارة 

الوفد الثالثي اىل النجف.
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بريوت/ متابعة الزوراء:
شهدت السـاحة اللبنانية حركة دبلوماسية 
ـعة أجمعـت كلّهـا عـىل أهميـة التزام  موسَّ
لبنان باالسـتحقاقات الدستورية عىل رأسها 
رئاسـة الجمهورية مع اقـرتاب انتهاء والية 
الرئيس ميشـال عـون يف 31 أكتوبر/ترشين 
األول، علمـًا أن رئيـس الربملان نبيـه بري لم 
يوّجـه حتـى اليوم دعـوة إىل مجلـس النواب 
لعقد جلسـة انتخاب رئيٍس جديٍد للبالد، رغم 
بدء املهلـة مطلـع سـبتمرب/أيلول، بانتظار 
”التوافـق ال اإلجماع“ وفق تعبريه.واسـتقبل 

الرئيس اللبناني ميشـال عون، امس الثالثاء، 
يف مقـّر الرئاسـة اللبنانيـة - قـرص بعبـدا، 
سـفراء االتحـاد األوروبـي يف لبنان برئاسـة 
السـفري رالف طـراف، حيث تـم بحث األزمة 
االقتصاديـة واالجتماعية الراهنة يف البالد، يف 
حني أجمعـت املواقف الدوليـة، عىل رضورة 
تشـكيل حكومة جديدة كاملـة الصالحيات، 
املوعـد  يف  للجمهوريـة  رئيـس  وانتخـاب 
الدسـتوري، وقيام املجلـس النيابي بدوره يف 

إقرار القوانني اإلصالحية.

رام الله/ متابعة الزوراء:
الفلسـطينيني واالتحـاد  الصحفيـني  نقابـة  سـلّمت 
الدويل للصحفيني وعائلة الصحفية شـريين أبو عاقلة 
ومحامـون، امـس الثالثاء، شـكوى إىل مكتـب النائب 
العـام يف محكمـة الجنايات الدولية يف الهـاي، تطالب 

بـ“فتح تحقيق واستدعاء املسؤولني عن قتلها“.
وذكـرت نقابة الصحفيني، يف بيـان أنه ”رغم الضغوط 
الهائلـة التـي مارسـها االحتـالل وأذرعـه يف الخارج، 
فقد جرى يف الهاي تسـليم امللف الكامل للشـكوى ضد 
االحتـالل اإلرسائيـيل، بتهمـة ارتكاب جريمـة اغتيال 
الزميلة الصحفية شـريين أبو عاقلـة، وإصابة الزميل 

الصحفـي عيل السـمودي، واسـتهداف الزميلة شـذى 
حنايشـه، يف الحـادي عرش من مايو/أيـار املايض عىل 
أرض مدينة جنني“.وبّينت النقابة أنه تقّدم بالشـكوى 
التي تضمنت طلب فتـح تحقيق دويل جنائي محامون 
 Doughty” ومكتـب “Bindmans LLP” مـن مكتـب
Street Chambers“، نيابـة عـن عائلـة الشـهيدة أبو 
عاقلـة، ونقابـة الصحفيـني الفلسـطينيني، واالتحاد 
الـدويل للصحفيني.وبحسـب البيـان، فقد ”ُقـّدم امللف 
بعد أن استكملت اإلجراءات القانونية الرضورية كافة 

لضمان نجاح القضية.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت اللجنـة املاليـة النيابيـة عن 
مقرتح نيابي حكومي لترشيع قانون 
مماثـل لقانـون الدعم الطـارئ لألمن 
الغذائـي، وفيمـا اكـدت ان الحكومـة 
يف   2023 عـام  يف  مشـكلة  سـتواجه 

حال عـدم اقرار املوازنـة، نصح خبري 
اقتصـادي بترشيع قانون املوازنة بدال 
مـن اللجـوء اىل ترشيـع قوانـني فيها 
جنبات مالية قد تحتوي عىل مخالفات 
قانونية.وقالـت عضـو اللجنـة املالية 
النيابيـة، نرمـني معـروف، يف حديـث 

لـ“الـزوراء“: ان اجتماعـا عقـد بـني 
اللجنـة املالية النيابيـة واملالك املتقدم 
يف وزارة املاليـة ووكيل الـوزارة طيف 
سامي حول الوضع املايل يف البلد يف ظل 
غيـاب املوازنة، ولبحـث مقرتح إلقرار 
قانـون مماثل لقانـون الدعم الطارئ 

لألمن الغذائـي والتنمية عام 2023 يف 
حال عـدم اقرار قانـون موازنة عامة 
وزارة  وكيـل  إن  للحكومة.واضافـت: 
املالية أبلغت اللجنة بأنهم سيواجهون 
مشـكلة يف عـام 2023 يف حـال عـدم 
العـام،  املوازنـة لهـذا  إقـرار قانـون 

بسـبب الزيادة التي يشـهدها االنفاق 
وعدد السـكان.من جهته، حذر الخبري 
مـن  الحمامـي،  سـالم  االقتصـادي، 
ترشيـع قوانني فيها جنبـات مالية قد 

تحوي عىل مخالفات قانونية.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  األمني،  اإلعالم  خلية  أصدرت 
تنويهاً بشأن املمارسات األمنية يف بغداد. وقالت 
الخلية يف بيان تلقته «الزوراء»: إن»قواتنا األمنية 
التدريبي واالستمرار يف  تواصل تطبيق منهاجها 
املمارسات األمنية االعتيادية، بهدف تعزيز األمن 
األمنية». للقطعات  القدرات  ورفع  واالستقرار 
بعد  ستنفذ  بغداد  عمليات  «قيادة  أن  وأضافت 
أمنية  ممارسة  (االمس)،  اليوم  ليلة  منتصف 
بعد  العاصمة،  من  الكرخ  جانب  ضمن  هادفة 
قاطع  ضمن  ناجحة  ممارسة  االثنني  نفذت  أن 

املسؤولية».

@pbéäbø@â–‰m@ÜaáÃi@pbÓ‹‡«
Úœbñã€aÎ@Öãÿ€a@¿@ÚÓ‰flc

@ÚflÏÿ®a@Úébˆã€@\Ô‘Óè‰n€a@äb†�a^@|íãfl
Êbæ5€a@ıbõ«c@Âfl@Ú«Ï‡1@È™b„ãi@ÅãìÌ

@Übón”¸a@fib1a@¿@ÊÎb»n€a@ÚÓ‡Ác@Ô„bjé�a@Í7ƒ‰€@á◊˚Ì@Ô‡√bÿ€a
Òáznæa@·flˇ€@Úflb»€a@ÚÓ»‡ßa@pb«b‡nua@îflbÁ@Û‹«

@Âfl@›ˆaÎ˛a@Új‹�€a@fiÏj”@Òb‰”@÷˝†g
ÚÓ‰Ëæa@ëäaáæa@Ô∞ãÇ

@üb–ØaÎ@ÚÌá«ä@äb�flc@ZıaÏ„˛a
‚ÏÓ€a@Âfl@aıái@Òäaã®a@pbuäái

@Ú◊ãyÎ@Êb‰j€@Íb§@ÒÜby@ÚÓ€ÎÜ@Ò5„
bÁá«Ïfl@¿@ÚÓébˆä@pbibÉn„¸@ÚÓébflÏ‹iÜ

@’Ó‘zn€bi@k€b�m@ÙÏÿí@·�‹ènm@ÚÓ€Îá€a@ÚÓˆb‰ßa
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@¿@’ibé@‚b«@ãÌáfl@‚aá‘néa@ZÚÁaç‰€a
‚b»€a@fibæbi@Íäaãö�@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a

Ò7j◊@Õ€bjfl@ıb–nÇa@ÚÓ–‹Ç@Û‹«@kˆaãõ€a@Ú˜ÓÁ@ãÌáfl@ıb–«g

بغداد/ الزوراء: 

أعلنـت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امس 

الثالثـاء، صـدور أمـر اسـتقداٍم بحقِّ 

مديـٍر عـامٍّ سـابق يف البنـك املركزي؛ 

بتهمـة إحداثـه عمـداً رضراً بأمـوال 

ومصالـح الجهـة التـي يعمـل فيهـا، 

فيما كشـف مصدر مسـؤول يف وزارة 

املالية عن إعفـاء مدير هيئة الرضائب 

ومعاونه وعدد من املديرين عىل خلفية 

اختفاء مبالغ مالية كبرية من عائدات 

التحقيقـات  دائـرة  الرضائب.وقالـت 

يف الهيئـة ببيـان تلقته «الـزوراء»: إنَّ 

ة  «محكمـة تحقيق الرصافـة املُختصَّ

بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام 

املدير العام للدائـرة اإلداريَّة واملاليَّة يف 

البنك املركزي العراقي سابقاً عىل خلفيَّة 

رشاء (١٠) مكائن ُتعـَرُف بـ» املكائن 

الشـاملة» ُتستْخَدُم لعدِّ وفرز العملة»، 

ُمشريًة إىل أنَّ «قيمة رشاء املكائن بلغت 

 

.« أمريكـيٍّ دوالٍر   (١٥,٠٠٠,٠٠٠)

وأضافت الدائـرة أنَّ «محكمة تحقيق 

ـة بقضايـا النزاهة،  الرصافـة املُختصَّ

قـرَّرت اسـتقدام املُديـر العـام، وفقاً 

قانـون  مـن   (٣٤٠) املـادة  ألحـكام 

العقوبـات».يف غضـون ذلـك، كشـف 

مصـدر مسـؤول يف وزارة املاليـة عن 

إعفـاء مدير هيئة الرضائـب ومعاونه 

وعدد من املديريـن عىل خلفية اختفاء 

عائـدات  مـن  كبـرية  ماليـة  مبالـغ 

الرضائب.وقـال املصـدر إنـه «تم فتح 

تحقيق بسبب اختفاء مبالغ كبرية من 

إيـرادات هيئة الرضيبـة العامة، وعىل 

اثـر ذلك تـم إعفـاء مدير عـام الهيئة 

ومعاونه وعدد من مديري األقسـام يف 

القليلة  األيام  الهيئة».وأضاف «خـالل 

املقبلة سـوف تصـدر مذكـرات قبض 

بحق عدد من األشـخاص واملسـؤولني 

املتورطني بهـذا امللف من شـخصيات 

الرضيبة».وأكـد  بهيئـة  مسـؤولة 

املصـدر أن «التحقيق ما زال مسـتمراً 

من قبل لجـان مختصة من قبل وزارة 

املاليـة وهيئة النزاهة وديـوان الرقابة 

املالية».وتداولت أنباء لم يتسـَن التأكد 

مـن دقتها عـن أن املبالـغ التي يجري 

التحقيق باختفائهـا تبلغ ٨٠٠ مليون 

دوالر.

واشـار املصـدر اىل ان هيئـة النزاهـة 

سـتصدر اوامر قبض بحق املسـؤولني 

املتورطـني باختفـاء االمـوال يف هيئة 

الرضائب العامة.

Ú–ˆaå@paıbn–né¸a@á»mÎ@\ÔéÎã€a@áÌáËn€a^@Û‹«@ıbõ‘€bi@áË»nm@—ÓÓ◊
·Óè‘n€a@kËfl@¿@bÓ„aã◊Îc@…õm@bÓéÎä@∂g@‚b‡õ„¸a@paıbn–néa

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراق، امس الثالثاء، يف البورصة 
الكفاح  بورصتي  إن  مصدر  كردستان.وقال  اقليم  ويف  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسية 
والحارثية املركزيتني يف بغداد، سجلت، صباح امس، ١٤٧٦٥٠ دينارا عراقيا مقابل ١٠٠ 
دوالر أمريكي، فيما كانت األسعار ليوم االثنني ١٤٧٨٥٠ دينارا عراقيا مقابل ١٠٠ دوالر 
أمريكي.وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٢٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الرشاء ١٤٧٢٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم 
كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٩٩٠٠ دينار 

لكل ١٠٠ دوالر أمريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٧٨٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر أمريكي.

@ÚñäÏj€a@¿@b–Ó–†@böb–Øa@áËìÌ@ä¸Îá€a
ÚÓèÓˆã€a
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@üb–ØaÎ@ÚÌá«ä@äb�flc@ZıaÏ„˛a
‚ÏÓ€a@Âfl@aıái@Òäaã®a@pbuäái
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ÔébÓè€a@áËìæa@∂g@ÒÜÏ»€bi@äáó€a
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ÔˆaâÃ€a@Âflˇ€@˘äb�€a@·«á€a

ÚflÏÿy@›Óÿìn€@ÚÓébÓè€a@ÚflÏƒ‰æa@…ª@ b�néa@äb†�a@Êg@∂g@äbíc

Ú„åaÏæa@äaã”g@‚á«@fiby@¿@Ú‹ÿìfl@ÈuaÏné@ÚflÏÿ®a@Êc@pá◊c

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـد املحلـل السـيايس، عـيل البيـدر، 
احتمالية حدوث انفراجة بإقناع الصدر 
بالعودة اىل املشـهد السيايس، ويف حني 
وصف ذلـك بإعادة احيـاء التيار، لفت 
اىل ان حـل الربملان واعـادة االنتخابات 
سـيعقب مرحلة تشـكيل قوى االطار 

للحكومة.
وقال البيدر يف حديـث لـ»الزوراء»: ان 
«املنظومة السياسية مرت بتصعيد حاد 
وصـل اىل املواجهة املبارشة واملفتوحة، 
ووجدت تلك االطـراف ان هذه النقطة 
وتجعلهـا  امكانياتهـا  تسـتنزف  قـد 
يف وضـع محـرج امـام جمهورهـا او 
امـام الـرأي العـام او بقيـة االطراف 
السياسـية». مضيفـا انهـا «لـم تعـد 

تملـك خيارا اخر سـوى اللجوء للحوار 
والوصـول اىل نقطـة تفاهم مشـرتكة 
فيمـا بينها خصوصا بعد ان اسـتدرك 
الصـدر ان قوى االطار اسـتطاعت ان 
تجمـع شـتات املنظومـة السياسـية 

وتوحدها باتجاه تشكيل حكومة».
واشـار ان «موقف الصدر يبدو ضعيفا 
وربما رحب بعودة التظاهرات وهو ما 
سـوف يحصل مـن خالل زيـارة الوفد 
الثالثـي اىل النجـف، وهنالـك انفـراج 

واضح يف املشهد السيايس».
واكد ان «قوى االطار ماضية لتشـكيل 
الحكومـة وهناك تحالـف معها مع ما 
بقي، فقط اقناع الصدر واقناعه سوف 
يتم عـرب طرق الحوار املتعـارف عليها 
فيما يخـص تقديم تنازالت له من قبل 

االطـار التنسـيقي او حتـى الوصـول 
وارشاك  الكاظمـي  عـىل  االبقـاء  اىل 
التيار الصدري يف هـذه الحكومة وفق 
االسـتحقاق االنتخابـي الـذي حصـل 
عليه والنسـبة التي وصل اليها»، الفتا 
اىل ان «هـذا االمـر قد يعتـرب حالة من 
اعادة الحياة السياسـية اىل روح التيار 
الصدري، وجعله جزءا من املشـهد بعد 

ان وقف وحيدا طوال هذه املدة».
واوضـح ان «حـل الربملـان مـن احـد 
الخيارات واعـادة االنتخابات لكن بعد 
ان تشكل قوى االطار الحكومة، وهذه 
الحكومـة يتـم االتفـاق عـىل عمرهـا 
وتفاصيلهـا والربنامـج الـذي سـوف 
تقـوم به لكـن هي لن تكـون حكومة 
دورة انتخابية كاملة ولن تستمر حتى 

٢٠٢٥ وسـوف يكون عمرهـا عاما او 
أقل». 

اليـوم  «العالـم  ان  اىل  البيـدر  ولفـت 
مشـغول بأمور اكرب من العـراق الذي 
لـم يعد خيـارا اسـرتاتيجية بالنسـبة 
للـدول الكـربى وهو مشـغول باالزمة 
االوكرانيـة الروسـية والحـروب التـي 
تجري يف اسـيا الوسـطى، والكثري من 
االمور التي ممكن ان تشـل العالم عىل 
املسـتوى االقتصادي، لذلـك الوضع يف 
العراق حتى إن بقـي بحالة من نصف 
فوىض ونصف اسـتقرار لـن يؤثر عىل 

املشهد الدويل». 
وتوقـع ان تخرج ترشيـن يف تظاهرات 
«و سوف يكون التيار الصدري حارضا 
وسيتظاهر شكليا كي يثبت أنه ما زال 

يف املشـهد لكن التظاهرات او الحصول 
عىل امتيـازات من خالل التظاهرات لم 
تعد خيـارا للقوة السياسـية بما فيها 
التيـار الصدري بعـد ان جرب التظاهر 

ولم يحصل عىل يشء».
واضـاف «بالنسـبة لترشيـن لـم تعد 
وبقـي  الكافيـة،  االمكانيـات  تمتلـك 
العامـل الخارجي يف التظاهـرات، فإذا 
كانـت هنـاك ايـاٍد خارجية تسـتفيد 
مـن تلـك الخطوة ربما سـوف نشـهد 
 ٢٠١٩ للعـام  مشـابهة  تظاهـرات 
خصوصـا ان درجة النقمـة املجتمعية 
بدأت يف االزديـاد، وان الخدمات ال تزال 
متعثرة والواقع العراقي ال يزال بائسـا 
اىل حـد كبري، كل هـذه االمور قد تقود 

اىل تظاهرات نوعية وليست كمية». 

الزوراء/ حسني فالح:

كشـفت اللجنـة املاليـة النيابية عـن مقرتح 

نيابـي حكومي لترشيع قانون مماثل لقانون 

الدعم الطـارئ لألمن الغذائي، وفيما اكدت ان 

الحكومة سـتواجه مشـكلة يف عـام ٢٠٢٣ يف 

حال عدم اقرار املوازنة، نصح خبري اقتصادي 

بترشيـع قانـون املوازنـة بدال مـن اللجوء اىل 

ترشيع قوانني فيها جنبـات مالية قد تحتوي 

عىل مخالفات قانونية.

وقالـت عضو اللجنـة املاليـة النيابية، نرمني 

معـروف، يف حديث لـ»الـزوراء»: ان اجتماعا 

عقد بـني اللجنة املالية النيابية واملالك املتقدم 

يف وزارة املاليـة ووكيـل الوزارة طيف سـامي 

حول الوضع املايل يف البلد يف ظل غياب املوازنة، 

ولبحث مقـرتح إلقرار قانـون مماثل لقانون 

الدعـم الطارئ لألمـن الغذائـي والتنمية عام 

٢٠٢٣ يف حال عـدم اقرار قانون موازنة عامة 

للحكومة.

واضافـت: إن وكيل وزارة املالية أبلغت اللجنة 

بأنهم سـيواجهون مشـكلة يف عـام ٢٠٢٣ يف 

حـال عدم إقـرار قانـون املوازنة لهـذا العام، 

بسـبب الزيادة التي يشـهدها االنفـاق وعدد 

السكان.   

مـن جهته، حـذر الخبـري االقتصادي، سـالم 

الحمامـي، من ترشيـع قوانني فيهـا جنبات 

مالية قد تحوي عىل مخالفات قانونية.

وقال الحمامي لـ»الـزوراء»: انه يفرتض من 

مجلس النواب تخويل حكومة ترصيف االمور 

اليومية ارسـال مرشوع قانـون املوازنة لكي 

تتـم مناقشـته واقراره بـدال مـن اللجوء اىل 

حلول تشوبها املخالفات كترشيع قوانني فيها 

جنبات مالية كما حصل لقانون الدعم الطارئ 

الذي كان ترشيعه مخالفا للقانون وطعن من 

قبل عدة جهات لدى املحكمة االتحادية.

واضـاف: ان هنـاك فائضـا ماليـا متحققـا 

مـن ارتفـاع اسـعار النفـط ال ينبغـي هدره 

وتفريطـه بمشـاريع قوانني تفتقـر للخطط 

واالسرتاتيجيات.

الجبـوري،  هيثـم  رجـح  سـابق،  وقـت  ويف 

املستشـار الفنـي لرئيـس الـوزراء، وصـول 

الفائض املـايل إىل ٢٥ تريليـون دينار يف نهاية 

العام الحايل، فيما أشـار إىل أن نسبة التضخم 

ارتفعت ١٠ مرات بسبب تغيري سعر الرصف.

 وقال الجبوري يف ترصيح صحفي: إن «النمو 

يف االقتصـاد العراقي ناتج عن ارتفاع أسـعار 

النفط»، الفتـًا إىل أن «قرار املحكمة االتحادية 

بشـأن عدم صالحية حكومـة ترصيف األمور 

اليومية إرسال املشاريع والقوانني أّخر إرسال 

املوازنة إىل الربملان».

وأضاف أن «الفائض املايل قد يبلغ ٢٥ تريليون 

دينـار نهاية العام الحـايل»، مبيناً أن «مجلس 

النـواب قد يقـر قانونـاً طارئاً أسـوة باألمن 

الغذائية يف حال تعذر إقرار املوازنة».

 ١٠ حققنـا  املـايض  «العـام  أن  إىل  وأشـار 

تريليونات دينار عراقي إيرادات غري نفطية»، 

مؤكداً أنه «يفرتض أن تكون إيرادات الكمارك 

أربعة أضعاف الحالية».

وبشأن املشـمولني بالرعاية االجتماعية، قال 

الجبـوري إن «٩ ماليني شـخص مشـمولون 

بالرعاية االجتماعية، أي بحدود مليون و٨٠٠ 

ألف عائلة».

وحـول التضخم، أكد أن «تغيري سـعر الرصف 

زاد مـن معدل التضخم، إذ إن نسـبة التضخم 

تضاعفت ١١ مرة».

بغداد/ الزوراء: 
أعلنـت هيئـة األنـواء الجوية، امس 
الثالثاء، عن حالـة الطقس يف البالد 
لأليام املقبلة، فيما توقعت تسـاقط 

أمطار رعدية الخميس املقبل.
تلقتـه  بيـان  يف  الهيئـة  وذكـرت 
«الزوراء»: أن «طقس اليوم األربعاء 
وأحيانـاً  جزئيـاً  غائمـاً  سـيكون 
يكون غائماً يف املنطقتني الوسـطى 
والجنوبيـة ، فيما سـيكون الطقس 
يف املنطقـة الشـمالية غائمـاً جزئياً 
وأحيانـاً يكـون غائماً مع تسـاقط 
زخـات مطـر خفيفة تكـون رعدية 
، أمـا درجات الحرارة فسـتنخفض 
قليالً عـن اليوم السـابق يف املنطقة 
الوسـطى ، وتكـون مقاربـة لليـوم 
الشـمالية  املنطقتـني  يف  السـابق 

والجنوبية من البالد».
وأضافت أن «طقس يوم غد الخميس 
، سـيكون غائمـاً جزئيـاً وأحيانـاً 
يكـون غائماً كمـا يتصاعد الغبار يف 
املنطقتني الوسطى والجنوبية ، فيما 

سـيكون طقس املنطقة الشـمالية 
غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع 
تسـاقط زخات مطـر خفيفة تكون 
رعديـة أحياناً ، أمـا درجات الحرارة 
فستنخفض قليالً عن اليوم السابق 
يف األقسام الوسـطى والجنوبية ، يف 
حني سـتنخفض بضـع درجات عن 
اليوم السـابق يف القسم الشمايل من 

البالد».
وأشارت اىل أن «الطقس ليوم الجمعة 
سـيكون صحواً ، ودرجـات الحرارة 
تنخفض قليالً عن اليوم السـابق يف 
املنطقـة الوسـطى ، وتكون مقاربة 
لليوم السابق يف املنطقتني الشمالية 

والجنوبية من البالد».
ولفتـت اىل أن «طقـس يوم السـبت 
املقبـل، سـيكون صحـواً يف عمـوم 
مناطـق البالد ، أمـا درجات الحرارة 
فسـتكون مقاربة لليوم السـابق يف 
األقسـام الوسطى والشمالية ، فيما 
ستنخفض قليالً عن اليوم السابق يف 

القسم الجنوبي من البالد».

تعلـن الهيئـة العامة لألنواء الجويـة والرصد الزلزايل احدى تشـكيالت وزارة النقل عن 
اجـراء مناقصة (مرشوع تجهيز ونصب محطات رصد جوي اوتوماتيكية عدد (٢٨) ) 

وحسب املواصفات الفنية والرشوط املطلوبة.
فعـىل الرشكات املختصة بتجهيز مثل هذه املنظومات االوتوماتيكية والخاصة بالرصد 
الجوي وممن يحملون هوية تصنيف املقاولني مجددة عىل ان ال تقل عن الدرجة الخامسة 
او هوية غرفة التجارة الراغبة يف االشـرتاك مراجعة مقر الهيئة الكائن يف بغداد / حي 
الفرات / مجاور مستشفى الفرات العام / القسم املايل لرشاء الوثائق القياسية الخاصة 
باملناقصة والتي يمكن الحصول عليها مقابل مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسـمائة ألف 
دينار عراقي غري قابلة للرد لغرض تقديم عروضهم وفق رشوط املناقصة مع مالحظة 

ما ييل :
١- العطاءات نافذة ملدة مئة (١٠٠) يوم من تاريخ الغلق.

٢- تكون التأمينات االولية نافذة ملدة ال تقل عن ستة أشهر من تاريخ الغلق.
٣- االسعار تكون بالدينار العراقي.

٤- الهيئة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
٥- يهمل أي عطاء غري مستويف الرشوط أو تقديم العطاء بعد موعد غلق املناقصة.

٦- تودع العطاءات اثناء الدوام الرسمي يف صندوق العطاءات يف مقر الهيئة / حي الفرات 
بثالث ظروف منفصلة أحدها فني واالخر تجاري والثالث يتضمن كافة املستمسـكات 
املطلوبة يف الوثيقة القياسية وتوضع جميعها يف ظرف واحد مغلق ومختوم يكتب عليه 
اسـم ورقم املناقصة واسـم الرشكة معنـون اىل الهيئة العامة لألنـواء الجوية والرصد 
الزلزايل / لجنة فتح العطاءات ويقدم من قبل شخص مخول رسميا من قبل الرشكة.

٧- يتم عقد مؤتمر مع املقاولني لإلجابة عىل استفساراتهم بما يخص املناقصة يف مقر 
الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزايل قبل (١٠) أيام من موعد غلق املناقصة.

٨- موعد غلق املناقصة يف تمام الساعة (الثانية عرش ظهرا) لليوم العرشين من تاريخ 
ظهور االعالن يف الصحف املحلية.

٩- يرفق مع العطاء التأمينات االولية عىل شـكل خطاب ضمان او صك مصدق بإسـم 

مقـدم العطـاء حرصاً وبمبلغ (٢٪) مـن الكلفة التخمينية للعطـاء صادر من مرصف 
معتمد يف العراق ألمر الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزايل.

١٠- املستمسـكات املطلوبـة : البطاقة الوطنية – بطاقة السـكن – كتاب براءة الذمة 
مـن الهيئـة العامة للرضائب معنون اىل الهيئة العمة لألنـواء الجوية والرصد الزلزايل – 
هويـة تصنيـف املقاولني مجددة لعام ٢٠٢١ عىل ان ال تقل عن الدرجة الخامسـة – او 
هوية غرفة التجارة – شهادة تأسيس الرشكة – أعمال مماثلة مؤيدة من قبل الجهات 

املتعاقد معها – وصل الرشاء (النسخة االصلية).
١١- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم املقررة قانونياً.

١٢- تدون االسـعار باملداد رقما وكتابة خصوصاً اسعار املفرد ويرفض العطاء إذا كان 
خالف ذلك، وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الشطب او الحك وأي تصحيح يجب 

ان يقرتن بتوقيع مقدم العطاء وختم الرشكة.
١٣- تفتـح العطـاءات يف نفس يـوم غلق املناقصة يف السـاعة الثانيـة عرش والنصف 

وبحضور من يرغب من املناقصني.
١٤- تتحمـل الرشكـة التـي تحال عليهـا املناقصة الرضائب والرسـوم كافة وحسـب 

التعليمات املعمول بها.
١٥- يطلـب مـن مقدمي العطـاءات املوقـع االلكرتونـي يف وثائق عطاءاتهـم والربيد 
االلكرتوني واسـم وعنوان الشـخص املسـؤول عن متابعة االستفسـارات التي تخص 

العطاء.
١٦- عـىل مقدم العطـاء االلتزام بمـا تتطلبه الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها من 
(استمارات العطاء) وان يكون مستوفياً للمعايري املدرجة يف القسم الثالث من الوثيقة 

القياسية / الفقرة ٣ (متطلبات التأهيل الالحق).
موقع الهيئة :

 meteor@motrans.gov.iq
www.meteoseism.gov.iq

                                                       املدير العام     
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أوكرانيا/ متابعة الزوراء:
م يف  بعد اإلعالن عن اسـتفتاءات ستنظَّ
دونيتسك ولوغانسـك بإقليم دونباس 
رشق أوكرانيـا لالنضمـام إىل روسـيا، 
فضال عن خريسون وإقليم زابوريجيا، 
تعّهـدت كييـف بــ ”القضـاء“ عـىل 

”التهديد“ الرويس.
يأتي هـذا بالتزامـن مع التقـدم الذي 
أحرزته القوات األوكرانية عرب هجومها 
املضـاد منـذ مطلـع الشـهر الجـاري 
منطقـة  يف  وخاصـة  البـالد  رشق  يف 
خاركيـف، تتسـارع وتـرية اإلعالنات 
عن اسـتفتاءات االنضمام لروسـيا يف 
املناطـق التي يسـيطر عليهـا الروس 

وحلفائهم يف أوكرانيا.
فقد أكد مدير مكتب الرئاسة األوكرانية 
أنـدري يرمـاك، يف تعليق عـىل تلغرام، 
سـتتعامل  بـالده  أن  الثالثـاء  امـس 
بالطريقة املناسبة عىل روسيا، مشريا 

إىل أن هذه االستفتاءات زائفة.
القضيـة  وقـال ”أوكرانيـا ستسـوي 
عـىل  القضـاء  يمكـن  ال  الروسـية.. 
التهديد إال بالقوة“، كما ندد بما وصفه 
”االبتزاز الـرويس املدفوع بالخوف من 
الهزيمـة“، بحسـب ما نقلـت فرانس 

برس.
جاء ذلـك، بعدمـا أعلن قـادة موالون 
ملوسـكو يف دونباس بوقت سابق امس 
إجراء اسـتفتاء لالنضمام إىل روسـيا، 

من 23 إىل 27 من الشهر الجاري.
كما أشـار الرئيس االنفصـايل ملنطقة 
خريسون الساحلية، أيضا أن مسؤولني 
محليني يف تلك املدينة األوكرانية قرروا 

إجراء استفتاء لالنضمام إىل موسكو.
فيمـا أشـاد مسـؤولون روس رفيعو 
املسـتوى بتلـك الخطـوة، مؤكدين أن 
بالدهم تدعم تلك القرارات، ومن بينهم 
رئيس مجلـس الدوما، فياتشيسـالف 
فولوديـن، وديمـرتي ميدفيديف، الذي 
شـغل منصب الرئيس مـن عام 2008 
إىل 2012 ويشـغل اآلن منصـب نائـب 
رئيس مجلس األمن الرويس، باإلضافة 

إىل وزير الخارجية سريغي الفروف.
تأتـي حـرب االسـتفتاءات هـذه، بعد 
أن حققـت القـوات األوكرانيـة تقدماً 
ملحوظـاً خالل األيام املاضية بشـمال 

رشق البـالد، يف إطـار هجـوم مضـاد 
شـنته قبل أسبوعني السـتعادة بلدات 
ومـدن شاسـعة ظلـت أشـهرا تحـت 

السيطرة الروسية.
كما شـنت بالتزامـن هجوما واسـعا 
السـتعادة األرايض يف الجنوب، ساعية 
ملحـارصة آالف الجنـود الـروس الذين 
انقطعت عنهم اإلمـدادات عىل الضفة 
واسـتعادة  دنيـربو،  لنهـر  الغربيـة 
خريسون، املدينة الكبرية الوحيدة التي 
تحافظ روسـيا عىل سـيطرتها عليها 

منذ فرباير املايض.
وتنظـم خريسـون الواقعـة يف جنوب 

أوكرانيـا والخاضعة لسـيطرة القوات 
الروسية، اسـتفتاء حول االنضمام إىل 
موسـكو مـن 23 سـبتمرب وحتى 27 

منه.
االنفصاليـة  األرايض  أعلنـت  كذلـك 
املواليـة لروسـيا يف منطقـة دونباس 
أنها سـتنّظم استفتاء مماثال يف الفرتة 

نفسها.
وليونيـد  بوشـلني  دينيـس  واتفـق 
جمهوريتـي  زعيمـا  باسيتشـنيك، 
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتني اللتني 
اعرتف بهمـا الرئيس الرويس فالديمري 
بوتـن، دولتـني مسـتقلتني قبيـل بدء 

الحـرب ضـد أوكرانيـا مبـارشة، يوم 
الثالثاء، عىل خطط متزامنة للتصويت 

عىل االنضمام إىل روسيا.
يـرى مراقبـون أن هذه املناطـق التي 
تعتزم تنظيـم اسـتفتاءات لالنضمام 
لروسـيا هـي واقعيا مرتبطـة بالفعل 
االسـتفتاءات  هـذه  وأن  بموسـكو، 
سـتكون مجـرد تحصيل حاصـل، ما 
يعنـي وفقهـم أن أوكرانيـا عـرب هذه 

االستفتاءات ستتفتت كدولة.
محللون روس يعتقدون أن موسـكو قد 
تلـّوح بورقة االسـتفتاءات هـذه لكبح 
جماح التقدم العسكري األوكراني، ولدفع 
التسـليحية  الغـرب ملراجعة سياسـاته 
الداعمـة ألوكرانيـا، والسـتغاللها الحقا 

كأوراق قوة تفاوضية لتسوية الرصاع.
حسن املومني أستاذ العالقات الدولية 
وفـض النزاعـات قال ملوقع ”سـكاي 
نيـوز عربية“: ”هذه خطوة وإن كانت 
متوقعة ستشكل تصعيدا روسيا كبريا 
للرصاع وهي استنسـاخ حريف لتجربة 
شـبه جزيرة القـرم، يف بقيـة املناطق 
التي سـيطر عليها الـروس بأوكرانيا، 
وبالتـايل فهذه الخطـوة إما أنهـا أداة 
ضغـط هادفة لتعزيـز املوقف الرويس 
ميدانيـا وتفاوضيا، أو أنهـا لخلق أمر 
واقع يتم تكريسـه إما أن يتم االعرتاف 
به من قبل كييف ضمن سـياق تسوية 
معينـة فيمـا بعـد، أو أن تبقى كحالة 
قائمة عىل مر السـنني عىل غرار حالة 

شمال قربص“.
املومني: ”واضح أن الحرب يف أوكرانيا 
رصاع حلزوني بمعنى أن ثمة خطوات 

تصعيدية متبادلة يف مرسح العمليات، 
حيث كانت اليـد العليا ميدانيا للجيش 
الرويس، لكن مع مـرور الوقت وتدفق 
لكييـف  النوعـي  الغربـي  السـالح 
القـوات  بـدأت  الـروس،  واسـتنزاف 
األوكرانية تستعيد بعض زمام املبادرة 
بل وتمكنت حتى من اسـرتداد مناطق 
سـيطر عليهـا الروس سـابقا. وهكذا 
فسـيد املوقف منـذ بدايـة الحرب هو 
التصعيد بدرجـات مضبوطة كتصعيد 
تكتيكـي وليـس اسـرتاتيجيا، بحيـث 
يمكن ألحد طريف الرصاع حسـم األمر، 
لكن هذه االسـتفتاءات ربما تغري هذا 

االيقاع املضبوط للحرب“.
عـدة  بإجـراء  الروسـية  الخطـوة 
الخاضعـة  املناطـق  يف  اسـتفتاءات 
كخريسـون  موسـكو  لسـيطرة 
وجمهوريتـي لوغانسـك ودونيتسـك، 
العمـيل  باملعنـى  تنجـح  أن  يمكنهـا 
واإلجرائـي، لكن مـن ناحيـة قانونية 
دولية فإن تلك االستفتاءات لن تحظى 
باالعـرتاف الـدويل عرب منظمـة األمم 

املتحدة
اعتـربت الباحثـة يف العالقـات الدولية 
بمدرسة موسـكو العليا لالقتصاد النا 
بدفـان يف حديث ملوقع ”سـكاي نيوز 
”رد  االسـتفتاءات  هـذه  أن  عربيـة“ 
رويس عاجـل عـىل تمـادي واشـنطن 
يف تسـليح كييـف وتحريضهـا، وهي 
سـتتم يف 4 مناطق تشـمل لوغانسـك 
وزابوروجيا،  وخريسـون  ودونيتسـك 
وحتى قبل تنظيمهـا فإن املواطنني يف 
تلـك املناطق باتـوا مرتبطني بروسـيا 

مـن خـالل التعامـل النقـدي بالروبل 
الرويس، واعتماد اللغة الروسية فضال 
عن ضمان ربط مناطقهم باملواصالت 
عرب السـكك الحديديـة والطرق الربية 
باألرايض الروسـية، ومنحهم جوازات 

السفر الروسية“.
وتابعـت بدفان: ”هـذه املناطق عمليا 
خاضعة لروسـيا، ونجاح موسـكو يف 
املحافظـة عليهـا بعد ضمهـا مرهون 
لحـد كبـري بمـدى قدرتهـا عـىل ضخ 
االسـتثمارات واألموال فيهـا لالرتقاء 
بالواقع االقتصادي والتنموي بها، بعد 
أن كانـت تعاني مـن التمييز واإلهمال 
من قبـل سـلطات كييف رغـم كونها 

تضم موارد وثروات طبيعية كبرية“.
واختتمـت حديثهـا قائلـة: ”اإلعـالن 
الجيـش  قـدرات  بتطـور  مرتبـط 
األوكرانـي الـذي باتت لديـه تجهيزات 
بدعـم  عسـكرية ضخمـة، ويحظـى 
تسليحي ولوجستي واستخباري غربي 
قوي، لدرجـة أنه بات يطمـح بالفعل 
الستعادة مختلف األرايض التي سيطر 
عليهـا الـروس، وخاصـة أن املعـارك 
محتدمـة اآلن يف لوغانسـك، فيما ردت 
موسـكو عرب ترسيع خطوات انضمام 
تلـك املنطقـة لها عـرب االسـتفتاءات 
التـي يتوقـع تنظيمها يف وقـت قريب 
جـدا. مع ضم هـذه املناطـق قريبا إىل 
االتحاد الرويس، فإن أي اسـتهداف لها 
من قبل كييف سـيعني رضبا لألرايض 
الروسـية، مـا يعطـي لروسـيا الحق 
بإعـالن الحرب الكاملة عـىل أوكرانيا، 

والتعبئة العامة“.

بغداد/ الزوراء:
وجه وزير الداخلية عثمـان الغانمي، امس 
الثالثاء، بمنح الضباط قدماً ملدة ستة أشهر 
واملنتسـبني لسـنتني لجهودهـم يف تأمـني 

الزيارة األربعينية.
للمكتـب  بيـان  حسـب  الغانمـي،  وقـال 
اإلعالمي لوزير الداخليـة، تلقته ”الزوراء“: 
إن ”الحسـني مدرسـة اإلنسـانية، ومعلـم 
اإليثار واإلخالص، ويف الزيارة األربعينية بذل 

محبو سـيد الشـهداء جهوداً كبـرية إلحياء 
هذه الذكرى الخالدة“.

مفاصـل  جهـود  تابعنـا  ”لقـد  وأضـاف: 
وتشـكيالت وزارة الداخليـة، فقـد امتـزج 
عرق جبينهم مع تـراب زائري أبي األحرار، 
وإكرامـاً ملا بذلـوه، وجهنا بمنـح الضباط 
قدماً ملدة سـتة أشـهر واملنتسـبني لسنتني 
ولجميـع العاملني يف وزارة الداخلية، تثميناً 

لهم وملا يقومون به من واجبات“.

بريوت/ متابعة الزوراء:
شهدت الساحة اللبنانية، حركة دبلوماسية 
ـعة أجمعـت كلّها عـىل أهميـة التزام  موسَّ
لبنان باالستحقاقات الدستورية عىل رأسها 
رئاسـة الجمهورية مع اقرتاب انتهاء والية 
الرئيس ميشـال عون يف 31 أكتوبر/ترشين 
األول، علمـًا أن رئيس الربملـان نبيه بري لم 
يوّجه حتـى اليوم دعـوة إىل مجلس النواب 
لعقد جلسة انتخاب رئيٍس جديٍد للبالد، رغم 
بدء املهلـة مطلع سـبتمرب/أيلول، بانتظار 

”التوافق ال اإلجماع“ وفق تعبريه.
واسـتقبل الرئيـس اللبناني ميشـال عون، 
امس الثالثـاء، يف مقّر الرئاسـة اللبنانية - 
قرص بعبدا، سفراء االتحاد األوروبي يف لبنان 
برئاسة السفري رالف طراف، حيث تم بحث 
األزمـة االقتصاديـة واالجتماعيـة الراهنة 
يف البـالد، يف حني أجمعت املواقـف الدولية، 
عىل رضورة تشـكيل حكومة جديدة كاملة 
الصالحيـات، وانتخاب رئيـس للجمهورية 
يف املوعد الدسـتوري، وقيام املجلس النيابي 

بدوره يف إقرار القوانني اإلصالحية.
وسـادت نربة دوليـة عالية لناحيـة تأجيل 
السلطات اللبنانية اإلصالحات التي تعّهدت 
بهـا أيضـاً يف اتفاقهـا األويل مـع صنـدوق 
النقد الدويل، بذرائـع يعترب الحارضون أنها 
ليسـت عذراً للتأخري، غامزيـن مرة جديدة 
من قنـاة عدم تقديـم أي دعم مـايل للبنان 
رغم االنهيار الكبري، وبأن العمل عىل اعتماد 
برنامج خاص بصنـدوق النقد يمثل الخيار 
الوحيد الذي سيسـمح بإعادة ضخ األموال 

يف املؤسسات اللبنانية ويشكل مؤرش ثقة.

يأتـي ذلـك بالتزامن أيضاً مـع جولة حالية 
تقوم بهـا بعثة صنـدوق النقد الـدويل عىل 
تقـم  لـم  اللبنانيـني، يف وقـت  املسـؤولني 
الحكومـة أو مجلـس النـواب بـأي خطوة 
إصالحية جرى التعّهد بها يف إبريل/نيسـان 
املايض، أي عند توقيع االتفاق عىل مسـتوى 
الخرباء، يف حـني أن املصـارف مقفلة أيضاً 
بفعـل اإلرضاب العـام، وأمـوال املودعني ال 

تزال محتجزة منذ أواخر عام 2019.
وربط الرئيس اللبناني األزمة التي تشهدها 
البـالد بأسـباب كثـرية منهـا ”الالجئـون 
السـوريون، تظاهـرات 17 أكتوبر/ترشين 
األول 2019، جائحة كورونا، كارثة انفجار 
مرفأ بريوت، الفسـاد الذي اعرتى املنظومة 
التي كانـت حاكمة يف السـابق، األخطاء يف 
إدارة املـال يف املـرصف املركـزي“، وغريهـا 
أنـه  إىل  املقابـل،  مـن األسـباب، الفتـاً، يف 
”مـن الصعـب إدارة دولـة بثالثـة رؤوس، 
لذلك نشـهد اليـوم هذا النوع مـن الفوىض 
الدسـتورية يف ظل وجـود حكومة ترصيف 
أعمـال ومجلس نواب منتخـب حديثاً لكنه 

متشعب االنتماءات“.
كذلـك، أوضح عـون أنه يعمل عىل تشـكيل 
حكومـة كاملـة الصالحيات تتـوىل يف حال 
حصـول شـغور رئـايس بعـد 31 أكتوبر/

ترشيـن األول صالحيـات الرئيـس كاملـة، 
وذلـك يف وقـٍت تؤكد األوسـاط السياسـية 
املطلعة عىل املناقشـات الحكومية، حصول 
تقّدم جدي، مع تذليل عقبات أساسـية من 
شـأنها أن تـؤدي إىل تشـكيل حكومـة قبل 

نهاية الشهر الحايل.

نيويورك/ متابعة الزوراء:
شـدد األمـني العـام لألمـم املتحدة 
أنطونيو غوترييش عىل وجوب حل 
أزمـة الغـذاء العاملية بأقـرب وقت 
ممكـن، فيما اكـد  أن ” التوترات يف 
العراق تهدد االستقرار“، مردفاً أنه 
”ال يزال العنف واملعاناة سائدين يف 

سوريا“.
وقال غوترييـش أمام قـادة العالم 
الـدورة  افتتـاح  كلمـة  يف  أجمـع 
السابعة والسبعني للجمعية العامة 
لألمـم املتحـدة يف نيويـورك امـس 
الثالثـاء: ”نواجه أزمة عاملية كبرية 
والشـعوب تعانـي كثـرياً“، مؤكداً: 
”علينـا أن نتجـاوز أزمـة الحبوب 

واألسمدة العاملية“.
كما أوضح أن ”األزمة الحالية التي 
نشـهدها تحـدد مصري اإلنسـانية 
العالـم  أن  إىل  الفتـاً  والكوكـب“، 
سـيواجه أزمة سـلع ضخمة إن لم 

يستقر سوق الحبوب واألسمدة.
أن  غوترييـش  أردف  كذلـك 
الجيوسياسـية  ”االنقسـامات 
تقـوض مجلـس األمـن والقانـون 
الدويل“، مضيفـًا أن املجتمع الدويل 
ليـس مسـتعداً ملواجهـة التحديات 

غري املسبوقة“.
وحـذر أيضـاً من مخاطر ”سـخط 
عاملي يف الشتاء“ من جراء األزمات 
املتعـددة التي تواجـه البرشية، من 
تداعيـات  إىل  أوكرانيـا  يف  الحـرب 

االحرتار املناخي.
ونبـه األمني العـام لألمـم املتحدة، 
إىل مخاطـر  أنطونيـو غوترييـس، 
جمة تحدق بالعالم، سواء من جراء 
النزاعات العسـكرية الطاحنة بعدد 
من املناطق، أو يف ظل تفاقم أزمتي 

املناخ والغذاء، عىل نحو متسارع.
وحـذر غوترييـس مـن أن العالـم 
بـ“موجـة  وصفهـا  مـا  يواجـه 

غضب“ يف الشتاء املقبل.
ويأتـي تحذيـر األمني العـام لألمم 

املتحدة من شتاء صعب، فيما زادت 
أسـعار الغـاز وباقـي املحروقات، 
بشكل كبري، عىل إثر النزاع الدائر يف 

أوكرانيا.
وقـال غوترييس إن شـبح املجاعة 
يخيم عىل منطقـة اإلفريقي، حيث 
يواجه املاليني يف تلك املنطقة نقصا 

حادا يف الغذاء.
وتحدث غوترييس عن وجود العالم 
يف ورطة، بينما تزداد االنقسـامات، 
األمـر الذي يحـول دون التوصل إىل 

حلول ملعالجة الوضع.
وتأثرت إمـدادات الحبوب يف العالم، 
إثر بدء عمليات عسكرية روسية يف 
أوكرانيا، األمر الذي أدى الرتفاع غري 
مسـبوق يف أسـعار املـواد الغذائي، 

بسبب تراجع إمدادات أوكرانيا.
وفاقـم تغـري املنـاخ بـدوره، أزمة 
الغـذاء يف دول إفريقية، يف ظل توايل 
مواسم الجفاف والحرائق الشاسعة 
للغابات واملناطق املزروعة وتراجع 

الثروات املائية.
وأشـار األمني العام لألمـم املتحدة، 
إىل أن العالم قد يواجه أزمة يف توفري 
السـلع، خـالل العام املقبـل، بينما 
أدت أزمتـا كورونـا وأوكرانيـا، إىل 
إرباك االقتصاد العاملي، يف السنوات 

األخرية.
ونبـه غوترييس إىل إقبـال البرشية 
عىل املزيد مـن السـنوات العجاف، 
قائال إن الصيف الذي ُيوصف حاليا 
باألكثـر حـرارة، ربمـا يكـون هو 
األبرد مستقبال، يف ظل عدم معالجة 
الوضـع، ألن أزمـة املنـاخ تتفاقـم 

بمرور السنوات.
ويف امللـف اإليرانـي، بـدا غوترييس 
غري متفائل بقرب التوصل إىل اتفاق 
نووي بني طهـران والقوى الكربى، 
قائـال إن هـذا األمـر ما يـزال بعيد 

املنال.
كما أكد  األمني العام لألمم املتحدة، 
أنطونيـو غوترييس، أن التوترات يف 

العراق تهدد االسـتقرار، فيما أشار 
إىل أن العالـم حاليـاً يف ورطة كبرية 

واالنقسامات تزداد عمقاً.
”اإلمـدادات  إن  غوترييـس،  وقـال 
الغذائيـة سـتكون مشـكلة العـام 
املقبل إذا لم يستقر سوق األسمدة“، 
مبيناً أن ”نقص األسمدة سيتحول 
برسعـة إىل نقـص غذائـي عاملي يف 
حال عـدم اتخـاذ إجـراءات اآلن“، 
الفتـًا إىل أنه ”يلوح يف األفق شـتاء 
من السـخط العاملي يف ظل استعار 
أزمة غالء املعيشـة وانهيـار الثقة 

وتزايد الالمساواة“.
وقال أيضـاً أن ” التوترات يف العراق 
تهـدد االسـتقرار“، مردفـاً أنه ”ال 
يـزال العنـف واملعاناة سـائدين يف 

سوريا“.
وتابـع، أن ”املجتمـع الـدويل ليس 
مواجهـة  يف  راغبـا  أو  مسـتعدا 
التحديـات الدراماتيكيـة الكربى يف 
عرصنا“، منوهاً إىل أن ”االنقسامات 

الجيوسياسية تقوض عمل مجلس 
األمن والقانون الدويل“.

وتحدث غوترييـس، عن أن ”أحدث 
التقارير عن مواقع الدفن يف إيزيوم 
ب أوكرانيا مزعجـة للغاية“. وتابع، 
”االقتصـاد األفغاني يف حالة خراب 
وأكثـر مـن نصـف سـكان البـالد 
يواجهـون مسـتويات شـديدة من 

الجوع“.
يف سـياق آخر، شـدد عـىل ”خفض 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

بنسبة %45 بحلول عام 2030“.
يذكـر أنه يف وقـت سـابق الثالثاء، 
حـذرت أكثر مـن 200 منظمة غري 
حكومية من أن التقديرات تفيد بأن 
شخصاً يموت كل 4 ثواٍن يف العالم، 
داعيـة إىل تحـرك دويل حاسـم من 
أجل ”إنهاء أزمة الجوع املتصاعدة 

يف العالم“.
بـأن  بيـان  يف  الهيئـات  وأفـادت 
”منظمـات من 75 بلـداً وقعت عىل 
رسـالة مفتوحـة عـربت فيها عن 
الجـوع  مسـتويات  مـن  غضبهـا 
املرتفعة بشدة و(قدمت) توصيات 
من أجـل التحرك“، محـذرة من أن 
”عدداً مروعاً مـن الناس يبلغ 345 
مليونـاً يعيش حاليـاً يف حالة جوع 
شـديد، وهـو رقـم ازداد بأكثر من 

الضعف منذ العام 2019“.
كمـا أضافـت أنـه ”رغـم تعهدات 
قادة العالـم بعدم السـماح إطالقاً 
بوقوع مجاعـة يف القرن الـ21، إال 
أن املجاعـة باتـت وشـيكة أكثر يف 
الصومـال. حول العالـم، هناك 50 
مليون شـخص عىل حافة املجاعة 

يف 45 بلداً“.
وبينما لفتت املنظمات إىل تقديرات 
تفيـد بأن مـا يقرب مـن 19700 
شـخص يموتون مـن الجوع كل 
يـوم، ذكرت بـأن ذلـك يرتجم إىل 
موت شـخص من الجوع كل أربع 

ثوان.
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رام الله/ متابعة الزوراء:
سـلّمت نقابـة الصحفيـني الفلسـطينيني، 
واالتحاد الدويل للصحفيني وعائلة الصحفية 
شريين أبو عاقلة، ومحامون، امس الثالثاء، 
شـكوى إىل مكتـب النائب العـام يف محكمة 
الجنايات الدوليـة يف الهاي، تطالب بـ“فتح 

تحقيق واستدعاء املسؤولني عن قتلها“.
وذكرت نقابة الصحفيني، يف بيان ، أنه ”رغم 
الضغـوط الهائلـة التـي مارسـها االحتالل 
وأذرعـه يف الخـارج، فقـد جـرى يف الهـاي 
تسـليم امللف الكامل للشـكوى ضد االحتالل 
اإلرسائيـيل، بتهمـة ارتكاب جريمـة اغتيال 
الزميلة الصحفية شريين أبو عاقلة، وإصابة 
الزميل الصحفي عيل السـمودي، واستهداف 
الزميلة شـذى حنايشه، يف الحادي عرش من 

مايو/أيار املايض عىل أرض مدينة جنني“.
وبّينـت النقابـة أنه تقـّدم بالشـكوى التي 
تضمنـت طلـب فتـح تحقيـق دويل جنائـي 
 “Bindmans LLP” محامـون مـن مكتـب
 ،“Doughty Street Chambers” ومكتـب 
نيابة عن عائلة الشـهيدة أبو عاقلة، ونقابة 

الصحفيـني الفلسـطينيني، واالتحـاد الدويل 
للصحفيني.

وبحسـب البيـان، فقد ”ُقـّدم امللـف بعد أن 
اسـتكملت اإلجراءات القانونيـة الرضورية 
كافة لضمان نجاح القضيـة، وإلزام مدعي 
عام املحكمـة الدولية كريم خـان بالرشوع 
يف إجـراء التحقيق، ومالحقـة قادة االحتالل 
واملسـؤولني املبارشين عن ارتكاب الجريمة، 
وذلك اسـتناداً إىل العديد مـن الوثائق واألدلة 
الجنائية وشهادات شهود العيان، إضافة إىل 
تقريـر النيابة العامة الفلسـطينية، وتحليل 
مقذوف القتل، وبعد التقرير النهائي لجيش 
االحتـالل اإلرسائيـيل، وتنّصلـه مـن تحمل 
املسؤولية بشكل واضح، وهو ما يعطي لهذا 

امللف جوانب قوة إضافية“.
وكشـفت النقابـة أنه قبـل إحالـة امللف إىل 
محكمة الجنايات، ”مارس االحتالل وأذرعه 
يف الخـارج واللوبـي الصهيونـي، ضغوطـاً 
كبرية عىل مؤسسـات وأطـراف دولية، بغية 
عرقلـة عملية التسـليم واإلعـالن عنها، بما 
فيهـا اعتـذار إدارة الفندق الـذي كان مقرراً 

عقـد املؤتمر الصحفي فيـه، ورفض قاعات 
عديدة إقامة املؤتمر فيها“.

وُتضـاف هـذه الشـكوى، وفـق النقابة، إىل 
شـكويني سـابقتني متعلقتني بالجرائم ضد 
الصحفيـني الفلسـطينيني، إذ تتعلـق األوىل 
باستشـهاد الزميليـني أحمـد أبـو حسـني 
ويـارس مرتجى يف غـزة، وإصابـة الزميلني 
معـاذ عمارنة ونضال اشـتية، فيمـا تتعلق 
الثانية بقصف مقار املؤسسات اإلعالمية يف 
غزة أثناء عدوان مايو/ أيار من العام املايض 

.2021
وقال عضو األمانة العامة لنقابة الصحفيني 
عمـر نـزال لوكالـة ”األناضـول“، إن امللـف 
”ُيحّمـل االحتـالل (اإلرسائيـيل) مسـؤولية 
اغتيال الشهيدة شـريين أبو عاقلة، وإصابة 
الزميـل عـيل السـمودي، والـرشوع بالقتل 

للزميلة شذا حنايشة“.
امللـف يتضمـن ”الطلـب مـن  أن  وأضـاف 
املدعـي العام بالجنائية الدولية االعتماد عىل 
التحقيقـات الفلسـطينية يف إدانة االحتالل، 
ومن ثم فتح تحقيق خاص فيه، واسـتدعاء 

املسـؤولني عن هـذه الجريمة للمثـول أمام 
النيابة العامة الدولية“.

القانونَيـني  املكتبـني  أحـد  أن  إىل  وأشـار 
املشـاركني يف إعـداد امللـف مكلف مـن قبل 

النقابة، وآخر مكلف من العائلة.
وأضاف نزال: ”حسـب تقديراتنا، فإن امللف 
ُمحكـم وال مجـال لخسـارته أو التلكؤ فيه، 

واملدعي العام ملزم باالستجابة للشكوى“.
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بغداد/الزوراء:

أكـدت األمانـة العامـة ملجلس 

أن  الثالثـاء،  امـس  الـوزراء، 

املدرسـية  األبنيـة  مـرشوع 

النموذجية يسـري وفق النسـب 

املتفـق عليهـا بحسـب جداول 

العمل.وذكر بيان لألمانة، تلقته 

«الـزوراء» أن «دائرة املشـاريع 

الوطنيـة واألبنيـة املدرسـية يف 

األمانة العامـة ملجلس الوزراء، 

تتابـع مراحـل العمـل ونسـب 

اإلنجاز ملرشوع األبنية املدرسية 

ضمـن  املـدرج  النموذجيـة، 

االتفاقيـة اإلطارية (العراقية - 

الصينية)، الذي يحظى باهتمام 

مبـارش من لـدن رئيس مجلس 

الوزراء، مصطفى الكاظمي». 

«الفـرق  أن  البيـان  وأضـاف 

مسـتمرة  والفنيـة  الهندسـية 

بإجراء زياراتها امليدانية اليومية 

ملواقـع العمـل يف املحافظـات، 

بتوجيه مبارش مـن قبل األمني 

العام ملجلس الـوزراء، د. حميد 

نعيم الغزي، إضافة إىل اللقاءات 

الدورية املبـارشة مع الرشكتني 

املنفذتني».وأشـار إىل أن «خـط 

اإلنجـاز يسـري، وفـق النسـب 

املتفـق عليهـا بحسـب جداول 

العمـل، حيـث بـارشت  تقـدم 

السـقوف  بصـب  الرشكتـان 

األوىل لألبنية  للطبقات  الخاصة 

يف نسـبة من األبنيـة، والتوجه 

الثانيـة». الطبقـات  إلنشـاء 

وأوضـح أن «املرحلـة األوىل من 

املرشوع، تشمل إنشاء (١٠٠٠) 

مدرسـة من مجمـوع (٨٠٠٠)

مدرسة، بأربعة تصاميم حديثة 

يف  مـرة  ألول  ُتنفـذ  نموذجيـة 

العـراق، بأربعة نمـاذج تحتوي 

عىل (١٢، و ١٨، و٢٤) صفاً».

البرصة/الزوراء:
كشـف مديـر عـام رشكـة نفـط 
البرصة خالد حمزة، امس الثالثاء، 
عـن إعداد دراسـة متكاملة إلعادة 

تأهيل ميناءي البرصة والعمية.
وقـال حمـزة يف ترصيـح صحفي 
إن «ميناء البـرصة النفطي عمره 
يتجاوز الــ ٥٠ عاماً ولـو لم تكن 
هناك أعمـال صيانـة لكانت هذه 
هـي املنشـأة اآلن خـارج الخدمة 
وهـي متهالكة كونهـا تعرضت اىل 
ثالث حروب»، الفتاً اىل أن «موضوع 
التـرسب النفطي الـذي تعرض له 
املينـاء تمـت معالجتـه وال توجـد 
خسارة ال من النفط وال الغاز وكل 
اإلنتـاج يف ذاك اليـوم تـم تحويلـه 
اىل منشـأة خزن كبـرية وتم تأمني 

توفري الغاز يف هذه املرحلة».

لديهـا  «الرشكـة  أن  اىل  وأشـار 
إجـراءات للحد من هـذه الحاالت، 
وهناك تنسيق مع رشكات عاملية»، 
مبينـاً أن «الرشكـة لديها دراسـة 
كاملـة إلعادة تأهيل هيـكل ميناء 

البرصة، وكذلك ميناء العمية».
ونفـت رشكـة نفط البـرصة، يوم 
الجمعـة املـايض، توقـف عمليات 
التصدير فيما أكدت معالجة ترسب 

للخام.
وقالـت الرشكة يف إيضاح رسـمي 
تلقته «الـزوراء» إن «الفرق الفنية 
والهندسـية عالجـت ترسباً للنفط 
الخام يف منظومة خزانات الفوائض 
يف مينـاء البـرصة النفطـي، وتـم 
اسـتئناف عمليات الضخ تدريجياً، 
لحـني اسـتكمال أعمـال الصيانة 

الطارئة».

بغداد/الزوراء:
حـذرت وزارة املـوارد املائيـة، امس 
الثالثاء، من اسـتمرار تأثري الجفاف 
عىل األهـوار، فيما خاطبـت وزارتي 
البيئة والزراعـة للحفاظ عىل الثروة 

الحيوانية.
وقـال مديـر مركـز إنعـاش األهوار 

املـوارد  وزارة  يف  الرطبـة  واألرايض 
املائية حسني عيل الكناني يف ترصيح 
املائيـة  املـوارد  «وزارة  إن  صحفـي 
بـارشت بتنفيـذ أعمـال خطـة من 
أجـل الحيلولـة دون هجـرة سـكان 
األهـوار املحليني السـيما الصيادين 
ومربي املوايش والجاموس، للحفاظ 

عـىل الثروة الحيوانيـة التي تراجعت 
ولألسف بسـبب الجفاف»، مبيناً أن 
«الخطـة تتضمـن تعميق وتوسـيع 
مغذيـات أيمن نهر الفـرات وأيرسه 
كـي تكون بمسـاحة جديـدة أطول 

وأكرب من السابق».
وتابـع أن «تلـك املغذيات سـتصبح 

أيمـن  مـن  تتغـذى  كبـرية  أنهـاراً 
وبنسـبة  لتغطـي  الفـرات  وأيـرس 
كبرية مـن املياه ملا يحتاجه سـكان 
األهوار األصليـني واملحليني املتمثلني 
بالصياديـن الذين تكـون لهم حرية 
الحركـة خـالل ممارسـة مهنتهـم 

داخل هذه املغذيات».
وأضاف أن «الجفـاف أدى اىل هجرة 
أعـداد كبرية جداً من صيادي األهوار 
السـيما مربي املـوايش والجاموس، 
وتراجـع الثـروة الحيوانيـة بشـكل 
كبـري»، موضحاً أن «مربـي املوايش 
تحول اسـتيطانهم من األماكن التي 
شحت فيها املياه اىل ضفاف األنهار 

واملغذيات».
البيئـة  «وزارتـي  الكنانـي  ودعـا 
والزراعـة اىل العمـل عـىل مواجهـة 
أزمة الجفاف ودعم مربي الجاموس 
واملوايش ومدها باألعـالف املوجودة 
واللقاحـات البيطريـة حفاظـاً عىل 
أن  موضحـاً  الحيوانيـة»،  الثـروة 
«هذه الثروة لهـا دور كبري ومردود 
ايجابـي يف إنعاش األهـوار والحركة 

االقتصادية».

بغداد/الزوراء:

شاركت وزارة اإلعمار واإلسكان 

والبلديـات العامـة يف االجتماع 

الثامن ملـرشوع (كودات) البناء 

العربية املنعقد يف جامعة الدول 

مـرص  جمهوريـة  يف  العربيـة 

العربية.

وقالت مديـرة عام دائرة املباني 

يف  انعـام،  بـرشى  الـوزارة،  يف 

بيـان تلقـت «الزوراء» نسـخة 

منه امس الثالثـاء: إن «الوزارة 

الثامـن  االجتمـاع  يف  شـاركت 

ملرشوع (كودات) البناء العربية، 

املنعقد يف جامعة الدول العربية 

العربيـة،  يف جمهوريـة مـرص 

حيـث تمـت مناقشـة الفقرات 

املدرجة عىل جدول األعمال».

تـم  مـا  «أهـم  أن  وأضافـت 

هـو  االجتمـاع  يف  مناقشـته 

وتحديـث  بإعـداد  يتعلـق  مـا 

(الكـودات) العربيـة املوحـدة، 

التي وصلت مراحـل إعداده اىل 

املرحلة التاسـعة بعد إنجاز ٤٠ 

كـوداً عربياً موحـداً يف مختلف 

تخصصات اعمال البناء ، فضالً 

عن املواضيـع املتعلقة بتحديث 

(الكـودات) واعداد كـود عربي 

موحـد يعتمد عـىل (الكودات) 

املعتمدة».

وأشـارت اىل أنه «سـيتم اكمال 

املسـودة النهائية للكود العربي 

املهنـة  ممارسـة  الخالقيـات 

الهندسـية املعد من اللجنة، بعد 

تسـلم مالحظات الدول العربية 

بشـأنه واالتفاق عىل مناقشـة 

بشـأن  جديـدة  مقرتحـات 

تطويـر عمـل اللجنـة، وتفعيل 

آليـات ضمان تطبيـق الكودات 

العربية املوحدة يف جميع الدول 

العربية».

بغداد/الزوراء:

امـس  الرتبيـة،  وزارة  أعلنـت 

الثالثاء، أسماء الطلبة املقبولني 

ضمـن  املوهوبـني  مـدارس  يف 

للعـام  املتوسـط  األول  الصـف 

الدرايس ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣.

وذكـرت الوزارة يف بيـان ورد لـ 

«الزوراء» أن «قبـول الطلبة تم 

وفـق الـرشوط والضوابط التي 

وزير  الوزارة».وأعـرب  أقرتهـا 

الرتبية، عيل حميد الدليمي، وفق 

البيان، عـن «امنياتـه بالنجاح 

يف  الطلبـة  لجميـع  والتوفيـق 

مسـريتهم العلمية والوصول إىل 

الهدف املنشـود الذي يتجسد يف 

خدمة العراق»

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية، امس الثالثاء، عن 
أبرز نشـاطات قسـم الرشطة املجتمعية 
التابع لدائرة العالقات واإلعالم يف الوزارة، 
والنتائج املتحققة منذ بداية العام الحايل 
٢٠٢٢ ولغايـة الــ١٥ آب املـايض، وفيما 
حددت أسـباب هروب الفتيات، أوضحت 
آليـة التعامل مـع كبار السـن واملعنفني 
وإجراءاتها بشأن قضايا العنف الجسدي 

والنفيس داخل األرسة.
وقالت دائرة العالقات واإلعالم يف الوزارة، 
إن «مواقع التواصل االجتماعي يف العراق، 
تقريباً ولألسف الشـديد بال حارس أمني 
قـادر عـىل صـد وردع مـا يـرض األرسة 
وخاصة املراهقات واملراهقني أو األطفال 
دون سن البلوغ، وبالتايل أصبح استدراج 
الفتيـات أو األطفـال باألسـلوب الناعـم 
واألحالم الوردية وغريها عن طريق هذه 

املواقع».
وأضافـت أن «العنف أحد األسـباب التي 
تقع فيها الفتيات ضحية الهروب، بعض 
األحيان يكون السـبب هو املال أو الرخاء 
أو أسـباب حقيقية أخرى من بينها عدم 
قدرة األرسة عىل الرتبية الصحيحة وبناء 

إنسـان بشـخصية متزنة، حيث يفرتض 
عىل األب حتـى لو كان بعيـداً عن أرسته 
أليـام أن يضـع أطفالـه أو فتياتـه تحت 
رقابة حقيقة قادرة عـىل تحصينهم من 
املجتمـع ومواقـع التواصـل االجتماعي 

بشكل عام».
يف  األكـرب  «النسـبة  أن  إىل  وأشـارت 
الهروب هـي للفتيات املراهقـات وتليها 
لـم  «الهـروب  أن  املتزوجـات»، مؤكـدة 
يصبـح ظاهرة حتـى اآلن، وإنمـا هناك 

حاالت فردية عديدة».
ولفتـت إىل أن «الرشطة املجتمعية تتلقى 
مجموعـة مـن االتصـاالت واملناشـدات 
عرب خطها السـاخن ٤٩٧ بشـكل يومي 
عىل مدار السـاعة، مـن قبل متخصصني 
يف تلقـي املناشـدات واملكاملـات لكي تتم 
لهـذه  الفوريـة والرسيعـة  االسـتجابة 

املناشدات». 
وتابعـت أنه «من خـالل التجربة العملية 
ومـن خـالل الحـاالت التـي تـم رصدها 
نالحظ أن أغلب الفتيات الهاربات يذهبن 
إىل أماكن تمت زيارتها سـابقاً من قبلهن 
أو مـن قبـل عوائلهـن، وتوجـد أماكـن 
ثانية حيث يتم رصـد فتيات يزرن مرقداً 

مقدسـاً أو مكاناً آخر»، مبينة أن «بعض 
الفتيـات يتـم إيهامهـن بالـزواج خارج 
املحاكـم واسـتدراجهن وجعلهـن يرتكن 
عوائلهـن وتتباين الطرق وإيهام الفتيات 
مـن محافظـة ألخـرى حسـب طبيعـة 
العائلة واألرسة التي نشـأت فيها الطفلة 

أو املراهقة».
وأكدت أن «الرشطة املجتمعية مسـتمرة 
بجوالتها التثقيفية والتوعوية واستطاعت 
الوصـول إىل مناطق نائية ومناطق بعيدة 
وحتى العشوائيات وغريها وإقامة الكثري 

من الندوات بهذا الشأن».
وحـول موضـوع كبـار السـن، قالت إن 
«الرشطة املجتمعية لديها تنسيق مبارش 
مع دائـرة ذوي االحتياجـات الخاصة يف 
محافظـة بغداد، وتعمل عىل اسـتحصال 
املوافقات الرسـمية لغرض إيداع املسـن 
يف دار قـادرة عـىل توفـري الدعـم النفيس 
والصحـي لـه، وذلك بعـد تقديـم الدعم 
النفـيس والصحي لـه من قبـل الرشطة 

املجتمعية».
وعن نشاطات الرشطة املجتمعية، أكدت 
أن «أبـرز النشـاطات تتعلـق بموضـوع 
التعنيف واملناشـدات التي تصل الرشطة 

املجتمعيـة بهـذا الخصوص، حيـث يتم 
األرسي  العنـف  حـاالت  مـع  التعامـل 
البسـيطة التي تتضمن إيذاًء جسـدياً أو 
نفسـياً شـديداً بعـد االتصـال بالرشطة 
املجتمعيـة عرب الخـط السـاخن (٤٩٧) 
وصفحة الرشطة املجتمعية العراقية عىل 
الفيسبوك»، مشرية إىل أنه «يتم التنسيق 
مع قـوى املجتمع الفاعل لحل املشـاكل 

وأخذ التعهدات من أولياء األمور ومتابعة 
الحاالت بسجل خاص ملدة تستمر شهراً أو 
ثالثة أشـهر أو ستة أشهر بحسب الحالة 

وإدخالها ضمن الرعاية الالحقة».
وذكـرت: «نتعامـل مـع قضايـا العنـف 
األرسي املتضمنة تعنيفاً جسدياً ونفسياً 
مديريـة  إىل  تحويلهـم  عـرب  شـديدين 
حمايـة األرسة والطفل والتـي تمثل أحد 

مفاصـل وزارة الداخليـة ولديهـا أيضـاً 
خطاً سـاخناً وتعمل عىل تقديم املساعدة 
الالزمـة للمعنفـني مـن خـالل نقلهم إىل 
املستشـفيات املتخصصة بغية الحصول 
عـىل الرعايـة الصحيـة الالزمـة ملتابعة 
الحالـة بشـكل دائم»، الفتـة إىل أنه «يتم 
التعامـل مع حـاالت العنـف األرسي من 
خـالل رفع مسـتوى الوعـي االجتماعي 
والقانوني للعوائـل الكريمة وبيان اآلثار 
السلبية الستخدام هذا األسلوب بالتعامل 
مـع األبناء ويتـم ذلـك بإقامـة الندوات 
ومنتديـات  واملؤتمـرات  العمـل  وورش 
الرشطة املجتمعيـة املناطقية فضالً عن 
اسـتخدام االتصـال الجماهـريي املبارش 

عن تنفيذ الدوريات الراجلة».
وفصلـت دائرة العالقات عدد املناشـدات 
والحـاالت التـي تـم رصدهـا والنتائـج 
املتحققـة منذ بداية العـام الحايل ولغاية 
١٥/آب/٢٠٢٢، حيث قالت: إن «الرشطة 
املجتمعيـة تلقـت عـرب الخط السـاخن 
١١٦٢ مناشـدة، وتمت معالجـة تعنيف 
٧٥٤ حالة من النسـاء، ومعالجة تعنيف 
٢٣٣ مـن الرجـال، ومعالجـة تعنيف ٥٥ 
طفـًال، إضافة إىل إعـادة ٦٢ فتاة هاربة، 

ورصـد ومتابعة ٢٢ طفـًال هارباً، فضالً 
عن انتشـال ٢٢ مـن كبار السـن نتيجة 
نتيجـة  أطفـال   ٤ وانتشـال  التعنيـف، 

التعنيف أيضاً».
املجتمعيـة  «الرشطـة  أن  اىل  وأشـارت 
نظمت يف جانب التوعية والتثقيف، ورش 
عمـل بواقع ١٠١ ورشـة عمـل وندوات، 
فيما بلغ عدد املحارضات ١١٣ محارضة، 
خاصـاً  مطبوعـاً   ١٣٨١٥ إصـدار  وتـم 
بموضوع الجانب التوعوي والتثقيف من 
العنـف، وكانت هنـاك ٦٦٨ دورية راجلة 
توعوية».واختتمـت حديثهـا بالقول: إن 
«الرشطـة املجتمعيـة عملـت مـن خالل 
دائرة العالقات واإلعالم عىل بث ٥ حلقات 
عـرب موقـع فيسـبوك بـإرشاف وتوجيه 
مبـارش من قبـل مديـر دائـرة العالقات 
واإلعالم اللواء سـعد معـن، والذي وضع 
خططـاً متجـددة يف موضـوع الرشطـة 
املجتمعيـة وكيفية تعاملهـا مع الحاالت 
أو التخصـص الذي يرد إليهـا، ويتم عقد 
اجتماعات بشكل أسبوعي من قبل اللواء 
سـعد معـن، ويتابـع الحاالت أيضـاً من 
خـالل أجهـزة النـداءات، وبعضها يكون 

حارضاً فيها بشكل شخيص لحلها».

pbÓn–€a@lÎãÁ@lbjéc@Ü�á•Î@Ô€b®a@‚b»€a@ÚÌaái@â‰fl@—Ó‰»n€a@p¸by@‚b”ä˛bi@Â‹»m@ÚÓ‹Çaá€a

نينوى/الزوراء:
أعلن مدير زراعة نينوى، يوسف ربيع، امس الثالثاء، عن قرب املبارشة 
بمـرشوع ري الجزيـرة الرشقي بمحافظة نينـوى، ضمن مرشوع ري 
الجزيـرة العمالق، مؤكدة حل جميع املعوقات التي أخرت بدء العمل به 

منذ تحرير املحافظة وحتى اآلن.
وقــال ربـيـع يف بيان اطلعت عليه»الزوراء»: إن «مرشوع ري الجزيرة 
يف نينـوى، مقسـم إىل ثالثة مشـاريع كربى، هـي الشـمايل والجنوبي 
والرشقـي»، مبينـا أن «مرشوع الجزيرة الشـمايل املنجز بنسـبة ١٠٠ 
باملئـة وافتتحتـه منظمة الفاو، يغـذي نواحي ربيعة وزمار وسـنجار 

وتلعفر إضافة إىل املناطق الشمالية الغربية من املحافظة».
وأضـاف «اما مرشوع ري الجزيرة الجنوبي، فهو مرشوع مهم للغاية، 
كونـه يفرتض أنه يغـذي منطقة الجزيـرة بالكامل إضافـة إىل ناحية 
لقيـارة وقضاءي الحرض والبعاج وعـدد من القرى جنوب املوصل، بيد 
أنه ولألسـف لم ير النور مطلقا، بسـبب عدم وجود اي تخصيصات له، 

عالوة عىل الشح بمصادر املياه التي يفرتض أنها تغذيه».
وكانت وزارة املــوارد املائيـة قد أعلنت بداية العام ٢٠٠٨ أنها حصلت 
عـىل مبلغ ٣٢٣ مليون دوالر ضمن املنحـة اليابانية بمفاوضات حدثت 
نهايـة العـام ٢٠٠٧ ، لتنفيـذ مـرشوع ري الجزيرة الجنوبـي الهادف 

إلدخال مساحة ٧٦٠ ألف دونم إىل الرقعة الزراعية. 
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة، امس الثالثـاء، عن 
إحبـاط عمليَّة نقل عقـاراٍت عائدٍة ملكيَّتها 
للدولـة يف ُمحافظة البرصة، ُمبّينـًة قيامها 
تلـك  باملُحافظـة عـىل (١٣٨) دونمـاً مـن 

العقارات.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة يف بيان تلقته 
«الـزوراء» إن»فريـق عمل ُمديريَّـة تحقيق 
ـذ عمليَّتي ضبٍط ُمنفصلتني؛ بناًء  البرصة نفَّ
ن خاللهما من  رتني قضائيَّـتني تمكَّ عىل ُمذكَّ
إحباط ُمحاوالت االستيالء عىل عقاراٍت تعود 
ملكيَّتها للدولة من خالل التالعب والتزوير»، 

والتدقيـق  املُتابعـة  «أعمـال  أنَّ  إىل  الفتـًة 
والتحرِّي أسـفرت عـن املُحافظـة عىل املال 
العام».وأضافـت أنَّ «الفريـق الذي انتقل إىل 
ة، كشف عن  ُمديريَّة التسجيل العقاري العامَّ
محاولة التالعب بعقاٍر تبلغ مسـاحته (٩٣) 
دونماً، ونقـل ملكيَّته ألحد األشـخاص بناًء 
ٍر وكـتاٍب صادٍر  عـىل قـرار تســويٍة ُمـزوَّ
ة»،  عـن ُمديـريَّة التسـجيل العقـاري العامَّ
الفتـًة إىل أنَّ «الفريـق الـذي قـام بتدقيـق 
السجالت أثبت عائديَّة العقار إىل وزارة املاليَّة 
ومنـع نقل ملكيَّته عـرب التزوير».واوضحت 
ـن يف العمليَّة الثانية  الدائرة أنَّ «الفريق تمكَّ
مـن ضبط تالعٍب بعقاٍر يقع يف قضاء شـط 
العرب تبلغ مساحته (٤٥) دونماً»، الفتة اىل 
رٍة  ان «أحد األشخاص قام بتقديم أوراٍق ُمزوَّ
إىل دائـرة عقـارات الدولة ودائرة التسـجيل 
العقـاري يف البرصة عن ملكيَّتـه للعقار، إال 
ـد، بعد التدقيـق واالطالع عىل  أنَّ الفريـق أكَّ
قرارات التسـوية، أنَّ العقار عائـٌد إىل وزارة 
املاليَّة، وقام بتثبيت ذلك يف سجالت التسجيل 

ة». العقاري العامَّ



www.alzawraapaper.com5 أسواق

بغداد/ الزوراء:
كشـفت لجنة الكهربـاء والطاقة يف 
مجلس النـواب، امـس الثالثاء، عن 
خطـط جديدة لزيادة إنتـاج الطاقة 
الكهربائيـة، فيمـا أشـارت اىل أنهـا 
ستضغط عىل رئاسة الوزراء ووزارة 
النفـط إليجـاد حلـول آنية ملشـكلة 

زيادة األحمال.
وقـال عضـو اللجنـة داخـل رايض، 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”موضـوع 
عنوانـاً  أصبـح  لألسـف  الكهربـاء 
آخر مـن عناويـن الخـالف الداخيل 
النفـط  وزارتـي  بـني  واملناكفـات 
وزارة  أرادت  وكلمـا  والكهربـاء، 
الكهربـاء أن تنجز ملفـاً تقف وزارة 

أخرى بوجهها“.
مبينـاً أن ”هـذا جـزء من املشـكلة 
التي تعرقل إنشـاء املحطات والنمو 
العشـوائي املتزايد بالنسبة للوحدات 
والرسـمية  االسـتثمارية  السـكنية 
بـدوره  يخلـق  وهـذا  والزراعيـة، 
مشـاكل يف النقل والتوزيـع، إضافة 

إىل وجود محطـات قد انتهى عمرها 
االفرتايض“.

وأضـاف رايض أن ”هنـاك خططـاً 
لـدى الـوزارة لزيادة اإلنتـاج بنصب 
وصيانـة  جديـدة  توليـد  محطـات 
الوحـدات املتوقفـة واالعتمـاد عـىل 
الطاقة الشمسـية ومحاولـة إيجاد 
أن  اىل  مشـرياً  للرتشـيد“،  وسـائل 
”شـتاء العراق أصبـح ال يختلف عن 
صيفـه بالنسـبة لألحمـال والزيادة 

املطردة وبشكل يومي“.
وتابـع أن ”لجنـة الطاقـة سـتقوم 
بالضغط عىل رئاسة الوزراء ووزارة 
النفط والتنسيق مع وزارة الكهرباء 
إليجاد الحلـول اآلنية وعدم تكرار ما 
حصل من زيادة األحمال والتوقف“، 
موضحـاً أن ”اللجنة سـتطلب أيضاً 
من رئاسـة مجلس النواب توفري ما 
تحتاجه الوزارة من دعم يمكنها من 
اسـتمرار وديمومة اإلنتاج وتحسني 
شـبكات النقل والتوزيع التي تعاني 

هي األخرى من املشاكل“.
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بغداد/ الزوراء:
ذكر خرباء أن العراق لن يسـتفيد من 
ارتفـاع أسـعار النفط يف ظـل غياب 
املوازنـة، مؤكدين ان البلد يتجه نحو 
أن يكـون يف املرتبة الثانية عىل صعيد 

منظمة أوبك.
وقـال الخبـري االقتصـادي، صفوان 
يف  االقتصـاد  ”سياسـة  إن  قـيص: 
العـراق ما زالـت تعتمد عـىل توزيع 
إيـرادات النفط دون التنويع، سـواء 

عىل املستوى الزراعي أو الصناعي“.
وتابـع قيص ”العـراق ينفق سـنوياً 
مـا ال يقـل عـن 12 تريليـون دينـار 
عىل مسـتوى الدعم ملفردات البطاقة 
االجتماعيـة  والرعايـة  التموينيـة 

وغريها من أبواب دعم االستهالك“.
وأشـار إىل أن ”الواقـع يفـرض عـىل 
الدولة العراقية يف الوقت الحايل توسيع 
الدعـم باتجـاه الطاقـة اإلنتاجيـة، 

وإعادة الحياة إىل الصناعة“.
وأوضـح قيص أن ”تحويـل جزء من 
الدعـم املخصـص لالسـتهالك نحـو 
اإلنتاج سـوف يسـهم يف تقليل نسبة 
البطالـة والفقـر التي بلغت بنسـب 
عالية يف مجتمعنا، كما أن ذلك يعيدنا 

إىل التنويع االقتصادي“.
وشـدد عىل ”أهميـة إيـرادات النفط 
االرتفـاع،  تواصـل  أن  يمكـن  التـي 
خصوصـاً إذا ما الحظنـا أنها وصلت 
إىل أعىل مستوياتها مقارنة بالسنوات 
السـابقة، ويمكننا ان نحتـل املرتبة 
الثانية عىل مسـتوى منظمـة الدول 
املصدرة للنفط (أوبك) مع اسـتمرار 

العقوبات عىل روسيا“.
ونوه قيص إىل ”ازديـاد أهمية العراق 
يف سوق النفط مع احتفاظه باملرتبة 
األوىل لصادراته يف الهند واملنافسـة يف 

الصني، وهو يحاول الدخول يف سوق 
االتحاد األوروبي“.

لديهـا  البلـدان  ”تلـك  أن  وأوضـح 
صناعـات متقدمـة، وهـي فرصـة 
سـانحة للعراق بأن يبيع النفط إليها 
مـع اسـترياد التكنولوجيـا وتطوير 
اآللة الصناعة الوطنية لخلق إيرادات 
مستدامة وليسـت وقتية عىل اعتبار 

أن النفط ثروة ناضبة“.
وأكد قيص أن ”أسعار النفط وكمياته 
العاملي،  محكومة بالعـرض والطلب 
واالعتمـاد عىل منفـذ وحيـد للحياة 

يعرض البالد للمخاطر“.
وتحـدث عـن ”وفـرة ماليـة ناجمة 
عـن االرتفاع الحـايل ألسـعار النفط 
يفرتض تحويلها إىل تنويع اقتصادي 
يف جميع املستويات لتقليل الصدمات 

الخارجية عىل االقتصاد“.
ويعـود قيص إىل ”عـام 2020 عندما 

عجزت الحكومة عن تسـديد الرواتب 
النفـط،  أسـعار  انخفـاض  بسـبب 
وبالتايل نحتـاج إىل التفكري بالتكامل 
االقتصادي مع دول املنطقة وتوظيف 
جـذب  يف  للعـراق  الجغـرايف  املوقـع 

االستثمارات“.
ويجد أن ”الواليات املتحدة األمريكية 
تحاول الدخـول يف السـوق العراقية 
بكثافـة وهي الـدول الصناعية األوىل 
يف العالم وعلينا استثمار هذا التحول 
مع امتالكنا 30 مليار دوالر يف سندات 

الخزانة األمريكية“.
ويواصل قـيص أن ”هذه املبالغ تمثل 
ضمان وطمأنة للجانب األمريكي بأن 
يحاول ويسـتثمر يف العراق لتنشيط 
الصناعة الوطنية“، مبيناً أن ”العراق 
لن يستطيع املنافسة بصناعته إذا لم 

يكن هناك رشكاء“.
التكنولوجيـا  ”اسـتثمار  إىل  ودعـا 

الحديثـة واسـتغالل املـوارد املعطلة 
لتوظيـف مـوارد أولية متوفـرة لدى 
العـراق مثـل صناعة الفوسـفات يف 
االنبـار وصناعـة الكربيـت يف نينوى 

وصناعة االسمنت يف املثنى“.
وأردف قـيص أن ”مثـل هـذه املـواد 
األولية غري املسـتغلة تسـهم يف إمداد 
الصناعـات  مـن  بسلسـلة  العـراق 

املكملة“.
وذهب إىل ”أهمية اسـتثمار التواصل 
يف  األوروبـي  االتحـاد  بلـدان  مـع 
إدامـة العالقـة بـني امليـاه والزراعة 
الذكيـة إلحيـاء األرايض التي تحولت 
إىل صحـراء بسـبب عـدم اسـتخدام 

التكنولوجيا“.
ومىض قـيص إىل أن ”إقامـة عالقات 
التـي  سـواء  الـدول  بـني  متوازنـة 
تسـاعدنا يف مجـال التكنولوجيـا أو 
املستهلكة التي تطلب أمن الطاقة هو 

أمر رضوري جداً، لتنشيط قطاعات 
صناعية هي متوقفة حالياً“.

من جانبـه، ذكر الخبـري االقتصادي 
اآلخـر، محمـد داغـر: إن ”إيـرادات 
النفط مهمـا كانت كمياتها ومبلغها 
فإنها لن تتحول إىل مرشوعات يف ظل 
غياب املوازنة لعدم وجود سند قانوني 

يسمح بإجراء االستثمارات“.
وتابـع داغر ان ”العـراق يمر يف وقت 
ينبغي عليـه تنويع االقتصـاد وعدم 
حـرصه بالنفط، لكننـا نواجه غياب 
املوازنـة التـي تسـاعدنا يف تحقيـق 

ذلك“.
ولفـت إىل أن ”جزءا من عملية تنويع 
االقتصـاد يكـون عـن طريـق تهيئة 
وتحسـني البنى التحتيـة ملرشوعات 
القطـاع  لدعـم  والتوجـه  جديـدة 

الخاص“.
القطـاع  ”تحسـن  أن  داغـر  وأورد 
الخـاص ال يكون من خالل االقتصار 
عـىل توزيـع الرواتـب إىل املوظفـني 
واملتقاعدين، بل عرب مرشوعات توكل 

إىل هذا القطاع لتنفيذها“.
ودعا إىل ”عدم االيغال بنسـف النظام 
املـايل القائـم عـىل املوازنـة، وبالتايل 
تقديـم مـرشوع  يف  اإلرساع  ينبغـي 
قانونهـا وأال تمـر السـنة املقبلة من 

دون إقرارها“.
وانتهـى داغـر إىل أن ”الدولـة ينبغي 
منهـا عـدم إدخال أو زج أيـة قوانني 
بديلة عن قانون املوازنة، وعدم تكرار 
قانون الدعم الطـارئ لألمن الغذائي 
الذي أخذ شـكل املوازنـة املصغرة، يف 
وقت ينتظـر العراقيون إقرار املوازنة 
من أجل تحسـني الواقـع االقتصادي 
واسـتثمار اإليرادات الحالية عىل أتم 

وجه“.

بغداد/ الزوراء:
اإلدارة  مـن  بيانـات  أظهـرت 
العامة للجمـارك، امس الثالثاء، 
أن العـراق جاء ثالث أكرب مصدر 
الحكوميـة  املصـايف  اىل  للنفـط 
خالل شـهر آب/أغسـطس من 

العام 2022.
وقالت االدارة يف جدول لها اطلعت 
عليه ”الزوراء“: ان ”العراق صدر 
اىل املصـايف الحكوميـة الصينية 
خالل شـهر آب مـن العام الحايل 
2022 مقـدار 4.317 ماليني طن 
من النفط بما يعـادل (31.514 
يعـادل  وبمـا  برميـل)  مليـون 
(1.016 مليـون برميـل يوميـا) 
منخفضـا بنسـبة %26.03 عن 

نفس الفرتة من العام املايض ”.
واضافت ان ”الـواردات الصينية 
النفطيـة مـن العـراق خـالل 8 
أشهر واعتبارا من كانون الثاني 
لغاية آب بلغـت 34.691 مليون 
طـن وهو ما يعـادل (253.244 
مليون برميل) منخفضا بنسـبة 
%5.23 عـن نفـس الفـرتة من 

العام املايض“.
أن ”السـعودية جاءت  وأضافت 
باملرتبة األوىل كأكرب مورد للخام 
للصـني يف شـهر آب مـن العـام 

2022 بعد أن أزاحت روسـيا عن 
لتبلـغ صادراتهـا  األوىل  املرتبـة 
للصـني 8.475 ماليـني طن بما 
يعـادل 61.867 مليـون برميل، 
ومن ثم جاءت روسيا ثانيا حيث 
بلغـت صادراتهـا للصني 8.342 
ماليني طن أو ما يعادل 60.896 

مليون برميل ”.
وحسـب الجـدول فـإن“ انغوال 

جـاءت رابعا بصـادرات 2.172 
مليـون   15.855 يعـادل  مـا  أو 
برميل، وجاءت الربازيل خامسـا 
بصـادرات بلغـت 1.884 مليون 
طـن بما يعـادل 13.753 مليون 

برميل“.
”تراجـع  أن  إىل  أشـارت  كمـا 
وارداتها مـن النفط الخام يف آب 
بنسـبة ٪9.4 عن العام السابق، 

املصـايف  انقطـاع  أدى  حيـث 
التـي تديرها الدولـة وانخفاض 
العمليـات يف املصانـع املسـتقلة 
إىل الحـد مـن الرشاء.مـن جانب 
متصـل، انجزت املـالكات الفنية 
الحفـر  رشكـة  يف  والهندسـية 
العراقيـة حفـر برئيـن نفطيني 

لصالح رشكة نفط البرصة.    
وقـال مدير عام الرشكة، باسـم 

عبد الكريم نارص، يف بيان اطلعت 
عليـه ”الـزوراء“: ان ”املـالكات 
الفنيـة والهندسـية يف الرشكـة 
MJ-  انجزت حفر البرئ النفطي

138  يف حقـل مجنـون النفطي 
لتكويـن  مـرتا   ٣٣٦٨ بعمـق 
املرشف ضمـن العقـد املربم مع 
رشكـة نفـط البـرصة بالتعاون 
مع رشكة Halliburton  لتقديم 

الخدمات النفطية“. 
”عمليـات  أن  نـارص  وأضـاف 
الحفر تمت بفـرتة زمنية قدرها  
٣٩ يوما  باستخدام جهاز الحفر 
الحصانيـة  القـدرة  IDC56 ذي 
HP وهـو مـن االجهـزة   2000
الحديثة يف الرشكة  وتمت عملية 
نقـل الجهـاز بتقنيـة التزحيف 
بـدون تفكيك الجهـاز للمبارشة 
بحفـر البـرئ MJ - 140 يف نفس 

الحقل“. 
واشـار اىل ان ”مـالكات الرشكة 
الفنية والهندسـية العاملني عىل 
جهاز الحفـر IDC - 21 انجزت 
حفـر البرئ النفطـي LU - 56 يف 
حقـل اللحيـس النفطـي ضمن 
العقـد املـربم مـع رشكـة نفط 
البـرصة وتمـت عمليـات الحفر 

بعمق ٢٨٧٠ مرتا“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن سـوق العراق لـألوراق املالية، امس الثالثاء، 
عن اسـتحداث حافظة الكرتونية لتنظيم التداول 
وتشـجيع االسـتثمار. مـن جانب متصـل، اغلق 
مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لـألوراق املالية، 

امس، منخفضا بنسبة (0.38%).
وذكر بيان للسـوق تلقته ”الزوراء“: انه ”استناداً 
لخطط عمل هيـأة األوراق املالية وسـوق العراق 
لـألوراق املاليـة – لعام 2022 وقع سـوق العراق 
لـألوراق املاليـة ومـرصف إيالف اإلسـالمي عقد 
ترخيص (الحافظ األمني) بعد اسـتكمال املرصف 
وأهمهـا  األمـني  الحافـظ  تعليمـات  ملتطلبـات 
العراقـي  املركـزي  البنـك  موافقـة  اسـتحصال 
واستحصال موافقة هيأة األوراق املالية ومجلس 
محافظـي سـوق العراق لـألوراق املاليـة وتهيئة 
مقر ومالك الحافظ األمـني واجتيازهم للتدريب، 
وتهيئـة نظـامBack officeإلدارة املهام املبينة يف 
التعليمـات من مخرجات أنظمة السـوق وأنظمة 

املرصف“.
وأشـار البيـان اىل أن ”مهـام (الحافـظ األمـني) 
تتضمـن التعاقد مع املسـتثمرين الراغبني لتلقي 
الخدمات اآلتية: فتح حسـاب لألوراق املالية لكل 
مستثمر وحفظ األوراق املالية، وإخطار املستثمر 
بـكل القـرارات واإلجـراءات املتخـذة مـن قبـل 
الرشكات املسـاهمة واملتعلقة بالحقوق املرتبطة 
بـاألوراق املاليـة الخاصة به، وإخطار املسـتثمر 
بكل العمليات والتحويالت التي تمت عىل حسـابه 

خالل يوم عمل، وذلك وفقاً لوسيلة اإلخطار املتفق 
عليها بينهما، وتزويد املسـتثمر بكشـف حساب 
شهري تفصييل يوضح كل التداوالت والتحويالت 
التي تمت يف حسـابه، مع بيان رصيده الحايل من 

األوراق املالية أو املبالغ النقدية“. 
وأوضـح أن ”هـذه الخطـوة تعد إيجابيـة كونها 
تعمـل عىل جذب املسـتثمرين العراقيـني والعرب 
واألجانب من خارج العـراق وتنظيم آليات حركة 
رؤوس األمـوال وفقـاً آلليـات الجهـاز املـرصيف 
وقواعده، وتنظيم شـؤون املسـتثمرين العراقيني 
واألجانـب الراغبني بنوع الخدمـات التي يقدمها 
الحافظ األمـني املتعارف عليه يف األسـواق املالية 
العربيـة والدوليـة وتنظيم العالقة مـع املصارف 
الخارجيـة يف توجيه األموال املعدة لالسـتثمار يف 

أسهم الرشكات املساهمة العراقية“.
مشـرياً اىل أنه ”سـتكون هناك تراخيص ملصارف 
عراقية أخرى قريباً جداً لتوسـيع البنية املطلوبة 
لقاعـدة الخدمـات املطلوبة – للحافـظ األمني – 
لنفـس األهداف واملهـام التي تؤديهـا – املبينة يف 

التعليمات أعاله“.
من جانب متصل، اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق 
العـراق لـألوراق املالية، امس الثالثـاء، منخفضا 

بنسبة (0.38%).
وجاءت مـؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق 
املاليـة ليـوم امـس كمـا ييل: بلـغ عدد االسـهم 
املتداولة (17.860.622.613) سهما، بينما بلغت 

قيمة االسهم (4.190.697.879) دينارا. 

واغلق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امس 
عىل (592.98) نقطة منخفضا بنسبة (0.38%) 
عن اغالقه يف الجلسـة السابقة البالغ (595.25) 

نقطة.
وتـم تداول اسـهم (40) رشكة مـن اصل (103) 
رشكـة مدرجة يف السـوق، واصبح عدد الرشكات 
املوقوفـة بقـرار مـن هيئـة االوراق املاليـة لعدم 

التزامها بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غري 
العراقيـني يف السـوق (15) مليـون سـهم بقيمة 
بلغـت (7) ماليـني دينـار من خـالل تنفيـذ (8) 

صفقات عىل اسهم رشكتني.

بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري 
العراقيـني يف السـوق (55) مليـون سـهم بقيمة 
بلغت (304) ماليني دينـار من خالل تنفيذ (55) 

صفقة عىل اسهم 7 رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد استخدم 
انظمة التـداول االلكرتوني وااليـداع املركزي منذ 
عـام 2009، ويسـعى إلطالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات 
تداول اسبوعيا من االحد اىل الخميس، ومدرج فيه 
105 رشكات مسـاهمة عراقيـة تمثـل قطاعات 
والزراعـة  والصناعـة  واالتصـاالت  املصـارف 

والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

Ú„åaÏæa@lbÓÀ@›√@¿@¡–‰€a@äb»éc@ b–mäa@Âfl@áÓ–nèÌ@Â€@÷aã»€a@ZÜbón”a@ıa5Ç
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك املركزي من 
الـدوالر خالل املزاد الذي أجراه، امس 
الثالثاء، بنسـبة %10 لتصل اىل 235 

مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن ”البنـك املركزي باع 
امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 235 مليونـا و474 الفـا 
و750 دوالرا امريكيـا غطاهـا البنك 
بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً 
لكل دوالر منخفضة بنسبة %10 عن 
يوم امس االثنني الذي بلغت املبيعات 
فيـه 261 مليونـا و 21 الفـا و 884 

دوالرا أمريكيا .
واضـاف ان معظم املبيعـات البالغة 
191 مليونـا و924 الفا و 750 دوالر 
ذهبـت لتعزيـز االرصـدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيما 
ذهبـت البقيـة املتبقيـة البالغـة 43 
مليونـا و550 ألـف دوالر عىل شـكل 

مبيعات نقدية.
مرصفـا   32 ان  إىل  املصـدر  وأشـار 
قـام بتلبية طلبـات تعزيـز االرصدة 
لتلبيـة  مرصفـا   21 و  الخـارج،  يف 
الطلبـات النقديـة، إضافـة اىل 221 

رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
 ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ بشكل طفيف يف األسواق املحلية 

بالعاصمة بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، امس الثالثاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي 343 الف دينار، وسـعر الرشاء 339 الفاً، فيما كانت اسعار 

البيع ليوم امس االثنني 342 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيـع املثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب العراقي سـجل 

ارتفاعا أيضاً عند 313 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 309 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 345 الف دينار و355 ألفاً، فيما تراوح سـعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 315 الفاً و 325 الف دينار.
فيما شهدت أسعار الذهب اربيل ارتفاعا يف أسواقها، حيث بلغ سعر البيع وفق 
التسـعرية للذهب املعلنة مـن نقابة الصياغ كاآلتي: مثقـال ذهب عيار 24 بـ 
400,000 دينـار، مثقال ذهب عيار 22 بـ 365,000 دينار، مثقال ذهب عيار 
21 بــ 358,000 دينار، مثقال ذهب عيار 18 بـ 300,000 دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:

أعلن مـرصف الرافدين اطالق وجبة جديدة من سـلف 

املوظفني والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقـال املكتـب االعالمي للمرصف يف بيان لـه امس: انه 

تم اطـالق وجبة جديدة من سـلف املوظفـني والعقود 

ومنتسـبي الدفـاع والداخليـة التـي تبدأ مـن 5 ماليني 

وحتى 50 مليونا بالنسبة للموظفني واملنتسبني وسلف 

العقـود تبلغ مـن 5 و 10 ماليني، وذلك بعد اسـتكمال 

اجـراءات املنح كافة وفق الضوابـط والتعليمات، حيث 

يكـون التقديم عىل السـلف عن طريق فـروع املرصف 

املنترشة يف بغداد واملحافظات .

واضاف البيان: ان الفروع مازالت مستمرة يف استقبال 

طلبـات معامـالت الرتويـج عـن السـلف للموظفـني 

ومنتسبي القوات االمنية.

جمهورية العراق                                 العدد: ٣٧٦٤/ب٢٠٢١/١ 
التاريخ: ٢٠٢٢/٩/٦    مجلس القضاء األعىل                                  

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية           
محكمة بداءة النجف

اعالن
بنـاءا عىل القـرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شـيوع العقـار املرقم (١/٢١٧٤ حـي الصناعي) يف 
النجـف عليـه تعلن هذه املحكمة عـن بيع العقار املذكور اعـاله واملبينة اوصافه وقيمتـه ادناه، فعىل 
الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (ثالثون) يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مسـتصحبا 
معه التأمينات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق ألمر محكمة بداءة النجف 
وصادر من مرصف الرافدين رقم (٧) يف النجف، وسـتجري املزايدة واالحالة يف السـاعة الثانية عرش من 
اليـوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشـرتي جلب هوية االحوال املدنية وشـهادة الجنسـية 

العراقية.
القايض األول 
عامر حسني حمزة
االوصـاف: العقار املرقم ١/٢١٧٤ حي الصناعي يف النجف عبارة عن محل (فنران) وموحد بصورة غري 
رسمية مع العقار املرقم ١/٢١٧٣ حي الصناعي وهو عىل شارع بعرض ٥ مرت ونزال ٩,٥ مرت بمساحة 
اجمالية ٤٧,٥ وهو بطابقني مستخدم مخزن للمواد االحتياطي لقطع غيار السيارة غري مبلط مسقف 
بالشيلمان درجة عمران العقار دون الوسط مشغول من قبل حسني عيل البغدادي وهو يرغب بالبقاء يف 
العقار بعد البيع بصفة مستأجر، وان القيمة الكلية للعقار مبلغ (٤٧,٥٠٠,٠٠٠) فقط سبعة واربعون 

مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ال غريها.

No: 7799    Wed   21    Sep     2022العدد:   7799     األربعاء     21     أيلول     2022



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7799    Wed   21    Sep     2022العدد:   7799     األربعاء     21     أيلول     2022

@Üb•a@êÓˆä@“b‘Ìg@äã‘Ì@lbjì€a@ãÌåÎ
›‡»€a@Â«@Ÿnéb‰‡ßa

بغداد/ متابعة الزوراء
 أصـدرت وزارة الشـباب والرياضة قـرارا بإلغاء التعامل مع رئيس االتحاد العراقي للجمناسـتك إياد نجف 
وإيقاف جميع املنح والحسـاب املرصيف الخاص باالتحاد، فيما بـنيّ الوزير عدنان درجال أن رئيس االتحاد 
امتنع عن حضور جلسة يف مقر الوزارة للرد عىل االتهامات بحقه.واصدرت وزارة الشباب والرياضة وثيقة 
تتضمـن «أمراً ادارياً بإلغاء األوامر االدارية السـابقة الخاصة باتحاد الجمناسـتك، واحالة جميع اإلفادات 
للتحقيـق فيها».وبينـت الوثيقة أنه «تم إيقاف التعامل مع رئيس اتحاد الجمناسـتك ايـاد نجف ملخالفته 
القوانني النافذة، وإيقاف املنح املالية والتدقيق باملنح السابقة، مع إيقاف الحساب املرصيف الخاص باالتحاد 

فضال عن تشكيل لجنة لتسلم القاعة الرياضية، ودعوة الهيئة العامة لتصحيح وضع اتحادها».

ãºcÎ@ã–ñc

ÚóÇã€a@Û‹«@›ó•@%@ıaãflbéÎ@ÚÓ„aÏÌá€aÎ@Új‹�€aÎ@ÚÌÏßa@ÚÌá„c@Z@lbÁÏ€a@áj« بريوت/ عدي صبار
عدسة / مصطفى التقي

لُكرِة  الوطنـّي  املنتخـُب  تغلـَب 
الصـاالت عـىل منتخـِب لبنـان 
بأربعـِة أهداٍف مقابـل ثالثة يف 
املبـاراِة التي احتضنتهـا صالُة 
ضمـن  الريـايض  السـد  نـادي 
لنهائياِت  املنتخبني   استعداداِت 
كأس آسيا املقرر إقامتها يف دولِة 
الكويت نهاية شهر أيلول الحايل. 
وسـجَل أهداف املنتخب الوطني 
الالعبون سـالم فيصـل وحيدر 
مجيد وفهـد ميثـاق (هدفان). 
ويف اختتـاِم اللقاء، سـلَم رئيُس 

اللبناني هاشـم حيدر  االتحـاد 
درَع االتحاد إىل الوفـِد العراقي. 
وتعدُّ هـذه املباراُة الودّية الثانّية 
التي يخوضها منتخبنا الوطنّي، 
حيث سـبق أن تفـوَق يف املباراِة 
األوىل بهدفـني نظيفـني. يشـاُر 
إىل أن منتخـَب الصـاالت خاَض 
مباراتني أمام املنتخِب األوزبكي 
بنتيجة  األوىل بخسـارته  انتهت 
الثانيـِة  يف  وتغلـَب   ،(  4  -  5)
بهدفـني مقابـل ال يشء. ووقَع 
منتخبنـا يف املجموعـِة األوىل إىل 
جانِب منتخبات تايالند والكويت 

وعمان.

بغداد/عباس الفياض
بـدأ العد التنازيل الكتمـال رصح ريايض جديد يضـاف اىل املالعب الجميلة 
املوجودة يف محافظة البرصة.. إنه ملعب امليناء األوملبي الذي وصلت نسبة 
اإلنجاز فيه اىل  95 % وتواصل الرشكة املنفذة أعمال التشطيبات النهائية 
.وقـال مدير مـرشوع ملعب امليناء األوملبي حسـني مصطفى إن ”نسـبة 
اإلنجاز تجاوزت الـ95 % ولم يتبق سوى القليل من الخطوات، حيث تقوم 
الرشكة املنفذة بالتشـطيبات النهائية والتأثيث وسنشهد تحفة معمارية 
مـن أجمـل املالعب من حيث التصميـم، الذي يعكـس إرث البرصة ونادي 
املينـاء وقد صمم هيـكل امللعب الكونكريتي عىل شـكل أمـواج، والهيكل 
الحديـدي عىل شـكل سـارية السـفينة واألرشعة“.وأضـاف أن ”الرشكة 
املنفذة للمـرشوع أنجزت تجهيز غـرف تبديل الالعبني والحـكام باألثاث  
املطلوب، اىل جانب تجهيز غرفة فحص املنشطات وسيكون امللعب جاهزاً 
مـع نهاية الشـهر الحايل، وقبــل فرتة مناسـبة من موعـد إقامة بطولة 

خليجي 25 ،التي ستحتضنها البرصة مطلع العام املقبل“.

بغداد/ قاسم شالكه
االثقـال  برفـع  الوطنـي  منتخبنـا  يواصـل 
اسـتعداداته يف مدينـة اربيل تحضـرًيا لبطولة 
اسـيا للمتقدمـني والتي من املؤمـل اقامتها يف 

دولة البحرين مطلع الشهر املقبل.
اكد ذلـك نائـب رئيس االتحـاد العراقـي لرفع 
االثقـال مصطفـى صالح، حيث قـال : يواصل 
منتخبنـا الوطنـي لرفع االثقال اسـتعداداته يف 
مدينـة اربيل تحضريًا لبطولة اسـيا للمتقدمني 
التي سـتقام مطلع الشهر املقبل. مشريا اىل ان 

االتحاد سـمى املدرب صباح زبون مرشفا فنيا 
للمعسـكر باالضافة اىل تسمية كل من املدربني 
عبدالكريـم كاظم وعمار يـرس لقيادة املنتخب 
الوطنـي، وسـيكون هنالـك اختبـار لالعبـني 
املعسكرين الختيار من سيمثل املنتخب الوطني 

يف البطولة.
واضـاف: املـالك التدريبي مسـتمر يف برنامجه 
التدريبي بنسـق تصاعدي للوصـول للجاهزية 
املـالك  حـرص  إذ  املشـاركة،  قبيـل  الكاملـة 
التدريبي بالتنسيق مع ادارة االتحاد عىل العمل 

لرفع املستوى الفني لالعبني قبل الدخول أجواء 
البطولة االسيوية املقبلة لتحقيق أفضل النتائج 
فال يخفـى عن الجميـع فإن بطولة اسـيا من 
البطـوالت املهمـة عىل مسـتوى العالم ملا تضم 
القارة من اسـماء كبرية يف رياضة رفع االثقال 
واملنـا كبـري بالعبينا ببـذل املزيد مـن الجهود 
وتحقيق نتائج طيبـة تريض طموحات االتحاد 
واملالك التدريبـي خصوصا ان منتخبنا الوطني 
يمتلـك امكانات كبرية وسـبق ان حققوا نتائج 

مبهرة يف املحافل الدولية.
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بغداد/ الزوراء 
أصدرت لجنُة الرتاخيص يف االتحاِد العراقّي 
لُكـرِة القـدم قراراتهـا النهائّيـة املُتعلقة 
باألنديـِة املُرخصة وغـري املُرخصة تمهيداً 
للُمشـاركِة يف ُمسـابقِة الـدوري املُمتـاز 

للموسِم املُقبل.
وقاَل نائب رئيس لجنِة الرتاخيص، الدكتور 
موفق عبد الوهاب: إن اللجنَة، وبعد تدقيِق 
جميـع امللفـات والبيانات عىل مـدى أياٍم 
ُمتواصلـٍة، قـررت منـَح الرخصـة ألنديِة 
نفط الوسـط والحـدود والرشطة والنجف 
والصناعة والكرخ وكربالء والنفط وأربيل 

والكهربـاء وامليناء وزاخـو ونفط البرصة 
والـزوراء والقاسـم وأمانـة بغـداد ونفط 

ميسان ونوروز.
وأشـاَر إىل: إن األنديـَة غـري املُرخصِة هي 
القوة الجوّيـة والطلبة والديوانّية بسـبِب 
عـدِم ُمعالجـِة القضايـا املالّية املُكتسـبة 
للدرجِة القطعّية، إضافًة إىل نادي سـامراء 

لعدم امتالكه ملعباً ُمؤهالً.
واختتـَم عبـد الوهـاب حديثـه بالقـول: 
بالتأكيِد عىل أن لجنة الرتاخيص سـتفتتُح 
بـدءاً من اليـوم األربعـاء باَب االسـتئناف 
والطعون الذي سيستمُر ملدة خمسِة أيام.
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بغداد/ محمد عماد
اختتـَم املُنتخـُب الوطنّي آخـَر تحضرياته 
قبل املُغـادرِة، اليوم االربعاء، للُمشـاركِة 
يف ُبطولِة األردن الدولّية للفرتة من الثالث 
والعرشيـن وحتى السـابع والعرشين من 

شهر أيلول الحايل.
وجاءت آخـُر وحدة تدريبّيـة عرص امس 
الثالثاء يف ملعِب املدينة الدويلّ، حيث شارَك 
فيها (15) العباً هم كٌل من جالل حسـن 
، دلوفـان مهدي ، حسـن أحمد ، شـهاب 
رزاق ، حسـن عبد الكريم، شـريكو كريم 
، إبراهيـم بايـش ، منـاف يونـس ، أحمد 
عبد الحسـني ، اسو رسـتم ، زيد تحسني 
، محمد عيل عبود ، حمزة عدنان، حسـني 

عيل وكرار عامر .
 التدريباُت ابتدأت بمحارضٍة فنّيٍة من قبل 
املُدرب رايض شنيشل مع ُمراجعٍة لبعِض 
الحـاالِت الفنّيِة التي حدثـت ضمن اللقاِء 
التجريبّي ضد نـادي الُرشطة بناًء عىل ما 
تمَّ تدوينُه يف ُمفكرِة شنيشل، باإلضافِة إىل 
ُمالحظـاِت الجهاز الفنـّي املُؤلف من نزار 
أرشف وعبد األمري ناجي ومدرب الحراس 
صالح حميد، إضافًة إىل استعراِض املُعدل 
اللياقـّي لالعبني الذين اشـرتكوا يف اللقاء 
الودي بنـاًء عىل البيانـاِت املُثبتة من قبل 
مـدرِب اللياقِة البدنّية إسـماعيل سـليم، 
حيث تمَّ خوُض اللقـاء مع حمِل الالعبني 
لحمالة الجي بي اس، ثم ابتدأت التدريباُت 
التي جـاءت معظمها استشـفائّيًة تلتها 

تمارين التمطّية واالسرتخاء. 
املحلـُل الفنّي عبد االمـري ناجي أوضَح إن 
الجانـَب البدنـّي نوعاً مـا يف تصاعٍد لكنه 
متفاوٌت بني الالعبني، أما الجانُب املهارّي 

فقلل الالعبون من األخطاِء.
وفيمـا يتعلُق بالجانـِب الخططّي، أضاَف 
ناجـي إن الفريـق اسـتطاَع الوصـوَل إىل 
أكثر من 400 تمريرٍة صحيحٍة يف ُمواجهِة 
الُرشطة عىل مدار دقائق املُباراِة التسعني، 

وحصَل عىل حيازٍة وصلت إىل 60  ٪. 
ومن املؤمل أن يغادَر وفُد املنتخب الوطنّي 
يف الساعِة الرابعة من عرص اليوم األربعاء 
إىل العاصمـِة األردنّيـة عمـان، ويفرتض 
أن يصـَل فجـراً بقيُة الالعبـني املحرتفني 
قبـل وصوِل موعد بعثـِة املُنتخِب الوطنّي 

القادمة من بغداد.
ومن جهته، كشف مدرب املنتخب الوطني 

رايض شنيشـل سـبب إبعـاد عـدد مـن 
الالعبني، مـن بينهم بـارزون، واقتصاره 
عىل اختياره 23 العباً للمشـاركة ببطولة 

االردن الرباعية.
وقال شنيشـل: إن سـبب إبعـاد الالعبني 
البارزيـن ليـس فنيـاً، بل لعـدم جاهزية 
البعض من الذين تم إبعادهم من القائمة 
النهائية التي سـتمثل املنتخب العراقي يف 

بطولة األردن الدولية“.
وواصـل ”أنـا ابحـث عـن الالعـب األكثر 
جهوزيـة، السـيما أن الـدوري العراقـي 
متوقـف منـذ مـدة“. موضحـا ”هنالـك 
عنارص جيدة جداً تستحق تمثيل املنتخب، 

وأنـا بحاجـة لهـم، لكنهم غـري جاهزين 
ومبتعدون عن اللعب يف الوقت الحايل“.

واشـار إىل“ أن الالعب الجاهز بدنياً وفنياً 
أفضل من العب معروف غري جاهز ومبتعد 
عن اللعب من مدة ليسـت بالقصرية ، بيد 
أن تفكـريي ينصب حالياً يف إعداد منتخب 
جاهـز بدنيـا وفنيـاً للبطولـة الرباعيـة 

املقبلة“.
واوضـح ”كانـت أتمنى أن يكـون الالعب 
عـيل فائز ضمـن خياراتـي، كونـه العبا 
مهمـا ويمتلـك امكانيـات عاليـة وقائدا 
داخـل امللعب، إال انه غـري جاهز يف الوقت 

الحايل كونه مبتعدا عن املنافسات ”.

وزاد ”كنـت آمل أن يكـون العبو املنتخب 
املحرتفـون يف أوروبا ضمـن القائمة التي 
اخرتتها مثل زيـدان إقبال وعيل الحمادي 
وكاردو صديـق ومهند جعاز، إال أنه تعذر 
انضمامهـم للمنتخـب بسـبب اإلصابـة 
وارتباطهم بانديتهـم ، ناهيك عن اصابة 

العبينا املحليني البارزين“.
وختم“ لو كان الفريـق متكامالً بنجومه 
لـكان الحـال افضـل، لكن مع ذلـك لدينا 
العبـون مميـزون تـم انتقاؤهم بشـكل 
جيـد، نأمل أن نحقق معهـم نتيجة طيبة 
تليـق بالكـرة العراقيـة يف بطولـة األردن 

الدولية“.

وأعلـَن مـدرُب املُـنتخـب الوطنـّي رايض 
النهائّيـة  الالعبـني  قائمـَة  شنيشـل 
املُسـتدعاة للُمشـاركِة يف ُبطولـِة األردن 
الدولّيـة وضمت القائمـُة (23) العباً هم 
كٌل مـن : جالل حسـن ، دلوڤـان مهدي ، 
حسـن أحمد ، مناف يونس ، كرار عامر ، 
زيد تحسـني ، أحمد عبد الحسـني ، حمزه 
عدنـان ، محمد عيل عبود ، شـهاب رزاق 
، حسـني عـيل ، إبراهيم بايش ، شـريكو 
كريم ، حسـن عبد الكريم ، اسـو رستم ، 
أمري العماري ، مريخاس دوسـكي ، أيمن 
حسني ، أمجد عطوان ، هريان أحمد ، آالي 

فاضل ، عباس محمد ، ريوان أمني.

بغداد/ الزوراء
اجتمـَع االتحـاُد العراقّي لُكـرِة القدم يف مقّر 
االتحـاد بُحضـور وزيـِر الَشـباب والرياضة 
رئيـس االتحـاد العراقـّي لكرِة القـدم عدنان 
درجـال والنائـب األول لرئيـِس االتحـاد عيل 
جبار والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاء 
املكتـِب التنفيذّي واألمني العام لالتحاد محمد 
فرحـان، ولم يحرض االجتمـاع ُعضو االتحاد 
كوفند عبد الخالق بسـبِب تعرُّضـه إىل وعكٍة 
صحيٍة منعتُه من الُحضوِر. وتناوَل االجتماع 
عدداً من القضايا املُدرجـة يف جدوِل األعمال، 
حيث تمت مناقشُة الئحة املُسابقات للموسِم 
املقبـل لغـرض إقرارهـا بصيغتهـا النهائّية 

وتوزيعها بني األنديِة يف األسبوع املقبل.
وقـرَر االتحاد إلغاَء عقد رشكة األضواء للنقِل 
التلفزيونّي،  وسـيتّم إعالُن بيـع حقوق نقل 
مباريات املوسـم املُقبل يف الفـرتِة املقبلة بما 
يتناسـُب مع رؤيِة االتحـاد ويضمُن مصالَح 
االتحـاد واألندية.وأشـاَر رئيـس اإلتحـاد إىل 
تكليـِف لجنِة الخـرباء واملدير الفنـّي لالتحاد 
أوراِق  برتتيـب  الكفيلـِة  الربامـج  لتقديـِم 
الدولّيـة  ومشـاركاتها  الوطنّيـة  املنتخبـاِت 
بصـورٍة منظمـٍة ودقيقـٍة يف فـرتٍة أقصاهـا 
أسـبوعان.وعرضت يف االجتمـاِع  التصاميـُم 
الجديدة ملالبس املُنتخباِت الوطنّية من رشكِة 

جاكو التي تحاكي تاريَخ العراق وُمستقبله.

بغداد/ هشام السلمان 
قـرر االتحـاد العراقـي لكـرة السـلة عىل 
الكـرايس املتحركـة اقامـة بطولـة العراق 
باللعبة. وقال رئيس االتحاد عباس وناس: 
ان البطولة تشـارك فيها ست لجان فرعية 
هي  ذي قار  والنجف وكركوك وبابل ودياىل 

وميسـان باالضافة اىل ناٍد واحد هو وسام 
املجد الريايض. 

وأضـاف ونـاس: ان اتحـاد اللعبـة قرر ان 
تكـون البطولـة لهـذا العام باسـم الراحل 
الحكـم فاضـل عبد الرضـا بنيان. واشـار 
رئيس االتحاد اىل: ان البطولة تبدأ يوم االحد 

املقبل وتستمر حتى التاسع والعرشين من 
شهر ايلول الجاري.

وأكد: ان املركز التدريبي للجنة الباراملبية يف 
وزارة الشباب والرياضة سيشهد منافسات 
البطولـة التي سـتنطلق السـاعة العارشة 

والنصف صباحا.
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هـل حقا ان الرياضـة العراقية صارت بال روح، وان عشـبة الحياة 
تحتـم تسـلق قمة جبل ايفرسـت  وهـي بارتفـاع 8848 م، الزميل 
الرائع حسـني الذكـر اخترص علينا املسـافة فدعا الخبـري الريايض 
الدكتـور باسـل عبد املهدي اىل مركـزه االعالمي، مركز ايفرسـت يف 
الوزيرية – بغداد، وما هي إال درجات سلم قصري نسبيا حتى ارتقينا 
اىل ايفرسـت الذي كان يف تلك االمسية الدكتور باسل يمثل قمته وقد 
احاط بها عدد طيب من النخبة الرياضية العاشقة، أي غري املسؤولة 

تنفيذيا إال باستثناء بسيط .
فهل قّدم الدكتور باسل العشبة التي تسلق الجميع بحثا عنها، طبعا 
ال، ألنـه منذ البداية اخرب الجميع بوضـوح ان محارضته هي افكار 
سبق له ان طرحها عرب شتى املنافذ، وانه يعيد طرحها امال يف ان تجد 
نخـوة أذن صاغية ما زالت تطرب للفـظ ” العراق ” وتتألم ألوجاعه 
فتهب ألخذ التوصيات القديمة الجديدة عىل محمل الجد فتناقشـها 
امـال يف تنفيذها رسيعا فقد طـال عليها العمر وهي ترتدد يف االنحاء 
... وكانـت املحـارضة خفيفـة الظل غزيـرة املعنى شـديدة اللوعة، 
وكان حال املداخالت مثل حال املحارضة .. وهبط الجميع من القمة 
والسـؤال الذي صعدوا فيـه نزلوا فيه .. كيف سـيصل الصوت ومن 

سيسمعه ومن سيناقشه ومتى سينفذ ما قد يقتنع  به ؟
أما أنا فقد هبطت من ايفرست الذي كنت اتمنى ان تتكافأ يف لوحته 
صورة الفيلسـوف ارسـطو وهـي عىل اليمـني بصورة رائـد الفكر 
الريـايض يف العراق الراحل الدكتور نجم الدين السـهر وردي، وليس 
بصـورة النجـم الكبـري الراحل عمو بابـا الن االخري لـم يكن ميدان 

نجوميته الفكر وانما اللعب، وشتان بني اللعب والفكر ..
ذلـك اسـتطراد فيه أمنيـة، أما الذي تـوارد عىل خاطـري وانا اهبط 
سـلم ايفرسـت الذي نتمنى للقائمـني عليه التوفيـق ونتمنى دعمه 
من املؤسسات املعنية بالرياضة واالعالم الريايض ألنه يطرح قضايا 
مهمة البد ان تقود مسـتقبال اىل بيئـة رياضية اعالمية اكثر نظافة، 
توارد التاريخ الريايض العراقي بمحطاته البعيدة والقريبة عىل شكل 
ومضـات فوجدتهـا ال تنبئ أبدا عـن أي مالمح لتخطيـط او ترتيب 
وانمـا هي محطات انتصارات وانكسـارات يحكمهـا عامل اللحظة 
اآلنية والشخصية املسؤولة يف تلك اللحظة، لذا لم يرتك احد من بعده 

لغريه اساسا قويا يكمله وهكذا صعودا اىل لحظتنا هذه .
وخطر يل ايضا ان رياضتنا اليوم ليست يف حالة ميؤوس من تعافيها 
بل هي ليسـت مريضـة يف ذاتها، وإنمـا هي مريضة بسـبب البيئة 
امللوثـة التي تحيـط بها وحني تنظف هـذه البيئة سـتعود رياضتنا 
معافاة كما كانت وعشوائية – ايضا – كما كانت، ولكن حني تنظف 
البيئـة، ونعنـي بهـا كل التفاصيل التـي يصحو وينام عـىل قرعها 
املواطن العراقي، حينها يسهل التعامل مع العشوائية ويمكن وضع 
اسـس  حقيقية للتخطيط عىل مـدى عرشين عاما لألمـام لتكتمل 
والدة جيـل .. واذكركـم .. حني تنظـف البيئة وهو الـرشط الوحيد، 
البيئـة االجتماعيـة التي منهـا البيئة الرياضيـة .. ويف ذلك تفاصيل 
كثـريه ذكرناها يف كتابنا الصـادر عن االكاديميـة االوملبية العراقية 

االسبوع املايض بعنوان ” الرياضة والبيئة ”.
شكرا ايفرسـت عىل متعة االرتقاء .. شكرا دكتور باسل عبد املهدي 

عىل شحذ الهمم وإبقاء جذوة األمل.



ميالنو / متابعة الزوراء
طلـب الربتغـايل رافائيل ليـاو، نجم ميالن، حسـم مسـتقبله مع 
الروسونريي قبل كأس العالم املقبلة يف قطر 2022.وينتهي 
عقـد لياو مع ميالن يف صيـف 2024، ورفض الالعب 
الربتغـايل كل عروض التجديد حتـى اآلن. ووفًقا 
لصحيفة ”الجازيتا ديللو سبورت“ اإليطالية، 
فـإن لياو يف عجلـة من أمـره للتوقيع عىل 
عقد جديد مع ميالن قبل مونديال قطر، 
من أجل الرتكيز بشكل كامل عىل أدائه 
فقـط. وأشـارت إىل أن ليـاو يفضـل 
البقاء يف ميالن، رغم أن تشـيليس لم 
يستسـلم بعد يف محـاوالت التعاقد 
معه. وكشفت أن لياو يطلب راتبا 
يصل إىل 7 ماليني يورو سـنوًيا، 
باإلضافة إىل مشـاركة ميالن يف 
الغرامـة املوقعة عـىل الالعب 
الربتغايل من قبل سـبورتنج 
لشبونة. وأوضحت أنه من 
الصعـب أن يوافق ميالن 
عىل بيـع ليـاو، ألن ليل 
سـيحصل عـىل 15 % 
انتقال  من قيمـة أي 

للنجم الربتغايل.

مدريد / متابعة الزوراء
أفـادت تقارير صحفية، بأن ليفربول لم يفقد 
األمـل يف التعاقـد مع العب ريـال مدريد فيدي 

فالفريدي.
ووفقـا ملـا ذكرتـه صحيفـة ”أس“، يخطـط 
ليفربـول للتقـدم بعـرض جديـد لنجـم ريال 
مدريـد، بعدمـا تم رفـض عرض تقـدم به يف 

السابق بقيمة 85 مليون إسرتليني.
ويقدم فالفريدي مسـتويات مثـرية مع ريال 
مدريـد منذ بداية املوسـم، ورفـع رصيده من 
األهـداف إىل 5 هذا املوسـم، عندما هز شـباك 
أتلتيكـو مدريـد (2 - 1)، ضمـن منافسـات 

الدوري اإلسباني.

ويشـعر فالفـريدي بالراحـة يف خط الوسـط 
أو مركـز الظهـري، لكنه يشـغل حاليـا مركز 
الجناح األيمن يف خطة املـدرب اإليطايل كارلو 

أنشيلوتي.
وأضافـت ”أس“: ”مـدرب ليفربـول يورجن 
بتعـدد قـدرات  املعجبـني  أشـد  كلـوب مـن 
فالفريدي، مـا دفع الريدز لجـس نبض ريال 
مدريد بمزايـدة ضخمة أواخر فرتة االنتقاالت 

املاضية“.
وختمت: ”لكن مسـؤويل النادي امللكي وجدوا 
أن التحـرك يف السـاعة األخـرية مـن نافـذة 
االنتقـاالت لضم أحـد نجوم الفريـق يعد أمرا 

مهينا“.

مانشسرت / متابعة الزوراء
طلب الهولنـدي إريك تني هـاج، املدير الفني 
ملانشسـرت يونايتد، التعاقد مـع أحد الالعبني 
البارزين يف الـدوري الربتغايل، خالل املريكاتو 

الشتوي املقبل.
ووفقـا لصحيفة ”ذا صـن“ الربيطانية، فإن 
تني هاج طلب ضم جونكالو راموس، مهاجم 
بنفيـكا، خالل املريكاتو الشـتوي لتعزيز قوة 

الشياطني الحمر.
وأشـارت الصحيفـة الربيطانيـة إىل أن قيمة 
رامـوس تبلـغ 25 مليـون جنيه إسـرتليني، 
ولديـه رشط جزائي يف عقده مع بنفيكا يبلغ 

100 مليون إسرتليني.

وأوضحت أن رامـوس ارتبط باالنتقال 
إىل نيوكاسـل يونايتـد خـالل املريكاتو 
الصيفي املايض، حيـث كان إيدي هاو، 
مـدرب املاكبايـس، يبحث عـن مهاجم 
جديـد، كمـا كان تحـت أنظـار بايرن 

ميونيخ.
وذكـرت أن ميزانية املريكاتو الشـتوي 
ملانشسـرت يونايتـد لـن تكـون كبرية، 
بعـد أن أنفق النادي كثريا عىل صفقات 

الصيف.
وارتبط اسم راموس يف املريكاتو املايض 
بباريـس سـان جريمـان أيضـا، لكـن 

الصفقة لم تحسم يف نهاية األمر.

برشلونة / متابعة الزوراء

كشـف تقرير صحفي إسباني عن كواليس فشل انتقال 

روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، إىل الربيمريليج 

منذ 12 عاما.

ووفقا لصحيفـة ”موندو ديبورتيفو“ اإلسـبانية، فإن 

ليفاندوفسـكي كان قريبـا مـن االنتقـال إىل بالكبـرين 

روفرز يف عام 2010، قادما من ليخ بوزنان.

وأشـارت إىل أن ليفاندوفسكي خطط لرحلته إىل إنجلرتا 

من أجل إجراء الكشـف الطبـي والتوقيع مع بالكبرين، 

لكـن اندلع بركان إيجافاالجوكول األيسـلندي وتسـبب 

يف توقـف حركة الطريان لعدة أسـابيع، ما منع املهاجم 

البولندي من االنتقال إىل الربيمريليج.

وعقب إحباط ليفا من فشل توقيعه مع بالكبرين روفرز، 

انتهـى به األمـر إىل االنتقال إىل بوروسـيا دورتموند يف 

نفس العام، ليتحول إىل هداف من طراز رفيع.

يذكـر أن ليفا انتقل من بايرن ميونيخ إىل برشـلونة 

مقابـل 45 مليون يورو + 5 ماليـني متغريات خالل 

املريكاتو الصيفي املايض.

لندن / متابعة الزوراء

املدير  استدعى جاريث سـاوثجيت، 

الفنـي ملنتخـب إنجلـرتا، جـوردان 

هندرسون، نجم ليفربول، إىل قائمة 

األسـود الثالثة خـالل التوقف الدويل 

الجاري.

صـن“  ”ذا  لصحيفـة  ووفًقـا 

الربيطانية، فإن هندرسون غاب عن 

آخر 3 مباريات مع ليفربول بسـبب 

إصابة يف أوتار الركبة، لكنه نجح يف 

التعايف أرسع مما كان متوقعا.

وقـرر سـاوثجيت ضم هندرسـون 

إىل قائمـة إنجلرتا، بـدال من كالفني 

فيليبس نجم مانشسرت سيتي، الذي 

تعرض إلصابة يف الكتف.

ويسـتعد منتخـب إنجلـرتا ملواجهة 

األمـم  دوري  يف  وأملانيـا  إيطاليـا 

الـدويل  التوقـف  األوروبيـة، خـالل 

الجاري.

وقرر مـدرب منتخب فرنسـا ديديه 

أدريان تروفيه  ديشامب، اسـتدعاء 

بدال من املصاب لوكا دين، الذي كان 

يخطـط لالعتماد عليـه كبديل لثيو 

هرنانديز املصاب أيضا.

لكـرة  الفرنـيس  االتحـاد  وأوضـح 

القدم عرب بيان، أن دين ظهر بمركز 

كلريفونتني الوطني لكرة القدم حيث 

يعسـكر الفريـق اسـتعدادا لدوري 

األمم األوروبية.

لكن الجهـاز الطبي للمنتخب أجرى 

فحوصات عىل الالعب أظهرت أنه لن 

يسـتطيع خوض املباراتني املقبلتني 

للديـوك يف البطولة بسـبب إصابة يف 

الكاحل األيمن.

وسـيحل تروفيـه العـب ريـن بديال 

لدين العب أستون فيال، يف مواجهتي 

النمسـا غـدا الخميـس والدنمـارك 

األحد املقبل.

وكان االتحـاد الفرنيس قد أعلن عرب 

بيـان إصابة كل من الحارس هوجو 

لوريـس (توتنهام) وثيـو هرنانديز 

(ميالن).

وتم اسـتدعاء ألبا الفو حارس نانت 

بديـال للوريس، وكان من املنتظر أن 

يكون دين بديال لهرنانديز

يف  العالـم  بطلـة  فرنسـا،  وتتذيـل 

2018، املجموعـة األوىل مـن دوري 

األمـم بنقطتني فقط خلـف كل من 

الدنمـارك وكرواتيـا والنمسـا، لـذا 

تحتـاج لحصد النقاط كـي تحافظ 

عىل آمالها يف التتويج بالبطولة التي 

تحمل لقبها أيضا.

ونظـريه  ويلـز  منتخـب  ويلتقـي 

البلجيكي، يـوم غد الخميس، ضمن 

مباريـات دور املجموعـات لبطولـة 

دوري األمم األوروبية.

وكشـف روبـرت بيج، املديـر الفني 

ملنتخب ويلز، عن موقف قائد الفريق 

ونجم نادي لوس أنجلوس األمريكي، 

جاريث بيل، من خوض تلك املباراة.

وقـال بيـج، يف ترصيحـات نقلهـا 

موقع ”تـوك سـبورت“ الربيطاني: 

”لن يصل بيل إىل املعسـكر حتى يوم 

أمـس الثالثاء، وعلينـا إحضاره من 

هيثرو“.

وأضاف: ”سـيكون هناك الكثري من 

التخطيط فيما يتعلق بمدى جاهزيته 

للمباراة األوىل ضد بلجيكا“.

وأوضـح: ”لـو لم يلحـق باملبـاراة، 

سـيتعني علينـا تـرك األمـر ملبـاراة 

بولنـدا، لكـن سـالمته وصحته هي 

أهم يشء“.

وأتـم: ”نريـده يف أفضـل حاالته، ال 

نريـده متعبـا من خـوض املباريات 

والتعرض لخطر اإلصابة“.
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مدريد / متابعة الزوراء
دييجـو  األرجنتينـي  أن  يبـدو 
الفني ألتلتيكو  املدير  سـيميوني، 
مدريد، سيتبع سياسة جديدة مع 
نجمه الفرنيس أنطوان جريزمان.

صفـوف  يف  جريزمـان  ويلعـب 
أتلتيكـو عـىل سـبيل اإلعـارة من 
برشـلونة ملـدة موسـمني، وحتى 
نهاية املوسم الجاري، لكن أتلتيكو 

يماطل يف طريقة ضمه.
ووضـع برشـلونة رشًطـا يف عقد 
يلـزم  أتلتيكـو،  مـع  جريزمـان 
الفريـق املدريدي بالـرشاء مقابل 
40 مليون يـورو، حال اللعب ملدة 
تزيـد عن 60 دقيقـة يف %50 من 

املباريات.
لكـن دييجـو سـيميوني، املديـر 
متعمـًدا  قـرر  ألتلتيكـو،  الفنـي 
إرشاك الالعـب كبديـل يف معظـم 
املباريـات هذا املوسـم حتى اآلن، 
لتفادي دفع هذا الرقم لربشـلونة 

ورشاءه برقم أقل.
ومـع ذلـك، فقـد تفاجـأ الجميع 
مبـاراة  يف  أساسـًيا  بجريزمـان 
الديربـي أمـام ريـال مدريد األحد 

املـايض، والتي حسـمها املرينجي 
بنتيجة 2-1.

”مونـدو  صحيفـة  وبحسـب 
فـإن  اإلسـبانية،  ديبورتيفـو“ 
سـيميوني سـيظل يعتمـد عـىل 
جريزمـان كعنـرص بديـل يدخل 
من الدقيقة 60، باسـتثناء بعض 
التي سيخوضها  الهامة  املباريات 

الفريق وتسـتلزم البـدء باملهاجم 
الفرنيس.

وأوضحت الصحيفة، أن جريزمان 
يف املوسم األول مع أتلتيكو، خاض 
بزيـادة  املباريـات،  مـن   83.3%
%33.3 عن نسبة الـ%50 املدرجة 
يف العقد املوقع مع برشلونة، لكن 
تفعيل بنـد إلزامية الرشاء، يعتمد 

عىل إجمايل املوسمني مًعا.
جديـر بالذكـر، أن هنـاك تقارير 
مانشسـرت  أن  أكـدت  صحفيـة 
املهاجم  يراقب وضعيـة  يونايتـد 
الفرنيس، وينتظـر معرفة موقف 
مدريـد،  وأتلتيكـو  برشـلونة 
اسـتعداًدا لضمـه خـالل الفـرتة 

املقبلة.
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مدريد / متابعة الزوراء
فتحت رابطة الدوري اإلسـباني تحقيقـاً يف واقعٍة عنرصية خالل 

مباراِة ديربي العاصمة بني ريال مدريد ومضيفِه أتليتيكو.
وبحسـِب مصادر إعالمية إسـبانية فإّن الرابطة تحقق يف هتافات 
عنرصية وّجهها جمهوُر أتليتيكو مدريد تجاه الربازييل فينيسيوس 

جونيور العب ريال مدريد.
د تقريرا وتقدُمُه إىل لجنِة مناهضِة  وأشـارت الرابطة إىل أّنها سـُتعِّ
العنف التخاذ اإلجراءات املناسـبة بشـأن اإلهانات العنرصية التي 

ُسمعت قبل وأثناء الديربي.
كما سيتُم التطرُق إىل إلقاِء جمهوِر أصحاِب األرض لبعض األشياء 

داخَل أرضيِة امللعب، رغم أنها لم تصطدم بأي العب.

@pbœbnÁ@¿@’‘•@bÃÓ‹€a@Ú�iaä
ëÏÓèÓ‰Óœ@áö@ÚÌãó‰«

Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g@fibÌá„Ïæa@Â«@lbÓÃ€a@üÏ»m@bÓ€b�Ìg
µn»öaÏnfl@µnÌÜÏi

روما / متابعة الزوراء
أعلن االتحاد اإليطايل لكرة القدم رسمًيا، إقامة مباراتني وديتني أمام ألبانيا والنمسا 
يف نوفمرب/ترشين الثاني 2022. ولن يشارك اآلتزوري يف نهائيات كأس العالم بقطر، 
وسـيخوض املباراتني خالل فرتة التوقف الدويل، حفاًظا عىل االنسـجام بني عنارص 
الفريـق. ووفًقا لبيـان االتحاد اإليطايل، سيسـافر منتخب إيطاليـا إىل ملعب طريان 
ألبانيـا يف تريانا ملواجهة ألبانيا يوم األربعاء املوافـق 16 نوفمرب، قبل أن يتوجهوا إىل 

ملعب إرنست هابيل يف فيينا ملواجهة النمسا يوم األحد 20 نوفمرب.
ومـن املقـرر أن تلتقي إيطاليا بإنجلرتا يف سـان سـريو يوم الجمعة 23 سـبتمرب/
أيلول، قبل أن تطري إىل بودابست ملواجهة املجر يوم اإلثنني 26 سبتمرب، بدوري األمم 
األوروبيـة. جدير بالذكـر أن منتخب إيطاليا فشـل يف التأهل للمونديـال الثاني عىل 

التوايل، بعد الخسارة أمام مقدونيا بنصف نهائي امللحق النهائي.
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باريس / متابعة الزوراء

ربح كيليان مبابي نجم باريس سـان 

جريمان، معركته مع االتحاد الفرنيس 

لكـرة القدم، بشـأن حقـوق الصور، 

بعـد إعـالن اتحـاد الكـرة الفرنـيس 

عـن ”تعديـل“ االتفـاق مـع الالعبني 

الفرنسيني.

ونشب خالف بني مبابي واتحاد الكرة 

الفرنـيس منـذ آذار/مـارس املايض، 

عندما رفض الظهور يف جلسة تصوير 

لالعبي املنتخب الفرنيس األول.

وكان مبابـي حريصـا عـىل التحكـم 

بشكل أكرب يف حقوق الصور الخاصة 

به، لتجنـب االرتباط بعالمات تجارية 

معينـة، ولكن نويل لـو جريت رئيس 

االتحاد الفرنيس لكرة القدم لم ينجح 

يف التوصـل التفاق مـع ممثيل الالعب 

خالل لقـاء جمع بينهـم يف حزيران/

جريـت  لـو  وقـال  املـايض.  يونيـو 

لصحيفـة ليكيـب هنـاك وقـت كاف 

لتحقيق التغيريات املنشودة قبل كأس 

العالـم، حيـث أكد فريق عمـل مبابي 

أنـه قـرر مقاطعـة جلسـة تصوير، 

عىل هامش تجمع الالعبني اسـتعدادا 

ملالقـاة النمسـا والدنمـارك يف دوري 

األمم األوروبي.

لكـن بعد لقـاء جمـع أعضـاء االتحاد 

الفرنـيس لكـرة القـدم، تقـرر املوافقة 

عىل طلبات مبابي. وأوضح اتحاد الكرة 

الفرنيس يف بيان: ”بعد محادثات حاسمة 

يف حضور املديرين التنفيذيني للمنتخب 

الفرنيس ورئيس االتحاد واملدرب ومدير 

التسـويق، تعهد اتحاد الكـرة الفرنيس 

يف أرسع وقت ممكـن بمراجعة االتفاق 

الخاصـة  الصـور  لحقـوق  األصـيل 

بالالعبـني الذيـن تـم اختيارهـم“. 

وختـم: ”اتحـاد الكـرة الفرنيس 

يسـعده العمل عـىل الخطوط 

العريضـة لالتفـاق الجديد، 

والذي من شـأنه ضمـان مصالحه، مع 

األخـذ يف االعتبار املخـاوف واإلدانات 

عنهـا  عـرب  التـي  املرشوعـة 

الالعبون باإلجماع“.

@›j”@È‹j‘nèfl@·èy@k‹�Ì@ÎbÓ€
fibÌá„Ïæa
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القاهرة/متابعة الزوراء:

رغم تاليش غالبية الفواصل بني التقسـيمات 
السياسـية التقليدية، يسـار ويمني ووسط، 
أو ليـربايل واشـرتاكي وماركـيس، إال أن هذه 
املفردات ال تزال تلقى صدى يف مرص وتحظى 
بـرواج يف أوسـاط نخبة يحلو لعـدد كبري من 
عنارصها العـودة إىل الجذور لتفسـري بعض 
الظواهر، والرتكيز عىل باب التكوين السيايس 
حيث يلعب دورا مهمـا يف حياة املنتمني إليه، 
بالرفـض واالحتجاج عـىل الواقـع أو القبول 

والتعايش معه.
ومـع كل التوجهـات الليرباليـة الظاهـرة يف 
الخطـاب املرصي الرسـمي والشـعبي، إال أن 
أصحابهـا ال يعملون كثريا بمـا تنطوي عليه 
املفاهيم، وتشـري ترصفاتهـم وتصوراتهم يف 
مجايل الحريات وحقوق اإلنسـان إىل تخلفها 
عـن املبادئ العامـة التي يقـوم عليها املنهج 
الليـربايل يف االقتصاد والسياسـة، بينما يبدو 
الجانـب املقابل واملتمثل يف تيار اليسـار أكثر 
تمسـكا بمنهجه وأشد رشاسـة يف الدفاع عن 

الحريات وحقوق اإلنسان.
يسـتطيع املراقـب لألوضـاع الحالية يف مرص 
أن يلتقط نشـاطا أكرب يف صفوف تيار اليسار 
أن  ويجـد  املتباينـة،  السياسـية  بأطيافـه 
معظم املشـاغبات اإلعالمية تأتي من منتمني 
إليه ومحسـوبني عليـه ومن تشـبعوا مبكرا 
بأفـكاره، وهـذا ال يعنـي عـدم وجـود قوى 
وشـخصيات ليربالية مناكفة للحكومة، لكن 
النشاط األبرز يظل محصورا يف اليسار. ولعل 
اسـتهداف عـدد كبري مـن رموزه الشـبابية 

يعكس هذا االستنتاج.
خـالل األيـام املاضيـة صعدت عىل السـطح 
أسـماء أربع من الصحفيـات املرصيات تبلغ 
أعمارهن بـني الثالثني واألربعـني، وهن: لينا 
عطااللـه ورنـا ممدوح وسـارة سـيف الدين 
وبيسان كساب، بسـبب تقرير صحفي نرش 
عـىل موقع ”مدى مـرص“ اإللكرتوني، واتهم 
التقريـر بعـض قيـادات حـزب ”مسـتقبل 
وطن“، وهو يعد الظهري السـيايس للحكومة 
يف الربملان، بارتكاب مخالفات مالية جسيمة 
قد تـؤدي إىل إبعادها عن مناصبها يف الحزب، 

وأن أجهـزة رقابية يف الدولـة تحقق يف تورط 
أعضاء بارزين يف الحزب بارتكاب مخالفات.

أحـدث التقرير أصداء واسـعة بسـبب جرأته 
وما حواه من معلومات محددة بشأن أسماء 
معينة يف السـلطة أو قريبـة منها ونجاحه يف 
تحريـك امليـاه الراكدة، ما منحـه مصداقية، 
فلن تجرؤ أي جهة عىل نرش هذه املوضوعات 

ما لم تكن حصلت عىل وثائق تدعمها.
تتبنـى الصحفيات األربع قناعة أقرب إىل تيار 
اليسار يف الجزء املحوري املتعلق باالنحياز إىل 
الطبقتني الشعبية والعاملة، مع إيمان عميق 
بمسألة الحريات إىل أقىص مدى، وهو ما جعل 
لينا ورنا وبيسان وسـارة، لسن من أصحاب 
املواقـف األيديولوجيـة الحديـة، وربما يكون 
التكوين السـيايس واالجتماعي أسـهم بدور 
يف هذه املسـألة، فجميـع التجارب الصحفية 
التـي عملـن فيهـا أثبتت عـدم اسـتعدادهن 

لتغيري قناعاتهن.
لـكل منهـن إسـهامات صحفيـة جيـدة يف 
مجايل السياسـة واالقتصاد واملجتمع، ويملن 
التـي  املوضوعـات  يف  العمـق  صحافـة  إىل 
يتـم تناولهـا، وبـرع موقع ”مـدى مرص“ يف 
تقديمهـا منذ ظهوره إىل النـور، وجذبت إليه 
أنظـار الكثري من املتابعني، والذين تغلبوا عىل 
إشـكالية حجبـه يف مـرص من خـالل برامج 

تكنولوجيا متطورة وعابرة للحجب.
أحـدث التقرير حول حزب ”مسـتقبل وطن“ 
املنشور عىل املوقع يف نهاية أغسطس املايض 
غصـة يف حلق من وردت أسـماؤهم فيه ومن 
لم ترد، ألن املعالجة طالت الكثري من القيادات 
التي قدمت عرشات البالغـات إىل النيابة التي 
طعنـت يف صحـة مـا ورد يف التقريـر، وقـاد 
محامو الشـاكني الصحفيات األربع إىل املثول 

أمام النيابة بعد ميض أسبوع عىل النرش.
موقـع «مـدى مـرص» يسـتقطب املتابعـني 
بكثافـة حاليـا جراء مـا يقدم مـن صحافة 
جادة وتؤمـن بالحرية الكاملـة، مع موقعي 
«درب» و «املنصـة»، وثالثتها تتم إدارتها من 
داخل مرص وطبقـت عليها الحكومة الحجب 

اإللكرتوني
كانـت التهمـة نـرش أخبـار كاذبـة والسـب 

والقذف، وهي السالح الجاهز الذي يستطيع 
أّي شـخص يف مرص استهداف أّي صحفي أو 
صحفية، لكن قـايض التحقيق أفرج عن لينا 
ورنا وبيسـان وسـارة بكفالة مالية يف اليوم 

نفسه.
يف حاالت سـابقة كان هذا النوع من القضايا 
يقود صاحبه/صاحبته إىل السجن غالبا، لكّن 
هناك أسـبابا عدة أنقـذت الصحفيات األربع 
مؤقتـا ألن القضيـة لـم تحسـم بعـد وتوجد 
مراحل أخرى للتقايض طاملا أنهن لم يحصلن 

عىل الرباءة النهائية.
يف مقدمة أسـباب الخروج بكفالة أن التقرير 
اسـتند إىل معلومـات قيـل إنـه تـم الحصول 
عليهـا من مصادر موثوقة، وإنه أظهر يقظة 
أجهـزة الدولة الرقابية وحرصهـا عىل تنقية 
املؤسسـات مـن الفسـاد، وبينهـا األحـزاب 
السياسـية القريبـة مـن السـلطة، بالتايل ال 
يوجد استعداء للحكومة أو تربص بها، فضال 
عـن أن التقريـر نـرش يف أجـواء غلـب عليها 
التفـاؤل بعد انطالق الحوار الوطني بني قوى 

معارضة والحكومة.
قد تكون هذه األسـباب مقنعة عندما يكون 

أصحابهـا تبنوا فجأة خط مكافحة الفسـاد، 
لكـن يف حالة صحفيات ”مدى مرص“ الوضع 
مختلف تماما، ألن املعالجة التي تم بها تناول 
املوقف داخل حزب ”مسـتقبل وطن“ ليسـت 
اسـتثناء، حيث درج املوقـع وصحفيوه عىل 
تنـاول كافة القضايا بدرجـة عالية من النقد 
وحفروا له اسـما كبريا يف بالط الصحافة، أو 
صاحبـة الجاللـة كما يطلـق عليها يف مرص، 

تقديرا واحرتاما لدورها.
يعـد موقع ”مـدى مـرص“ واحدا مـن ثالثة 
مواقع تستقطب املتابعني بكثافة حاليا جراء 
ما يقـدم من صحافـة جادة تؤمـن بالحرية 
الكاملـة، واملوقعـان اآلخـران همـا ”درب“ 
و“املنصـة“، وهـذه املواقع تتـم إدارتها من 
داخل مرص وطبقـت عليها الحكومة الحجب 
اإللكرتوني منذ فرتة وال يزال روادها يف تزايد.

تتسـم املواقـع الثالثـة بـأن العاملـني فيهـا 
ينتمون إىل تيار اليسـار بمعناه الواسع الذي 
يضـم تحته الكثري من األفكار والشـخصيات 
والقوى، وما يجمعهم هو الدفاع عن الحريات 
واالعـرتاض عىل مـا يـدور يف الفضـاء العام 
بالدولة، والدفع نحو مراجعة النظام املرصي 

للعديـد من ترصفاتـه يف املناحي السياسـية 
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية.

نجـت صحفيـات ”مدى مرص“ مـن مقصلة 
االعتقـال هذه املـرة، غري أن رئيسـة تحرير 
املوقـع لينـا عطااللـه ذاقت مرارتـه من قبل 
فـرتة وجيـزة دون أن تشـفع لهـا الصحافة 
الجـادة التي تقدمها عرب املوقع أو شـهادات 
التقديـر التـي حصلـت عليهـا وبينها وصف 
التايـم األمريكيـة لهـا بأنهـا ”قائـدة الجيل 
الجديـد“، وأطلقـت عليهـا لقـب ”مكراكرز 
العالـم العربي“، أي أنها ذات عقلية إصالحية 

وتقف بجسارة ضد الفساد.
يشري هذا التوصيف إىل الحالة التي تخيم عىل 
املواقع الثالثة والقدرة عىل الصمود يف مواجهة 
العواصف، ما جعل تساؤال كبريا يطرح بشأن 
الجـرأة التـي تتحىل بهـا الصحفيـات األربع 
وغريهن من العاملـني يف هذه املواقع، فكيف 
يتسـنى لهؤالء التمسـك بمعارضة السـلطة 
املرصيـة ومناطحة الحكومـة يف وقت غابت 
فيه املعارضـة يف الداخل أو جرى تغييبها بعد 

غلق املجال العام.
وجد مؤيدو السلطة يف مرص ضالتهم يف تهمة 
العمالة للخارج والعمل لحساب جهات أجنبية 
من خـالل ما يرتدد حـول تمويـالت تتلقاها 
الجهات املسـؤولة عن إصدار املواقع الثالثة، 
عـىل أمل كرس شـوكة املوضوعات السـاخنة 
التـي يتـم نرشها وتجـد رواجها متسـارعا، 

والتحريض عىل الصحفيني العاملني فيها.
يتم الرد عىل هذا االتهام والتشـكيك يف أهداف 
أصحابه أن كل التحويالت تحت رقابة صارمة 
مـن الحكومـة يف البنوك املرصيـة، ولو كانت 
هناك تجـاوزات حقيقية كان سـيتم تطبيق 
القانـون الذي يمنـع التمويـل األجنبي إال يف 

حدود ضيقة ووفقا لضوابط حاسمة.
يعـود التفسـري املنطقـي لرتك هـذه املواقع 
تعمـل من داخـل مرص ومنـح العاملني فيها 
مسـاحة محدودة للحركة وعدم العصف بها 
إىل رغبـة الحكومة يف اإليحـاء بأنها ال تصادر 
اآلراء املخالفـة لتخفيـف الضغـوط الغربيـة 
الواقعـة عليهـا من قبـل منظمـات حقوقية 
دوليـة ال تتوقف عن اتهامهـا بالتضييق عىل 

الحريات.
هذا التفسـري ينطوي عىل ثغـرات وتناقضات 
ألن الحكومـة التـي تسـمح بالصـدور تقوم 
بالحجـب أيضـا، وربمـا املطـاردة يف بعـض 
األحيـان، وهي إشـكالية نجـح موقع ”مدى 
مـرص“ يف التعايـش معهـا الفـرتة املاضيـة 
واسـتثمار مواقـع التواصـل االجتماعـي يف 
توصيل صوته لرشيحـة كبرية من املواطنني، 
وأثبـت العاملـون فيـه تصاعـد قدرتهم عىل 
مواجهـة الواقع يف الداخل بدال من الهروب إىل 

الخارج.
تكشـف هـذه املعادلـة عّمـا يشـبه االتفاق 
الضمنـي بني صحفيـي اليسـار والحكومة، 
حيـث تنشـط الصحافة يف األجـواء امللغومة، 
وتشـبع الحكومـة لذتهـا يف الشـد والجـذب 
حسـب التطورات وتعرف متى تشدد الخناق 
ومتـى ترخيـه يف مجـال الحريـات، وتبـدو 
املرحلـة الراهنة هي مرحلـة الجذب، ما حال 

دون احتجاز الصحفيات األربع وإسكاتهن.
ظهر الجذب يف اإلفراج عن عدد من رموز تيار 
اليسار مؤخرا ممن أمضوا سنوات يف السجن، 
مثل الناشـط السـيايس هيثم محمدين، وهو 
مـن األسـماء التي تحظـى بقبـول يف عموم 
اليسـار املرصي الذي يعتقـد أن هناك حراكا 
يمكـن أن يتبلور يف مـرص يؤدي إىل إصالحات 
سياسية حقيقية تنعكس إيجابا عىل وسائل 

اإلعالم.
ال ترتاح السلطات املرصية للصحافة املزعجة 
التـي يمثلها موقـع ”مدى مـرص“، لكنها ال 
تمانع يف ترك املجـال أمامها للعمل طاملا أنها 
التزمت بما يمكن وصفه بالخطوط الحمراء.

أنقـذ هذا التوجه املوقع من مضايقات عديدة 
عندما كان التضييق اإلعالمي يف أوجه، وأسهم 
االهتمـام بالبعد االقتصـادي الذي يعتمد عىل 
أرقام وإحصائيات بجزء آخر، ألنها ال تكذب، 
وعرفـت الصحفيات األربـع بميولهن لتناول 
القضايـا ذات املكونات االقتصادية، والتطرق 
مللفـات اجتماعية تتسـق مع أهداف اليسـار 
وتالمـس أوجاع رشيحة عريضـة من الناس، 
مـا منـح صحفيـي اليسـار مكانـة يف زمن 

الليربالية املرصية.

الرياض/متابعة الزوراء:
 دشـنت مجموعة ”أم.بي.يس“ السـعودية األحد مقرها الرئيـس الجديد يف املدينة 
اإلعالميـة بالرياض، وذلك يف حفل ضخم، بحضور رئيـس مجلس إدارة املجموعة 
ف ماجد بن عبدالله القصبـي، ووزير النقل  وليـد آل إبراهيـم، ووزير اإلعالم املكلـَّ
والخدمـات اللوجسـتية املهندس صالـح بن نارص الجـارس، باإلضافة إىل عدد من 

الفنانني واإلعالميني واملشاهري.
وتسـعى املجموعة، وهي أكرب شـبكة إعالمية يف الرشق األوسـط وشمال أفريقيا، 
التـي تحتفـل بمرور 31 عامـا عىل انطالقتهـا ملواكبـة التطورات التي تشـهدها 
اململكة. ووقعت يف فرباير 2020 اتفاقية لتأسيس مقر رئيس للمجموعة يف ”املدينة 

اإلعالمية“ التي أعلنت الحكومة السعودية تأسيسها قبل عامني.
وأعرب رئيس مجلس اإلدارة وليد آل إبراهيم خالل كلمته يف الحفل عن سعادته بما 
تشـهده السـعودية من نهضة شـاملة وتطور كبري والدعم غري املحدود لقطاعات 
الثقافة واإلبداع واإلعالم والرتفيه. وقال ”نعمل بكل إرصار عىل أن تكون مجموعة 
أم.بي.يس واحدة من أبرز املؤسسات اإلعالمية العاملية، وستشهد السنوات القادمة 
أعماال عاملية تسـتمد حكايتها من التاريخ العربي، مسـتلهمة شعارها من مقولة 

ويل العهد األمري محمد بن سلمان ’طموحنا عنان  السماء‘“.
ويف وقت سابق نقلت صحيفة ”سبق“ السعودية عن وليد آل إبراهيم قوله ”نعمل 
عىل تعزيز ريادتنا واستمرارها يف هذا القطاع الحيوي، عىل امتداد املنطقة بأرسها، 
خصوصـا يف ظل التطورات الهائلـة التي نتجت وتنُتج باسـتمرار عن اإلصالحات 

والخطوات التطويرية يف اململكة منذ اإلعالن عن رؤية 2030“.
وقال مدير عام قنوات ”إم.بي.يس“ عيل جابر خالل التدشني ”إن عالم اإلعالم يتطور 

ويتغري وعلينا أن نأتي للرياض عاصمة التطور والتغيري يف العالم العربي“.
وقـال هاني الحامد املذيع بقنوات ”أم.بي.يس“ إن خطوات املجموعة ”محسـوبة 
دومـا“، وأضـاف ”اليـوم نحتـاج ألن نكـون يف الرياض لنكـون أقرب للمشـاهد 

واملحتوى“.
وبدأت القنوات السـعودية منذ سـبتمرب 2021  نقل عملياتها من دبي إىل الرياض 

بما يف ذلك مجموعة ”أم.بي.يس“ و“العربية“ و“الرشق“.
وبدأت قناة العربية بثها املبارش ابتداء من الخامس عرش من ديسـمرب املايض من 

الرياض.
وكانت الحكومة السـعودية طالبت الرشكات اإلقليمية بمختلف أنواعها بتأسيس 
مقـرات رئيسـية لها يف الرياض، وقـد أعلنت العام املايض توقيـع اتفاقات مع 44 

رشكة متنوعة لعمل مقرات لها باململكة.
وقال سام بارنيت الرئيس التنفيذي ملجموعة ”إم.بي.يس“، إن تأسيس مقر رئييس 
للرشكـة يف الرياض يهـدف للحفاظ عىل وجود إقليمي قـوي. وبدأت ”أم.بي.يس“ 
عملها يف العاصمة الربيطانية لندن سنة 1991، ثم انتقلت إىل دبي عام 2001، قبل 

أن تنقل مقرها للرياض.

تونس/متابعة الزوراء:
تعـرّض الصحفـي يف إذاعـة تونـس 
الدولية، سفيان بن نجيمة، إىل اعتداء 
جسـدي عنيـف وعملية حجـز يف أحد 

مراكز الرشطة بالعاصمة تونس.
وقـال بـن نجيمـة ، إّنـه تعـرّض، إىل 
محاولة اعتداء وسـلب لهاتفه الجوّال 
يف أحد الشـوارع الفرعية يف العاصمة 
مركـز  إىل  توّجـه  ذلـك  إثـر  تونـس. 
للرشطـة، قريـب من مـكان الحادث، 
للتقّدم بشـكوى، لكنه وجد مواطنني 

كثراً ينتظرون للتقّدم بشكاويهم.
يف تلك األثناء، دخل ثالثة رجال رشطة 
إىل املركز، املعروف باسـم ”سـتيام“، 
وبـدأ أحدهم بشـتم وسـّب املواطنني 
املنتظريـن، عندهـا رفـع بـن نجيمة 
هاتفه لتصوير مـا يجري، األمر الذي 

أغضب الرشطي ودفعه لتقييده.
الحقاً، قرر أن يسحبه بعيداً عن كامريا 
املراقبة، املوجودة يف غرفة االستقبال، 
إىل إحـدى الغرف الجانبيـة، حيث قام 
برضبه ولكمه وركله وشـتمه، برفقة 

اثنني من زمالئه.
وُتـرك بن نجيمـة من منتصـف الليل 
حتـى السادسـة صباحاً محبوسـاً يف 
تلـك الغرفة، قبـل أن يطلـق رساحه، 
بعد سحب هاتفه الجوال، وإتالف كّل 

التسجيالت املوجودة عليه.
تقّدم بـن نجيمة بشـكاية إىل النقابة 
الوطنية للصحفيني التونسيني، والتي 

دانت االعتداء.
بدوره، أّكـد نقيـب الصحفيني محمد 
ياسني الجاليص ، أّن ”هذه االعتداءات 

مرفوضة ومدانة، وسـنقوم بمالحقة 
من قاموا باالعتداء عىل الزميل سفيان 
بـن نجيمـة ال لـيشء إّال ألنـه يحمـل 
صفـة الصحفي“. وأضـاف: ”تعّهدت 
(الهيئة) التفقدية العامة لقوات األمن 
التونيس بالتعامل مع املسألة، ووعدت 
الالزمة ومعاقبة  التحقيقـات  بإجراء 

املعتدين“.
وتابـع: ”ازداد اإلفالت مـن العقاب يف 
مثل هذه الجرائم يف السنوات األخرية، 
ومؤخـراً يحتـّل رجـال األمـن املرتبة 
األوىل يف االعتـداءات عىل الصحفيني“، 
ورأى أّن ذلـك ”يتطلّـب وقفة حازمة 

من الهيئات التي تمثل الصحفيني“.
كذلـك دعا الجاليص القضـاء التونيس 

إىل ترسيع الحكم يف قضايا االعتداءات 
عـىل الصحفيـني“، كمـا دعـا وزارة 
الداخليـة إىل نـرش نتائـج تحقيقاتها 
الداخلية ومعاقبة املتسـّببني يف وقوع 
اعتداءات غري قانونية ضّد الصحفيني 

أو املواطنني“.
يجدر بالذكر أّن تونس شهدت مؤخراً 
ارتفاعاً غري مسبوق يف االعتداءات عىل 
الصحفيني، إذ صّنفت النقابة الوطنية 
تقريرهـا  يف  التونسـيني  للصحفيـني 
السـنوي عام 2022 بأّنه األسوأ فيما 
يتعلّـق باالعتداءات عـىل الصحفيني، 

خالل األعوام العرشة األخرية.
و دعـت النقابة الوطنيـة للصحفيني، 
يف بيـان أصدرتـه ظهـر يـوم االثنني، 

الرئيس التونيس قيس سعّيد إىل سحب 
املرسوم 54، املتعلق بمكافحة الجرائم 

املتصلة بأنظمة املعلومات واالتصال.
أشارت النقابة إىل أّن القانون ”تضّمن 
العديد مـن العقوبـات الزجرية، التي 
تفتقد إىل التناسب بني الفعل والعقوبة، 
باعتبـار أّن جرائم النـرش ال يمكن أن 
تصـل عقوبتهـا إىل السـجن 5 أو 10 
سـنوات“، ورأت فيه توّجهاً متشـّدداً 
يف التعامـل مع قضايـا مختلفة، منها 
التعبري والنرش عىل شـبكات التواصل 

االجتماعي.
واعتـرب البيان أّن املرسـوم ”يتعارض 
مع الفصل 55 من الدسـتور التونيس، 
الذي ينص عىل عدم ممارسـة الرقابة 

تقنـني  وذلـك مـن خـالل  املسـبقة، 
عـىل  العشـوائي  التنصـت  إجـراءات 
املواطنـات واملواطنـني“. كذلـك، لفت 
إىل أّن العقوبـات الـواردة يف املرسـوم 
”تفتقـد إىل مبدأ التناسـب والرتاتبية، 
حيث نص الدسـتور عـىل أّن أّي تقييد 
رضورة  يكـون  أن  يجـب  للحريـات 
تفرضها الدولـة املدنية الديمقراطية، 
من دون املّس بجوهر الحريات“، وهو 
ما تّم تجاهله تماماً يف املرسوم الجديد، 
مـا يدفع النقابة العتباره ”قانوناً غري 
دستوري يتوّجب عىل الرئيس التونيس 
سـحبه“. ورأت النقابـة أّن القانـون 
يرضب حرية الصحافة وحرية النرش 
والتعبـري يف مقتـل، ويؤكـد ”توّجـه 
تكريـس  نحـو  تونـس  يف  السـلطة 
منظومة ترشيعية وسياسـية ترضب 
الحقوق والحريـات وتحرم املواطنات 
التعبـري  يف  حقهـم  مـن  واملواطنـني 
والنرش، ويجعلهم مهددين بالسجن يف 
أّي لحظة، خاصة أّن املرسـوم الجديد 
لـم يضمـن أّي حقـوق ولـم يضع يف 
اعتباره رضورات الدولة الديمقراطية 
وقالـت  الدسـتور“.  حسـب  املدنيـة 
النقابة إّن السـلطات التونسـية دأبت 
عـىل نرش األخبار الزائفة واإلشـاعات 
والتعتيم عـىل الحقائق، ”بل وتوّرطت 
يف تعّمـد نرش أخبـار زائفة أو موّجهة 
هدفهـا توجيـه الرأي العـام وإلهائه، 
وهي املعنية أكثر بمحاسـبة نفسـها 
ومسـؤوليها عىل كل ما ُيرتكب يوميا 
يف حق املواطن من تعتيم وأخبار زائفة 

تهم حياة املواطنات واملواطنني“.

الرباط/متابعة الزوراء:
أرجـأت املحكمـة االبتدائيـة يف مدينة سـال، 
القريبـة مـن العاصمـة املغربيـة الرباط، ، 
جلسـة محاكمـة الصحفيـة حنـان بكور، 
للمرة الثانية عـىل التوايل. وتواجه الصحفية 
تهمـة ”بث وتوزيع ادعـاءات ووقائع كاذبة 
بقصـد  املعلوماتيـة  األنظمـة  باسـتعمال 
املسـاس بالحيـاة الخاصـة لألشـخاص أو 
التشـهري بهم“. وقّررت املحكمة االبتدائية يف 
سال تأجيل جلسة محاكمة بكور، بعد تقديم 
حزب التجمع الوطني لألحرار، قائد االئتالف 
الحكومـي الحـايل يف املغـرب، بشـكوى إىل 
القضـاء التمس فيها ”إجـراء بحث من أجل 
جرائم الوشـاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة 
خياليـة وتوزيع تركيبة مكونة من شـخص 
دون موافقتـه“،  إىل 17 أكتوبـر/ ترشيـن 
األّول املقبل. وهو التأجيل الثاني عىل التوايل، 
بعد جلسة أوىل عقدت يف 27 يونيو/ حزيران 
املـايض. وفيمـا حـرضت رئيسـة التحريـر 
السـابقة ملوقع اليـوم 24، حنـان بكور، إىل 
جلسـة املحاكمة يـوم االثنني املـايض، كان 

الفتـًا غياب الطرف املشـتكي حزب التجمع 
الوطني لألحرار ومحاميه. وكانت الصحفية 
قد أعلنت عن تبليغها اسـتدعاء من املحكمة 
للمثـول أمامهـا يـوم 27 يونيـو/ حزيـران 
املايض، عـىل خلفية الشـكوى التـي رفعها 
ضدها حـزب التجمع الوطنـي لألحرار، بعد 
تدوينة نرشتها عىل موقع فيسبوك إثر وفاة 
السـيايس املحـيل عبـد الوهـاب بلفقيه، يف 
سـبتمرب/ أيلول 2021، يف املستشـفى جراء 
”إصابتـه بعيار ناري يف منزلـه“، وفق بيان 
للنيابـة العامة، أشـار كذلـك إىل العثور عىل 
مسـدس بالقرب منـه. وأثار الخـرب جدالً يف 
املغرب بني املقتنعني بفرضية االنتحار، وبني 
من شـّكك فيها واعترب أّن بلفقيه قتل، نظراً 
لتعرّضه ملحاوالت قتل يف السـابق، بحسـب 
بعض الناشـطني. إثر ذلك كتبت حنان بكور 
تدوينة عىل ”فيسبوك“ استغربت فيها كيف 
قبلت رئيسـة جهـة (محافظـة) كلميم واد 
نون، والعضو يف الحزب، مباركة بوعيدة، أن 
تتـّم عملية انتخابها بينمـا ”هناك زميٌل لها 
بني الحياة واملوت“. وتواجه باكور تهمة ”بث 

وتوزيـع ادعاءات ووقائع كاذبة باسـتعمال 
األنظمة املعلوماتية بقصد املسـاس بالحياة 
بهـم“. التشـهري  أو  لألشـخاص  الخاصـة 

ورّدت الصحفية عىل اسـتدعاء املحكمة عرب 
”فيسـبوك“ قائلة: ”السـيد رئيس الحكومة 
وحزبه تركـوا ارتفاع األسـعار وحنق البرش 
والحجـر، لريكـزوا عـىل سياسـة التخويف 

والرتكيع لـكّل صوت ال يطـرب وال يصطف 
مـع الكـورال“. وأضافـت: ”سـأقف أمـام 
املحكمـة ضّدكم وضّد حزبكـم الذي يريد أن 
يحجر عـّيل وعىل حقي يف التعبري... سـأقف 
ضّد سياستكم التي تسعى للتخويف ليسود 
الصمت. أنتم حزب له السـلطة واملال… وأنا 

صحفية حرة“.
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أ.د مصطفى لطيف عارف
  ناقد وقاص عراقي 

إن تقنيـة (اللقطـة السـينمائية) تمنـح 

الروائـي ( واثـق الجلبي ) فرصـة التحرر 

مـن القيـود املكانيـة، والزمانيـة يف الرسد 

الحكائي الحداثوي ، إذ يتمكن السـارد من 

خاللهـا من التنقل بني األزمنـة ، واألمكنة 

بحثـا عـن األحـداث، والتفصيـالت األكثر 

أهمية يف روايتة، (فاللقطات السـينمائية) 

انتخـاب وتوقيـت وترتيـب  هـي عمليـة 

لقطات معينة يف تسلسل سينمائي - وهي 

العامل الخالق الفاصل بإنتاج أي فلم- وان 

انتقالهـا من السـينما إىل الخطـاب األدبي 

لن يؤثـر- بالرضورة- يف أهميـة دورها يف 

الخطاب الجديد،(فاللقطات السـينمائية)  

بهـذا املفهـوم تمتلـك قـدرة واسـعة عىل 

التخييل ، وتقديـم اللقطات ، املؤثرة فنيا ، 

ألنها مؤسسه عىل تراكب اللقطات تراكبا 

هدفها أحداث تأثـري مبارش ودقيق نتيجة 

لصدمـة صورتني، تعـرب كل واحدة منهما 

عن واقـع محدد ، وتكون مهمة املشـاهد 

/ القارئ اكتشاف، وتأويل نوع العالئقية 

التـي يمكن أن تجمع بـني هذين الواقعني 

، اسـتطاع الروائي العراقـي املتميز (واثق 

الجلبـي ) من إدخـال  التقنية الحداثوية ( 

اللقطة السينمائية)  يف روايته  (كلكامش 

عودة الثلث األخـري) ، إذ انتقل بنا الروائي 

إىل اللقطة األوىل من الرواية : - لقد سئمت 

مـن حياتك وأنـت تعيش كسـوقة بعد أن 

كنت ملـكا ولهذا جئت وأخرجت العشـبة 

لتأكلهـا كلهـا ولكنـي أحبطـت مسـعاك 

بأكيل لها - ملاذا لم ترتيثي ؟ لكنت أخربتك 

بلقائـي مـع جـدي وما جـرى بيننـا من 

حوار ، عشـبة املـوت وعشـبة الخلود لها 

نفـس اللون ونفس الرائحـة ولكن طعمك 

وغرورك أوقعك يف هذا الرشك 000 انتظري 

قليـال 000 دقـق كلكامش النظـر جيدا يف 

عني الحية ولم يصدق ما رآه - عشـتار 00 

أنت عشتار ، إن تقديم الرواية وفق قوانني 

حركة التصوير( اللقطة السينمائية)  يضع 

الرواية وسط مكاشفة رسدية تتعامل مع 

الرضوري ، وهـذا العمل يعد حتمية تتمثل 

بــحركة الكامريا يف ميلها نحو الرضوري 

ترتك جانبا كل ما هو زائد، وبهذا التوصيف 

تكـون الكامـريا وحـدة الشـعور الفيلمي 

فهي التي تؤسـس الحركـة العامة للفيلم، 

وهـذه الحركـة تتكون من حركـة تصوير 

املنظـر ، ومن الحركة داخـل املنظر وبذلك 

تـؤدي الحركة إىل تغيـري التكوين ، ويؤدي 

بنـا إىل تغيـري التكويـن الحركـي إىل تغيري 

االنفعال،جسـد لنا الروائي (واثق الجلبي) 

مـن خالل الحوار بني الحية/ عشـتار ابنة 

اإللهة / وكلكامش ، غري مسار الرواية عن 

امللحمـة األم (ملحمة كلكامـش) إذ كانت 

الفكرة الرئيسـة فيها هـي بحث كلكامش 

عـن رس الحيـاة/ رس الخلـود ، ويبـن لنا 

الجلبـي يف روايتـه املغايـرة للمألوف بحث 

كلكامـش عـن املوت/ صـور لنـا اللقطة 

السينمائية وكأنها  تمثل عىل املرسح ،وقد 

تـرك الجلبي التأويل عىل مرصاعيه للقارئ 

/ املشـاهد، بمعنى آخر اكتشاف ، وتأويل  

(معنـى املعنى) املتولد عـىل حاصل الجمع 

بـني اللقطتـني من خـالل أعمـال الذهن ، 

والتأمـل ، وإعادة النظـر يف املزج الصوري 

املونتاج بمختلف أنواعه الزماني ، واملكاني 

، والتعبريي ، واالسرتجاع الصوري ( لفالش 

بـاك) وغريها من وسـائل التوليف ، واملزج 

الصوري ، فكثـريا ما وجدنا الروائي (واثق 

الجلبـي)  يميل  إىل هذا النـوع من التكنيك 

السـينمائي والسـيما يف روايته أنفة الذكر 

التي تشـكل السـمة  األكثر بروزا يف نتاجه 

القصـيص والروائي، إذ تمكـن  الجلبي من 

الجمـع بني صورتني / لقطتـني / اللقطة  

األوىل يلتقطهـا مـن (ملحمـة كلكامـش) 

البحث عن رس الخلـود، والحياة ، واللقطة 

الثانية/مـن روايته ( كلكامش عودة الثلث 

األخـري) البحث عن رس املوت ، إن تشـغيل 

الكامـريا يف املتن الرسدي يعنـي - قبل كل 

يشء- استهداف القصد بشكل مرئي ، بغية 

رفع أحساس املتلقي باملرسود، وتتمكن من 

تنفيذ اسـتهدافها هذا عن طريق سـلوكها 

الذي تقوم بـه لصناعة اللقطة ، فهي بهذا 

السـلوك أنما تقدم اللقطـة عىل أنها حرف 

سـينمائي متبدل بحسـب نغمـة التجويد 

لهـذا السـلوك، فالكامـريا هي التـي تقوم 

بتصوير الكل بواسـطة تجزئتـه باللقطة، 

وهـو يصور اللقطـة  السـينمائية، وكيف 

اسـتطاع الروائـي املبـدع (واثـق  الجلبي)  

من تحويل الرواية إىل (لقطات سـينمائية)  

متقطعـة إذ جعـل مـن كل شـخصية من 

الشـخصيات الرئيسـة  تتحدث عن املايض 

،وربطه بالحارض ، وهذا ما نسميه بالنقد 

الحديث (االسـتباق ، واالسرتجاع)  إذ بدأت 

كل شـخصية تـروي عن لسـانها اإلحداث 

املاضيـة عن طريـق (الفالش بـاك)، وهنا 

ينقلنـا الروائـي إىل اللقطـة الثانيـة مـن 

الرواية  : ذهب إىل املكان نفسه، تالشت من 

فكره كلماته السـابقة عن عودة الشيخ إىل 

صباه فهذا يعني عودة الحكمة إىل الجنون 

وعـودة العقل إىل عـدم االتـزان ، قاده أمل 

النهاية لشد عزيمته معيدا ما فعله يف املرة 

األوىل، فتـح املجـرى الذي أوصلـه إىل املياه 

العميقة وربط بقدميه حجارة ثقيلة ونزل 

إىل أعمـاق امليـاه حيث أبرص النبـات وأزال 

الشـوك عنه وقطع الحجـارة  وخرج،  لقد 

اشـتغل الروائي(واثـق الجلبـي) عىل دعم 

نصـه بهويـة رسديـة برصيـة مـن خالل 

التعامـل مع الكامريا التـي تهدف من وراء 

ثباتهـا ، وحركتهـا إىل ترجمة قصد محدد، 

وهـو بذلـك يعمل عىل وضـع نتاجه ضمن 

مجـال بـرصي ترتاجـع فيـه اللغـة ألجل 

الصورة ، كما هو الحال يف السينما ، فاللغة 

يف الرشيط السـينمائي تكون مجرد ظهري 

للصورة إذ يتم االستدالل عىل قصد املرسود 

عن طريق تتبع سـلوك التصويـر فبتغيري 

رسعـة الكامريا يمكـن التعجيـل بالحدث 

والتباطـؤ بـه، فضال عـن تتوفـر للكامريا 

ميزات تمكنها من تبني دور الراوي فهي- 

فضـال عـن عملهـا أثنـاء ثابتهـا - تتمتع 

يف التحكـم بتقسـيم اللقطـات املتحركـة 

بحسـب متطلبات وجهـة النظر، ومن هذا 

التحكـم تأخذ أهم أوضاعهـا التي تمكنها 

من متابعة الروي ، ويمكن اسـتعمال كل 

حركة عىل حدة أو الجمع بني حركتني أو 

أكثـر ، وكل لقطة تبني مجموعة مختلفة 

من العنارص التي تكشـف عن املعلومات 

إن اسـتدارة الكامريا من نقطة ثابتة من 

التقنيـات السـينمائية، وهـي بتغلغلهـا 

يف الروايـة املكتوبـة تكـون قـادرة عـىل 

تشـكيل وزن سـينمائي لهـذه النصوص 

إىل جانـب وزنهـا األدبي لذا يحقـق لدينا 

نوع مـن التـوازي بـني الفنـني، وينقلنا 

الجلبـي إىل اللقطـة الثالثة عـرب الكامريا 

الرسديـة للحدث : اقنـع كلكامش الحية 

بأنه سيعود قبل انسالخ جلدها وأعطاها 

عهـودا عىل ذلك وقال لها بأنه سـيوافيها 

عند البرئ التي سـبح فيها أخر مرة لكنها 

قالت لـه بعد حوار طويـل  - من يضمن 

عودتـك ؟ - كلمتـي0 - كيـف سـتلقى 

جـدك وقد لعن اورشـنابي وتـاه بخيبته 

يف القفار- أنا خبـري بأريض اعرفها جيدا 

فجميـع املداخـل واملخـارج محفـورة يف 

ذهني ولن أضيـع يف موطني ، لقد تعرف 

الروائي( واثق الجلبي)  عىل هذا األسلوب 

املعارص-اللقطـة السـينمائية - ووعـى 

فاعليتـه يف تجهيـز الروايـة باليـات من 

شـانها أن تعطي للمرسود نكهة خاصة 

تتفاعل مع فعل القراءة ،وتفتحه أوسـع 

أمام تحركات التأويل .
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د. خـرية حمرالعـني ـ جامعـة وهران ـ 
الجزائر:

لـم يعـد الشـعر تعبـريا عـن وضـع أو 
انعكاس لواقع، انـه الروح يعانق املعنى 
والجسد، ويتالحم مع الفكرة والعاطفة 

تمتزج مع اللون.
وقـد كان انتقـال مفهـوم الشـعر مـن 
كونـه كالمـا موزونا مقفـى إىل مفهوم 
الكتابة بمطلق رحابتها، وهو يف ذلك يعد 
بمثابة التحول الذي أعاد ابتداع الخطاب 
الشعري خارج نظام عمود الشعر، ومهد 
مليـالد رؤيـا جديـدة، تقوم عـىل الحرية 
والذوق والتأمـل، وتعمل عىل ابتكار أفق 
مغاير للحلم، واالنفتاح عىل املجهول، وال 

نهائية الوجود.
    إن الخطاب الشـعري اليوم سواء عىل 
مسـتوى البناء والتشكيل الفني، أم عىل 
مسـتوى الرؤيا والداللة البد وأن يتناغم 
مع تحوالت الذات ورشاكاتها مع األخر: /

الزمن/الكون/الوجود سعيا إىل استعادة 
املعنى الشـعري عـرب اسـتمرارية اللغة 

العليا بمختلف تجلياتها ومفارقاتها
وقد كانت املجموعة الشعرية ”

 طـاووس الدهليـز األحمـر ” للشـاعر 
العراقـي مصطفـى الشـيخ اسـتجابة 
هـذه  ملثـل  ومختلفـة  مائـزة  جماليـة 
التجليـات، يتلمـس من خاللهـا املتلقي 
دفقـات تعبرييـة شـفافة تمتـزج فيها 

جمالية السـبك بعمق العبـارة، وحالوة 
الكلمة بوحي اإلشارة.

وال شـك يف أن تجربة الشـاعر مصطفى 
الشـيخ ال تنـم عـن روح انهزاميـة، أو 
انكسارية وإنما تنطلق من رؤيا تدمريية 
بقصـد إعـادة اعمـار الـذات، والواقـع 

والكون.
ولعل قصائـد املجموعة يف أغلبها تتطلع 
إىل فك الحصـار الوجدانـي، والعاطفي، 
والروحي، لشـعوب العالـم العربي رغبة 
منهـا يف افتـكاك الـرس الذي يعيـد لهذا 

الكيان توهجه وقوته ونظارته.
إن الشـعر بحسـب هيدجـر، هـو أكثـر 
املشـاغل براءة، وهو عند أرسـطو أوفر 
حظا من الفلسـفة، واسـمى مقاما من 
التاريـخ، ولذلك فان تاريخ التلقيات منذ 
العرص الجاهيل كانت تسـتند إىل عذوبة 
الدال وال نهائية املدلول. وقد خلد الشعر ، 
ال  بوصفه كالما موزونا مقفى ولكن من 
حيث كونه  فيضـا من املعاني ـ جوهره 
الفنـي بأنسـاق الـدالالت التـي تتسـع 

بعمقها االشاري وبعدها الكنائي.
ولعـل القارئ العربي املتذوق نبل كلمات 
الشـعر التـي تحتفـظ بمـاء خلودها يف 
مجموعة مصطفى الشـيخ باستطاعته 
أن يالمـس بفضل خربتـه الجمالية رس 
اإلشارة، ووهج العبارة، وعبقرية املعنى 
املتالحم بعبقرية الفكرة يف صور إبداعية، 
تمتاح من سياقات ثقافية متنوعة وذلك 

هو الشعر العظيم.
   إن الشـعر هـو اكتشـاف عالـم يظـل 
بحاجـة إىل االكتشـاف، ويف ضـوء ذلـك 
بزغت هذه املجموعة يف مكابدة عسـرية، 
لصـوغ املجهـول مـن عنـارص املعلوم، 
وهـي تجربـة جديـدة يف الكتابـة تـكاد 
تكـون مفارقـة لكثـري من التجـارب يف 
خارطة الشـعر العربي من حيث الرؤيا، 
والتشكيل، واإلحسـاس املغاير املسكون 
بجدلية غريبة، تحرث يف الوجدان املغرَب 
عـن وشـائج الذاكـرة، واملشـدود إليها 

بعنفوان التذكر ومعانقة الحنني. الحنني 
لـكل ما هو مختلف، وثائـر، وغري منتٍم، 
بل ومتناثر يف أهواء متباينة من العشـق 

والثورة والجنون.
تجربة مصطفى الشيخ عالمة استثنائية 
يف االنشـداد نحـو املتعاليـات املطلقـة، 
ومعانقـة الالمحـدود، وتـوق نهم نحو 
الالنهائـي، وهو ما تـكاد تنطق به لغته 

وصوره السوريالية، فيما تقرأ له:
أكدس مالمحها

يف مخزن الحنني العتيق
وجيوب القمر الالمكتمل

عند الفجر الهارب
مع السل

ماذا لو لم تمهلني قافيتي
ألم تكفيك مجازر الورد

فوق زجاج الروح
وحقائب الجرح

مع القطرات املتناهية
من الدم املستعار

غري املتطابق طبيا
مع دم القصيدة

فالوقـوف عـىل تخـوم القصيـدة يعني 
دخول يف األقايص، واتحاد مع املمكنات، 
وقـدرة تقبليـة وذوقيـة تسـتنفر برهة 
التجيل،وهـي الطبيعـة الشـعرية التـي 
تغلب عىل نصـوص املجموعة، وتمنحها 
التوهج والجاذبية أضف إىل ذلك انبثاقها 
الجمـايل مـن جوانيـة الروح الشـاعرة، 
وتوقدها برؤى رسيالية منسوجة بوحي 

القلم:
ال يشء عندي

سوى هذا القلم
الالهث فوق

صدر... الورق
الهارب من كوابيس

اليقظة الزرقاء
حتى...الكه الدم

وغضب الشعر عليه
ثم علقه كأرنب مسلوخ

عىل راية الحرب
  إن مجموعة مصطفى الشـيخ بما هي 
إنصـات لـروح الوجـود فان تفسـريها 
يدخل ضمن كونية الشعر، وال معقولية 
الصـورة الشـعرية يف اسـتثمارها البعد 
الشـعري  القـول  بوصفهـا  الخيـايل، 
يصعـب  ولذلـك  الخصيـب.  ومجالـه 
تصنيف املجموعة أوتوصيفها إال بمقدار 
االنفعال الذي تثريه يف وجدان املتلقي من 
حيث اإليقاع واللغة الشـعرية واملرجعية 
البابليـة التي اسـتوطنت قلب الشـاعر، 
وحولت املجموعةإىل احتفالية طقسـية 

مميزة:
ال عفو يل.... ال عافية

ماتت بقلبي القافيــــة
رحلت فتلك حبيبتي

عن ارض عشق عارية
كفي...خريفا......قاتال
أو فاهجري(ال) النافية
من أنت لوال....جمرتي

إذ كنت قبيل...حافية
فاملجموعـة هي اخرتاق لـكل األصوات، 
وتجميع لكل الصفات، كما أنها تشـكيل 
رؤيوي يهجـس باملمكن واألبدي، ويخرت 

املألـوف، ويتجـاوز الظاهـر، لذلـك فإن 
القـاري سـيكون يف مواجهـة حقل من 
الرموز واملجازات، وفيض من التنويعات 

األسطورية والتاريخية واليومية:
كل الحوارات بعدك

جثة تتعثر بها قصائدي
عىل الربط بالتوايل

والربط بالتوازي
ثم عىل تعاقب

الفصول....
كثريا مددت يدي

للسنادين هناك...
لكنك أشعلت الشموع

يف رئتي
ثم خرست رصختي

وأطلقت الرصاص
عىل جميع

الخيول
ألنـه الشـعر، ألنـه اللغـة األقـدر عـىل 
افتضـاض رمـوز الكـون يف غموضـه، 
واألقـرب إىل تجلياتـه، ومع ذلك سـيظل 
أوفر حظ من الفلسـفة، واسمى مقاما 

من التاريخ.
د/ خرية حمر العني ـ جامعة وهران

  محمد فيض خالد
يف ممرٍّ ضيق ترَاّصت موائـد الّطبخ ، تهِدُر 
فوقها آنيٍة ُمختلفة األحجام ، بشعة املنظر 
، َتهّب منها روائح نافـذة حريفة ، نكهات 
باردة وحارة ، دسمة وقليلة الدَّسم ، بني آٍن 
وآخر َتقتحُم هدأت املكان ” طّشة“ عنيفة 
، تعبق ما حولها ، يُنبئك أزيزها املكتوم ، أّن 
هاة ، فهذه الَجرأة غري  صاحبها من أمهِر الطُّ
املعهودِة ، وَذاك الّصـدى املتأرجح يف مكاٍن 
كهـذا ، ال يصـدران إّال عن صاحـِب ِحنكٍة 
ودرايـة بأصـوِل الّطبـخ ودروب األطعمة 
ومشـتهياتها.يهزني الفضـول كعهدي ُمذ 
أتيـت ، يجذبنـي التتّبـع الَجلبـة ، اجدنـي 
وقد امتـّدت يدي ، امسـكت مقبض الباب 
بيـٍد وجلة ، اندفعت عـىل عمايٍة يف الخارِج 
ـبب ، أهـو الفضول؟! ال أظن  ، ال أدري السَّ
، فكثري ما اسـتفزتني أصـوات ، واقتحمت 

خلوتي مناوشات مريبة طريف النهار وُزلفا 
من الليِل دونما اسـتجابٍة ، فمعارك الهنود 
والبنغال ال يهدأ أوارها ، تنتظم وتريتها ، ثم 
تتالىش كأن لم تكن ، وقد تسـتمر ساعاٍت 
ة حامية محتدمة  طوال ، تبـدأ عالية النـربَّ
، يتخللهـا رطانـة كريهة ، كلمـات وجمل 
تخرج من بنِي شفاه ال تتحرك ، مضعضعة 
األحرف ، فيها مّس عربية خفيف ، لكّنه ال 
يشبه عربيتنا. تتثاءب األبواب عن أهلها يف 
دقائـق معدودة ، يرتاّص القـوُم يف وجوٍم ، 
يراقبون الحديث املحتّد ، هزّات رأس عنيفة 
، إشـارات طائشـة ، أياد مرشعـة بالّرشِ ، 
أفـواه تقذف بمحتوياتهـا ، نخامٍة صفراء 
ُمقزِّزة ، دقائـق وتتباطأ الفورة ، ترسي يف 
القوم همهمة رسيعة، يقدم مسـرت ” فواز 
” راعـي البيت كعهـده، يف خطواٍت ثابتة ال 
تخلـو مـن افتعـال، لكنَّها ال تمنع كرشـه 

املُلتـف يف اسـتدارٍة عجيبـة مـن أن يهتز  ، 
فوق جسـد حنطـي  نحيف ، يـدّك األرض 
بقدمني دقيقتني ، يرضب األبواَب بيد بّضة 
كثيفة الشـعر كقـرٍد أفريقي ، يهّز رأسـه 
مرة  األصلع يف حنٍق ، يشيح بوجٍه فاقع السُّ
، يف خلسـٍة ُيَعاِفُر  كي يرغم خصلة شـعر 
طويلـة انتصبت يف ُمؤخرِة رأسـه أن تعود 
مكانها ، يتقّدم من جهِة املمر املُظلم ، وقد 
ورم أنفـه ، وَصعـَد الّدم يف خديـِه، يتنحى 
الخصـوم يف ُذلٍّ وتصاغٍر ، رويدا تهدأ ثائرة 
املـكان ، يتململ ”فـواز ” يف وقفتِه قليال ، 
قبل أن ُتطلِق حنجرته وابلها ، عىل ما يبدو 
أّنهـا نوبة توبيـٍخ وتقريع ، يشـري بيدِه يف 
َزمجـرِة القـط العجوز ، لينفّض الحشـد ، 
تعود أرساب النمل إىل جحورها ، وال ُيعرف 
إىل اآلن أسباب العراك.َراَق يل أن أِجَد لنفيس 
مكاًنـا قصيا إىل جوار حائط ، مددت قدمي 

املُتصلِبة يف تكاسـٍل ، اُطالِـُع مبهورا خيال 
” فواز“وقـد َتصلّـب يف جهامـٍة وُخيـالء ، 
يَتألّـق يف عينيـِه بريٌق أخـاذ ، مىش نحوي 
وقـد ارشَق وجهـه ببعِض بشاشـٍة ، قائال 
بصوٍت متحرشٍج  : ” ُمشـِكل..؟! ” هّز يده 
يف الَهـواِء وَتحرَّك رأسـُه حركته املعهودة ، 
ثـم مىش يف انتظـاٍم جهِة البـاِب الرئييس ، 
َيحّك األرض نعله الخشن، يقتحم يف مروره 
أبواب الغرف املغلقـة ُمتنمرا دونما تحّفٍظ 
، بعـد قليل رّنت يف األجواء ضحكات أنثويٍة 
رقيقة ، احتواها الّسكون الّسخيف ، وكأنه 
ينفـض عنه كآبته وجمـوده ، أُفِرغ املكان 
مـن شـحنته املُلتهبة ، تعـاىل ِصياح زوجة 
جارنـا ” محمد صادق“ البنغـايل العجوز ، 
تلـك األربعينية الّنحيفة كعـوِد الذُّرة ، عىل 
را  ما يبدو أنَّهما قد مّدا بساط أُنسهما ُمبكِّ
، لم يخرجـا مع الخارجني ، تعـّودت املرأة 

تجهيز طعامهـا قبَل الّرشوِق بسـاعاٍت 
، عـىل فرتاٍت تخـرج املرأة عـن رزانتها ، 
فتطلـق نعريها يف َتغنـٍج  ُمقلِق ، ينفتح 
بابها ، تخرج ُمتعثرة يف أسـمالها ، تضع 
حلـة فـوَق الطبَّاخ ، ثـم َتعـوُد رسيعا ، 
لترتكـه وقـد انسـاَب وشيشـه املُزِعج ، 
وسط أكداِس الوسـخ ، وفضالت قطتها 
” موكـي“ البيضاء ذات الوبر األشـعث، 
بعدمـا اتخذت أمـام الباب ُمسـَتقرا لها 
.طاردُت الفأر العجوز الذي تسلّل مزهوا 
من َتحـِت ركاِم األخشـاب املُرتاصة عىل 
جانبـّي املمـر ، َغاَب عن عينـي  ، ابتلعه 
الم الَكثيف ، تلك إذا هي منابع  جوف الظَّ
الّسـذاجة يف أبهى صورها ، َسـاَد صمٌت 
مطبق ، يقطع وحشته أصوات اصطدام 
املَالِعـق  الَحاد باألطبـاِق، وزنات الهاتف 
الزاعقة ، وكركرة ِمزاٍح سخيٍف متواصل 

ال يخلـو مـن فجاجـٍة ، تلفـت من حويل 
فلـم أجد من ُبدٍّ إّال أن أعود أدراجي ثانية 

، احمـد الله عـىل فضلِه ، ُمسـتَعيذا من 
وساوِس الّنفس ، ومعارك البنغال.
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وهذا   املساُء    أثاَر  شجوني 
فجاَء  الخياُل  بذكرى  الغياْب

فكم   من  خياٍل   يمرُّ  أمامي ؟!
أراه    وما    هو     إّال  رساْب 
تراني  وحيًدا  تسيُل ، عيوني 
دموًعا     تبلُّل   مّني   الّثياْب 
فيا   ساكني   بالحنني    تعاَل
لتنىس زماًنا مىض يف عذاْب 
لُنضحَك  وجَه  املساِء   كالنا 
ويخرضَّ   يف ناظرينا  اليباْب 
فال تنَس قلبي  وحيًدا رشيًدا

فقلبي مهيُض الجناح مصاْب  
وتأُرسني  رصخٌة   من  عدوٍّ 

وكم  خْفُتها  يوَم  كّنا  شباْب؟!
فمّني  ذهبَت  إىل حيث رّبي 
إىل  ُنُزٍل   ليس   منها   إياْب 
هيُد   نبيٌّ  هنالَك  حيث    الشُّ
هنالَك  ما  لذَّ عندي    وطاْب 

وكم  قد أذاني  زماٌن  تناىس  ؟! 
 بأّنَي ما  طقُت  ذبَح  الرّقاْب 
وأحمُد   رّبْي    عىل   فضلِه 
وأّني     إليه    أشدُّ  الرّكاْب 
وأّني  أخلُِّد  ذكرى  الحبيِب 

إىل  أْن  يحنَي  أواُن  املآْب
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يجـب أن يكـون اختيـارك لنصفـك 

اآلخر مبنياً عـىل العديد من الصفات 

ينتابـك  بينكمـا، حينهـا  املشـرتكة 

اإلحسـاس أنك مـع الشـخص الذي 

يجعلك رايض وقانع بحياتك، بالتأكيد 

ستشعر بضمان تأسيس حياة أرسية 

مستقرة.

عالمـات تـدل أن هذا الشـخص هو 

نصفك اآلخر

• دائم اإلنصات لِك

االهتمام الشـديد واإلنصات الجيد لِك 

عند الحديث معـك، ودائماً حديثك يف 

مخيلتـه؛ يتذكره دائمـاً، وتجده دائم 

السؤال عن أحوالك وعن حياتك وعن 

يومك، فعندما تجد هذه الصفة فيه؛ 

فتأكـد أنِك عثرت عـىل نصفك اآلخر، 

فالرغبة يف سماعك من العالمات التي 

تؤكد أنك تسري عىل الطريق الصحيح، 

وأنك مع الرشيك املناسب لك.

• يوجد تشابه كبري بينكما

يوجد تشـابه كبري بينكمـا يف العديد 

من االهتمامـات والهوايات املختلفة 

التي تتشـاركان يف حبكمـا لها؛ مثل 

أو  الطعـام  أو  املفضلـة  الرياضيـة 

النظـرة  أو  السياسـية  التوجهـات 

العامة للحياة، وأن العوامل املشرتكة 

فـرص  مـن  يزيـد  الرشيكـني  بـني 

البقـاء معـاً لألبـد وليـس العكـس، 

وهذا ال يعني أن يحـب االثنان نفس 

النوع مـن الفن أو االسـتماع لنفس 

املوسـيقى، فالتطابق الجيد يعني أن 

يستمع الشخصان إىل أشياء مماثلة، 

أو لديهم الرغبة يف فعل تلك األشـياء 

معاً.

• يتقبل العيوب ويقدم النصح

مـن الطبيعي أن تكـون هناك عيوب 

يف رشيك الحيـاة؛ ألن العيوب تعرتينا 

جميعـاً، وال يوجد شـخص خاٍل من 

العيـوب، لذلـك فعندما تجـد أن هذا 

ال  التـي  العيـوب  يتقبـل  الشـخص 

تشـكل خطـراً عـىل سـالمة العالقة 

بينكما، ودائماً يقدم النصح ملعالجة 

هذه العيوب، بـل ويتجاهل معظمها 

واليركـز فيها، وبمعنـى آخر يتعامل 

مع العيوب بحكمـة، خاصة العيوب 

البسيطة التي يمكن التعايش معها، 

فذلك الشـخص يسـعى دائمـاً لنيل 

تقديرك واحرتامك.

• مستعد للنقاش معك يف أي وقت

إن وجـود الحوار بـني الرشيكني أمر 

أسـايس لنجاح أي عالقـة؛ ألنه بذلك 

يكـون بعيـداً عـن النظـرة األحادية 

التـي يتبعهـا معظم الرجـال؛ وهي 

عـدم تقبـل وجهة نظـر اآلخـر، لذا 

فالرشيك الـذي لديه الحكمة يف إدارة 

الحوار يف أي موضوع، أو أي مشكلة، 

يعترب ضماناً أكيداً الستمرارية الحب 

اآلخـر  فنصفـك  األرسي،  والـدفء 

يشء  أي  يف  يناقشـك  أن  سـيتقبل 

دون أن يسـبب له ذلـك أي ضيق، بل 

سيسـمع منك وجهة نظـرك كاملة، 

ويتناقش معك؛ حتى تصال إىل أفكار 

مقنعة وُمرضية لكما.

• ال يعيق نجاحك

الشـخص الذي يـرى درجة سـعادة 

الحمـاس  ودائـم  بداخلـه  ورضـا 

لنجاحك ويسعى دائماً للوقوف معك 

لتحقيق أهدافك؛ هو الشـخص الذي 

لـن يعيقـك، بـل بالعكس؛ سـتجده 

دائمـاً يعتـرب نجاحـك هـو نجاحه، 

وهو الشـخص الذي عليـك أن تكمل 

حياتك معـه، أما إذا كانت عالقتك به 

غري صحية؛ فسـتجدينه يسـعى إىل 

تخريب حياتك.

• نسخة طبق األصيل

وجد تشـابه كبري بينـك وبني نصفك 

االهتمامـات  العديـد مـن  يف  اآلخـر 

والهوايات املختلفة التي تتشـاركان 

يف حبكما لها؛ مثل الرياضة املفضلة، 

أو الطعام، أو التوجهات السياسـية، 

أو النظـرة العامـة للحيـاة، فزيـادة 

العوامل املشـرتكة بينك وبني نصفك 

اآلخـر يزيـد من فـرص البقـاء معاً 

لألبـد، وليـس العكـس، فاالختـالف 

بينكمـا يسـبب العديد من املشـاكل 

التي ال تنتهي.

• يكون راحة لك وقت الشدة

ليس سهالً عىل رشيك حياتك أن يراك 

تمر بظروف عصيبـة وتحمل الكثري 

مـن الهمـوم ويقف أمامـك مكتوف 

األيـدي، ولكـن تجده يشـعر باألىس 

والحـزن عنـد زعلك، وتجده يسـعى 

بـكل جهـد للتخفيـف عنـك؛ حتـى 

يخفف عنك وتتخط تلك األزمة وتمر 

بسـالم، فذلك االهتمـام الذي يعطيه 

لِك واالنتباه النفعاالىتك أمر مهم جداً 

ودليـل واضح عىل أن هذا الشـخص 

يستحق أن يكون رشيك حياتك.

كل الـيل يعجبـك والبـس الـيل يعجب 

النـاس“ هل تؤمن بهـذا املثل؟! الكثري 

من األشـخاص وخاصة الرجـال بعد 

سـن الثالثني يواجهون مشكلة ارتداء 

حيـث  عمرهـم  تناسـب  ال  مالبـس 

يظهـرون بعمـر أكـرب مـن عمرهـم 

الحقيقي ويواجهـون انتقادات كثرية 

مثل ” انت فاكر نفسـك صغري، البس 

ده، ده مناسـب لسـنك أكرت مش اليق 

عليـك املوضـة الجديدة ” لذلك سـوف 

نقـدم أهـم النصائح التـي يجب عىل 

الرجـال اتباعهـا خاصـة فيما يخص 

امللبس :

األحذيـة  ارتـداء  يف  املبالغـة  عـدم   -

األلـوان  ذات  والجـوارب  واألزيـاء 

الفاتحـة وخاصة اللون األبيض، حيث 

يوجد كثري من الرجال يرتدون األحذية 

األفضـل  فمـن  العمـل،  يف  البيضـاء 

ارتدائها يف الصـاالت الرياضية أو عند 

الذهاب إىل النادي.

البنطلونـات  ارتـداء  بعـدم  -ينصـح 

الفـرتة  انتـرشت يف  الضيقـة، حيـث 

األخرية موضة البنطلونات الضيقة أو 

الـ ”slim‘‘ التي ال تناسـب الرجل عىل 

اإلطالق.

- ينصـح باالبتعاد عـن ارتداء املالبس 

املنقوشـة أكثر من الالزم حتى يتمتع 

الرجل ىف سـن الثالثني بالرقة والهيبة 

التي ال تناسب أساليب البهرجة.

- ينصـح برتك اللحية خفيفة يف سـن 

الثالثـني، وذلـك حتـى تظهـر أناقتك 

أكثر.

- ال تتناسـب ”الياقات“ الضخمة مع 

قصريى القامة أو الرجـال النحيفني، 

كما أن واحدة من أكرب مشـاكلها أنها 

ال تظل مستقيمة.

-  -التعطـر بعطر هادئ غـري نفاذ أو 

جريء، خاصة ىف مكان العمل.
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املقادير:

- أفخاذ الدجاج : 10 قطع

- ملح: نصف ملعقة صغرية

- فلفل أسود: رّشة

- بابريكا: ملعقة صغرية

ملعقـة  ربـع  القرفـة:   -

صغرية

- الكركم : ملعقة صغرية

ملعقـة  البصـل:  بـودرة   -

صغرية

- ريحان: ملعقة صغرية

- طحني: كوب ونصف

ملعقـة  بـودر:  بيكنـج   -

صغرية

- لبن زبادي : كوب

- عصري الليمـون: 2 ملعقة 

كبرية

- الزيـت النباتـي: 4 اكـواب 

(للقيل)

طريقة التحضري:

يف وعـاء عميق، تّبـيل أفخاد 

الزبـادي،  باللبـن  الدجـاج 

وعصـري الليمـون، وأضيفي 

نصف كمية البهارات.

نّخيل الطحني يف وعاء جانبي 

آخـر، ثـم أضيفـي البيكنج 

ثم  بـاودر واخلطـي جيـداً، 

أضيفي الكميـة املتبقية من 

البهارات.

صّفـي الدجـاج مـن خليط 

اللبـن والليمون، ثـم غّميس 

كل قطعـة مـن الدجـاج يف 

الطحني حتـى تغطيه طبقة 

سميكة.

يف مقـالة عميقـة عـىل نـار 

عالية سخني الزيت النباتي، 

ثـم اقيل الدجاج عـىل حرارة 

ينضـج  حتـى  متوسـطة 

اللـون،  ذهبـي  ويصبـح 

وصّفيـه جيـداً مـن الزيـت 

وضعيـه يف طبق التقديم، ثم 

قدميه ساخناً.
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يرتبط قص الشـعر ارتباطاً وثيقاً بالقمر، وذلك ألن جسـم اإلنسان يتكون 
مـن 80 % من املاء، وبالتايل يتأثر اإلنسـان بالقمر كتأثر املحيط والطبيعة 
بـه، حيث إنه ينصح بقص القليل من الشـعر مرة واحدة شـهرياً للحصول 
عىل شـعر صحـي بمقدار أصبع فقط، بهدف إزالة األطـراف الجافة وامليتة 
واملتقصفة ليصبح تركيز الشعر عىل النمو بدالً من تحسني األطراف امليتة.

ويهدف اختيار الوقت املناسب لقص الشعر إىل تعزيز نمو الشعر مما يجعله 
ينمـو مرتـني إىل ثالث مرات أرسع مـن املعتاد، بفعل تنشـيط نمو بصيالت 

الشعر بسماكة أكرب، وتحسني فروة الرأس مما يقوي نمو الشعر.
وتشـجع عملية اكتمال القمر الشعر عىل النمو إي أن الوقت ما بني مرحلة 
انتصاف إضاءة القمر واكتمال القمر هي الوقت املناسب لقص الشعر وتعد 

بالتقويم الهجري يف األيام الثالث والرابع عرش.
أفضل وقت لقص الشعر قبل أو بعد الدورة الشهرية

تعمل الدورة الشـهرية بشـكل مبارش وغـري مبارش عىل التأثـري عىل فروة 
الرأس والشـعر حيث إنه قبل الدورة الشهرية تعمل الغدد عىل خفض إنتاج 
هرمون اإلسرتوجني وتزيد مستوى هرمون الربوجسرتون والتستوستريون 
ممـا يـؤدي إىل زيادة إنتاج الزيـت يف الغدد الجلدية مما يجعـل فروة الرأس 
حساسـة بشـكل أكرب، ويحدث العكس مـا بعد الدورة الشـهرية إذ يرتفع 
إنتـاج هرمون اإلسـرتوجني ويقل هرمون التستوسـتريون مما يقلل إنتاج 
الزيت فيبدأ الشعر بالجفاف بشكل أكرب. لذا يفضل قص الشعر يف األسبوع 
الثانـي مـن بعد الدورة لتوازن نسـبة الدهون بالشـعر وإفـراز الهرمونات 

املساعدة يف عملية نموه .
أفضل وقت لقص الشعر للتطويل

ة  يعتمد تطويل الشـعر بشـكل عام عىل أسباب عدة منها نوع الشعر، وَقصَّ
الشـعر املعتمـد، إىل جانب الطول املـراد من عملية القـص. إذ يعمل القص 
عىل تخليص الشـعر من النهايات املتقصفة التي تعمل عىل إضعاف الشعر 

وجعله خشناً.
حيث إنالشعر القصري يحتاج لالهتمام الدائم بواسطة القص من شهر حتى 

6 أسابيع للمحافظة عىل نمط القصة والسماح لخصالت الشعر بالنمو.
ويحتاج الشـعر املتوسـط بـوب طويل أو لوبـس، أو لطول الكتـف متعدد 
الطبقات إىل االنتظار لفرتة أطول ليتم قصه، فإن أردِت نموه بشـكل أطول 

قليالً يفضل قصه كل 8 إىل 12 أسبوعاً.
يحتاج الشـعر الطويل فرتة زمنية طويلة ليتم قصه لرقته وسهولة تكرسه 
فيجب االنتباه للوقت املناسب للقص حيث يتم االعتماد عىل قصه كل 6 إىل 8 
أسابيع ملنع الشعور بالتضخم، أما األشخاص الذين لديهم طبقات متقطعة 

يمكنهم تقليل هذه الفرتة إىل 6 أسابيع حتى ال يبدو الشعر ملتوياً.
أفضل وقت لقص الشعر للتكثيف

قص الشـعر بشـكل دوري ومنتظم يعمل عـىل إعطاء الشـعر كثافة أكثر 
وصحة وملعاناً أكرب، فيجب قص الشـعر حوايل 1 سـم كل ثمانية إىل عرشة 
أسـابيع بواسطة مصفف الشـعر. فعملية إزالة أطراف الشعر امليتة تعطي 
الشـعر حيوية تظهر كثافة الشعر وتساعده عىل النمو الصحي. وبناء عىل 
ما تم ذكره سـابقاً عىل تأثري القمر عىل نمو الشـعر فيفضل قص الشعر يف 

بداية اكتمال القمر عندما ييضء بالكامل ليعطيه الكثافة املرغوبة.
أفضل وقت لقص الشعر لألطفال

يعتمد قصة شـعر طفلك عىل عوامل كثرية أهمها كمية شـعر طفلك حيث 
إنـه هناك الكثري من األطفال يبقون بال شـعر أو بشـعر خفيف من أشـهر 
لسـنوات بعد والدتهم، بينما يخرج البعض بشـعر قوي، غري أنه يعتمد عىل 
ثقافـة العائالت حيث إن هناك عائالت تعمل عىل قص شـعر الرضيع بداية 
منذ والدته وهناك عائالت تنتظر حتى 6 أشـهر عىل األقل عندما يبدأ الشعر 
يف الوصـول إىل العينـني أو أن يصعب الحفاظ عليه نظيفـًا ومرتباً. ويفضل 
أحياناً سـؤال طبيب األطفال عن الوقت املناسـب يف حال كان يعاني من أي 

أمراض خاصة بالبرشة حتى ال تتفاقم املشكلة.
تسـعى السيدات للحصول عىل شعر كثيف وطويل بحيوية عرب قص الشعر 
بأوقات مناسـبة، وهذا ما تم عرضه بهذا املقال عن األوقات املناسبة لقص 

الشهر بناء عىل القمر وعوامل أخرى.

التلعثم ليـس غريًبا عن األطفال 

ىف سن 2 إىل 5 سنوات من العمر . 

ففى معظم األحيان يكون ضمن 

عمليـة تعلمـه الكالم وتشـكيل 

الكلمـات يف جمـل، وممكـن أن 

يختفـي ويظهـر ، وربمـا يظـل 

لفـرتة أسـابيع أو يسـتمر ملـدة 

سنة أو سنتني. ومعظم األطفال 

يتغلبون عىل التلعثم بدون تدخل 

طبـى ، ولكـن بعضهم قـد يظل 

معه مما قد يسبب له مشاكل ىف 

الدراسة فيما بعد .

الطبيعـي  التلعثـم  الفـرق بـني 

والتلعثم بسبب مشكلة 

 ليس األمر سهالً يف أغلب األحيان 

لتعرىف الفـرق بني التلعثم املؤقت 

أو ما إذا كان سـيصاحب طفلك 

حتى سنوات الدراسة . ومع ذلك 

هنـاك بعـض العالمـات التى قد 

تشـري إىل أن التلعثـم قد يشـكل 

مشكلة : 

يف  والـرصاع  التوتـر  الحظـي   -

عضالت الوجه عند النطق .

-الحظي ارتفاع حدة الصوت عن 

التلفظ بالتكرار . 

- يف بعض الحاالت األكثر شدة قد 

تالحظني أن الطفل يبذل مجهوًدا 

كبريًا يف محاولة الكالم .

- يف بعـض الحاالت األكثر شـدة 

قد تالحظـني أن الطفل يغري من 

الكلمات حتى يتفادى التلعثم أو 

يسـتخدم أصوات إضافية . وقد 

تالحظني أيضـًا أنه يتجنب كثرياً 

الحاالت التي تستدعى الرضورة 

يف أن يتحدث .

 أسباب التلعثم 

 هناك أربع أسـباب قـد تؤدي إىل 

التلعثم لدى األطفال : 

 التاريخ العائيل يف التلعثم 

ال يوجد دليـل علمي عىل ارتباط 

التلعثـم بالوراثـة ، ولكن وجدت 

مـن   ٪  60 حـوايل  أن  األبحـاث 

حـاالت التلعثـم لألطفـال ، كان 

لديهـم أحٌد يف عائلتهم متلعثم أو 

قد تلعثم من قبل . . 

اختالف األطفال 

فاألطفـال الذيـن يعانـون مـن 

مشـاكل أخري يف اللغة أو النطق 

، هـم أكثـر عرضـة للتلعثم عن 

األطفال اآلخرين . 

الفسيولوجيا العصبية 

يف بعض األطفـال يتطور النطق 

مناطـق  يف  لديهـم  والحديـث 

مختلفـة مـن الدماغ عـن أولئك 

األطفـال الذيـن ال يعانـون مـن 

التلعثـم . ويدل ذلـك عىل طريقة 

النطـق  عضـالت  يف  التحكـم 

وارتباطهـا  الدمـاغ  بواسـطة 

بالتلعثم .

روابط العالقة األرسية

مـن  يعانـون  األطفـال  بعـض 

التلعثم بسبب الخالفات العائلية 

الحيـاة  نمـط  أو   ، األرسة  يف 

الرسيع.  

استشارة الطبيب 

طبيـب  استشـارة  يمكنـك   

متخصص إذا الحظِت عىل طفلك 

أحد هذه األعراض:

- التلعثم يزيد مع الوقت ويصبح 

أكثر توتراً . 

حـركات  يصحبـه  التلعثـم   -

جسـدية أو حـركات يف عضالت 

الوجـه . -الحديث يشـعر طفلك 

بالتوتر ويصعب عليه القيام به.

- يتفـادى الطفـل املواقـف التي 

تستدعى الحديث.

- توتـر صوتى يـؤدي إىل ارتفاع 

حدة الصوت.

- عندما يستمر التلعثم بعد سن 

الخامسة من العمر.

كيف تسـاعدين طفلـك يف املنزل 

لتخطى التلعثم ؟

-اخلقـى مواقـف حيـث يكـون 

ومسـىل  سـلس  الحديـث 

وباسـرتخاء -تكلمي مع طفلك 

بدون مقاطعة التليفزيون أو أي 

من امللهيات األخرى . 

- ال تنتقـدى التلعثـم لدى طفلك 

أو ترصيـن عىل أن ينطق بصورة 

صحي

- ال تضغطـي عـىل طفلـك بـأن 

يتحدث مـع الناس وترغميه بأن 

يجلس ويتكلم.

-شـجعيه عىل األنشـطة التي ال 

تتطلب حديث . 

بانتبـاه،  طفلـك  إىل  اسـتمع   -

وانظرى إىل عينيـه أثناء الحديث 

بدون أن يظهـر عليِك الضجر أو 

التململ . 

السـلبية  االنفعـاالت  تجنبـى   -

عندمـا يتلعثم طفلـك ، من املهم 

أن يشـعر بأنـه باسـتطاعته أن 

يتواصل حتى إن كان يتلعثم . 

- بالرغم مـن أن بعض العبارات 

مثل ” توقف وخذ نفس عميق ” 

أو ” تكلم ببطء ” تقال لتسـاعد 

الحقيقـة  يف  ولكنهـا  الطفـل، 

قد تشـعره أكثـر بمشـكالته يف 

الحديث والتواصل . 

- تكلمى بهدوء واسرتخاء وبطء 

حتى يحذو الطفل حذوك ويفعل 

ذات اليشء . 

الـكالم عـن  - ال تجزعـي مـن 

التلعثم مع طفلك . 

-عندمـا يأتى إليِك بأسـئلته عن 

التلعثـم ولم يحدث لـه ، تكلمي 

معه برصاحـة ووضوح وذكريه 

أنها مرحلة مؤقتة حتى يتمرس 

عىل فن الحديث.

No: 7799   Wed   21    Sep    2022العدد:   7799   االربعاء    21    أيلول    2022



صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

=تشـري االحصـاءات اىل ان 80 يف املئـة مـن املليونـريات يف العالم 
يقودون سيارات مستعملة. 

=مجموع اللعاب الذي يفرزه الشخص العادي طوال حياته يمكن 
ان يمأل حوض سباحة كبري الحجم.

= حصـل الطفل األمريكي مايكل كريني عـىل بكالوريوس يف علم 
االنسان بتقدير إمتياز وعمره لم يزد عن 10 سنوات عام 1994

=أخف البرش وزنا هي املكسيكسة لوتشيا زاراق (1863 - 1889) 
كان طولها 67سـم ووزنهـا 2250 جرام عندمـا كان عمرها 17 

سنة
=الباشـق هو أحـد أنـواع الصقور تصـل رسعتـه إىل 160 كم يف 

الساعة حينما ينقض عىل فريسته
ي السفر سفراً ألنه ُيسـفر عن وجوه املسافرين وأخالقهم  = ُسمِّ

فيظهر ما كان خافيا منها
= قبـل اكتشـاف التخديـر كان الجراحـون يضطـرون اىل رضب 
املريض بآلة صلبة عىل مؤخرة رأسه كي يفقد الوعي اىل ان ينتهوا 

من اجراء العملية.
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أبـــــــراج

متهـورة  اليـوم  وترصفاتـك  أفعالـك  ردود 
وطائشـة، ولكن عىل الرغم من ذلك سيكون لها 
مردود إيجابي. ربما تالحظ اليوم أنك تبتكر بعض 
األفـكار املميـزة وهذا يدل عـىل أنك تتمتـع بعقل 
متفتـح. أنت شـخص عبقري ولذلـك يلتف حولك 

املعجبون اليوم.

ربما تحاول اليوم أن تكون منعزال عن اآلخرين رغبة 
يف التفكـري أو التأمل أو إيجاد حل ملشـكلة ما. تشـعر 
أنـك أمام مفرتق طرق وتجـد أنك بحاجة إىل أن تقرر يف أي 
اتجاه ستسـري؟ انتبه ألن الطريق الذي ستسـلكه سيؤثر 
عـىل وضعك املـادي. تؤثر عليـك أحـداث وذكريات املايض 

ولكن بشكل إيجابي.

لديـك طاقـة بدنية مذهلـة. رغبتـك يف االلتقاء 
برشيك الحيـاة تزداد يوما بعد يوم. ال يسـتطيع 
أي فرد أن يقف يف طريقك. تأكد أن الشـخص الذي 
ستختاره يستحق حبك واهتمامك. ارتبط بشخص 

يقدر حبك ومشاعرك.

إذا لـم تكـن مرتبطـا عاطفيا حتـى اآلن، قم 
بممارسـة رياضة امليش يف النادي أو قم بزيارة 
بعـض األصدقاء، فربما تسـمع أخبارا سـارة عن 
شـخص مهـم يف حياتـك. هـذه األخبار لـن تغري 
وضعك العاطفي بشـكل ملموس ولكنها ستجعلك 

سعيدا!

لديك قـدرة فائقة اليـوم عىل الرتكيـز، ولذلك ربما 
تشعر أيضا أنك لديك قوة بدنية خارقة. أفكارك النرية 
ستجعلك محط أنظار الجميع اليوم، وربما يعرب البعض 
عن شـكرهم وامتنانهم لك. تشعر أنك تلعب دورا مهما يف 

حياة الناس، فحاول أن تستغل وضعك هذا اليوم.

الرصاعـات التي حدثـت يف الفرتة األخرية قد تسـبب لك 
الغضب والتوتر. قد يؤدي شـعورك بالغضب لوقت طويل 
إىل مشاجرة بينك وبني الطرف اآلخر. استغل طاقتك يف القيام 
بنشاط ما مع الحبيب لتحسـني وضعك العاطفي. كما ننصحك 

أيضا بتبادل الحديث حول الذكريات الرومانسية.

تتلقـى اليـوم بعـض املعلومـات السـارة من 
خـالل اإلنرتنت، وتتيح لك تلـك املعلومات فرصا 
تعليمية جديدة. تجري اليوم العديد من االتصاالت 
مـع األصدقاء وتقـوم بزيارة العديد مـن األقارب. 
تسـتمتع بوقتك وتقوم برتتيب أولوياتك بأسـلوب 

حيكم ومنطقي.

حـاول أن تكـون متأنياً جـداً يف اختيـار خطواتك 
املستقبلية، الحظ يساعدك عىل تحقيق التقدم الذي 
كنت تطمـح إليه. اإلصغـاء الدائم للرشيـك يوفر عليك 
الكثري من املشـكالت، ويوطد العالقة بينكما. ال تقس عىل 

نفسك حتى ال تشعر بالندم فيما بعد.

يتدخـل شـخص مـا يف حياتك الشـخصية بشـكل غريب 
اليوم، فكن حذرا. اسـتفد من الطاقة التي تتمتع بها اليوم، 
ال تخجـل وثق يف نفسـك ويف قدراتك. افعل ما تشـاء وحقق 
أهدافك. االسـتفادة مـن الظروف املحيطة بنـا أوىل خطوات 
النجـاح، ولذلـك عليك أن تقـدر قيمة هذه الظـروف وقيمة 

الوقت أيضا.

ربمـا تكون بحاجـة إىل ٥ دقائق إلتمام مهمة 
ما ولكن الظروف لن تساعدك عىل إتمامها ألنك 
ستحتاج وقتا أكثر من ذلك. هذا املوقف ليس سيئا 
للغاية كما تتصور. بعض املهام قد تسـتغرق وقتا 

أكرب بسبب صعوبتها وبسبب دقتك وإتقانك لها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربمـا تجـد اليـوم أنـك ال تسـتطيع التواصل 
مع من حولك. تشـعر بالقوة ولكنك ال تحسـن 
اسـتغاللها عىل اإلطالق. تحاول اليوم إنجاز املهام 
التي ال تحتاج إىل وقت طويل أو إىل تفكري عميق. فكر 

بشكل مختلف وال تكن منطويا.

622 - وصول الرسول محمد(ص) إىل املدينة املنورة يف الهجرة النبوية.

1792 - إلغاء النظام امللكي وإعالن قيام الجمهورية يف فرنسا.

1943 - انتخاب بشارة الخوري رئيًسا للبنان.

1959 - عبـد الكريم قاسـم يأمر بإعدام ضباط نارصيـني اتهموا بالتآمر 

عليه.

1970 - الرؤسـاء العرب يتوافـدون عىل القاهرة لعقد قمـة طارئة حول 

الحرب األهلية األردنية / الفلسطينية والتي عرفت باسم أيلول األسود.

1982 - انتخاب أمني الجميل رئيًسا للبنان وذلك بعد اغتيال أخيه الرئيس 

املنتخب بشري الجمّيل.

1985 - مقتل 2000 شخص نتيجة لزلزال قوي هز املكسيك.

1989 - بدء انعقاد مؤتمر الطائف بالسعودية لحل مشكلة الحرب األهلية 

اللبنانية.

1991 -استقالل أرمينيا عن االتحاد السوفيتي.

بعثـة لألمـم املتحـدة تبـدأ عملها للبحـث عن أسـلحة الدمار الشـامل يف 

العراق.

1997 - مسلحون يف الجزائر يذبحون 53 شخًصا يف «قرية قلب الكبري».

2008 - رئيس الوزراء اإلرسائييل إيهود أوملرت يعلن استقالته من منصبه 

وذلك بعد اتهامه بالفسـاد وإجـراء انتخابات مبكرة داخـل حزب كاديما 

الحاكم لم يرتشح لها وبذلك خرس موقعه برئاسة الحزب.

2013 - حادثة القتل الجماعي يف املركز التجاري وستغيت تخلف أكثر من 

68 قتيًال وحوايل 175 جريًحا، تبنى الهجوم حركة الشباب املجاهدين.

2014 - التوقيع عىل اتفاق السـلم والرشاكـة الوطنية بني جماعة أنصار 

الله ”الحوثيون“ والحكومة اليمنية إلنهاء االحتجاجات الحوثية.

2016 - غرق مركب قبالة سـاحل منطقة رشـيد بمـرص، مما أدى لغرق 

أكثر 204 شـخًصا كانوا عىل متنها، أثنـاء محاولتهم الهجرة خارج البالد 

بطريقة غري رشعية.

طريقة استحمامكم تكشف الكثير عن شخصيتكم؟
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1-صاحب العبقريات//سورة قرآنية .
 2- نجل(م)//وضع اإلناء عىل فمه.

 3- من الفواحش//علم مؤنث.
 4-علم مؤنث //عاصمة أسيوية.

 5- الحيـوان الوحيـد الـذي ال يغـار عـىل أنثـاه// أبـو 
البرشية.

 6- متشابهان//أعلن.
 7- مرتفع أريض//أحد الثقلني.

 8- يشتم//أحد الوالدين.
 9-رغبات//ابن(م).

 10- رضوري للحياة// سبات.
 11- قط// رعاية(م).

 12- حاكم ظالم مستبد.

1-أديب و لغوي عالمة //رسير الطفل.
توحيـد  يف  //سـاهم  الشـيوعية  رمـوز  2-أحـد   

األملانيتني.
 3-ارتفع//ملمة تدمر.

 4-راهب//حجة//إسم موصول.
 5-مىس// للتعريف//قادم.

 6- متجر//صغري االسد// إزدهار.
 7- جبل من النار//يف العود.

 8-من األنبياء عليهم السالم//// عظام الرأس.
 9- افرض//آلة عزف// قادم.

. تحبون الغناء تحت الدوش
بالنسبة لكم، الدوش ( والحياة 
بشـكل عام ) هو مرادف للذة. 
يشـارككم  أن  تحبـون  أنتـم 
غريكـم أذواقكـم (وصوتكم)، 
سـواء كنتـم ناجحـني فعـًال 
يف الغنـاء أو فاشـلني. لديكـم 
ثقـة بنفسـكم وال يهمكم ما 
يفكر به اآلخـرون عنكم. أنتم 
تذهبـون باألمور بعيـداً ألنكم 
ال تضيعون وقتاً يف التدقيق إذا 
كان هـذا الترصف هـو الجيد 
أو ذاك. والرائـع يف كل هذا، أن 
النـاس يعشـقون أن يكونـوا 

بصحبتكم. 
أسـنانكم  تنظفـون  أنتـم   .٢

خالل الدوش
تحبون أن تقوموا بعدة أشياء 
يف نفس الوقت لسـبب بسيط 
: لديكـم دماغ قـادر عىل ذلك، 

وأنتم تستفيدون منه إىل أقىص 
حـد. ملـاذا تضيعـون وقتـاً يف 
تنظيف أسـنانكم عند املغسلة 
بينمـا  الحمـام  أو بعـد  قبـل 
تسـتطيعون أن تفعلوا االثنني 
عصفوريـن  وترضبـوا  معـاً 

بحجر واحد؟ 
لديكم تفكـري تنافيس متطور 
ولكنكم تحبون اللعب النظيف 
أيضاً. أنتم نافدو الصرب قليالً، 
الناس يعجبون بقدرتكم  لكن 
عـىل التحكم بوقتكـم ومالكم 
وطاقتكـم بسـهولة ! عموماً، 
غنيـة  مهنـة  أيضـاً  لديكـم 

ومليئة. 
الحمامـات  تفضلـون   .٣

الطويلة بدون توتر
تنظرون إىل العالم كنهر طويل 
هادئ. أنتم ال تفهمون ملاذا كل 
الناس بحاجة إىل االسـتعجال 

والتوتـر كل الوقت. حتىعندما 
أو  صعبـة  الظـروف  تكـون 
حتى كارثـة، قدرتكم عىل أخذ 
اسـرتاحة وترك األمور تميض، 
يسـاوي  يشء  ال  مدهشـة. 

ملذات الحياة البسيطة. 
سـواء كنتم يف كامـل لياقتكم 
البدنية أم ال، فهـذا ال يهمكم. 
تكونـوا  أن  هـو  يهمكـم  مـا 
متواصلـني مـع كل جـزء من 
الهادئة  مقاربتكم  جسـمكم. 
للحيـاة  باملشـاعر  واملفعمـة 
تجعل اآلخريـن يغارون منكم 
أحياناً، لكن هذا بكل بسـاطة 

بسبب أنهم ال يفهمونكم. 
٤. تقومون بإعداد برنامجكم 

تحت الدوش
تجدون صعوبة كبرية يف وضع 
دماغكم عـىل off. كل األوقات 
مناسـبة للتفكري، حتى األكثر 
تفاهـة مثـل فـرك السـاقني 
بالصابـون أو وضع الشـامبو 
بحاجـة  أنتـم  الشـعر.  عـىل 

لتنظيم أيامكم كل الوقت. 
لكـن هذا ليس سـيئاً : الدوش 
بالنسـبة لكـم فـرتة مميـزة 
عندما يغمركـم الهدوء وبخار 
املـاء، حيـث يعمـل دماغكـم 
بكامل طاقته كي يسـمح لكم 
اليومية.  إنجازاتكم  بتحسـني 
بفضل هـذا، أنتم دائماً ظرفاء 
عالقاتكـم  يف  وودودون 

الشخصية كما يف العمل. 
٥. تأخـذون الـدوش برسعـة 

كبرية
الـدوش ممر  بالنسـبة لكـم، 

إجبـاري ولكنه أيضـاً تضييع 
وقت. أنتم بكل تأكيد شـخص 
مـع  دائمـة  رصاع  حالـة  يف 
الوقت. سـواء أخذتـم الدوش 
صباحاً قبـل العمل أو مسـاًء 
قبل أن تخرجوا، أنتم تقومون 
لتحاولـوا  وقـت  بـأرسع  بـه 
التقاط بعض الوقت الضائع. 

تأخركـم مـربر دائمـاً، ألنكم 
الحقيقـة تضيعـون وقتـاً  يف 
يف قضـاء بعـض األوقـات مع 
املقربني منكم أو مع أصدقائكم 
الذيـن هم بدورهم يعشـقون 
رفقتكم. أنتم شـخص يعطي 
الكثـري من االهتمام ألصدقائه 
عىل حسـاب التزاماته املهنية. 

وهذا له ثمنه !
٦. أنتـم تحافظـون عـىل أخذ 
دوش بارد مـن وقت آلخر (أو 

كل الوقت)
بالنسـبة لكـم، الـدوش هـو 
مرادف لجائـزة ترضية ألنكم 
شـخص يحـاول الوصـول إىل 
أقـىص مـا يمكنه. أخـذ دوش 
بـارد يسـمح لكم باسـتعادة 
عـىل  وبالحصـول  هدوئكـم 
القليل من الصفاء. ما يميزكم 
هـو أنكـم تعرفـون نفسـكم 
جيداً وأنتم قادرون عىل معرفة 
األوقات  واكتشـاف  أخطائكم 
التي مـن األفضـل أن تبتعدوا 

فيها لكي ال تسمموا الوضع. 
عندمـا تشـعرون أن األحداث 
تجاوزتكـم، تأخـذون دوشـاً 
بارداً صغـرياً، ويعود كل يشء 

عىل ما يرام! 

عـاش يف أحـد األيـام مـزارع كسـول 
لـم يكـن يحّب العمـل يف الحقـول وال 
يسـتمتع به. حيث كان يقـيض أّيامه 
مسـتلقًيا تحـت ظـّل شـجرة كبرية. 
يف أحـد األيـام وبينما كان مسـرتخًيا 
تحت الشـجرة، رأى ثعلًبا يطارد أرنًبا. 
وفجأة سـمع صـوت اصطـدام قّوي. 
لقـد اصطـدم األرنـب بجذع الشـجرة 
ومـات يف حينها. أخذا ملـزارع يف الحال 
األرنب املّيـت، تارًكا الثعلـب مغتاًضا، 
وذهـب إىل منزلـه، فذبح األرنـب وأعّد 
منه عشاًء لذيًذا، وباع فروه يف السوق 
يف اليوم التايل. فّكريف حينها مع نفسه: 
«لو استطعُت الحصول عىل أرنب هكذا 
كّل يـوم، فلن أضطّر للعمـل مجّدًدا يف 
الحقـل.» وهكذا، ذهب املزارع يف اليوم 
التـايل إىل نفـس الشـجرة واسـتلقى 
تحتها منتظرًا ارتطـام أرنٍب آخر بها. 

خـالل يومـه رأى عّدة أرانـب بالفعل، 
لكـّن أيًّـا منها لم يرتطم بأّي شـجرة، 
بالفعل ما حدث معه يف اليوم السابقة 
كان صدفة نـادرة الحدوث حًقا. لكنه 
فّكـر قائالً: «أوه ال بأس، ال زال أمامي 
فرصة أخرى غًدا!» واسـتمّر األمر عىل 
هذا النحو لعّدة أيام وأسـابيع وأشهر، 
فأهمـل بذلـك حقله، وبقي مسـتلقًيا 
بانتظـار انتحـار األرنب. مّمـا أدى إىل 
نمّو األعشاب الضاّرة يف الحقل وفساد 
املحاصيـل، وتضـّور املـزارع جوًعا يف 
نهايـة املطاف، ألنه لم يجـد ما يأكله، 
ولـم يتمّكـن مـن اصطيـاد أّي أرنب. 
العربة املستفادة من القصة: ال تضّيع 
وقتـك يف انتظـار الفـرص الجيـدة أن 
تطـرق بابـك دون أن تفعـل شـيًئا. ال 
تسلّم حياتك للحظ دون أن تعمل بجّد 

لتحقيق النجاح.

مجال عملك يسـلط الضوء عىل شـخصيتك ويبقيك عرضة 
لحسـد اآلخريـن ومحاولـة النيل منـك، فكن حـذرا. إذا طلب 
منـك الرشيك مشـاركته يف حل بعض املشـكالت، فـال ترتدد يف 
ذلـك. تجنب كل ما يسـبب األذى لصحتـك، أو يعرضك لإلصابة 

باألمراض.
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عفت وجهي مبري عيونـــك
يته  مترب  ملثـــــــــــــــم لكَ

يته ويــــــاك عفت طولي ولكَ
حزين  مبعثر  مهـــــــــــــدم

ـاع شفت ضلي اعله وجه الكَ
جسته  مفطر  مثـــــــــــــــلم

باولها  البجي  بنهريـــــــــن
ايه الــــــــدم وعلى جتافي بكَ
واخرها احلنني يفيــــــــــض

للما  يسوه  اشيلن  هــــــــم
وال  جني  اجلنت  ذاكــــــــه

التشوفه الغربه تتلعثــــــــــم
وال جني اجلنت ملمــــــــــوم

بحضن شجره وبعد شنــــــلم
شرب لوني اعله غفله الريح

حلد ما ان صرت معـــــــــدم
أنَهْ أدري بَك تفيض بليــــــل

لوادم  بيه  شبـــــــــــعو  ذم
من  عدها  وعرفت املــــاي

حبل يخنكَ توالي الشـــــــــم
عرفتك وأرد  أرد ليفـــــــوكَ

واشبكَ روحي حتى التـــــــم



عايص  العربية  األغنية  فارس  انتهى 

الحالني من تصوير أحدث أعماله الغنائية 

«أربعني ، خمسني» وهي باللهجة العراقية، 

وامللحن  الحالني  عايص  بها  سيظهر  حيث 

العراقي عادل العراقي ألول مرة سوياً.

«أربعني  كليب  فيديو  وينطلق  قليلة  أيام 

الحالني  عايص  يجمع  الذي  خمسني»   ،

تأجيل  بعد  العراقي  عادل  امللحن  بصديقه 

ما يقارب  خمسة أعوام.

املنجد  أحمد  إخراجه  توىل  الذي  والكليب 

وغريب  مختلف  بشكل  عايص  به  سيطل 

حيث يظهر به «كبائع عصري»، أما امللحن 

«سائق»  شخصية  فيجسد  العراقي  عادل 

التي  الجديدة  الفكرة  وهي  الكليب  ضمن 

بعد  االغنية  عمل  فريق  عليها  استقر 

يف  عايص  لرغبة  مرة  من  أكثر  تغيريها 

؛  التجربة  هذه  يف  مختلف  بشكل  الظهور 

وهو ما جعل إبنته ماريتا الحالني تّرص عىل 

حضور تصوير الكليب لتشاهد والدها وهو 

يقوم بتجسيد هذه الشخصية؛ خاصة أنها 

تصوير  تم  وقد  التمثيلية،  التجارب  تشبه 

خالل  طرحه  املقرر  ومن  لبنان  يف  الكليب 

أيام.

الكليب هي غنوى  بطلة  ان  بالذكر  وجدير 

محمود التي قامت بنرش صور خاصة من 

الرسمية  صفحتها  عرب  الكليب  تصوير 

وتبادل  االجتماعي  التواصل  موقع  عىل 

لتعلن  ساعات  قبل  اإلنستغرام  الصورعرب 

عن إنتهاء التصوير.

تحيي النجمة السورية أصالة نرصي، حفالً غنائياً يف مدينة نرص، يوم الخميس املوافق ٦ أكتوبر املقبل، وتقدم 
خالل الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها املحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفالت التي يحييها نجوم الغناء 
والطرب يف مختلف األماكن. وطرحت النجمة أصالة نرصي، أغنيات ألبومها الغنائي الجديد «شايفة فيك»، عىل 
فرتات متفاوتة عىل موقع يوتيوب، والتي تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع األغنية يف مرص والوطن العربي، 
أوىل هذه األغنيات بعنوان «فرحة وبس»، واألغنية من كلمات عمرو املرصي، وألحان عمرو الشاذيل، وتوزيع أمني 
نبيل، أما األغنية الثانية جاءت بعنوان «فقدت نفىس» هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، 
وتوزيع عمر صباغ. وثالث هذه األغنيات هي أغنية «أنا حرّة» وهي من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى 
العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما األغنية الرابعة فجاءت بعنوان «كفوكيم» وهي من كلمات وألحان آري جان، 
واملوزع املوسيقي آري جان ودياب. أما خامس هذه األغنيات كانت بعنوان «بالسالمة» وهي من كلمات عمر 
«متضايق  بعنوان  فكانت  السادسة  األغنية  أما  الخرضي،  عمرو  وتوزيع  الشاذيل،  عمرو  وألحان  عىل،  عبده 
يفارق» وهى من كلمات محمد أبو نعمة، والحان عزوف، وتوزيع عمر صباغ. أما سابع أغنية فجاءت بعنوان 
«مٌني ويف» وهي من كلمات عىل املوىل، وألحان صالح الكردي، وتوزيع تيم، واألغنية الثامنة اجت بعنوان «زى 
املعجرات»، وهي من كلمات محمد االياتي، وألحان أيمن ارتيست، وتوزيع بيدو ارتيست، أما األغنية األخرية 
فكانت أغنية «شايفة فيك» وهي تاسع أغنيات ألبومها الذي يحمل نفس اسم األغنية «شايفة فيك»، وهب 

من كلمات نادر عبد الله، وألحان رامي صربي.
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بغداد/ الزوراء: 
امس  إلكرتونيكس  جي  إل  أطلقت 
الرشق  أنحاء  جميع  يف  جديدة  حملة 
«الحصول  بعنوان  وأفريقيا  األوسط 
ملساعدة  الروعة»  من  املزيد  عىل 
املنزلية  مهامهم  تسهيل  عىل  األفراد 
، كجزء من   ThinQ باستخدام تطبيق 
األشخاص يف جميع  مهمتها ملساعدة 
أنحاء العراق عىل االرتقاء بحياتهم إىل 
 LG ThinQ حملة  تهدف  ذكي.  منزل 
إىل إثبات كيف أن التطبيق يوفر نظاماً 
رقمياً متطوراً ُيعزز الراحة باالستعانة 

بتقنية الذكاء االصطناعي. 
يأتي هذا يف عٍرص تحتل فيه املدن الذكية 
االستمتاع  لألفراد  يمكن  األسبقية، 
بطريقتهم  الرقمي  العالم  بمميزات 
الخاصة مع أحدث االبتكارات املنزلية.

أسلوب  بتحليل   ThinQ تطبيق  ويقوم 
مستخدميه  وتفضيالت  وعادات  حياة 
لتطوير وظائفه، وكلما زاد استخدامه، 
كلما توقع احتياجات املستخدم بشكٍل 
إىل توفري  النهاية  يؤدي يف  أفضل، مما 
ومتطورة  ُمخصصة  غامرة  تجربة 

بمرور الوقت.
حياة  تغيري   ThinQ لتطبيق  ويمكن 

يف  كلياً  مهامهم  وتسهيل  األفراد 
أنِك  مثالً  تخييل  املنزل.  أجزاء  جميع 
ذلك  وأثناء  ما،  حفلة  تستضيفني 
الغرفة  يف  لكن  الطعام،  تحرضين 
األخرى ضيف يتذمر من حرارة الجو. 
بينما  مالحظته  تجاهل  إىل  تضطرين 
تضعني الطعام يف الفرن، لكنه ما زال 
تشعرين  يجعلِك  الذي  األمر  منزعجاً، 
املطبخ  ترك  يمكنِك  ال  ألنه  باإلرباك 
دون رقابة لتعديل حرارة املكيف. لكن، 
يمكنِك   ،ThinQ تطبيق  باستخدام 
الحرارة  درجات  يف  التحكم  بسهولة 
للحفاظ عىل برودة املنزل وراحته حتى 
يتمكن الضيوف من االستمتاع بوقتهم 
تعدينها.  التي  اللذيذة  وبالوجبات 
وبمجرد االنتهاء والجلوس عىل طاولة 
اطالع  عىل  البقاء  يمكنِك  الطعام، 
الذكي.  منزلِك  أرجاء  يف  يحدث  بما 
التسلل  يحاول  مثالً  طفلِك  كان  فإذا 
الحلوى، فسوف  لتناول  الثالجة  داخل 
يرسل تطبيق ThinQ تنبيهاً إىل هاتفِك 
املحمول الذي يعمل بنظام Android أو 
iOS و LG TV ليخربِك بأن باب الثالجة 
مفتوح، حتى تتمكنني من اإلمساك به 

قبل أن يفسد أي طعام.

قال رجل األعمال األمريكي، إيلون ماسك، إن شبكة اإلنرتنت عرب األقمار الصناعية 
«Starlink» التابعة له «تعمل اآلن يف جميع قارات األرض، بما يف ذلك القارة القطبية 
القطبية  القارة  إىل  ملاسك  التابع  الفضائي   «SpaceX» انرتنت  ووصل  الجنوبية». 
اإلنرتنت  محطات  إحدى   «NSF» الوطنية  العلوم  مؤسسة  تخترب  حيث  الجنوبية، 
(القطب  أنتارتيكا  يف  ماكموردو  محطة  وتضم   .«Starlink» برشكة  الخاصة 
الجنوبي) ما يقرب من ١٠٠٠ شخص، يعيشون ويعملون هناك خالل فصل الصيف، 
الظروف  االعتماد عليه يف  الصناعية، ال يمكن  األقمار  إنرتنت عرب  بالفعل  ولديهم 
القاسية.ويوجد حاليا رابط ١٧ ميغابت يف الثانية إىل األبد، وفقا لربنامج الواليات 
أفضل،  اإلنرتنت  خدمة  ستكون   ،«Starlink» مع  ولكن  الجنوبي،  للقطب  املتحدة 
وليست غري مكتملة كما يف السابق. ويف وقت سابق، نرشت «SpaceX» بنجاح ٥١ 
قمرا صناعيا آخر من «Starlink» يف الفضاء، لتكمل مهمتها األربعني حتى اآلن هذا 

 «Starlink» تطلق أقمارا صناعية من «SpaceX» العام. وقال ماسك مؤخرا إن
كل ٥ أيام تقريبا، وتخطط إلطالق ١٠٠ مهمة مدارية يف عام ٢٠٢٣.

الحياة  عالمات  عن  «ناسا»،  وكالة  أجرتها  بحث  عملية  كشفت 
حتى  الواعدة  القرائن  بعض  عن  املريخ  كوكب  عىل 

الصخور  أن  والتحليل  الفحص  بعد  تبني  فقد  اآلن، 
لـ»ناسا»،  تابعة  التي عثرت عليها مركبة طوَّافة 

تحتوي عىل «مركبات عضوية جديرة بمزيد من 
الفحص واالهتمام».

فوهة  يف  املهمتني  العينتني  عىل  ُعثر  حيث 
استواء  خط  شمال  الواقعة  «جيزيرو» 

موقع  كانت  أنها  ُيزعم  والتي  املريخ، 
دلتا نهر منذ نحو ٣٫٥ مليار سنة، 

 The وذلك حسبما نرشت صحيفة
Times الربيطانية يف تقريرها.

من جانبه قال ديفيد شوسرت، 
جامعة  يف  الربوفيسور 

أنه  «أظن  بريكيل:  كاليفورنيا 
إن هاتني  القول بال حرج،  يمكن 

العينتني من أهم العينات التي قد نحصل 
عليها يف هذه املهمة». يف حني أشارت وكالة 

«بصمات  هي  عليها  املعثور  الجزيئات  أن  إىل  ناسا 
ب يمكن أن يكون  حيوية محتملة»، توصف بأنها «مادة أو مركَّ

الطوَّافة  هبطت  فيما  املايض».  يف  حياة  وجود  عىل  عالمة 
شباط  يف  املريخ  سطح  عىل   Perseverance «برِسفرينس» 
بأداة تعرف باسم «ِرشلوك» تستخدم  ٢٠٢١، وهي مزودة 
مطيافية  باستخدام  للحياة  الصالحة  البيئات  لفحص 
العضوية  املواد  عن  للبحث  «اللمعان»  وفحص  «رامان» 
 Raman & Luminescence for Organics & والكيميائية
Chemicals. ومع ذلك، ال ُيتوقع أن تتمكن هذه األدوات 
من تقديم دليل قاطع عىل وجود حياة سابقة يف املريخ أو 
غري ذلك.تعمل ناسا ووكالة الفضاء األوروبية عىل إنجاز 
لكي  األرض،  إىل  الواعدة  العينات  إلعادة  معقدة  مهمة 
يفحصها العلماء بأدوات ذات قدرات أعىل. يف سياق ذي 
صلة تعمل الطوَّافة «برِسفرينس» عىل استخراج عينات 
صغرية من الطني والحجر، وحفظها يف ٣٠ أنبوباً، كل 
جمع  الخطة  وتتضمن  تقريباً.  السيجارة  بحجم  منها 
املطاف وتحميلها عىل صاروخ  العينات يف نهاية  هذه 
ينقلها إىل مدار حول املريخ، لتلتقطها مركبة فضائية 
ما  وإذا سار كل يشء عىل  األرض.  إىل  أخرى وتجلبها 

يرام، فمن املمكن أن تصل يف عام ٢٠٣٣.
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مع أننا يف الغالب نتجنب الخوض يف قضايا وأمور يف الدين هي موضع خالف 
اىل دفن  نلجأ طواعية  ذلك  أجل تجنب  لكننا ومن  فقهي، عقائدي، مذهبي، 
رؤوسنا يف الرمال. املصيبة إننا نعرف أن مؤخراتنا مكشوفة تماما. مع ذلك 
نتواطأ حتى لو اختلفنا عىل هذه القضية أو تلك أو حتى لو «تذابحنا» وكثريا 
ما حصل ذلك يف التاريخ يف أن نبقي معادلة الرأس واملؤخرة هي التي تتحكم 
يف خطابنا.. ومن أجل االستمرار يف متوالية الرأس املدفون يف الرمال واملؤخرة 
أدونيس  يقول  مثلما  الجريء»  للعابر  أو  «للحظ  يجئ  من  لكل  املفتوحة 
مرة  التغطية  أجل  من  ومقوالت  أحاديث  ونحط»  «نجيب  جعلتنا  التي  هي 
ننسب  إننا  واألتعس  واألمر  األدهى  املرات.  كل  يف  والتدليس  مرة  التمويه  أو 
ما  نربر  لكي  الصحابة  أو  وسلم)  عليه  الله  (صىل  محمد  النبي  اىل  أحاديث 
أجل  ذلك من  اآلخرين. كل  أمام  نريد تربيره  ما  أو  به  نؤمن  ما  أو  به  نقوم 
تربير خيباتنا وبؤسنا.. دائما نريد حني نريد أن نربر أن «اختالف أمتي رحمة» 
وننسب هذا الحديث اىل النبي. هل يوجد أكثر من اختالف املسلمني من أبسط 
هذا  يف  الرحمة  أين  سنة؟   ١٤٥٠ منذ  الدين  يف  جوهرية  أكثرها  اىل  القضايا 
االختالف املزمن؟ مع ذلك وألننا نعرف جيدا أن كل ما نقوم به من فعل أيدينا 
نملك  ال  فإننا  عليه  نختلف  ما  غالبية  يف  الداللة  قطعية  نصوص  توجد  وال 
سوى أن نردد يف أحاديثنا وصلواتنا وأدعيتنا ربنا اكشف هذه الغمة عن هذه 
األمة؟ َمن هو املتسبب يف هذه الغمة سوانا نحن املسلمني من كال املذهبني، 
بقوم  ما  يغري  ال  الله  «إن  الكريم  القرآن  يف  يقول  وتعاىل  الله سبحانه  بينما 
حتى يغريوا ما بأنفسهم» «سورة الرعد آية ١١».    أين الرحمة يف الحروب 
بعض  امتألت  حيث  التاريخ  امتداد  عىل  املسلمني  بني  وقعت  التي  الطائفية 
الطائفي  التعصب  اىل  يقود  الذي  املذهبي  التعصب  نتيجة  بالسواد  صفحاته 
الذي ينتج بدوره األحقاد والبغضاء بني من يفرتض بهم يؤدون الصالة اىل 
ذات القبلة ويحجون اىل ذات البيت ويقرأون القرآن نفسه؟ ويف موازاة حديث 
حتى  بعضنا  مع  اختلفنا  كلما  نردده  آخر  قوال  نحتنا  رحمة  أمتي  اختالف 
«الخالف  مقولة  وهي  أخطرها  اىل  اليومية  حياتنا  يف  القضايا  أبسط  بشأن 
يف الرأي ال يفسد للود قضية».. من حيث املبدأ ال خالف عىل مبدأ الخالف يف 
الرأي بل األصح واألصوب أن تكون هناك خالفات يف الرؤى واألفكار واملناهج 
لكي تتغري الحياة نحو األفضل. كل األيديولوجيات مختلفة عن بعضها. بل 
قد تتضارب مع بعضها وربما تتحارب مع بعضها بدءا من الحروب الصليبية 
أيديولوجيات يف  أديان يف ظاهرها لكنها حروب  التي هي وإن كانت حروب 
الواقع اىل حروب املصالح سواء كانت من أجل التوسع أو من أجل املوارد أو 
سواها من املربرات.. لكن هل من مخرجات هذا الخالف بكل أنواعه أن يبقي 
الله  ألن  الناس  توحد  أن  ينبغي  من  وحدها  هي  التي  األديان  وقضية؟   ودا 
سبحانه وتعاىل أنزلها عىل البرش من أجل أن يتكاملوا ال أن يتحاربوا تحولت 
اىل ميادين رصاع وحروب مرة باسم الصليب   ومرة باسم رصاع الحضارات 
الحضارات».. وحيث  كتاب «صدام  الثقافات صموئيل هنتغتون صاحب  أو 
إن التكامل والتمام كان من نصيب الرسالة املحمدية وحدها كونها الرسالة 
الخاتمة فإنها وألسباب ال عالقة لها بأصل النص اإللهي تحولت لألسف اىل 
العصور عن  تغذيتها عرب  تمت  ورائها  طائل من  ال  طائفية  محور خالفات 
طريق النفخ بنار ما نرفضه جميعا وهو الفتنة مع أن الجميع يكاد يكون 
ضالعا بها بشكل أو بآخر.. ولعل السؤال الذي عجز الجميع عن اإلجابة عنه 
الدين  اكتمال  صعيد  عىل  القرآن  أورده  مما  فهمه  علينا  يجب  الذي  ما  هو 
وإتمام النعمة ..»اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعتمي ورضيت لكم 
اكتمل وبالنعمة  الذي  بالدين  املائدة ٣.. هل رضينا كمسلمني  دينا»  اإلسالم 
التي تمت؟ بالنسبة يل عىل األقل ال. ولهذا السبب راح تبقى الغمة فوق هذه 
األمة ونستمر يف الدعاء الذي ال يستجاب ألننا نريد من الله أن يغرينا، بينما 

املطلوب أن نغري نحن أنفسنا.
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إحدى  عرب  حرصياً  طرحه  عن  اإلعالن  بعد 
صناع  تراجع  املشفرة،  الرقمية  املنصات 
هيفاء  للنجمة  أوروبا»  «أشباح  فيلم 
فجأة  وأعلنوا  قرارهم،  عن  وهبي 
طرح الفيلم رسمياً يف دور العرض 
يف  األربعاء،  اليوم  السينمائي 
خصوصاً  جديدة،  مرتبكة  خطوة 
تمر  املرصية  السينما  إيرادات  أن 
بأقل معدل لها منذ بداية العام مع بدء 
العام الدرايس الجديد. الرشكة املنتجة لفيلم 
للفيلم،  الرسمي  الربومو  طرحت  أوروبا»  «أشباح 
السينما بعد عدة تأجيالت بسبب حبس منتجه  وأعلنت طرحه يف دور عرض 
محمد وزيري مدير أعمال هيفاء السابق، حيث كان من املقرر طرح الفيلم يف 
املايض، ولكن تم سحبه بطلب من هيفاء نفسها،  العام قبل  السينما  قاعات 
ثم أُعلن عن عرضه بموسم أفالم عيد األضحى، وتم سحبه مجدداً بحجة عدم 
الفيلم  طرح  الجاري  األسبوع  مطلع  وأُعلن  الفنية،  العمليات  بعض  اكتمال 
حرصياً عرب شبكة رقمية مشفرة. «أشباح أوروبا» تدور أحداثه يف إطار من 
الحركة واملغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما املرصية من 
تنجب ٦  دور زوجة  الرومانسية، من خالل  املشاهد  إىل بعض  باإلضافة  قبل، 
الزوجة  تكتشف  الفقر، وعندما  بسبب  منهم   ٣ لبيع  الزوج  ما يضطر  توائم؛ 
العديد من الرصاعات بني  الخارج، فتنشأ  إىل  األمر، تقرر ترك زوجها والسفر 

األشقاء يف املستقبل.

فيلم  الفتتاح  العكيس  العد  بدأ 

سلسة  يختتم  الذي  «الهيبة» 

مواسم الهيبة الخمسة يف صاالت 

يف  والعاملية،  العربية  السينما 

توزيع  يف  األكرب  هي  خطوة 

هذا  عىل  لبناني  سينمائي  فيلم 

املستوى العاملي والعربي الواسع، 

وصوالً إىل أمريكا وكندا وأسرتاليا 

صالة،  خمسني  من  أكثر  يف 

منها   العربية  الدول  معظم  ويف 

واإلمارات  والكويت  السعودية 

واألردن ولبنان ومرص وعمان 

والعراق  والبحرين  وقطر 

وسوريا والسودان وغريها...

مختلف  يف  الفيلم  ينطلق 

الصاالت السينمائية ابتداًء من 

ويسبقه  الحايل،  سبتمرب   ٢٩

بحضور  رسمية  افتتاحات 

عدة  يف  واملخرج  العمل  أبطال 

بلدان عربية.

الشعيبي  هيا  الكويتية  املمثلة  شاركت 
يد  عىل  ميكياج  لجلسو  خضوعها  متابعيها 
محرتف، يف بث مبارش عىل صفحتها الخاصة 

عىل موقع التواصل االجتماعي.
تعليقات  تقرأ  هيا  بدأت  الجلسة  وأثناء 

خالل  مبارشًة  تبكي  جعلها  ما  متابعيها، 
البث، فتأثرت باملحبة التي تلقتها منهم.

عىل  الفيديو  هذا  الرواد  تتداول  ما  ورسيعاً 
منصاتهم وتفاعلوا معه، كما أشادوا محبيها 
إنها شخصية حنونة،  قلبها، مؤكيدين  برقة 

سخر  البعض  أما  الحب،  معجبيها  وتبادل 
عىل  تمثل  أنها  معتربين  هذا،  ترصفها  من 
لها،  االنتباه  ولجلب  الجدل،  لتثري  الجمهور، 
من  «فكوها  قائلني:  محبيها  عليهم  لريد 

رشكم».

بعد أن ودّع الثنائي سينتيا سامويل وآدم بكري عزوبيتهما 
يف حفل زفاف ضخم أقيم يف قربص وحرضه أفراد أرستها 
وعدد كبري من أصدقائهما، توّجه الثنائي اىل جزر املالديف 
لقضاء شهر العسل وتحديداً يف منتجع وسبا تاج إكزوتيكا 

السياحي.
وكانت سينتيا قد عّربت عىل صفحتها الخاصة عىل موقع 
انستغرام عن سعادتها الكبرية بهذه التجربة التي وصفتها 

بـ «الرائعة واالستثنائية».
التواصل  مواقع  عرب  متابعيها  سينتيا  شاركت  وقد 
العسل  شهر  من  وفيديوهات  صور  مجموعة  االجتماعي 
عند  مميزة  بطريقة  استقبالهما  تم  حيث  وصولهما  منذ 

الوصول إىل املنتجع.
مثل  املنتجع  يف  مائية  نشاطات  بسلسلة  الثنائي  قام  كما 
ظهر  حيث  وغريها،  والغطس  الدالفني،  مع  السباحة 
العروسان وهما يستمتعان بوقتهما عىل الشاطئ ووسط 

البحر يف لقطات رومانسية.

األول  املعرض  فنلندا،  األسبوع يف  نهاية هذا  بيت يف  براد  األمريكي  النجم  افتتح 
«سارة  متحف  أمينة  سويكونن،  ساريان  وقالت  بنفسه.  أنجزها  ملنحوتات 
البالد،  يف  مدينة  كربى  ثالث  تامبريي،  يف  للفنون»  هيلدين 
لوكالة فرانس برس «كان األمر مثريا ورائعا». وللمرة 
علّم  «الذي  عاما   ٥٨ البالغ  املمثل  عرض  األوىل، 
مشرتك  معرض  يف  أعمال  تسعة  بنفسه»  نفسه 
هاوسيغو  توماس  الشهري  الربيطاني  الفنان  مع 
ونجم الروك األسرتايل ِنك كايف، وهو أيضا مبتدئ 
بني  ومن  املتحف.  أوضح  ما  عىل  النحت،  عالم  يف 
املقولب «تصور  الجص  لوحة من  بيت  براد  أعمال 
معركة باألسلحة النارية» باإلضافة إىل مجموعة من 
املنحوتات املصنوعة من السيليكون عىل شكل منازل كل 
منها يحمل آثار ذخرية من عيارات مختلفة. وقد 
حرض بيت افتتاح املعرض فيما شّكل مفاجأة 
لدولة الشمال التي نادرا ما يزورها نجوم 
مشاركته  تعلن  لم  إذ  هوليووديون، 
«ييل»  لقناة  املمثل  مسبقا.وقال 
التلفزيونية الفنلندية السبت 
«بالنسبة إيلّ وإىل ِنك، إنه 
وتجربة  جديد  عالم 
ف  ضا وأ . « ىل و أ
إيلّ،  «بالنسبة 
األمر  يتعلق 
مل  لتأ با
 . تي ا لذ ا
باملكان  يتعلق 
يف  فيه  أخطأت  الذي 

عالقاتي وأين أخطأت».


