
بغداد/ الزوراء: 
حـددْت وزارة الرتبية، امـس األربعاء، 
سـنوات الرسـوب يف املدارس املسائية 
والسـادس  املتوسـط  الثالـث  للصـف 
االعدادي، فيما اعلنت انطالق امتحانات 
الدور الثاني لطلبة السـادس اإلعدادي.
وذكر بيـان للـوزارة تلقته ”الـزوراء“ 
انها ”اصدرت تعليمات تخص سـنوات 
الرسـوب يف املـدارس املسـائية للصف 
الثالـث املتوسـط والسـادس االعدادي 
للعام الدرايس 2022 – 2023“.وأوضح 
البيان، ان ”التعليمات نصحت عىل عدم 
السـماح للطلبة الذين رسـبوا سـنتني 
متتاليتـني يف الصـف الثالث املتوسـط 
والسـادس االعدادي باملدارس الثانوية 
الـدوام  واملهنيـة)  (العامـة  النهاريـة 
سـنة ثالثـة يف تلـك املدارس ويسـمح 
لهم الدوام يف املدارس املسـائية وتكون 
سنة الرسـوب فيها سنة واحدة فقط“ 
.وأضـاف، ”يحق لطلبة الصفني الثالث 

املتوسط والسادس االعدادي يف املدارس 
الثانويـة املسـائية (الراسـبني) للعام 
واالعـوام   ،2022  –  2021 الـدرايس 
السابقة التقديم لالمتحانات الخارجية 
2023“.يف   –  2022 الـدرايس  للعـام 
غضون ذلك، أعلنت وزارة الرتبية، امس 
االربعاء، انطالق امتحان ”الدور الثاني“ 
لطلبة السادس اإلعدادي بفروعه كافة 
للعـام الدرايس 2021 – 2022. وذكرت 
الوزارة يف بيان لها تلقته ”الزوراء“: انها 
”وضعت خطة لتوفري البيئة والحماية 
املناسـبة داخـل قاعـات االمتحان ويف 
أداء  الطلبـة مـن  لتمكـني  محيطهـا؛ 
امتحاناتهم بسـهولة ويرس ، بدون أي 
معوقات“.وأضافت، إن“ الوزارة جهزت 
اللوجسـتية والفنية كافة  املستلزمات 
للقاعـات االمتحانية، فضالً عن توجيه 
رؤساء املراكز االمتحانية التخاذ األمور 
الكفيلـة بتوفـري املناخ الهـادئ واآلمن 

للطلبة خالل فرتة أداء االمتحانات“ .

بغداد/ الزوراء:
قطـع  إطـالق  التجـارة،  وزارة  أعلنـْت 
وتجهيـز الوجبـة الثامنـة مـن مفردات 
السـلة الغذائيـة اعتبـارا مـن يـوم غـد 
الخميس.وذكـرت الـوزارة يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: أن ”الرشكة العامـة لتجارة 
املواد الغذائية أنهت اسـتعداداتها الفنية 
واإلدارية السـتالم املواد املوردة لحسـاب 
السـلة الغذائية يف مخازنها التي ستوزع 
عىل جميـع املشـمولني بنظـام البطاقة 
التسـويقية  الخطة  التموينية، وحسـب 
للتجهيـز التـي أعدتهـا الرشكـة وبـدءا 
مـن املناطق األكثـر فقـرا وتتبعها بقية 
املناطـق“. ودعـا البيـان، ”وكالء املـواد 
الغذائيـة ملراجعة مراكـز القطع يف بغداد 
حصـص  قطـع  لغـرض  واملحافظـات 

املواطنني وفق جداول القطع“. من جانبها 
اكـدت مدير عام رشكة املواد الغذائية ملى 
املوسـوي وفقاً للبيان انه ”سيتم تجهيز 
املواطنـني باملـواد دفعة واحـدة وبنفس 
الوقت بدون تأخري أو نقص يف اي مادة“. 
وأشارت املوسوي اىل ان ”الرشكة ستقوم 
ببيع مادة الطحني عالمة (داس) وحليب  
البيـع  بطريقـة  الفرنـيس  (دوفيـالك) 
املبارش للمواطنني، وبأسعار تنافسية من 
خالل مراكز البيع يف بغـداد واملحافظات 
بالتزامـن مع بدء عمليـة القطع“. ودعا 
البيان ”املواطنـني للتبليغ عن املخالفات 
عـرب الخطوط السـاخنة املعلنـة أو عرب 
موقــع الفيس بوك الرسـمي للوزارة او 
الرشكــة او التقديم عبــر رابط خدمة 

((راقبني )) االلكرتونية“.

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس ائتالف النرص حيدر العبادي، 
أن ال بديـل لحل األزمة يف العراق سـوى 
وطنيـة  دسـتورية  لتسـوية  الذهـاب 
لتحقيق مصلحـة الوطن.وقال العبادي 
يف تغريـدة عىل حسـابه بموقـع تويرت، 
تابعتهـا ”الـزوراء“: انـه ”مـن ال يريد 
حل األزمـة يعتـاش عليهـا، ومن يحل 
األزمة بأزمة ُيجذر األزمات، ومن يفكر 
بالغلبـة أو يتجاهـل الواقـع أو يخاتـل 
ويناور، سـيتحمل مسؤولية االنهدام“.

وأضاف، أنه “ال بديل عن تسوية وطنية 
دسـتورية محل اتفاق القـوى الفاعلة 

ملصلحـة الوطـن واملواطنني، وهـذا ما 
دعـوت له وأعمـل عليه، لحفـظ العباد 

والبالد“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة االنواء الجوية، حالة الطقس 
لليومـني املقبلني، فيمـا توقعت انخفاض 
درجـات الحـرارة وحـدوث زحـات مطر.
وذكرت الهيئة يف بيان : أن“ طقس العراق 
لليوم الخميس يف املنطقة الوسـطى غائم 
جزئـي مـع تصاعد الغبـار، امـا درجات 
الحـرارة فانهـا تنخفض قليـًال عن اليوم 
املناطـق  ”طقـس  ان  مبينـة  السـابق“، 
الشـمالية غائم جزئي وأحياًنـا غائم مع 
تساقط زحات املطر تكون رعدية أحياًنا، 
ودرجات الحرارة تنخفض قليًال عن اليوم 

السابق“.وأضافت، أن ”املنطقة الجنوبية 
فـان الطقس سـيكون غائًمـا جزئيا مع 
تصاعد الغبار، ودرجـات الحرارة مقاربة 
لليـوم السـابق“، مشـرية اىل أن“ طقـس 
يـوم غد الجمعة للمناطق الوسـطى فانه 
سيكون صحوًا مع بعض الغيوم، ودرجات 
الحرارة تنخفض قليال عن اليوم السابق“.
وتابعت: ”طقس املناطق الشـمالية غائم 
جزئـي، ودرجات الحـرارة تنخفض قليًال 
عن اليوم السـابق“، الفتة اىل أن ”املناطق 
الجنوبية سـيكون طقسـها غائم جزئي، 

ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق“.

طرابلس/متابعة الزوراء:
 طالـَب قائـد الجيش الوطنـي الليبي 
املشـري خليفـة حفرت الشـعب الليبي 
واالنتفاضـة  الشـارع  إىل  بالخـروج 
الحاليـة  السياسـية  الطبقـة  ضـد 
التـي أثبتت فشـلها، مؤكـدا جهوزية 
الجيش ملساندة كل التحركات، وسط 

تساؤالت بشأن إمكانية تحرك القوات 
الليبيـة إلنهـاء سـيطرة امليليشـيات 
عىل طرابلـس واملنطقـة الغربية وما 
تخلفـه مـن اضطـراب وفوىض.ودعا 
خليفـة حفـرت يف كلمـة ألقاهـا أثناء 
زيارتـه ملدينة ”غـات“ بأقىص جنوب 
غـرب البـالد، القـوى املدنيـة يف ليبيا 

إىل ”جمـع شـتاتها وتقـدم الصفوف 
السـتعادة الوطن وكرامتـه“، معتربا 
أن البـالد ”انزلقـت إىل نفق مظلم عىل 
يد السياسـيني واملتصارعني من عبدة 
الكرايس“.وتابـع حفرت ”لـم يبق من 
خيار إال انتفاضة وثورة الشـعب عىل 
الواقـع املزري الـذي تعيشـه البالد“، 

موضحـا أن ”معركـة الشـعب هـي 
معركـة تحريـر شـامل ضد الفسـاد 
والعبث السـيايس، وال بد من خوضها 
شـعبا وجيشـا“.وأكد قائـد الجيـش 
الوطنـي الليبـي يف ذات الوقـت عـىل 
الشـعب  الجيـش لحماية  ”جاهزيـة 
وقواه الوطنيـة واملدنية الحية“. وهو 

ما فرسه مراقبون بنية القوات الليبية 
يف إطـالق عمليـة عسـكرية لتخليص 
ليبيـا واملنطقـة الغربيـة من سـطوة 
اسـتمرار  مـع  خاصـة  امليليشـيات، 
التقاتـل بـني املجموعات املسـلحة يف 

العاصمة.

بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيس مجلس الـوزراء مصطفى 
الكاظمي، مـع الرئيس اإليراني إبراهيم 
رئيـيس التعـاون الثنائـي ، وفيمـا أكدا 
أهمية ترسيع العمل باالتفاق املربم بني 
البلدين بشـأن معالجـة تحديات املناخ، 
شـدد رئيس الـوزراء ونظـريه اللبناني 
تعزيـز  اهميـة  عـىل  ميقاتـي  نجيـب 
سياسة الحوار والتهدئة ملواجهة ازمات 

املنطقـة، يف حـني كمـا بحث مـع ملك 
األردن عبـد الله الثانـي، التحضري لعقد 
مؤتمر بغداد ٢ للتعاون والرشاكة. وذكر 
املكتب االعالمـي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء»: ان «رئيـس مجلـس 
الـوزراء مصطفـى الكاظمـي، التقـى 
رئيـس الجمهورية اإلسـالمية اإليرانية 
إبراهيـم رئيـيس، عـىل هامـش أعمال 
الجمعية العامة لألمـم املتحدة املنعقدة 

يف نيويورك، حيث بحثا العالقات الثنائية 
بـني البلدين، وسـبل تعزيزها، وناقشـا 
أبـرز القضايـا اإلقليميـة ذات االهتمام 
املشـرتك». وأضـاف، أن «اللقـاء تطرق 
إىل دور العـراق البـارز يف تحقيـق أمـن 
املنطقة واستقرارها، عرب حل الخالفات 
بني الدول باالعتماد عىل سياسة الحوار 

والتهدئة، وتقريب وجهات النظر.

بغداد/متابعة الزوراء:
َتعليقـاً عـىل إعالن الرئيـس الـرويس فالديمري 
بوتـني، التعبئـة الجزئيـة يف البـالد، وتلويحـه 
بأسلحة الدمار الشامل رداً عىل «ابتزاز الغرب» 
لبالده يف مـا يتعلق بالرصاع الرويس األوكراني، 
وفيمـا اعتـربت املفوضيـة األوروبيـة، الـذراع 

التنفيذيـة لالتحـاد األوروبي، أن تلـك القرارات 
والترصيحات تنم عن يأس، داعية موسـكو إىل 
وقـف تلـك «املقامـرة النووية املتهـورة»، حذر 
الرئيـس األوكراني فولدومري زيلينسـكي الدول 
الغربيـة، مـن الخضوع البتزاز سـيد الكرملني.
الخارجيـة  السياسـة  باسـم  املتحـدث  ورأى 

للمفوضيـة األوروبيـة، بيرت سـتانو، أن إعالن 
بوتـني، التعبئـة للجيش تظهر يأسـه، عىل حد 
وصفه.كما أضاف يف ترصيحات صحفية، امس 
األربعـاء، أن «قـرار الرئيس الـرويس يظهر أنه 
ليـس مهتما سـوى بمواصلة حربـه املدمرة»، 
مشـرياً إىل أن هـذا القرار سـتكون لـه عواقب 

مـن جانـب االتحـاد األوروبي.أما يف مـا يتعلق 
باالسـتفتاءات، فقال إن االتحاد لن يعرتف أبداً 
بما يسـمى اسـتفتاءات «الكيانات املزعومة»، 
مؤكداً أنه يتمسـك بسـيادة أوكرانيا عىل ترابها 

بما فيه األرايض التي تسيطر عليها روسيا.
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نيويورك/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس األمريكي جو بايدن أنه ال يجب خوض أي 
حرب نووية يف العالم، مشـرياً إىل أن الرئيس الرويس 
فالديمري بوتني، هدد أوروبا بالسالح النووي، واصفاً 
إعالن موسـكو للتعبئة لزيادة هجومها عىل أوكرانيا 
بــ ”األمر الفاضح“.وأضـاف يف كلمة أمام الجمعية 
العـام لألمم املتحـدة يف نيويورك، امـس األربعاء، أن 
”العالم يواجه تبعات حرب بوتني يف أوكرانيا“.وأشار 
بايدن إىل أن بالده حذرت من غزو روسيا ألوكرانيا قبل 
أن يبدأ، متهماً موسـكو بارتكاب مجازر وانتهاكات 
يف أوكرانيا.وقـال إن روسـيا انتهكـت ميثـاق األمم 

املتحدة، وإن واشـنطن والـرشكاء والحلفاء يعملون 
ملنعها من االعتداء عىل دول الناتو.

بغداد/ الزوراء:
قفزْت أسـعار النفط بأكثر من اثنني باملئة امس 
األربعـاء بعـد أن أعلن الرئيس الـرويس فالديمري 
بوتـن تعبئة جزئيـة للجيش بما يشـكل تصعيدا 
للحرب يف أوكرانيـا ومما أثار مخاوف من حدوث 
املزيـد مـن النقـص يف إمـدادات النفـط والغاز.

وارتفعـت العقود اآلجلة لخـام برنت 2.66 دوالر 
أو 2.9 باملئـة إىل 93.28 دوالر للربميـل بحلـول 
السـاعة 0738 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 
العقـود  السـابق.وزادت  اليـوم  يف  دوالر   1.38
اآلجلـة لخام غرب تكسـاس الوسـيط األمريكي 
2.42 دوالر أو 2.88 باملئة مسـجلة 86.35 دوالر 
للربميل.وتعرضت أسـعار النفـط لضغوط خالل 

األسـابيع املـايض، بسـبب قـوة الـدوالر وتوقع 
املسـتثمرين بقيـام البنوك املركزية حـول العالم 
برفع أسـعار الفائدة لكبح التضخم.ومن املرجح 
أن يرفـع االحتياطـي الفيـدرايل أسـعار الفائدة 
بمقدار 75 نقطة أسـاس أخـرى لكبح التضخم. 
وتلقـي هذه التوقعـات بثقلها عىل األسـهم التي 
غالبا ما تتحرك جنبا إىل جنب مع أسـعار النفط. 
كما سـتعقد بنوك مركزية أخرى اجتماعات هذا 
األسـبوع ومنها بنك إنجلرتا.وأظهرت وثيقة من 
تحالف ”أوبـك+“ أن املجموعة لم تحقق األهداف 
الخاصة بإنتاج النفط يف أغسطس، بعجز مقداره 
3.583 مليـون برميل يوميا يمثل نحو 3.5 باملئة 

من الطلب العاملي عىل النفط.
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الزوراء/مصطفى فليح:
كشـفْت مديريـة الرشطـة املجتمعية 
التابعة لوزارة الداخلية اسـباب تنامي 
ظاهرة االبتزاز االلكرتوني يف العراق ويف 

حني حددت اكثـر الفئات التي تتعرض 
لالبتزاز والعقوبة القانونية شددت عىل 
رضورة القيام  بثورة توعية يشرتك فيها 
جميع الجهات الحكومية واالجتماعية 

واعـالم  مديرعالقـات  املختصة.وقـال 
الرشطة املجتمعية،عبد الحافظ هادي، 
يف حديث لـ»الزوراء» ان «السـبب االول 
هـو االميـة االلكرتونيـة لـدى غالبيـة 

الشـعب العراقي وخاصة فئة الشـباب 
املراهقني وعدم وجود رقابة من االرسة 
و التعويـل عىل العالقـات القائمة عىل 
الفضـاء االلكرتونـي»، مشـريا اىل ان» 

اكثر ضحايا االبتزاز االلكرتوني من فئة 
االناث رشيحة النسـاء ما بني عمر ٢٢ 

اىل ١٥ وحتى دونها».
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بغداد/ الزوراء:
مع  األعرجي  قاسم  القومي  األمن  مستشار  ناقَش 
السفري املرصي وليد محمد إسماعيل، امس األربعاء، 
التعاون بني بغداد والقاهرة يف مجال مكافحة  آفاق 
اإلرهاب.وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن القومي 
يف بيان تلقته «الزوراء»: إن «األعرجي استقبل بمكتبه 
السفري املرصي يف بغداد وليد محمد إسماعيل، وبحثا 
املنطقة،  يف  واألمنية  السياسية  األوضاع  مستجدات 
فضال عن بحث تعزيز العالقات بني البلدين والشعبني 
آفاق  للبيان  وفقاً  أيضا  اللقاء  الشقيقني».وناقش 
مجال  يف  والسيما  والقاهرة،  بغداد  بني  التعاون 

مكافحة اإلرهاب وتبادل املعلومات.
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بغداد/ الزوراء:
أصدرت املحكمة االتحادية، امس األربعاء، 
قراراً بالغاء تكليف وزير النفط احسان عبد 
الجبار بمهام ادارة رشكة النفط الوطنية، 
فيمـا اسـتدعت محكمة اسـتئناف الكرخ 
مديـر سـلطة الطـريان ورشكات اجنبية.
وقالـت املحكمة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
انها ”حكمت بعدم صحة الفقرتني ( 2) و 
(3) من قراري مجلس الوزراء رقم (109) 
لسـنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021 
والغائها الخاصني بإكمال خطوات تأسيس 
رشكة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط 

( احسان عبد الجبار ) برئاستها“.
واضافت ان ”املحكمة رأت:

1 - ان عدم ايجاد السـبل الكفيلة للحفاظ 
عىل املال العام الـذي يمثل يف حقيقته ملك 

لجميـع ابنـاء الشـعب مـن قبـل الجهات 
املكلفـة قانوناً بذلـك يمثل خرقـاً ألحكام 
وان  الدسـتور  مـن   ( اوالً   /  27  ) املـادة 
عـدم تحقيق ذلـك يؤدي اىل غيـاب العدالة 
االجتماعية وغيـاب االنتماء الوطني تجاه 

الدولة . 
2 - ان عدم صيانة املال العام يؤدي اىل عدم 
قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً  ملا 
هو مرسـوم لهـا يف املـواد ( -29 36 ) من 
الدستور .يف غضون ذلك، استدعت محكمة 
تحقيـق الكـرخ، مديـر سـلطة الطـريان 
العراقـي و رشكة G4S ورشكة بزنس انتل 
الكندية.وقـال مصدر قضائي ان ”محكمة 
تحقيـق الكـرخ اسـتدعت مديـر سـلطة 
الطـريان العراقـي و رشكـة G4S ورشكة 

بزنس انتل الكندية“.
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بغداد/ الزوراء:
قرَر صندوق اإلسكان التابع لوزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة، امس األربعاء، 
إلغاء معاملة صحة الصدور.وذكر املكتب اإلعالمي للصندوق يف بيان تلقته «الزوراء»: 
أنه «بالنظر لتوجيه األمانة العامة ملجلس الوزراء بخصوص اعتماد النظام اإللكرتوني 
الوطني إللغاء  (املرشوع  الحكومية  الجهات  الصادرة من  الرسمية  املستندات  لحفظ 
معاملة صحة الصدور) قرر صندوق اإلسكان العراقي بدء العمل بإلغاء صحة الصدور 
من املعامالت اإلقراضية مع الدوائر التي دخلت ضمن املرشوع الوطني إللغاء معاملة 
صحة الصدور ومنها دائرة التسجيل العقاري».وأشار البيان إىل، أن «العمل بهذا النظام 
سيكون اعتباراً من يوم األحد املوافق ٢٥/ ٩/ ٢٠٢٢»، مبيناً، أن «هذه الخطوة تهدف 

اىل التخفيف عن كاهل املواطن».
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الزوراء/ حسني فالح:
عّد مراقبون للشـأن السـيايس العراقي، 
اجتماع مرشـح االطار التنسيقي محمد 
شـياع السـوداني مع عدد مـن النواب يف 
الربملـان محاولة مـن االطار التنسـيقي 
لجـس نبض الشـارع والصدريـني، فيما 
اسـتبعدوا تشـكيل الحكومـة مـن دون 

حصول توافق مع التيار الصدري.
وقال اسـتاذ العلـوم السياسـية الدكتور 
عصـام الفيـيل يف حديـث لـ»الـزوراء»: 
انه مـن الناحية العمليـة اجتماع النواب 

مـع مرشـح االطـار التنسـيقي محمـد 
السـوداني ال يعـد اي اهميـة كونـه اىل 
االن لـم يتم تعيني الكتلـة االكرب، ولم يتم 
اختيار رئيس الجمهوريـة ليكلف الكتلة 
االكـرب، يف هذا املوقف اعتقد يمثل شـكل 
من اشـكال محاولة بعث رسالة اعالمية 
اىل القوى السياسـية باننا لدينا مسـاحة 

من القبول.
واضـاف: ان الالفـت للنظـر ان ال نـواب 
االكـراد  النـواب  وال  السـيادة  تحالـف 
حارضون اضافة اىل ان مجمل الحارضين 

ال يتعدى عددهم الـ ٢٠ او ٣٠ شـخصية 
معظمهـم مـن دولـة القانـون، مؤكـدا 
ان هنـاك انشـطارات واضحـة يف االطار 

التنسيقي.
وتابع: اعتقـد ان هذا االجتماع لم يجِر ال 
يف القاعـة الدسـتورية وال حتـى يف قاعة 
الربملان وانما جرى ربما يف باحة املجلس، 
مبينـا ان ما جرى اليوم هـو ربما االطار 
قد ابلغ السـوداني بانه عليـك ان تتحرك 
وتكرس  حالة الجمود الشـخيص وهذا ما 

جعله يتحرك.

واشـار اىل ان الطـرف االكثـر معني بهذا 
املوضوع هـو التيار الصدري وبالتايل من 
يريد ان يخلق تفاهمات حقيقية وعالجية 
عليـه ان يذهـب اىل الطـرف الـذي يمثل 
اشـكالية معه، وليس مـع اطراف اخرى 

هي باالساس تؤيد االطار التنسيقي.
واكـد الفييل، ان هذا التحـرك ربما يكون 
نوعا من رسـالة االطمئنان النفيس الذي 
يبعثه االطار لنفسـه باننا لدينا  مساحة 

يف الرغبة والحضور.
من جهته قال الباحث السيايس عيل بيدر 

يف حديث لـ»الزوراء»: انه عىل ما يبدو ان 
قوى االطـار التنسـيقي ارادت ان تجس 
النبض داخل املشـهد السـيايس وتحاول 
تحريك الجموع بهذه الخطوة التي تشري 
اىل ارصارها وتمسـكها بهذه الشخصية 
التي تعتـرب افضل خيارات االطار يف هذه 
املرحلة والتي سوف تحظى بقبول شعبي 
وسـيايس، اما السـيد الصدر واطروحاته 
فهو يذهب باتجاه رفض اي مرشـح من 
قوى االطار التنسيقي ويرص عىل االبقاء 

للكاظمي».

واضاف، انه حتى  لو اتيحت للسيد الصدر 
فرصـة ان يختار بنفسـه شـخصية من 
قـوى االطار  لن يوافق عـىل هذا العرض 
وبالتايل تبقى االزمة السياسية مستمرة، 
مؤكـدا انـه البد  مـن ان تميض سـفينة 
العملية السياسـية اىل االمام و ان تشكل 
حكومـة والبـد ان تقر موازنـة، حيث ان 
التعطيل ليس مـن مصلحة احد، والدولة 
هي املترضرة واملواطن هو من يدفع ثمن 
االخفاق السـيايس والرهان عـىل عملية 

فرض االرادات اصبحت من املايض.

اما املحلل السيايس عبد الرحمن الجبوري 
فقد ذكر يف حديث لـ»الزوراء»: شـخصيا 
ارى ماقـام به السـوداني طبيعيـا جدا، 
السـيما انه تم ترشيحه من الكتل االكرب، 
وعليه إن يبدأ بتسـويق نفسه وبرنامجه 

الكرب عدد من النواب والكتل.
خطـوة  هـذه  ان  اعتقـد  ال  واضـاف: 
اسـتفزازية يف النهايـة سـيكون هنالـك 
رئيس وزراء للحكومة العراقية ومن حق 
الصدريني الرد سواء بالرفض واالحتجاج 

الشعبي.

الزوراء/مصطفى فليح:
الرشطـة  مديريـة  كشـفْت 
املجتمعية التابعة لوزارة الداخلية 
اسـباب تنامـي ظاهـرة االبتزاز 
االلكرتونـي يف العـراق ويف حـني 
حـددت اكثر الفئات التي تتعرض 
القانونيـة  والعقوبـة  لالبتـزاز 
شددت عىل رضورة القيام  بثورة 
توعية يشرتك فيها جميع الجهات 
الحكومية واالجتماعية املختصة.  
وقال مديرعالقات واعالم الرشطة 
املجتمعية،عبد الحافظ هادي، يف 
حديث لـ»الـزوراء» ان «السـبب 
االول هو االميـة االلكرتونية لدى 
غالبية الشـعب العراقي وخاصة 
فئـة الشـباب املراهقـني وعـدم 
وجود رقابة من االرسة و التعويل 
عىل العالقات القائمة عىل الفضاء 
االلكرتوني»، مشـريا اىل ان» اكثر 
االلكرتوني من  االبتـزاز  ضحايـا 
فئة االناث رشيحة النساء ما بني 

عمر ٢٢ اىل ١٥ وحتى دونها». 
ولفـت اىل ان « االعالم اليوم  تقع 
عليه مسـؤولية يف تسليط الضوء 
عـىل هكـذا جرائـم تهـز كيـان 
املجتمع العراقـي املعروف بكونه 
مجتمعا فيه عادات وتقاليد وكثري 
االلكرتوني  االبتـزاز  من ضحايـا 
مـن النسـاء والفتيـات يتخوفن 
مـن الشـكوى او مصارحة االهل 
للمبتـز والذي  وبالتـايل يخضعن 

مبالـغ  بطلـب  ابتـزازه  يكـون 
مالية او قضايا تتعلق بامور غري 
اخالقية»، الفتا اىل ان « كشف ذلك 
قد يعرض حيـاة الضحية للخطر 

او للتضييق او التعنيف». 
واشـار اىل اننـا «نحتـاج اىل ثورة 
الجهـات  فيهـا  تشـرتك  توعيـة 
الحكوميـة املختصة مع الرشطة 
االرسة  كحمايـة  املجتمعيـة 
العشـرية  و  واالعـالم  والطفـل 
ورجـال ديـن» معلـال ذلـك بـان 

االبتـزاز «كان عبـارة عن حاالت 
لكنـه االن تحـول اىل ظاهرة رغم 
جهـود الرشطة املجتمعية واالمن 
مكافحـة  ومديريـة  الوطنـي 
الجرائـم االلكرتونيـة التي ترصد 
الكثـري مـن املجرمني لكـن تبقى 
القضيـة يف عـزوف الضحايا عن 

الشكوى خوفا من العواقب». 
وعن اليـة التعامل اوضح «تصلنا 
مناشـدات عـرب الخط السـاخن 
للرشطـة املجتمعيـة ٤٩٧ او عن 

طريـق مراسـلة صفحة الرشطة 
العراقيـة عـىل عـىل  املجتمعيـة 
الفيسبوك واكثر الضحايا يعرفون 
الشـخص الذي يقـوم بابتزازهم 
نتيجـة العالقـات القائمـة عـرب 
مواقع التواصل االجتماعي وهناك 
امـا تهكـري  يتورطـون فيكـون 
للحساب ويف كثري من االحيان عن 
طريق ارسـال الضحيـة لصورها 
اىل املبتـز الذي يسـتغلها»مضيفا 
ان «دورنـا هـو التحـرك تجـاه 

الشخص املبتز».
 وبـني ان «النصف االول من هذه 
السـنة كان عدد الحاالت التي تم 
معالجتها من قبـل الرشطة اكثر 
مـن ٧٥٠ حالة تم حلهـا واتخاذ 
االجراءات الالزمة بحق املبتزين».

 وعن انواع املبتزين اوضح « هناك 
ابتزاز نسـاء لرجال وكذلك ابتزاز 
االطفال وابتزاز امرأة المرأة لكنها 
حاالت ال تذكر امام ابتزاز الرجال 
للنساء كما ان هناك ابتزازا عراقيا 
اىل اجنبي او اجنبية خارج العراق 
وترسل لنا مناشدات يتم التعامل 

معها».
 واشار اىل ان» الرشطة املجتمعية 
قطعت شوطا يف هذا املجال وهي 
تعمـل عـىل جانبني همـا  جانب 
التوعيـة بدوائر الدولـة والكليات 
املتوسـطة  االعداديـة  واملـدارس 
كذلك عقد ندوات حتى مع شيوخ 

العشائر».
الثانـي  الجانـب  «امـا  وتابـع 
هـو الجانـب الردعـي باالجـراء 
القانونـي رغم عدم اقـرار قانون 
الجرائـم االلكرتونيـة مـن قبـل 
مجلس النـواب لكن تكيف بعض 
املواد وفق قانون العقوبات حيث 
تصـل العقوبـة اىل سـبع او ثالث 
سـنوات او سـنة حسـب  نـوع 
االبتزاز والتهديد الذي يتعرض له 

الضحية».
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(إعالن بـدء التحقيقات لغرض تمديد فرض التدابري الوقائية تجاه املسـتوردات من منتج 
االنابيب املعدنية مغلونة وغري ملغونة (مربع- مدور- مستطيل) يف السوق العراقي)

اسـتنادا ألحكام قانون حماية املنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ وتعليمات تنفيذه 
رقم (١) لسنة ٢٠١١ قرر السيد وزير الصناعة واملعادن املوافقة عىل بدء التحقيقات لغرض 
تمديـد فرض التدابري الوقائية تجاه املسـتوردات من منتج االنابيـب املعدنية مغلونة وغري 

ملغونة (مربع - مدور -مستطيل) وفق البيانات التالية:
١- مقدم طلب التمديد : رشكة كريم محمد مام نوح والرشكات املؤيدة لها.

٢- املنتـج املسـتورد محل التمديـد : انابيب معدنية مغلونة وغري مغلونـة (مربع – مدور- 
مستطيل).

٣- نوع التدبري الوقائي املعني بالتمديد : فرض رسم كمركي اضايف بمقدار ١٥٪ عىل منتج 
االنابيب املعدنية املغلونة وغري املغلونة (مربع - مدور - مستطيل).

٤- البند الكمركي محل التطبيق : (٧٢١٦٥٠٢٠).
٥- نوع املمارسة الضارة يف التجارة الدولية: ( تزايد غري مربر بالواردات يف االسواق العراقية 

من االنابيب املعدنية املغلونة وغري املغلونة (مربع - مدور - مستطيل).
٦- مناشئ الدول املنافسة للمنتج محل البحث : (ايران , تركيا) ومناشئ لدول اخرى.

٧- الجهة املختصة : دائرة التطوير والتنظيم الصناعي يف وزارة الصناعة واملعادن.
٨- االسـاس الـوارد يف طلب التمديد : اسـتمرار الزيـادة غري املربرة يف اسـتريادات االنابيب 
املعدنية املغلونة وغري املغلونة (مربع - مدور - مستطيل) املنافس للمنتج املحيل واستمرار 
حصول الرضر الجسـيم للصناعة املحلية جراء هذا التزايد وحاجـة الصناعة املحلية جراء 
هـذا التزايـد وحاجة الصناعة املتـرضرة ملدة اضافية لتحقيق خطـة تكييف االوضاع لرفع 

الرضر عنها.
٩- تسـمح دائـرة التطوير والتنظيم الصناعـي لالطراف املعنية بالشـكوى بتقديم طلبات 
رسـمية للدائرة لبيـان آراءها ووجهات نظرهـا او تقديم معلومات حول الشـكوى وكذلك 
تقديم طلبات لعقد اجتماعات مع االطراف املعنية بالشكوى واالطراف ذات املصلحة خالل 

مدة (١٥) يوما من تاريخ اخر نرش لهذا االعالن والذي يعد تاريخ بدء التحقيقات.
١٠- تقـدم الطلبات املذكـورة يف الفقرة (٩) من هذا االعالن بحضور ممثل رسـمي للجهة 
املعنية بالشكوى وتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت صفته الرسمية امام الجهة املختصة 

وفق اآلتي:
أ - وثائق اثبات شخصية (هوية االحوال املدنية).

ب - وكالة رسمية مصدقة من كاتب عدل بالنسبة ملمثل الشخصية املعنوية او الطبيعية.
١١- وثائق تسجيل رسمية للجهات الطبيعية واملعنوية ملمارسة املهنة.

( تكـون املراجعة واالستفسـار عىل العنوان اآلتـي : مقر وزارة الصناعـة واملعادن الطابق 
السـادس / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي / قسـم حماية املنتجـات العراقية او الربيد 

.(  p_protect@industry.gov.iq االلكرتوني

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

فتـح مزايدة جديدة تبدأ من اليـوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة 
وسـتجري املزايـدة العلنيـة يف السـاعة العارشة من صبـاح اليوم 

السابع / التايل لنرش االعالن.
املعينـني  الراغبـني بالـرشاء الحضـور باملـكان والزمـان  فعـىل 
مسـتصحبني معهـم التأمينات املبينـة ادناه بصك ألمـر الرشكة 
وبإسـم املشـرتي حـرصاً والبطاقـة التموينية أو بطاقة السـكن 
وبـراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور 
خزن بنسـبة (٢/١)٪ نصف مـن املئة من بدل البيـع عن كل يوم 
تأخري وملـدة (٣٠) ثالثون يوم وأية مصاريف اخرى مع رفع املواد 

خالل املدة املحددة ويكون البيع قطعي.

املدير العام
الحقوقي
عامر جاسم حمود
مدير القسم
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طرابلس/متابعة الزوراء:
 طالـَب قائد الجيـش الوطني الليبي املشـري 
خليفـة حفـرت الشـعب الليبي بالخـروج إىل 
الشـارع واالنتفاضة ضد الطبقة السياسـية 
الحاليـة التي أثبتت فشـلها، مؤكدا جهوزية 
وسـط  التحـركات،  كل  ملسـاندة  الجيـش 
تساؤالت بشأن إمكانية تحرك القوات الليبية 
إلنهـاء سـيطرة امليليشـيات عـىل طرابلـس 
واملنطقـة الغربية وما تخلفـه من اضطراب 

وفوىض.
ودعـا خليفـة حفـرت يف كلمـة ألقاهـا أثناء 
زيارتـه ملدينة ”غـات“ بأقـىص جنوب غرب 
البالد، القوى املدنية يف ليبيا إىل ”جمع شتاتها 
وتقدم الصفوف الستعادة الوطن وكرامته“، 
معتـربا أن البـالد ”انزلقـت إىل نفـق مظلـم 
عىل يـد السياسـيني واملتصارعـني من عبدة 

الكرايس“.
وتابـع حفرت ”لم يبق من خيـار إال انتفاضة 
وثورة الشعب عىل الواقع املزري الذي تعيشه 
البـالد“، موضحـا أن ”معركـة الشـعب هي 
معركـة تحرير شـامل ضد الفسـاد والعبث 
السيايس، وال بد من خوضها شعبا وجيشا“.
وأكـد قائـد الجيـش الوطنـي الليبـي يف ذات 
الوقت عىل ”جاهزية الجيش لحماية الشعب 
وقواه الوطنية واملدنية الحية“. وهو ما فرسه 
مراقبون بنية القوات الليبية يف إطالق عملية 
عسـكرية لتخليـص ليبيا واملنطقـة الغربية 
من سطوة امليليشـيات، خاصة مع استمرار 
التقاتل بني املجموعات املسلحة يف العاصمة.

وصباح االثنني اندلعت مواجهات باألسـلحة 
الثقيلـة بـني ميليشـيات عىل طريـق املطار 
بالعاصمـة الليبيـة طرابلس، حيث كشـفت 
مصادر أن القتال انطلق خالل مرور دوريات 
ملجموعـة ”قـوة دعـم املديريـات“ يف محيط 
الطريق، لكن ميليشـيات من منطقة الزاوية 
تمركـزت حديثـا يف املنطقة بـادرت بإطالق 

النار عىل تلك الدوريات.
ورغـم أن االشـتباكات لـم تخلـف خسـائر 
برشية وفـق مصادر، لكنها يف املقابل تشـري 
إىل تحـول العاصمة طرابلـس والغرب الليبي 
إىل سـاحة لالقتتال بني امليليشـيات بحثا عن 
النفـوذ، خاصـة وأن العاصمة شـهدت قبل 
فرتة اشـتباكات دمويـة خلفت العرشات من 
القتـىل والجرحـى، مـا دفـع قيـادة الجيش 
الوطني الليبـي إىل التدخل والتنديد بسـطوة 

امليليشيات وتجاوزاتها.
وأشـار حفرت إىل أن ”املصلحة الوطنية تدفع 
إىل توحيـد الصفـوف وتعزيز الثقـة ملواجهة 

التحديات التي تتعرض لها البالد“.
وحث حفرت الشعب الليبي بكل مكوناته عىل 
االسـتعداد لحسـم األمـور لصالحـه، معقبا 
”لقـد جئنا لنعرض ما يتحتم علينا القيام به 
وما يجـب تجنبه، فقد رصنـا أمام طريقني، 
إما طريق املستقبل الزاهر وإما االنزالق نحو 

الهاوية“.
وليسـت هـذه املـرة األوىل التـي يدعـو فيها 
خليفة حفـرت الليبيني يف طرابلـس واملنطقة 
السياسـية  للطبقـة  التصـدي  إىل  الغربيـة 
دون اإلعـالن رصاحة عـن إمكانيـة التدخل 
العسـكري، حيث حذر خالل كلمته يف مدينة 
الكفرة يف أغسطس املايض من ”أنه لن يبقى 
مكتـوف األيدي طويال مـع تواصل انتهاكات 

امليليشيات“.

وقال حينها ”يجـب عىل الغافلني أن ينتبهوا، 
لم نبن الجيـش الوطني ليقـف متفرجا عىل 

ليبيا العزيزة يجرها العابثون إىل الهاوية“.
وال يعرف مـن الجهة التي سـيدعمها حفرت 
يف حـال قـرر التدخـل عسـكريا يف العاصمة 
طرابلس، حيـث تحدثت تقاريـر عن تحالف 
ضمني حدث بني قائد الجيش الوطني الليبي 
ورئيس حكومة الوحـدة الوطنية، ما أدى إىل 

فتح منشآت النفط.
وأشارت تلك التقارير إىل أن من أبرز التفاهمات 
رصف رواتب عنـارص الجيش الوطني الليبي 
وتعيني فرحات بن قدارة، الشـخصية املقربة 
من حفرت، لرئاسـة املؤسسة الوطنية للنفط 
خلفـا ملصطفى صنع اللـه مقابل دعم قوات 

الجيش لحكومة الدبيبة.
كما شـهدت طرابلس يف يوليو املايض دخول 
قـوات  أركان  قائـد  الناظـوري  عبدالـرزاق 
الجيـش الوطنـي الليبـي إىل العاصمـة ألول 
مرة منذ 2014، واسـتقباله مـن طرف قائد 
القـوات الليبيـة التابعـة لحكومـة الوحـدة 
الوطنية محمد الحداد بهدف توحيد املؤسسة 

العسكرية.
يف املقابـل تتحدث مصادر أخـرى عن تقارب 
بني قوات الجيش الوطني الليبي واملجموعات 
املوالية لحكومة فتحي باشـاغا، لكن الناطق 
باسـم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي 
اللـواء أحمـد املسـماري نفـى يف أغسـطس 
املـايض وجـود تحالف عسـكري سـواء مع 
قوات الدبيبة أو باشـاغا، كما نفى أن تكون 
القوات املسلحة جزءا من الرصاع والتوتر بني 

الطرفني.
وأكـد املسـماري يف ترصيحاتـه أن ”الجيش 
الوطنـي الليبـي ذهـب إىل طرابلـس لطـرد 
هـذه امليليشـيات واملرتزقة األجانـب، ولفك 
أمـراء  سـيطرة  مـن  الدولـة  مؤسسـات 
امليليشيات والجماعات املسلحة، ولكن العالم 

بالكامل جاء ضدنا يف هذه العملية“.
وشن الجيش الوطني الليبي يف 2019 معركة 
السـتعادة السـيطرة عىل طرابلس واملنطقة 
الغربيـة من امليليشـيات، لكنه فشـل يف ذلك 
بسبب الدعم الرتكي واألجنبي لقوات حكومة 

الوفاق الوطني بقيادة فائز الرساج.
وتشـهد ليبيـا خالفـا وانقسـاما سياسـيا 
كبريا، حيـث تحكم العاصمة طرابلس واملدن 
املجاورة حكومة عبدالحميد الدبيبة، وتسيطر 
الحكومـة املكلفـة مـن مجلس النـواب عىل 
رشق ليبيا وجنوبها، ووسـط هذا االنقسـام 
املتحـدة  األمـم  بعثـة  املؤسسـاتي عجـزت 
والـرشكاء الدوليون عن إجـراء انتخابات يف 
ليبيـا، رغم كل جلسـات الحوار بـني الفرقاء 

التي رعتها األمم املتحدة.

بغداد/متابعة الزوراء:

َتعليقاً عىل إعالن الرئيس الرويس 

فالديمري بوتني، التعبئة الجزئية 

يف البالد، وتلويحه بأسلحة الدمار 

الشـامل رداً عىل ”ابتزاز الغرب“ 

لبـالده يف مـا يتعلـق بالـرصاع 

الرويس األوكراني، وفيما اعتربت 

الـذراع  األوروبيـة،  املفوضيـة 

التنفيذية لالتحـاد األوروبي، أن 

تلك القـرارات والترصيحات تنم 

عن يأس، داعية موسكو إىل وقف 

تلك ”املقامرة النووية املتهورة“، 

حذر الرئيس األوكراني فولدومري 

زيلينسـكي الـدول الغربية، من 

الخضوع البتزاز سيد الكرملني.

ورأى املتحدث باسـم السياسـة 

الخارجية للمفوضية األوروبية، 

بيـرت سـتانو، أن إعـالن بوتني، 

التعبئـة للجيـش تظهر يأسـه، 

عىل حد وصفه.

ترصيحـات  يف  أضـاف  كمـا 

أن  األربعـاء،  امـس  صحفيـة، 

”قـرار الرئيـس الـرويس يظهر 

أنه ليس مهتما سـوى بمواصلة 

حربه املدمرة“، مشرياً إىل أن هذا 

القرار سـتكون لـه عواقب من 

جانب االتحاد األوروبي.

أما يف ما يتعلق باالسـتفتاءات، 

فقـال إن االتحـاد لـن يعـرتف 

اسـتفتاءات  بمـا يسـمى  أبـداً 

”الكيانـات املزعومـة“، مؤكـداً 

أنـه يتمسـك بسـيادة أوكرانيـا 

عىل ترابها بما فيه األرايض التي 

تسيطر عليها روسيا.

اسـتخدام  أي  أن  عـىل  وشـدد 

للسالح النووي من جانب روسيا 

خطـرية  عواقـب  لـه  سـتكون 

تتجاوز حدود أوكرانيا وأوروبا.

يشار إىل أن الرئيس الرويس كان 

وقع مرسـوماً بالتعبئة الجزئية 

لجنـود االحتياط الـروس، وقال 

إنهـم يواجهـون بالفعـل القوة 

العسـكرية“  ”لآللـة  الكاملـة 

الغربية يف أوكرانيا.

فيما أوضح وزير الدفاع الرويس 

سـريغي شـويغو يف ترصيحات 

املتوقـع  مـن  أنـه  منفصلـة 

اسـتدعاء 300 ألف فرد من قوة 

بالبالد والتي  الكبـرية  االحتياط 

يبلـغ قوامها حـوايل 25 مليون 

شخص.

يف غضـون ذلك وعـىل الرغم من 

التنديـدات والتحذيـرات الدولية 

التـي تقاطرت خالل السـاعات 

املاضية رداً عـىل تلويح الرئيس 

الرويس فالديمري بوتني بأسلحة 

الدمـار الشـامل، قلـل الرئيـس 

األوكراني فولدومري زيلينسـكي 

من تلك املسألة.

إىل  بوتـني  يلجـأ  أن  واسـتبعد 

اسـتخدام السالح النووي، وقال 

”ال أعتقـد أنـه سيسـتخدم تلك 

العالـم  أن  أظـن  ال  األسـلحة، 

سيسمح له بذلك“.

كمـا حـذر الـدول الغربيـة، يف 

مقابلـة مع قنـاة بيلـد األملانية 

امـس األربعـاء، مـن الخضوع 

البتـزاز سـيد الكرملـني، معتربا 

أن الخـوف مـن تلـك التهديدات 

سيشجع موسـكو عىل محاولة 

االستيالء عىل املزيد من األرايض 

األوكرانية.

إىل ذلـك، اتهم بوتـني بالدموية، 

قائـال ”إنه يريد إغـراق أوكرانيا 

دمـاء  ذلـك  يف  بمـا  بالدمـاء، 

نقلـت  بمـا  بحـس  جنـوده“، 

رويرتز.

ويرسي قـرار التعبئـة الجزئية 

عـىل الفـور، وهـو األول منذ أن 

كان االتحاد السـوفيتي السابق 

يقاتـل أملانيا النازيـة يف الحرب 

العاملية الثانية.

يف حني القى هذا القرار الذي جاء 

يف ظـل تراجع رويس عىل األرض 

خصوصـاً يف منطقـة خاركيف 

(شـمال رشق أوكرانيا)، تنديداً 

غربيـاً، حيـث عربت عـدة دول 

أوروبيـة عن قلقها وخوفها من 

حـدوث حالـة عدم اسـتقرار يف 

القارة األوروبية، مطالبة بزيادة 

الدعم لكييف.

السياسـة  مسـؤول  وكان 

الخارجيـة يف االتحـاد األرووبي 

جوزيـب بوريـل، حـذر بفرض 

عقوبـات جديـدة عـىل روسـيا 

اسـتفتاءات  إجـراء  حالـة  يف 

االنضمام اىل روسيا يف دونباس، 

مؤكدا عدم االعرتاف برشعيتها.

ووفقـا لبيـان بوريل: ”روسـيا 

وقيادتهـا السياسـية وكل مـن 

االسـتفتاءات  هـذه  يف  شـارك 

وغريهـا من انتهـاكات القانون 

سـتتم  أوكرانيـا،  يف  الـدويل 

محاسبتهم، كما سيتم النظر يف 

إجـراءات تقييديـة إضافية ضد 

روسيا“.

ويعتقد السيايس أن االستفتاءات 

”ال يمكـن اعتبارهـا تحـت أي 

ظرف مـن الظـروف تعبريا عن 

إرادة النـاس الذين يعيشـون يف 

هذه األرايض، الذيـن يتعرضون 

لتهديد وترهيب عسكري رويس 

مستمر“.

ووعـد بـأن االتحـاد األوروبـي 

”سيظل ثابتا يف دعمه الستقالل 

وسـالمة  وسـيادتها  أوكرانيـا 

أراضيهـا، ولـن يتعـرف االتحاد 

األوروبـي بهـذه االسـتفتاءات، 

وندعو روسـيا إىل سحب جميع 

قواتها ومعداتها العسكرية فورا 

مـن جميـع األرايض األوكرانية 

داخل حدوده املعرتف بها دوليا.. 

وعـىل وجـه الخصـوص، شـبه 

جزيرة القرم“.

ويف وقت سـابق، قررت سلطات 

جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 

الشـعبيتني، وإدارات مقاطعتي 

زابوروجيـه وخريسـون، إجراء 

االنضمـام  بشـأن  اسـتفتاءات 

إىل روسـيا كأجزاء مـن االتحاد، 

وسـيتم التصويت يف جميع هذه 

املناطق يف الفـرتة من 23 إىل 27 

سبتمرب.

وأكد ممثلو املناطق، أن االنضمام 

أراضيهـم  سـيؤمن  روسـيا  إىل 

التاريخيـة،  العدالـة  ويعيـد 

وهـذا القـرار رضوري للغاية يف 

بعـد ازديـاد األعمـال اإلرهابية 

املستمرة من قبل سلطات كييف 

وأعضـاء الناتو الذين يزودونهم 

بالسالح لقتل املدنيني.
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نيويورك/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس األمريكي جو بايدن أنه ال يجب 
خـوض أي حـرب نووية يف العالم، مشـرياً 
إىل أن الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتـني، 
هدد أوروبا بالسـالح النووي، واصفاً إعالن 
موسـكو للتعبئـة لزيـادة هجومهـا عـىل 

أوكرانيا بـ ”األمر الفاضح“.
وأضـاف يف كلمـة أمـام الجمعيـة العـام 
لألمم املتحـدة يف نيويورك، امـس األربعاء، 
أن ”العالـم يواجـه تبعـات حـرب بوتني يف 

أوكرانيا“.
وأشـار بايدن إىل أن بالده حـذرت من غزو 

روسيا ألوكرانيا قبل أن يبدأ، متهماً موسكو 
بارتكاب مجازر وانتهاكات يف أوكرانيا.

وقـال إن روسـيا انتهكـت ميثـاق األمـم 
املتحدة، وإن واشنطن والرشكاء والحلفاء 
يعملـون ملنعهـا مـن االعتـداء عـىل دول 

الناتو.
إىل ذلـك أضاف أن الجيـش األوكراني واجه 
إىل االسـتعداد  روسـيا بشـجاعة، مشـرياً 

للدفاع عن مبادئ األمم املتحدة.
املتحـدة  األمـم  ميثـاق  إن  قائـًال  وتابـع 
يتعرض لالعتـداء من قبـل دول تعمل ضد 
الديمقراطية، مؤكداً رفض بالده استخدام 

القوة والحرب الجتياح الدول.
وأكد بايـدن أن الوقت حان ألن تكون األمم 

املتحدة أكثر تمثيلية.
وقـال الرئيـس األمريكـي جـو بايـدن إن 
الواليـات املتحـدة تريـد تنتهـي الحـرب يف 

أوكرانيا بشكل عادل مقبول الجميع.
وأضـاف بايدن إن ”الواليـات املتحدة تعمل 
عن كثـب مع الحلفـاء ملنع هجـوم رويس 

محتمل عىل أرايض الناتو“.
وأضاف أن ”الدول الغربية ستواصل إظهار 
التضامن مـع أوكرانيـا ومعارضة العملية 

العسكرية الروسية الخاصة“.

وقال ”كما تؤيد الواليات املتحدة زيادة عدد 
األعضاء الدائمـني وغري الدائمني يف مجلس 

األمن التابع لألمم املتحدة“.
وزعم بايدن أن ”روسـيا وجهـت تهديدات 
عـدم  لنظـام  انتهـاك  يف  نوويـة ألوروبـا 
االنتشـار“، مضيفـا أن الواليـات املتحـدة 
مسـتعدة للعمـل عـىل الحـد من التسـلح 
النـووي، بغـض النظـر عـن األحـداث يف 

العالم.
ووفقـا للرئيـس األمريكي، فإن واشـنطن 
”ترى أنه ال يمكن كسـب حـرب نووية وال 

ينبغي إطالق العنان لها“.
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بغداد/ الزوراء:
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  بحـث 
الرئيس  مصطفـى الكاظمـي، مـع 
اإليرانـي إبراهيـم رئيـيس التعـاون 
الثنائـي ، وفيما أكـدا أهمية ترسيع 
العمـل باالتفـاق املربم بـني البلدين 
بشـأن معالجة تحديات املناخ، شدد 
رئيس الوزراء ونظريه اللبناني نجيب 
ميقاتي عـىل اهمية تعزيز سياسـة 
الحـوار والتهدئـة ملواجهـة ازمـات 
املنطقـة، يف حني كمـا بحث مع ملك 
األردن عبد الله الثاني، التحضري لعقد 

مؤتمر بغداد 2 للتعاون والرشاكة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: ان ”رئيس 
الكاظمي،  الوزراء مصطفى  مجلس 
التقى رئيس الجمهورية اإلسـالمية 
اإليرانية إبراهيم رئييس، عىل هامش 
أعمال الجمعية العامة لألمم املتحدة 
املنعقـدة يف نيويـورك، حيـث بحثـا 
العالقات الثنائية بني البلدين، وسبل 
القضايـا  أبـرز  وناقشـا  تعزيزهـا، 

اإلقليمية ذات االهتمام املشرتك“.
وأضـاف، أن ”اللقـاء تطـرق إىل دور 
العـراق البارز يف تحقيق أمن املنطقة 
واسـتقرارها، عرب حل الخالفات بني 
الدول باالعتماد عىل سياسـة الحوار 
والتهدئـة، وتقريب وجهـات النظر، 
وصوالً إىل تحقيق الحلول السلمية يف 
املنطقة“، الفتا اىل ان ”الجانبني اكدا 

عىل أهمية اسـتمرار التعاون الثنائي 
بـني البلديـن الجاريـن، يف مختلـف 
االقتصاديـة،  والسـيما  املجـاالت 
والطاقـة،  والثقافيـة،  واألمنيـة، 
التغريات  العايل ملواجهـة  والتنسـيق 
املناخيـة، وترسيـع العمـل باالتفاق 
املـربم بـني البلديـن بشـأن معالجة 
تحديات املناخ التي يشـهدها العالم 

أجمع“.
بحسـب  رئيـيس،  الرئيـس  وأكـد 
حكومـة  لتشـكيل  دعمـه  البيـان، 
عراقية مسـتقرة، وأثنى عىل مبادرة 
الكاظمـي للحـوار الوطنـي لتجاوز 

األزمات السياسية.
يف غضـون ذلـك، أكد رئيـس مجلس 
الوزراء مصطفـى الكاظمي ونظريه 
اللبناني نجيب ميقاتي، أهمية تعزيز 
سياسة الحوار والتهدئة إزاء األزمات 

اإلقليمية. 
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
”الكاظمـي  أن  بيـان،  يف  الـوزراء 
التقى رئيس الـوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي، عىل هامش أعمال الجمعية 
العامـة لألمـم املتحـدة املنعقـدة يف 

نيويورك“. 
وأضـاف البيـان أنـه“ جـرى خالل 
اللقـاء البحـث يف القضايـا الثنائيـة 
واإلقليميـة ذات االهتمـام املشـرتك، 
وسـبل تعزيز التعاون بني البلدين يف 

مختلف املجاالت“.

وأشار اىل ان“ اللقاء شهد التأكيد عىل 
أوارص األخوّة بني البلدين الشقيقني، 
وشـكر ميقاتي جهود العراق يف دعم 
لبنـان بأزمتـه، وتقديـم يـد العون 
السياسـية  آثـار املحنتـني  لتجـاوز 
األزمـة  وتحّديـات  واالقتصاديـة، 

االقتصادية العاملية“. 
وتابع البيـان ان“ الجانبني أكدا عىل 
أهمية تعزيز سياسة الحوار والتهدئة 
إزاء األزمات اإلقليميـة، وتغليب لغة 
التفاهـم والتواصـل اإليجابـي بمـا 

يؤسس لرشاكات اقتصادية تصب يف 
مصلحة الشـعبني العراقي واللبناني 

وباقي شعوب املنطقة“. 
وختم البيان أنه“ جرى أيضاً التأكيد 
عىل أهمية تنسيق املواقف والتعاون 
يف مجال مكافحة اإلرهاب، ومواجهة 

خطاب التطرّف“.
كما بحـث رئيس الـوزراء مصطفى 
الكاظمـي، مع ملـك األردن عبد الله 
الثاني، التحضـري لعقد مؤتمر بغداد 
2 للتعاون والرشاكة ومراحل التقدم 

يف مـرشوع الربـط الكهربائي خالل 
لقائهما عىل هامش أعمال الجمعية 

العامة لألمم املتحدة.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء 
التقـى يف  ، أن ”الكاظمـي  يف بيـان 
نيويـورك، عاهـل اململكـة األردنيـة 
الهاشـمية امللـك عبداللـه الثاني بن 
الحسني، وذلك عىل هامش املشاركة 
يف اجتماعـات الجمعيـة العموميـة 

لألمم املتحدة“.
وأضـاف البيـان، أنـه ”جـرى خالل 

اللقـاء بحـث العالقـات الثنائية بني 
البلديـن، وسـبل تعزيزهـا، وكذلـك 
التـداول يف مسـتجدات األوضاع عىل 

الساحتني اإلقليمية والدولية“.
وأشـار إىل أن ”اللقاء بحث التحضري 
للتعـاون   2 بغـداد  مؤتمـر  لعقـد 
عـن  فضـًال  األردن،  يف  والرشاكـة 
يف  االقتصـادي  التعـاون  مناقشـة 
مختلـف املجـاالت وعىل املسـتويات 
اسـتعرض مراحـل  كافـة، وكذلـك 
التقدم يف مـرشوع الربط الكهربائي 
الذي حرص البلدان عىل امليض به، ملا 
يعود من فائدة ومصلحة عىل البلدين 

الشقيقني“.
وتابع البيان أن ”الجانبني أكدا أهمية 
إدامـة التنسـيق املشـرتك والتعاون 
املجـاالت، ويف  املسـتمر يف مختلـف 
ضـوء مخرجـات اجتماعـات القمة 
الثالثيـة التـي تمخضت عنهـا عدة 
اتفاقات، يمكن أن تسـهم يف تحقيق 
مصالح شـعبي البلدين الشـقيقني، 

وبقية شعوب املنطقة“.
كذلك، بحث رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي ورئيـس املجلس األوروبي 
العالقـات  تعزيـز  ميشـيل،  شـارل 
بني العـراق ودول االتحـاد األوروبي 
والجهود يف مكافحة اإلرهاب وفلوله 
وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين 

العراقيني.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 

الوزراء يف بيـان ، ان ”رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي التقى يف 
نيويـورك، رئيس املجلـس األوروبي 
شـارل ميشـيل، وذلـك عـىل هامش 
الجمعيـة  اجتماعـات  يف  املشـاركة 

العامة لألمم املتحدة“.
تعزيـز  بحـث  ”تـم  انـه  واضـاف 
العالقات بـني العـراق ودول االتحاد 
األوروبـي يف مختلف املجـاالت، وبما 
يعزز من أهداف التنمية واالسـتقرار 
يف العـراق واملنطقـة، ويرسـخ مـن 
مسرية البناء الديمقراطي التي قطع 
فيها الشعب العراقي شوطاً مهماً“، 
مبينـا ان ”الجانبني تطرقا إىل جهود 
القوات العراقية يف مكافحة اإلرهاب 
وفلوله، والجهود الدولية املساندة يف 
هذا املجال، وبما يدعم ترسيخ األمن 
وتجفيف منابع اإلرهـاب والتطرّف، 
فضـًال عـن البحث يف ملـف الهجرة، 
وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين 

العراقيني“.
وتابـع انه ”تم بحـث أهمية الربامج 
اإلصالحيـة التـي تتبناهـا الحكومة 
العراقية، واالنفتاح اإلقليمي والدويل، 
وجهود جذب االسـتثمار، فضالً عن 
السياسـة التـي تنتهجهـا الحكومة 
الحـوار  مبـدأ  تعزيـز  يف  العراقيـة 
والتهدئـة ولغة التفاهم بني األطراف 
املختلفـة يف املنطقـة بمـا يعمل عىل 

ترسيخ السالم يف الرشق األوسط“.
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بغداد/الزوراء:

أعلنت قيادة العمليات املشرتكة، 

امس األربعـاء، عن تعاونها مع 

قوات «قسـد» السورية ملالحقة 

االرهابيـني ومنع تسـللهم عرب 

الحـدود، مشـرية اىل أن القيادة 

األمنيـة لديها تصـور كامل عن 

مخيم الهول.

وقـال املتحـدث باسـم القيادة 

اللـواء، تحسـني الخفاجـي، يف 

ترصيـح صحفـي: إن «القيادة 

كامـل  تصـور  لديهـا  األمنيـة 

عـن مخيم الهـول السـوري»، 

الفتـًا إىل إن «العمل مسـتمر يف 

ضبط وتأمني الحـدود العراقية 

السورية».

وأضـاف الخفاجـي أن «هنـاك 

تعزيـزاً للخطـوط الدفاعيـة يف 

الحـدود مـع سـوريا، حيث تم 

وضـع خطـني دفاعيـني: األول 

يتمثل بقيـادة حـرس الحدود، 

بالجيـش  يتمثـل  والثانـي 

العراقـي، باإلضافة اىل الحواجز 

الكونكريتية وأبراج املراقبة».

تعاونـاً  «هنـاك  أن  أىل  واشـار 

مع قوات سـوريا الديمقراطية 

«قسد» من خالل التحالف الدويل 

يف املجال االستخباراتي ملالحقة 

تسـللهم  ومنـع  اإلرهابيـني 

والقبـض عليهـم، باإلضافة إىل 

التعاون مع الحكومة السورية»، 

موضحاً، أن «التعاون املشـرتك 

جعل من تسلل الحدود العراقية 

أمراً صعبـاً جداً لـدى املجاميع 

اإلرهابية».

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئـة النزاهة االتحاديَّة، 
امس األربعاء، تفاصيل األحكام 
يف  مسـؤولني  بحـقِّ  الصـادرة 
ة، ُمبيِّنًة  وزارتي املاليَّـة والصحَّ
صدور أحـكاٍم غيابيٍَّة بالحبس 
الشديد بحقِّ املُدانني؛ الرتكابهما 
عمـداً مـا يخالـف واجباتهمـا 

الوظيفيَّـة.
وأشـارت دائـرة التحقيقـات يف 
الهيئـة، ويف معرض حديثها عن 
تلـك القـرارات، إىل أنَّ محكمتي 
الفسـاد  ُمكافحـة  جنايـات 
املركزيَّـة يف بغـداد وجنح الحلة 
للنظر يف قضايا النزاهة أصدرتا 
حكمـني بالحبس الشـديد بحقِّ 
كلٍّ من املديرين العامني لدائرتي 
عقـارات الدولة سـابقاً وصحة 
محافظة بابل األسبق، الفتة إىل 
أنَّ األحكام صدرت بحق املُدانني 
وفـق أحـكام املـادة (٣٣١) من 

قانون العقوبات.
الدائـرة إنَّ محكمـة  وأضافـت 
الفسـاد  مكافحـة  جنايـات 
املركزيَّة أصدرت حكماً بالحبس 
الشـديد ملُدَّة سـنتني عـىل املدير 
العـام لدائـرة عقـارات الدولـة 
لقيامه بتسـهيل منح  سـابقاً؛ 
إجازٍة اسـتثماريٍَّة إلنشاء فندٍق 
ومدينة ألعاٍب عـىل إحدى قطع 
األرايض التـي هـي عبـارة عـن 
بستاٍن ُمثمٍر، خالفاً لقرار مجلس 
الوزراء رقم (٥٠ لسـنة ٢٠١٦) 
بعدم تجريف البسـاتني القائمة 
ومنـع تحويلها أو اسـتخدامها 

ألغـراٍض أخرى بهـدف منفعة 
شـخٍص عـىل حسـاب الدولـة، 
ُمنوِّهـة بـأنَّ األرض تقع داخل 
حـدود أمانـة بغـداد وجنسـها 

حدائق ومتنزهات.
جنـح  محكمـة  بـأنَّ  وأفـادت 
الحلـة للنظر يف قضايـا النزاهة 
بالحبـس  حكمـاً  أصـدرت 
الشديـد عـىل املدير العام لدائرة 
ـة محافظة بابل األسـبق؛  صحَّ
ملخالفـتـه أحـكام قانـون بيع 
وإيجـار أموال الدولـة رقم (٢١ 
لسنة ٢٠١٣) من خالل املوافقة 
عىل إيجار كافترييا مستشـفى 
مزايـدٍة  دون  الصـادق  اإلمـام 
علنيَّـٍة، الفتـة إىل تأجريها ببدل 
إيجاٍر أقّل من البـدل الحقيقي، 
باملـال  اإلرضار  إىل  أدَّى  ـا  ممَّ

العام.
إن املحكمتـني  الدائـرة  وقالـت 
أصدرتـا أوامر قبٍض وتحرٍّ بحقِّ 
املُدانـني مع تأييـد حجز األموال 
املنقولـة وغري املنقولـة للُمتَّهم 
الثانـي اسـتنادا ألحـكام املادة 

١٨٤| أ االصولية.
كما أعلنـت هيئة النزاهة، امس 
األربعاء، عن تنفيذ أربع عمليَّات 
ضبٍط ملُغاالٍة يف األسعار وتزويٍر 
واختالٍس يف عـدٍد من الدوائر يف 

ُمحافظة دياىل. 
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة 
إن  «الـزوراء»  تلقتـه  بيـان  يف 
«مـالكات مكتب تحقيـق دياىل 
يف  ُمخالفـاٍت  بكشـف  قامـت 
عمليَّـة رصف رواتـب األجـراء 

اليوميِّـني العاملـني يف ُمديريَّـة 
بلديَّـة املقداديَّة؛ اسـتناداً لقرار 
 ٣١٥) رقـم  الـوزراء  مجلـس 
لسـنة ٢٠١٩)، فضالً عن ضبط 
قوائم الرواتب لشـهري شـباط 
في  ـة بُموظِّ وآذار ٢٠٢٢ الخاصَّ
الخدمـات العاملني بصيغة عقٍد 
يف املُديريَّـة؛ لوجـود ُمخالفـاٍت 
انَّ  أيضاً».وأضافـت  فيهـا 
«مـالكات املكتب، التـي انتقلت 
املنتجـات  توزيـع  رشكـة  إىل 
النفطيَّـة يف املُحافظـة، رصدت 
وجـود مغـاالٍة يف أسـعار رشاء 
العائدة  اآلليـات  أدوات صيانـة 
للرشكة، ُمنوِّهـًة بأنَّه تمَّ ضبط 
وصوالت الرشاء التي تمَّ التالعب 
باألسـعار املُثبتة فيهـا»، ُمبّينًة 
أنَّ «مجمـوع املبالـغ املرصوفة 
دينـار».  (٧٥,٧٤٠,٠٠٠) بلـغ 

وأوضحـت الدائرة أنه «تمَّ خالل 
العمليَّة الثالثـة ضبط اثنني من 
فـي هيئـة النقـل الخاص  ُموظَّ
بجبايـة  لقيامهمـا  ديـاىل؛  يف 
مبالغ أكثـر من املُقـرَّر قانوناً، 
ملنفعتهـم  بهـا  واالحتفـاظ 
الشـخصيَّة»، الفتـًة إىل «ضبط 
عٍة وخاليٍة  ُموقَّ وصوالت جبايٍة 
مـن الكتابة لدى أحـد املُتَّهمني، 
إضافة إىل دفرت وصوالٍت بحوزة 
دت، أنَّ «فريق  املُتَّهم اآلخر».وأكَّ
العمـل، الذي انتقـل إىل املرصف 
الزراعي التعاوني كشف عمليَّة 
منح قرٍض عـن طريق التالعب 
«قيـام  ُموضحـًة  والتزويـر»، 
املـرصف  يف  العاملـني  بعـض 
بتنظيـم معاملـة قرٍض باسـم 
أحد األشـخاص ورصفها بدون 

علمه وموافـقـتـه».

بغداد/الزوراء:

امـس  البيئـة،  وزارة  أعلنـت 

األربعاء، تقـدم العراق يف مجايل 

معالجة األشعة فوق البنفسجية 

والتخلـص من الغـازات املؤثرة 

يف طبقـة األوزون، فيما حددت 

٢٠ مسـتورداً مجـازاً ألجهـزة 

التربيد.

وقال وكيل وزارة البيئة كامران 

عيل حسـن، يف ترصيح صحفي 

إن «العراق وصل إىل مرحلة جيدة 

يف موضـوع معالجـة األشـعة 

فـوق البنفسـجية، والتخلـص 

من مجموعة من الغازات بجهد 

وزارة البيئة والوزارات املعنية»، 

مبينـاً ان «العـراق تخلـص من 

مجموعـة من الغـازات، ما عدا 

غازين يؤثران يف طبقة األوزون 

وهمـا غاز fc وغـاز cfc، اللذان 

يسـتعمالن يف التربيد والتثليج، 

وال يتوفـر لهما بديـل»، مؤكداً 

«العمـل عـىل إيجـاد البدائل يف 

املستقبل القريب».

«عـدم  أن  حسـن  وأضـاف 

املناطـق  يف  التربيـد  اسـتعمال 

الحـارة مثـل العـراق والـرشق 

مـن  الـدول  وبعـض  األوسـط 

افريقيا ليس سهالً»، مشرياً إىل 

أن «الهدف الدويل يف العام ٢١٠٠ 

التخلص مـن ٠٫٥ من هذا الغاز 

عىل الكرة األرضيـة وهذا يعني 

تقريبـاً ثلث الغـازات املوجودة 

عىل الكرة األرضية».

ولفت إىل أن «مسألة حل مشاكل 

متقدمـة،  مراحـل  يف  األوزون 

خاصـة بالنسـبة للعـراق الذي 

يلتزم بشكل جيد يف دخول هذه 

أن «العراق  الغازات»، موضحـاً 

يسـتورد سـنوياً من مليون إىل 

مليـون و٢٠٠ ألـف جهاز تربيد 

وتكييف، حيـث تخضع غازات 

تلـك األجهزة للفحـص من قبل 

الـوزارة والتـي بدورهـا تعطي 

املوافقـة  وتكـون  املوافقـة، 

مقّيـدة بعـدد محـدود بدخول 

هـذه الغازات من أجـل حماية 

املواطنني».وذكـر أن «هناك ٢٠ 

مسـتورداً فقط ألجهزة التربيد، 

وهـم مجـازون ويسـتطيعون 

إدخـال هـذه األجهـزة حسـب 

مواصفات وزارة البيئة، وماعدا 

أي يشء حتـى  يدخـل  ال  ذلـك 

أجهزة التربيد املركزي».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة النقل العراقيـة، امس األربعاء، 

للخدمـات  الربيطانيـة   menzies رشكـة  أن 

األرضيـة تركـت واجبهـا داخل مطـار بغداد 

الدويل «بشـكٍل مفاجئ» ومن «دون أي سابق 

أن تتسـبب  أنهـا كادت  إىل  إنـذار»، مشـرية 

بتعطيـل الرحـالت الجوية.وقالـت الوزارة يف 

بيـان ورد «الـزوراء» إن «مدير عـام الرشكة 

العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم 

حسـني أرشف ميدانيـًا عىل أعمـال الخدمات 

األرضية لطائرات الناقل الوطني التي بارشت 

بتنفيذها مـالكات الرشكة بعد أن انسـحبت 

رشكة menzies من واجبها داخل مطار بغداد 

الـدويل بشـكٍل مفاجـئ ومن دون أي سـابق 

إنذار».وقال حسـني بحسب البيان: إن «إدارة 

الرشكة سـتتبع كل اإلجـراءات القانونية ضد 

الرشكـة املذكـورة وال سـيما أن تركها للعمل 

كاد أن يتسـبب بتعطيل الرحـالت لكن جهود 

أبطال الخطـوط الجوية العراقيـة وتداركهم 

املوقف بشكٍل عاجل حال دون ذلك».

وتابع ان «العمل مسـتمر ولساعات متأخرة 

مـن الليل لتقديم الخدمات األرضية للطائرات 

وال يوجد أي تأخري للرحالت وسينفذ جميعها 

يف وقتها املحدد عىل جدول رحالت الرشكة».

بغداد/الزوراء:
 أعلـن املديـر العـام للرشكـة العامـة 
ملوانـئ العراق، فرحـان الفرطويس، أن 
العمـل بمشـاريع ميناء الفـاو الكبري 
مسـتمرة وهـي يف تقدم ملحـوظ وأن 
االعمال الحقيقية واقعـًا متقدمة عىل 

التخطيطية».
ونقل بيان لوزارة النقل تلقت «الزوراء» 
نسـخة منه عـن الفرطـويس قوله: ان 
«التخصيصـات املاليـة جيـدة وتغطي 
اعمال امليناء للسنة القادمة، وأن هناك 
ووزارة  التخطيـط  وزارة  مـن  دعمـا 
املالية وباسـناد مبارش من وزير النقل 

ومتابعة حكومية للمرشوع».
وأضـاف «قريبـاً سـنزف لكم بشـائر 

انتهـاء التصاميم االولية للقناة الجافة 
العراقيـة او خـط الحرير العـراق الذي 
يربـط ميناء الفـاو باملوانـئ الرتكية» 
الفتـًا اىل «وجـود نقـاش مـع الرشكة 
العامة لسـكك العـراق ورشكة {بي اي 

جي} حول هذه التصاميم».
ونـوه اىل أن «كل األعمـال مرتبطة مع 
بعضهـا وتسـري بخطى واسـرتاتيحية 
واضحة املعالم سواء يف تنفيذ مشاريع 
مينـاء الفاو او بتنفيذ القناة الجافة او 
طريق حرير العراق» مؤكدا ان «نسـبة 
االنجـاز عاليـة جـداً بمشـاريع ميناو 
الفاو وتفـوق ٢٥ باملئة عـىل الرغم أن 
عمر املرشوع تسـعة أشـهر مـن أربع 

سنوات هي فرتة اكماله».

بغداد/الزوراء:
طالبت نقابـة املعلمني العراقيني، امس 
األربعاء، وزارة الرتبية والجهات املعنية 
بتفعيـل قانون منحـة الطلبـة وإعداد 
خطة لحل النقص بالبنى التحتية، وذلك 
تزامناً مع بـدء العام الـدرايس الجديد.   
وقـال نقيب املعلمني عباس السـوداني 
يف ترصيـح صحفـي إن «العام الدرايس 
الجديـد سيشـهد تسـجيل مـا يقارب 
املليـون و ٤٠٠ ألـف تلميـذ وتلميذة يف 
األول االبتدائي». وأضاف السـوداني أن 
«هذا العدد هو أكثر من مخرجات وزارة 
الرتبية ملرحلة السـادس اإلعدادي، مما 
يتطلـب خططـا اسـرتاتيجية طموحة 
الستيعاب هذه الزيادات، وإعداد طرق 
تربوية صحيحة تتناسـب مع متغريات 
مؤكـدا  البـالد»،  يف  التعليمـي  الواقـع 

أن «النقابـة طالبـت بتفعيـل قانـون 
منحـة الطلبـة الذي لـم ير النـور منذ 
العـام ٢٠١٣، إذ إن لـه أهميـة قصوى 
لتشجيعهم عىل مواصلة التعليم وتقليل 
حـاالت التـرسب باملـدارس». ولفت إىل 
أن «الجهـات املعنية لم تناقش القانون 
بطريقـة جدية وتـم إهمالـه إىل جانب 
بقية القوانني منذ عرشة أعوام تقريبا، 
ولـم يتم تناولـه بطريقـة صحيحة، إذ 
نسعى لتفعيله مع بدء السنة الدراسية 
٢٠٢٢ ٢٠٢٣».  وأوضح السـوداني، أن 
«النقابة لديهـا جملة مطالب للنهوض 
بواقـع املعلمني والعمليـة الرتبوية عىل 
حد سـواء، مـن زيادة الرواتـب وتوفري 
السكن، مع تسهيل شمولهم بالقروض، 
إذ يواجهـون صعوبة يف الحصول عليها 

نظرا لقلة رواتبهم». 

بغداد/الزوراء:

اسـتضافت اللجنـة املاليـة 

االربعـاء  امـس  النيابيـة، 

محاسـن  النائبـة  برئاسـة 

السـن  رئيـس  حمـدون 

وعـدد  اعضائهـا  وحضـور 

من النـواب اعضـاء اللجان 

االخـرى ممثل وزارة التعليم 

العايل والبحـث العلمي مدير 

السـيد  االدارية واملالية  عام 

اسـعد غني جهاد، ورؤساء 

جامعـات ديـاىل، وكركـوك، 

ملـف  ملناقشـة  وسـامراء، 

العقود وفقا لقرار ٣٣٧.

للدائرة االعالمية  وذكر بيان 

الربملانيـة  تلقـت «الزوراء» 

نسخة منه  ان اللجنة املالية  

بحثت مع رؤساء الجامعات 

كيفيـة رصـد التخصيصات 

اصحـاب  ملعالجـة  املاليـة 

العقود ما بعد ٢٠١٩/١٠/٢، 

وفقا لقـرار ٣٣٧ وتحويلهم 

اىل قـرار ٣١٥، فضـال عـن 

مناقشة تفسري كتاب وزارة 

املاليـة رقـم ٢٦٣٧٧ لسـنة 

٢٠٢٢ موجهة بإصدار كتاب 

بإيقاف انهـاء التعاقد لحني 

اصدار العلميات من مجلس 

الـوزراء والـرد عـىل كتـاب 

اللجنة بالقرار النهائي».

وبني الوفـد آلية التعامل مع 

امللف بناًء عـىل كتاب وزارة 

املاليـة، خاصـة يف ظل عدم 

عـىل  للتقديـم  امكانيتهـم 

التعيينـات بسـبب تقاطـع 

الرقم الوظيفي. موضحا انه 

تمت اعادة التعاقد مع قسم 

منهم من اصحاب الشهادات 

العليـا عـىل نفقـة صندوق 

وزارة التعليـم العـايل، بينما 

اكد رئيس جامعة كركوك ان 

انهاء التعاقـد جاء بناًء عىل 

طلب مقدم من املتعاقدين.

كما ناقشـت اللجنـة املالية 

املناسـبة  الحلـول  ايجـاد 

لتحويل العقـود ضمن قرار 

يقدمـون  كونهـم   ،  ٣١٥

وال  لدوائرهـم  الخدمـة 

الدوائر،  اخطـاء  يتحملـون 

الدعـم  قانـون  ان  خاصـة 

الغذائـي  لالمـن  الطـارئ 

توفـري  ضمـن  والتنميـة 

للعقود  املالية  التخصيصات 

واالجور واملحارضين.

وتساءلت اللجنة عن اسباب 

انهاء التعاقد مع ١٠٠٠ عقد 

من جامعة تكريت، حيث تم 

الكشـف عن تشـكيل لجنة 

تحقيقيـة بشـأن موضـوع 

للقانون  خالفـا  التعاقـدات 

هيئـة  اىل  امللـف  واحالـة 

النزاهـة للتحقيـق واتخـاذ 

الالزمة.وقـررت  االجـراءات 

اسـتدعاء  املاليـة  اللجنـة 

املشـكلة  التحقيقية  اللجنة 

بكتاب رسـمي للوقوف عىل 

وراء  الحقيقيـة  االسـباب 

انهاء التعاقد.
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ذي قار/الزوراء:

أعلن قائممقام قضاء الجبايش التابع اىل محافظة ذي قار 

كفاح شـناوة عن جفاف ٩٩ باملئة من املسـطحات املائية 

بسبب ازمة شحة املياه التي يتعرض لها القضاء.

وأشـار شـناوة يف ترصيح صحفي اىل «رحيـل اكثر من ٦ 

آالف رأس مـن الثروة الحيوانيـة يف ظل حركة نزوح عامة 

شملت حتى موظفي الدوائر الحكومية».

ولفـت اىل ان «أرضاراً كبـرية يتعـرض لهـا مربـو الثروة 

الحيوانيـة يف ظل عـدم وجود املياه» مشـريا اىل ان «أعداد 

الثروة الحيوانية كانت تبلغ ٣٥ الف رأس من الجاموس يف 

حني يسـجل القضاء رحيل اعداد كبرية ونفوق قسـم آخر 

منها بشـكل يومي».وأضاف شـناوة ان «خمسـة عائالت 

معـدل النزوح يوميا يف حني تتصاعد اعداد الجاموس الذي 

برفقتها».وبـني أن «اعـداداً أخـرى منها اتجهـت اىل نهر 

الفـرات الذي ال تصلـح املياه فيه اىل جميع االسـتعماالت 

بسبب الرتاكيز امللحية».
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النجف/الزوراء:

وجهت تربية محافظـة النجف، امس 

املـدارس  اىل  االربعـاء، تبليغـاُ مهمـا 

بخصوص تسجيل الطلبة خالل العام 

الدرايس الجديد، فيما أكدت أن التعليم 

مجاني.

لــ  ورد  بيـان  يف  الرتبيـة  وذكـرت 

«الزوراء»، أنه «مناسـبة قرب انطالق 

العـام الدرايس الجديـد ٢٠٢٢ -٢٠٢٣ 

يتقـدم املدير العام للرتبية يف محافظة 

النجف االرشف مردان البديري بالتهنئة 

يف  والتعليميـة  التدريسـية  للكـوادر 

املحافظـة وألبنائنا الطلبة متمنياً لهم 

عاماً حافالً بالنجاح والتفوق والتميز».

واضاف أن «املدير العام يهيب بإدارات 

املدارس كافـة االلتزام التام بتعليمات 

(مجانيـة  بخصـوص  الرتبيـة  وزارة 

التعليم) وعدم اسـتيفاء أي مبلغ مايل 

وتحت أي مسمى أثناء تسجيل الطلبة 

املـدارس». بـني  النقـل  أو  والتالميـذ 

وأكـدت: «وبخالفـة سـوف يتعـرض 

املخالف للمحاسبة القانونية».
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بغداد/ الزوراء:
املركـزي  البنـك  مبيعـات  سـجلت 
العراقي من الدوالر خالل املزاد، امس 
األربعاء، أكثر من 257 مليون دوالر.

وذكر مصـدر أن البنـك املركزي باع 
ورشاء  لبيـع  مـزاده  خـالل  امـس 
الدوالر االمريكي، 257 مليوناً و471 
ألفـاً و252 دوالراً أمريكيـاً غطاهـا 
البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460 

ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان معظم املبيعـات البالغة 

201 مليـون و821 ألفاً و252 دوالراً 
ذهبـت لتعزيـز االرصـدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيما 
ذهبـت البقيـة البالغـة 55 مليونـاً 
و650 ألف دوالر عىل شـكل مبيعات 

نقدية.
34 مرصفـًا  ان  إىل  املصـدر  وأشـار 
قام بتلبيـة طلبات تعزيز االرصدة يف 
الخارج، و20 مرصفاً لتلبية الطلبات 
رشكـة   226 اىل  إضافـة  النقديـة، 

توسط.

›‘‰€aÎ@…ÌåÏn€aÎ@xbn„�bi@bÁåãic@’‹»nm@Ò7j◊@p˝ÿìfl@ÜÏuÎ@∂g@aÎäbíc

›Ó‘r€aÎ@¡éÏnæa@Òãój€a@ÔflbÇ@äb»éc@ b–mäa

@÷aã»€a@÷Ïé@paãí˚fl@ b–mäa
ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€

@¿@kÁâ€a@äb»édi@—Ó–†@…uaãm
›ÓiäcÎ@ÜaáÃi

@paÜa7néa@·Ác@Êbj€˛aÎ@|‡‘€a
bÓ€a6éc@Âfl@÷aã»€a

@…iä@åÎbvnm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl
ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl

بغداد/ الزوراء:
تحـدث خرباء يف مجـال الطاقة عن عجز 
يف ملف الكهرباء يقـدر بـ 10 آالف ميغا 
واط، مشـريين إىل وجود مشكالت كبرية 

يتعلق أبرزها باإلنتاج والتوزيع والنقل.
وقـال خبري الطاقة، زكـي عيل، يف حديث 
صحفي: إن ”مشكلة الكهرباء يف العراق 
تنشطر إىل شقني: الشق األول يتعلق بمن 
يسـتلم وزارة الكهربـاء، والشـق الثاني 
يتعلق بالحلول التي ينبغي وضعها لهذه 

املشاكل“.
وأضاف عيل أن عىل ”الذي يتسـلم وزارة 
الكهرباء رشوط رئيسة، أولها يكون من 
كتلة سياسـية قوية تدعمه يف ممارسـة 

مهامه الوزارية بصورة مطلقة“.
وأشـار إىل أن ”هـذه الكتلـة يفرتض أن 
تكون لديها إرادة حقيقية لحل مشـكلة 
أن  رضورة  عـىل  مشـدداً  الكهربـاء“، 
”يمتلـك الوزير قدرة تفاوضية جيدة ألن 
ملـف الطاقـة إقليمي ويدخـل يف عصب 
االقتصاد العراقي كما لديه خربة وباع يف 

سوق الطاقة ومشاكلها“.
وبـني عيل أن ”مشـاكل الطاقة يف العراق 
تنقسـم إىل سـتة أنـواع، وهـي اإلنتـاج 
والهيـكل  والجبايـة  والتوزيـع  والنقـل 

اإلداري واملواطن“.
وأوضـح أن ”لكل مشـكلة ينبغي أن يتم 
وضـع حـل لها مـن أجـل تـدارك االزمة 
ومعالجتهـا“، مؤكداً أن ”إلنتـاج ما زال 
غري كاف فهو يـرتاوح حالياً من 21 ألف 

ميغاواط إىل 24 ألف ميغاواط“.
ويرى عـيل أن ”العراق يحتاج إىل 32 ألف 
ميغاواط، أي أن هناك نسـبة عجز تصل 
لنحـو 10 االف ميغـاواط، وهـذا يتطلب 
حلـوال آنية ومسـتقبلية بخطـط تعظم 

الطاقة املنتجة يف العراق“.
وأضـاف أن ”الـوزارة تعتمد عىل شـبكة 

مركزيـة واحـدة يف النقل ولذلـك نحتاج 
املنظومـة  لتطويـر  تبعـاً  إىل تطويرهـا 

الكهربائية“.
وتحدث عيل عن ”مشكلة عميقة وكبرية 
تحسـب  الـدول  فجميـع  التوزيـع،  يف 
الكهربـاء عـىل أسـاس عدد السـكان“، 
مبيناً ان ”اإلنتاج قد يكون كافياً مقارنة 
بالنسـب املعتمـدة يف بقيـة الـدول لكن 

الخلل يكون يف التوزيع“.
الكهربـاء  ”وزارة  أن  إىل  عـيل  ولفـت 
وبحسـب ترصيحاتها فأنها ال تستطيع 
جبايـة أكثـر مـن %28 من مؤسسـات 
الدولـة واملواطنـني وهذا يعنـي أن 72% 
من الجباية معطلة وال تصل مواردها إىل 

الدولة“.
وأردف أن ”الهيكل اإلداري للوزارة يتوجب 
عليه االنتقال من مبدأ الخدمة السيئة إىل 

مبدأ بيع الخدمة املمتـازة بنفس الكلفة 
وهذا يحتاج إىل كادر رشيق بالتحول من 

مبدأ تقديم الخدمة إىل االرشاف عليها“.
وانتهى عيل إىل أن ”املواطن يشرتك ايضاً 
يف هـذه االزمـة كونـه موظفـا يف وزارة 
الكهرباء أو مسـتهلكا للطاقـة أو جابيا 
أو متهربـا للجباية، وعليـه أن يرفع من 
التزامـه الوطنـي بـأن يكون جـزءا من 

مساعدة ملف الكهرباء“.
مـن جانبـه، كشـف الخبري اآلخـر، بالل 
خليفة، عن ”زيادة الطلب السـنوي عىل 
إىل   1000 بمعـدل  الكهربائيـة  الطاقـة 
1500 ميغـاواط، إضافـة إىل وجود فرق 

بني التوليد واالستهالك“.
ورأى أن ”الحـل األمثـل ملواجهـة االزمة 
بالجبايـة  االهتمـام  هـو  الكهربائيـة 

واستخدام (السمارت ميرت)“.

واسـتدرك خليفة بالقـول إن الوزارة قد 
تبنـت هذه الخطـوة عن طريقـني األول 
إقامة حمالت لوضـع املقاييس لكنها ما 
زالت دون املسـتوى املطلوب بسبب عدم 

تعاون املواطنني.
يتمثـل  الثانـي  ”الطريـق  أن  وزاد 
بخصخصة الجباية“، مبيناً أن ”املناطق 
التـي خضعت لهذه التجربة قد قلت فيها 

االحمال إىل الثلث“.
املـرشوع  أن ”هـذا  إىل  ومـىض خليفـة 
لـو أنه طبـق عىل جميـع انحـاء العراق 
لحصلنـا عىل الكفاية الكاملة من التوليد 
يف االسـتهالك، وهذه النقطة قد فشـلت 
ايضاً بسـبب رفض املواطـن التعامل مع 

الجهات املكلفة بالجباية“.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، 
داخـل رايض، يف ترصيحـات صحفيـة: 

إن ”موضـوع الكهربـاء لألسـف أصبح 
عنواناً آخر من عناويـن الخالف الداخيل 
واملناكفات بني وزارتي النفط والكهرباء، 
وكلمـا أرادت وزارة الكهربـاء أن تنجـز 

ملفاً تقف وزارة أخرى بوجهها“.
وأضاف رايض ان ”هذا جزء من املشـكلة 
التـي تعرقـل إنشـاء املحطـات والنمـو 
العشـوائي املتزايـد بالنسـبة للوحـدات 
والرسـمية  االسـتثمارية  السـكنية 
والزراعية، وهذا يخلق بدوره مشـاكل يف 
النقل والتوزيع، إضافة إىل وجود محطات 

قد انتهى عمرها االفرتايض“.
وأشـار إىل أن ”هناك خططا لدى الوزارة 
لزيـادة اإلنتـاج بنصـب محطـات توليد 
املتوقفـة  الوحـدات  وصيانـة  جديـدة 
واالعتماد عىل الطاقة الشمسية ومحاولة 

إيجاد وسائل للرتشيد“.
ولفت رايض اىل أن ”شـتاء العراق أصبح 
ال يختلـف عن صيفه بالنسـبة لألحمال 

والزيادة املطردة وبشكل يومي“.
وتابع أن ”لجنة الطاقة ستقوم بالضغط 
النفـط  ووزارة  الـوزراء  رئاسـة  عـىل 
والتنسـيق مـع وزارة الكهربـاء إليجـاد 
الحلول اآلنية وعـدم تكرار ما حصل من 

زيادة األحمال والتوقف“.
وأكمل رايض بالقول إن ”اللجنة ستطلب 
أيضـاً من رئاسـة مجلس النـواب توفري 
مـا تحتاجه الـوزارة مـن دعـم يمكنها 
من اسـتمرار وديمومة اإلنتاج وتحسني 
شـبكات النقل والتوزيع التي تعاني هي 

األخرى من املشاكل“.
وكانت وزارة الكهرباء، قد كشفت مطلع 
األسبوع الحايل عن تحقيق أعىل معدالت 
لإلنتاج منذ تأسيسها، وتحدثت عن أكثر 
من 24 ألـف ميغـاواط، وتوقعت إضافة 
وقـت  خـالل  جديـدة  ميغـاواط   1000

قريب.

بغداد/ الزوراء:

جبـة  بلديـة  دائـرة  مديـر  اعلـن 

بمحافظـة االنبـار، امـس االربعاء، 

عن اكتشـاف حقـول جديدة للنفط 

والغاز غري مؤرشة لدى وزارة النفط 

يف مناطق غربي مدينة الرمادي . من 

جانب متصل، ارتفعت أسعار خامي 

البرصة املتوسـط والثقيل العراقي، 

امس ، بما يقارب من 1% .

جبـة  بلديـة  دائـرة  مديـر  وقـال   

بمحافظة االنبـار، قطري العبيدي، 

”رشكـة  ان  صحفـي:  ترصيـح  يف 

التابعـة  النفطيـة  االستكشـافات 

لوزارة النفط اجرت عمليات تنقيب 

اسـتهدفت صحـراء قضـاء هيـت 

غربي مدينة الرمادي، اسـفرت عن 

اكتشـاف 9 حقـول جديـدة للنفط 

وزارة  لـدى  مـؤرشة  غـري  والغـاز 

النفـط وتحـوي هذه الحقـول عىل 

كميات كبرية من املشتقات النفطية 

ومازالـت  والفوسـفات  واملعـادن 

املناطق املستهدفة تخضع لعمليات 

تنقيب وفق مؤرشات تفيد بأن هذه 

املناطق تطفو عىل كميات كبرية من 

حقول النفط والغاز   ”.

املكتشـفة  الحقـول  ان“  واضـاف 

تحـوي عـىل مليـارات مـن االمتار 

املكعبـة من مادتـي النفط والغاز“، 

مبينـا ان“ عمليـات التنقيب ال تزال 

مسـتمرة ومـن املؤمل االعـالن عن 

نتائـج التنقيـب يف تلـك املناطـق يف 

غضون االيام القليلة املقبلة“.

”القـوات  ان  اىل  العبيـدي  وأشـار 

االمنيـة امنـت وبشـكل كامـل كل 

املناطـق التـي يتـم اجـراء عمليات 

التنقيب فيهـا، فضال عن قيام فرق 

معالجة املتفجـرات بإبطال مفعول 

مخلفات عنارص داعش ”.

من جانـب متصل، ارتفعت أسـعار 

خامـي البـرصة املتوسـط والثقيل 

العراقي، امـس األربعاء، بما يقارب 

من 1% .

وارتفع خام البرصة املتوسط املصدر 

آلسـيا 79 سنتا وبنسبة تغيري بلغت 

دوالرا   88.01 اىل  ليصـل   0.91%

للربميل الواحد.

وارتفع خام البـرصة الثقيل املصدر 

آلسـيا 79 سنتا وبنسبة تغيري بلغت 

0.95 % ليصل اىل 84.11 دوالرا.

وارتفعت أيضا خامات منظمة أوبك، 

حيث سـجل خام العربي السعودي 

95.57 دوالراً للربميـل بارتفـاع بلغ 

90 سـنتا، وسـجل مزيـج مربـان 

للربميـل  دوالرا   93.76 اإلماراتـي 

بارتفاع بلغ 2.93 دوالر للربميل.

العامليـة  النفـط  اسـعار  وشـهدت 

ارتفاعـا بعـد سلسـلة انخفاضات 

االسبوع املايض مع شحة املعروض 

اضافـة اىل عمليات التصعيد للحرب 

مـن قبـل روسـيا بعد اعـالن بوتني 

التعبئة الجزئية للجيش.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشـف موقـع ”global petrol prices“ املختـص 
بأسعار الوقود والطاقة الكهربائية، امس األربعاء، 
بأن العراق يف املرتبة 11 من بني دول العالم، والرابع 

عربياً بأرخص اسعار البنزين.
وقـال املوقـع يف تقريـره لشـهر ايلول/ سـبتمرب 
الجاري، الذي اطلعـت عليه ”الزوراء“: ان ”ترتيب 
العراق جـاء من بني 169 دولـة مدرجة بالجدول، 
حيث بلغ سـعر البنزين فيه 514 سنتا للرت الواحد 
من البنزين، يف حني جاء باملرتبة الرابعة عربياً بعد 

كل من: ليبيا، والجزائر، والكويت“.
وبني ان ”االردن تذيلت الدول العربية بأعىل األسعار 

حيث بلغ سعر لرت البنزين فيها 1.735 دوالر“.
واشار التقرير اىل ان ”فنزويال جاءت باملرتبة االوىل 
عامليـا بأرخص دول العالم للبنزين بسـعر بلغ 22 
سـنتا للرت الواحد، تليها ليبيا بسعر 30 سنتا، ومن 

ثم جاءت ثالثا ايران بسعر 53 سنتا“.
كما نـوه إىل أن ”أغىل دول العالم بأسـعار البنزين 
كان من نصيب هونغ كونغ بسعر بلغ 2.967 للرت 
الواحد، تليها زيمبابوي بسـعر 2.750 دوالر، ومن 

ثم إيسلندا بسعر 2.270 دوالر“.
وأوضح التقرير أن ”السـعر املتوسط للرت البنزين 
عاملياً لشهر ايلول بلغ إىل 1.31 دوالر للرت“، مضيفا 
ان ”اسعار البنزين يف الدول الغنية مرتفع باملقارنة 
مـع الـدول الفقرية، أما الـدول املنتجـة واملصدرة 

للبرتول فتكون األسعار أقل منها بكثري“.
ولفت التقرير اىل ان ”فارق أسعار البنزين يف الدول 
املختلفة يعود إىل الدعـم الحكومي للبنزين وحجم 
الرضائـب، إذ تشـرتي جميـع دول العالـم النفط 
بنفس األسـعار، ولكنها فيما بعد تفرض رضائب 
مختلفـة مما يـؤدي إىل اختـالف أسـعار التجزئة 

للبنزين“.
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 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لألوراق املالية، امـس االربعاء، مرتفعا 

بنسبة (0.04%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولة (446.617.307) أسـهم، بينما بلغت قيمة االسهم 

(734.854.119) دينارا. 
واغلق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امس عىل (593.24) نقطة مرتفعا 

بنسبة (%0.04) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (592.98) نقطة.
وتـم تداول اسـهم (49) رشكة مـن اصـل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الـرشكات املوقوفة بقرار من هيئـة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (4) آالف 
سهم بقيمة بلغت (400) ألف دينار من خالل تنفيذ صفقة واحدة عىل اسهم 

رشكة واحدة.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (11) 
مليون سهم بقيمة بلغت (53) مليون دينار من خالل تنفيذ (38) صفقة عىل 

اسهم 10 رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد اسـتخدم انظمـة التداول االلكرتوني 
وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويسـعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت 
للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، 
ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت 

والصناعة والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهـب ”االجنبي 
والعراقي“ بشـكل طفيف يف األسواق 
املحلية بالعاصمة بغداد، ويف اسـواق 
اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس 

األربعاء.
وقـال مصـدر إن أسـعار الذهـب يف 
يف  النهـر  ب   شـارع  الجملـة  أسـواق 
العاصمة   بغداد سجلت صباح امس، 
سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من 
الذهـب الخليجي والرتكـي واألوربي 
342 الـف دينار، وسـعر الرشاء 338 
الفاً، فيمـا كانت اسـعار البيع ليوم 
امس الثالثاء 343 الف دينار للمثقال 

الواحد.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيـار 21 من الذهب العراقي سـجل 
انخفاضا أيضـاً عند 312 الف دينار، 

وبلغ سعر الرشاء 308 آالف.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 345 
الف دينـار و 355 ألفـاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 

315 الفاً و 325 الف دينار.
فيما شـهدت اسـعار الذهـب اربيل 

انخفاضا يف أسواقها، حيث بلغ سعر 
البيع حسـب نقابة الصيـاغ كاآلتي: 
مثقال ذهب عيـار 24 بـ 395,000، 
مثقال ذهب عيـار 22 بـ 365,000، 
مثقال ذهب عيـار 21 بـ 355,000، 
مثقـال ذهب عيار 18 بـ 300,000.. 
ويسـاوي املثقال الواحـد من الذهب 

خمسة غرامات.
البنـك  نـرش  متصـل،  جانـب  مـن 
املركـزي العراقـي، امـس االربعـاء، 
جدوال بأسعار السبائك واملسكوكات 
الذهبية لألسـبوع الجـاري للراغبني 

بالرشاء من املواطنني.
وبني الجدول الذي ورد اىل ”الزوراء“: 
ان ”سـعر مسـكوكة الذهـب 15غم 
بلغ 1.308 مليون دينار، يف حني بلغ 
سعر مسكوكة الذهب 22غم 1.918 

مليون دينار“.
واوضـح الجدول ان ”سـعر سـبيكة 
5غم بلـغ 407.500 الف دينار، فيما 
بلغ سـعر سـبيكة 10غم 805.000 
الف دينار، فيما بلغ سـعر السـبيكة 

15غم 1.210 مليون دينار“.
وبـني ان ”سـعر سـبيكة 20غم بلغ 
1.624 مليون دينار، فيما بلغ سـعر 
سبيكة 25غم 2.039 مليون دينار“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
عـدت مـواد ”القمح واأللبـان“ من اهم اسـتريادات العراق من اسـرتاليا 
خالل العام 2021 حسـب موقع trade map الـذي يوفر خريطة التجارة 
للـدول للصـادرات والواردات والطلب الدويل واألسـواق البديلة واألسـواق 

التنافسية.
وذكر املوقع يف احصائية عىل موقعه واطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”العراق 
استورد من اسـرتاليا خالل العام املايض 24 مادة من السلع بقيمة مالية 
بلغـت 26.957 مليـون دوالر“، مبينة ان ”نمو االسـتريادات انخفض من 

اسرتاليا بنسبة %35 ما بني 2017 اىل 2021“.
واضاف ان ”الحنطة جاءت اوال يف اسـتريادات العراق من اسـرتاليا حيث 
اسـتورد القمح منها عرش مرات يف سـنة 2021 وبقيمة بلغت 16 مليون 
دوالر، تليها منتجات األلبان وبيض الطيور وعسـل طبيعي وألربع مرات 
بالسـنة بقيمة مالية بلغت 4 ماليـني دوالر، تليها منتجات صيدالنية ولـ 

30 مرة يف السنة بقيمة بلغت 2 مليون دوالر.
كما اشار املوقع اىل ان ”صادرات العراق اىل اسرتاليا بلغت 454 الف دوالر، 
مبينة ان ”هذه الصادرات ارتفعت بنسبة %62 ما بني 2017 اىل 2021“.

وذكر أن ”اهم صادرات العراق اىل اسـرتاليا تركزت يف الفاكهة واملكرسات 
الصالحة لألكل بقيمة مالية بلغت 240 الف دوالر، تليها القهوة والشـاي 

والتوابل بقيمة 67 الف دوالر“.

العدد:ج/ش/١١٩٠٨ وزارة الداخلية      
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية                التاريخ:٢٠٢٢/٨/٨ 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات     
إعالن

بناًء عىل طلب املواطن (سـمري عباس ياسـني) الذي يروم تبديل لقبه وجعله 
(الحمداني) بدالً من (العكايش) الوارد يف قيده لعام ١٩٥٧ فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها (خمسـة عرش يوم) وبعكسه سوف 
تنظـر هـذه املديرية يف الطلب وفـق احكام املـادة (٢٢) من قانـون البطاقة 

الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ واالمر االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان
فقـد مني الوصل الخـاص باملخزن 
حـي  يف  الواقـع   (٧١٧٦) املرقـم 
الحرفيـني والصـادر مـن مديريـة 
بلدية النجف بإسم (خلدون حسون 
عبـد الزهرة)، فعىل مـن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق                                                                                     العدد: ٢٠٢٢/٢٤١٠
وزارة العدل                                                                           التأريخ: ٢٠٢٢/٩/٢١

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

اىل/ املنفذ عليه 
لقد تحقَق لهذه املديرية تنفيذ النارصية وحسب كاتب مديرية أمن ذي قار ذي ٨٢٨١/٥٦٣/١٠ يف ٢٠٢٢/٩/٢٠ أنك مجهول محل االقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه، واسـتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا خالل خمسـة عرش يوما تبدأ 

من اليوم التايل للنرش ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ عدل النارصية                     

اوصاف املحرر:
حسب كاتب محكمة األحوال الشخصية يف ذي قار

 العدد ٣٧١٥/ش/ ٢٠٢٢ 
التاريخ ٢٠٢٢/٦/٢١

املتضمن تأدية النفقة املاضية/ النفقة املستمرة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 أصـدر هيئة النزاهة االتحادية أمراً باسـتقدام قائد القوة الجوية، ورئيـس الهيئة اإلدارية لنادي القوة الجوية، 
سـابقاً، الفريق الركن شـهاب جاهد، الرتكابه مخالفات مالية.وذكرت الهيئة يف بيـان أن «دائرة التحقيقات يف 
الهيئة أشارت إىل أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية يف بغداد أصدرت أمر استقداٍم بحق قائد القوّة الجوية رئيس 
الهيئـة اإلدارية لنادي القوة الجوية الريايض سـابقاً، يف موضوع املخالفـات املرتكبة يف أحد العقود التي أبرمها 
النادي».وأضافت ان «املسؤول السابق ارتكب مخالفات يف عقد تأجري قطعة أرض مخصصٍة لنادي القوة الجوية 
يف منطقة الوزيرية»، مبينة أنه «تمَّ تأجري القطعة ملدة ١٥ سنة لعدٍد من األشخاص».وبينت أن «محكمة تحقيق 

الكرخ الثانية يف بغداد أصدرت أمر االستقدام؛ استناداً ألحكام املادَّة ٣٤٠ من قانون العقوبات».

ãºcÎ@ã–ñc

ÚónÉæa@kÉ‰€a@Âfl@Üá«@äÏõ¢@áËæa@áj«@›ébi@äÏn◊á€a@—ÓõÌ@‚˝«˝€@oéãœa@ç◊ãfl
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بغداد/ الزوراء
سـمت الهيئـة االداريـة املؤقتة 
لنادي الجنسية الرياضية الكادر 
التدريبي الجديـد لقيادة فريقها 
الكـروي يف دوري الدرجـة االوىل 

للموسم املقبل . 
و اكد رئيس الهيئة املؤقتة اللواء 
مؤيد العقابـي ان الجهاز الفني 
لفريـق كرة القـدم و املؤلف من 
الالعـب الدويل السـابق و املدرب 
الحـايل مثنـى خالد و يسـاعده 
مؤيد خالد و صادق جرب و مدرب 
حـراس املرمى عـيل بعـد لفتة، 
سـيقود فريق الجنسية يف دوري 

الدرجة االوىل بكرة القدم و نعول 
عليهم يف تحقيـق نتائج ايجابية 
تؤهله ملصـاف دوري الكبار بعد 
توفري جميع متطلبات نجاحهم 
من امور لوجستية و معسكرات 

تدريبية و مباريات ودية. 
مؤقتـة  ان  العقابـي  اضـاف  و 
الجنسـية عازمـة عىل انتشـال 
النادي و النهوض بجميع ألعابه 
مجـددا  العـودة  و  الرياضيـة 
ملنصات التتويج محليا و دولياً . 
فـالح  الفريـق  عـىل  يـرشف  و 
حسـني  عيدان و سـمري عيدان 

مديرا للفريق .

@ÍäÜb◊@Ô‡èÌ@ÚÓè‰ßa@Üb„
@@Òãÿ€a@’Ìã–€@=Ìäán€a

بغداد/ حسني الذكر 
املفتوحـة ضيـف  يف جلسـاته األسـبوعية 
مركز افرسـت لالعـالم الدكتور باسـل عبد 
املهدي بما له من تاريخ ريايض ممتد لسـتة 
عقود وبحضور عـدد من النخب االكاديمية 
املختصة واالداريني والخرباء ونجوم وابطال 
بعض األلعاب وكـذا اإلعالميني والصحفيني 
وغريهـم .. وقد تطرق د. عبد املهدي اىل عدد 
كبري مـن إشـكاالت الواقع الريـايض املمتد 
لحقب بعيدة والذي اعرتته االزمات والعالت 
خالل سنوات وعقود خلت بعد ان كان العراق 
يعـد من الدول الرائـدة يف الرياضة وتحقيق 
اإلنجاز سيما يف السـبعينيات والثمانينيات 
لكن الرياضة - حسـب قولـه - قد تعرضت 
لنكبتـني كبريتني األوىل بعـد احتالل الكويت 
1991 واألخـرى بعـد االحتـالل األمريكـي 
للعراق 2003 .. كما سلط الضوء عىل ملفي 
التزوير بابعاده وجذوره وكذا ملف املخدرات 
وتاثريها عـىل القطاع الريايض... وقد طرح 
ورقة عمل تتكون من اربع نقاط عدها هي 
األسـاس العادة الروح اىل الجسـد الريايض 

العراقي والتي تتمثل يف :- 
١- العـودة اىل توصيـات ومقـررات املؤتمر 
الريـايض العـام الـذي انعقد يف بغـداد عام 
٢٠٠٥ وتشكيل لجنة متخصصة للعمل عىل 
وضـع االليات املطلوبة لتنفيـذ قراراته غري 

املنفذة .
٢- القيـام باعـداد مـرشوع ميثـاق العمل 
الريـايض العراقـي بـكل جوانبـه االداريـة 
والقانونيـة واملالية والفنية مع كل البيانات 
والتفصيـالت يف خدمة رياضـة العراق بكل 

اطرافـه وجغرافياتها وتقديمـه اىل مجلس 
النواب القراره كقانـون يعد مرجعية يركن 
اليهـا للحد من اجـواء االجتهاد والعفوية يف 

ادارة الشان الريايض . 
٣-وجوب قيام حملة وطنية شـاملة العادة 
درس الرياضـة االلزامـي لنظـام التعليم يف 
العـراق بكافـة مراحله وللجنسـني . حملة 
تشـارك بهـا كل الجهـات املعنية بـدءا من 
العائلـة ايل االعالم وكل من وزارات الشـباب 
والصحة والتخطيط واملالية واملراة والنقل . 
٤- رضورة اعـادة تحديـث مفـردات املواد 
الدراسـية املقدمـة يف كليـات الرتبية وعلوم 
الرياضة انسـجاما مع مسـتوجبات العمل 
مع االطفال والشـباب ومحتويات الدروس 
البدنيـة  الصحيـة  واهدافهـا  االلزاميـة 

والنفسية والفكرية والجمالية ايضا .
كذلك امكانية االسـتفادة مـن الكليات هذه 
كمراكز رعاية وتطوير للمواهب يف عدد من 

انواع الرياضة .
السـعي اىل زج الكفـاءات العلميـة وحملة 
واالتحـادات  االنديـة  ادارات  يف  الشـهادات 

الرياضية . 
متمنيـا السـعي لتجـاوز بعـض االخطـاء 
التنظيميـة مضيفا : ( بان الذي ال يتعلم من 
تجارب عملـه يف حالتي النجاح والفشـل ال 
يسـتطيع ان يكون عضوا منتجا يف اي حقل 

من حقول املجتمع ) .
كمـا دعـى يف ختام كلمته التـي حرص عىل 
ايجازهـا وترك مجال للحـوار  بني الظروف 
الكـرام اىل رضورة تشـكيل املجلس الوطني 
االعىل للرياضة العراقية ( الغراض التخطيط 

والتنسـيق فقط ) برئاسة احد نواب رئيس 
الـوزراء وعضويـة كل مـن وزير الشـباب 
ورئيـس االوملبية ورئيس اللجنـة الرياضية 
يف الربملـان مع ممثيل كل من وزارات الرتبية 
والتعليم العـايل واملالية والصحة والتخطيط 
واملـراة ( بدرجة ال تقل عـن مدير عام ) مع 
ممثـل عـن عمادات كليـات الرتبيـة وعلوم 
الرياضة وممثل عن هيئة االسـتثمار وعدد 
مـن الخـرباء ( ٣-٥ ) . ورؤسـاء اللجـان 
الرياضيـة يف مجالـس املحافظـات . يعمل 

بموجـب نظام خاص يعـد لهذا الغرض وله 
امانة عامة متفرغة .

هذا وقد امتدت الحـوارات واملداخالت بني 
السـادة الحضـور اىل وقـت اسـتطاع ان 
يغطي اغلب املشـاكل التـي تعرتي وعاني 
منها الجسـد الريـايض اذ ( تحدث كل من 
د. ماهـر العامري ود. هـادي عبد الله ود. 
سـعدون نارص ود . ايمان صبيح و حامد 
الرعـد و محمـد فرحـان و محمـد هادي 
والزميـل عـدي حاتـم والكابتـن حسـني 

لعيبي الذي قدم هدية كتاب الله اىل د. عبد 
املهدي عىل هامش الحـوار موجها الدعاء 
والتوفيـق للعراقيني والسـيما الرياضيني 
منهـم خدمـة للعـراق . كمـا تـم توجيه 
الشـكر اىل مركز افرسـت والقائمني عليه 
لتهيئـة فرصة حوار ريـايض جاد هاديء 
يصب بخدمـة الرياضة واملجتمع العراقي 
بعيدا عن التسـقيط والشخصنة واالبتزاز 
موجهني الدعاء لله عز وجل لحفظ العراق 

من كل سوء .

بغداد /رحيم الدراجي 
عدسة/ يارس جمال

الوطنيـة  األوملبيـة  اللجنـة  برعايـة 
العراقـي  االتحـاد  وّقـع  العراقيـة 
للسـباحة أمـس األربعـاء عقـداً مع 
املـدرب البلغـاري ثيـودور بانجيـف 
بالوف ملدة عام، قابل للتجديد، لقيادة 

املنتخبات الوطنية العراقية باللعبة.
ورّحب رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقية  رعد حمودي باملدرب بالوف، 

أختيـار  اىل  منوهـاً  االتحـاد،  وإدارة 
املـدرب مـن قبـل االتحاد جـاء وفق 

خربته وثراء تجربته.
البلغـاري  املـدرب  حمـودي  ودعـا 
انـه  لالندمـاج بعملـه مؤكـداً عـىل 
”لن يشـعر بالغربة ورئيـس االتحاد 
وزمـالؤه معـه“ ، آمـًال لـه التوفيـق 
بعمله املقبل مع منتخبات السـباحة  

العراقية.
االرتقـاء  وتمنـى حمـودي لالتحـاد 

بعملـه خـالل املرحلة املقبلـة وخلق 
جيل قـادر عـىل تحقيق منجـز يليق 

بالسباحة العراقية.
من جانبه ثّمن رئيس االتحاد العراقي 
للسباحة  خالد عبدالواحد گبيان دعم 
وتعـاون رئيس اللجنـة األوملبية رعد 
حمودي، وزمالئه يف املكتب التنفيذي، 
مبدياً ارتياحه لرعاية اللجنة األوملبية 
لهـذه الخطوة التي ستشـكل إضافة 
مطلوبة، بهذا الوقت، للعبة السباحة، 

مضيفـاً ان ”املدرب البلغـاري بالوف 
سـيرشف عىل تدريب جميـع الفئات 
العمرية وإعدادهـا للبطوالت العربية 

والقارية املقبلة“.
مـن جانبـه عـرب املـدرب البلغـاري 
ثيودور  بانجيف بالوف عن سـعادته 
العراقيـة  املنتخبـات  مـع  بالعمـل 
لتعزيـز  قدرات الالعبني سـعياً لرفع 
مسـتوياتهم ونتائجهم يف املشاركات 

الخارجية املقبلة.

@aáÀ@Ô„b‡»€a@È‘Ó‘í@ÚËuaÏæ@a7õ•@ÊÜä¸a@¿@ÈmbjÌäám@cájÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl
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ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميل عدنان السـوداني حل ضيفا 
يف برنامـج (الحكم الرابع) الـذي يبث من عىل 
شاشـة قناة (العهد) الفضائيـة، حيث ناقش 
الربنامج العديد من امللفات واملحاور التي تخص 
عمـل االتحاد العراقـي لكرة القـدم، ومنها وملف 
الرتاخيص التي تتيح لالندية املشـاركة يف املنافسـات املحلية، القرارات 
التـي أعلنتها لجنـة الرتاخيص بخصـوص األندية التـي حصلت عليها 

واألندية التي لم تستوف الرشوط الكاملة للحصول عليها.
 *************

 عضو املكتب االعالمي يف اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقيـة الزميل  رحيم الدراجي اكد اكتسـابه 
الشـفاء التام من االزمـة الصحية التي تعرض 
لهـا قبل ايام قليلـة، خالص االمنيـات لزميلنا 

بالشـفاء التام وان يلبسـه رب العـزة واالجالل 
ثوب الصحة والعافية.

بغداد/ حسني عمار
أعلنت لجنة الرتاخيص أن سبعة مالعب لم ُتمنح رخصة اللعب عليها يف الدوري 

املمتاز، بينما أشارت اىل أنه يف حال ثبوت تزوير أيِّ ناٍد ؛ يتم سحب الرتخيص.
”االتحاد  إن  صحفي  مؤتمر  خالل  حيدر،  محمد  الرتاخيص  لجنة  رئيس  وقال 
أن ”االتحاد اآلسيوي أرصَّ عىل  الرتاخيص 2023-2022“، مبيناً،  اعتمد موسم 

تطبيق ملف الرتاخيص“.
وأوضح، أن ”ملف الرتاخيص ال يعني امللف املايل“، مشرياً اىل أن ”لجنة الرتاخيص 
زارت جميع األندية التي ستلعب يف املمتاز واألندية التي هبطت وأعلنت قراراتها 
يوم أمس والتي تضمنت منح ناديي ميسان ونوروز الرتخيص مع الغرامة 25 

مليوناً لكل منهما“.
وأضاف، أن ”اللجنة، دققت األوامر اإلدارية لألندية من تعيني األمني املايل وأمني 
أفضل  من  هي  َصت  ُرخِّ التي  ”املالعب  أن  اىل  مشرياً  والالعبني“،  واملدربني  الرس 

املالعب يف العراق“.
وتابع، أن ”عدد املالعب التي لم تمنح الرخصة بلغت 7 مالعب، يف حني أن عدد 

األندية التي منحت الرخصة بلغت 16 نادياً بدون قيد أو رشط“.
وأكد، أنه ”ال يوجد ناٍد عراقيٍّ يستطيع املشاركة بالدوري إذا تم تطبيق الرتاخيص 
اآلسيوية“، الفتاً اىل أن ”هناك عقوداً وهمية عملت عليها األندية، ويف حال تطبيق 

املعايري اآلسيوية؛ لن يكون هناك دوري“.
وشدد، عىل أنه ”يف حال ثبوت التزوير عىل أي ناٍد؛ سيسحب الرتخيص منه، فضالً 
عن فرض غرامة عىل النادي“، الفتاً، اىل أن ”االتحاد العراقي ملزم بتطبيق قرار 

القضاء العراقي“.

بغداد/ متابعة الزوراء
لكرة  العراقي  االتحاد  رئيس  كشف 
موعد  عن  درجال  عدنان  القدم، 
محافظة  يف   ٢٥ خليجي  قرعة  إقامة 

البرصة.
وقال درجال إن «القرعة ستقام خالل 
األسبوع الثالث من شهر ترشين األول 
املنتخبات  ممثيل  بمشاركة  املقبل، 
الخليجية الثمانية املشاركة يف البطولة 

املرتقبة».
متوقع  كما  تسري  «األمور  أن  وأوضح 
البرصة،  يف  بقوة  ستقام  والبطولة 

وتعاونا  دعما  هنالك  أن  سيما  وال 
االتحاد  رئيس  قبل  من  متواصلني 
املكتب  وأعضاء  القدم  لكرة  الخليجي 

التنفيذي».
«ملعب  أن  إىل  االتحاد،  رئيس  وأشار 
امليناء وصل مراحل متقدمة من العمل 
املنشآت  وباقي  نهاراً  و  ليالً  املتواصل 
يف البرصة، جاهزة الستضافة خليجي 
«تمسك  نفسه  الوقت  يف  مؤكداً   ،«٢٥
 ،٢٥ خليجي  إستضافة  بحق  العراق 
لتنظيم  أن هناك وقتاً كافياً  خصوصاً 

بطولة استثنائية ونادرة من نوعها».

@|‰ �∏@%@k«˝fl@Ú»jé@ZòÓÇa6€a
åbn‡æa@äÎá€a@¿@bËÓ‹«@k»‹€a@ÚóÇä

@›j‘æa@ãËì€a@Âfl@Ô„br€a@—ó‰€a@áÌá•
@@25@ÔvÓ‹Ç@Ú«ã”@ıaãu�@aá«Ïfl

بغداد /صالح  عبد املهدي
عمان/ محمد عماد 

وصـل وفد املنتخـب الوطنـي اىل العاصمة 
االردنية عمان مسـاء امـس االربعاء وذلك 
للمشـاركة يف بطولة االردن الدولية للفرتة 

من 27-23 ايلول الجاري 
وتوجـه وفـد املنتخب الوطنـي مبارشة اىل 
خـوض اول وحداته التدريبيـة حيث تمت 
تهيئة جميع االجراءات اللوجستية بضمنها 
مالعب التدريـب وفندق االقامة. كما وصَل 
الالعبـان أمجـد عطـوان وأيمـن حسـني 
املحرتفان يف الـدوري القطرّي إىل العاصمِة 
بوفـِد  لاللتحـاِق  وذلـك  األردنّيـة عمـان، 
املُنتخـِب الوطنـّي كما وصـَل إىل العاصمِة 
األردنّيـة عمان ظهر  امـس  األربعاء العب 
املنتخب الوطنّي واملحرتف يف صفوِف نادي 

سالفاكو التشيكي مريخاس دوسكي.
ويسـتهل منتخبنـا الوطنـي مشـاركته يف 
بطولـة االردن الدوليـة  بمواجهة شـقيقه 
العمانـي يف املباراة التي تقام عند السـاعة 
السـابعة والنصـف مـن مسـاء  يـوم غد 
الجمعـة عـىل اديـم ملعـب امللك عبـد الله 
الثاني يف العاصمة االردنية عّمان  تسـبقها  
يف الرابعة والنصف مباراة املنتخبني االردني 
والسوري عىل ان يلتقي  الفائزان يف املباراة 
النهائيـة  التي تقام يوم االثنني املقبل فيما 
يلعـب الخـارسان مباراة الرتضيـة لتحديد 

املركزين الثالث والرابع .     

@µœ60bi@Ú„b»né¸a
منتخبنا الوطني ضم يف تشكيلته  املتواجدة 
يف االردن 11 محرتفـا  وقـع عليهم اختيار 
مدربه املؤقـت رايض شنيشـل وهم ثنائي 
نـادي دالكـورد السـويدي عبـاس محمد 
وريوان أمـني بجانب  مريخاس  دوسـكي  
العـب  سـلوفاكو التشـيكي  وآالي فاضل  
العـب غوتربغ السـويدي   وامـري العماري 
العب ميالبي السويدي وهريان احمد العب  
لون السـويرسي  وضمـت القائمـة ايضا  
العب الشمال القطري امجد عطوان والعب 
املرخيـة  القطـري ايمـن حسـني  والعـب 
السـاملية الكويتـي اسـو  رسـتم  والعـب 
الكويـت الكويتـي شـريكو كريـم  والعب 
الصفاقـيس التونـيس حسـني عـيل ، وعىل 
الطرف االخر يضم املنتخب العماني الشقيق 
خمسة محرتفني وقع عليهم اختيار مدربه 
الكرواتي فرانكو ايفانكوفتش  ثالثة منهم 
يف الـدوري  البحرينـي وهم  العـب الرفاع 
عمر املالكي والعـب املحرق خالد الهاجري  

والعـب الخالديـة زاهـر االغـربي  بجانب 
العب الكويت الكويتي  ارشد العلوي والعب 

املرخية القطري  جميل اليحمدي .

xÎÜçfl@7õ•
لـم يحـظ منتخبنـا الوطني بفـرتة  اعداد 
مثاليـة قبل املغـادرة اىل االردن بـل اكتفى 
بوحـدات تدريبيـة  شـارك فيهـا العبـوه 
املحليون  بجانب  عدد محدود من املحرتفني  
ولم يخض  سـوى مبـاراة تجريبية واحدة 
تغلـب فيهـا عـىل فريـق الرشطـة  بهدف 
دون مقابـل  حمـل توقيـع اسـو رسـتم ، 
اما املنتخـب العماني فقد  اجـرى وحداته 
التدريبيـة محليـا  وقد خاض  منـذ انتهاء 
مشـاركته يف التصفيـات القاريـة املؤهلة 
ملونديـال قطر مباراتـني تجريبيتني فاز  يف 
االوىل عـىل منتخـب النيبـال بهدفـني دون 
مقابـل  وتعـادل يف الثانيـة  مـع املنتخـب 
النيوزلنـدي بدون اهـداف، ويعتمد الفريق  
يف تشـكيلته عىل العبي فريق نادي السيب 
الـذي تاهل اىل نهائي بطولـة كاس االتحاد 

االسـيوي عـن منطقـة غـرب القـارة بعد  
تغلبه عىل منافسـه العربي الكويتي  امثال 
حارس املرمـى احمد فرج الـروايل  وثالثي 
الدفـاع محمد املسـلمي  وامجـد الحارثي 
وجمعـة الحبـيس والعـب الوسـط صالح 

اليحيائي  واملهاجم محسن الغساني .

ÚÌäaã�öa@pbibÓÀ
ويغيب عن منتخبنـا  عدد غري قليل  من 
نجومـه  بـني محـيل ومحـرتف ابرزهم  
االنجليـزي  يونايتـد  مانشسـرت  العـب 
زيـدان اقبـال  والعب وايكومـب ويندرز 
االنجليزي  عـيل الحمادي التباطهما مع 
نادييهمـا فيمـا غّيبت االصابـة الثالثي 
كاردو  صديـق العـب كريسـتال باالس 
االنجليـزي  ومهند جعاز العب هاماربي 
السـويدي  ومحمد قاسـم  العـب القوة 
الجويـة  امـا املشـاكل االداريـة فكانت 
سببا البتعاد  الحارس احمد باسل ومعه 
زميلـه يف نـادي الرشطة بسـام شـاكر  
فضال عـىل العب نفط الوسـط رسـالن 

حنون بينما لم تتم دعوة عيل فائز العائد 
من االحرتاف يف نادي القادسية الكويتي  

بسبب عدم الجاهزية .

@7Ç¸aÎ@fiÎ¸a
اول مبـاراة جـرت بـني منتخبنـا الوطني 
وشـقيقه العمانـي  احتضنتهـا العاصمة 
القطرية الدوحة يف السـابع والعرشين من 
آذار عـام 1976 ضمن منافسـات خليجي 
4 وانتهـت عراقية باربعة اهـداف دون رد 
سـجل نصفها  املرحوم عيل كاظم  وتكفل 
بالنصف االخر فالح حسن واملرحوم كاظم 

وعل .
امـا اخر مباراة جمعت بـني املنتخبني فقد 
ضيفهـا اسـتاد الجنـوب بمدينـة الوكـرة 
القطريـة  يف الثالثـني مـن ترشيـن الثاني 
العام املايض ضمـن مباريات بطولة كاس 
العرب وانتهت بالتعادل بهدف ملثله سـجله 
ملنتخبنا حسـن عبد الكريم من ركلة جزاء  
عند الدقيقة 97 اما هدف املنتخب العماني 
فحمل امضـاء العبه صـالح اليحيائي من 

ركلة جزاء ايضا  حصل عليها منتخب بالده 
يف الدقيقة 78 .

 Ùã◊â‹€ ıb8a
قاد منتخبنا الوطني يف اخر مباراة له  امام 
شقيقه العماني املدرب املونتنيغري زليكو  
برتوفيتـش  ومثلـه الالعبـون : فهد طالب  
ومنـاف يونس ( ميثم جبـار )  ومصطفى 
ناظم  وحسـن رائد وشـريكو كريم  وامجد 
عطـوان  واحمـد فرحـان  ( منتظر محمد 
جرب ) وبشار رسن ( احمد فاضل )  ويارس 
قاسـم  ومحمـد قاسـم ( ايمـن حسـني )  
وعالء عباس ( حسـن عبد الكريم ) وطالت 

البطاقة الحمراء العبنا يارس قاسم .
تلـك  يف  فقـاده   العمانـي  املنتخـب  امـا 
املبـاراة مدربـه الكرواتـي  الحـايل برانكو 
ايفانكوفيتـش  ومثلـه الالعبـون : احمـد 
الرواحي  وامجد الحارثي  واحمد الخمييس  
وجمعة الحبيس ( ارشـد العلوي )   واحمد 
الكعبي  وصالح اليحيائي  وحارب السعدي 

( عبد الله).



باريس / متابعة الزوراء
باريـس  مهاجـم  مبابـي،  كيليـان  يتصـدر 
سـان جريمـان، اهتمامـات وسـائل اإلعالم 
الفرنيس يف تغطيتها ملعسـكر منتخب الديوك 
هـذا الشـهر.يلعب منتخب فرنسـا مباراتني 
تحصيـل حاصل ضـد الدنمـارك وكرواتيا، يف 
الجولتني الخة والسادسـة لدوري أمم أوروبا.

وفقد ”الديوك“ فرصـة الدفاع عن لقب العام 
املـايض، بتذيلهم املجموعـة برصيد نقطتني، 
لتضيع عليهم فرصة التأهل لألدوار النهائية.

إال أن مبابي أشـعل األجواء برفضه املشاركة 
يف جلسـة التصويـر الخاصـة برعـاة االتحاد 

الفرنـيس، العرتاضـه عـىل بنود عقـد حقوق 
 “RMC” اسـتغالل صورته.وكشفت شـبكة

سـبورت الفرنسـية أن مهاجم بـي إس جي 
نقل إىل ديدييه ديشـامب املدير الفني ملنتخب 
فرنسـا اعرتاضه التام، وقراره بعدم املشاركة 
يف جلسـة التصويـر بمجرد انضمـام الالعب 
ملعسكر املنتخب.وأكدت أن ديشامب استجاب 
لرغبـة املهاجـم الشـاب، وأن قضيـة حقوق 
الصـورة لم تسـفر عـن أي أزمـة أو نزاع بني 
كيليـان مبابـي والجهـاز الفنـي للمنتخـب، 
وذلك بعد اجتماع دام نصف سـاعة، وشـارك 
فيه العبون آخرون مثـل هوجو لوريس قائد 
الفريـق، ورافائيـل فـاران مدافع مانشسـرت 

يونايتد اإلنجليزي.

أمسرتدام / متابعة الزوراء
أبـدى لوي فـان خال، املديـر الفنـي للمنتخب 
ثنائـي  وضـع  عـن  رضـاه  عـدم  الهولنـدي، 
برشـلونة ممفيس ديبـاي وفرينكي دي يونج، 
وعـدم مشـاركتهما بانتظام.وقال فـان خال، 
خالل ترصيحـات نقلتها صحيفة ”سـبورت“ 
لبعـض  النصيحـة  قدمـت  ”لقـد  اإلسـبانية: 
الالعبـني خالل فـرتة االنتقاالت، هـذا صحيح، 
لكنني أنهيـت الحديث معهم بأن عىل كل العب 
أن يتخـذ قـراره بنفسـه“.وأضاف: ”العبـون 
مثل سيلسـني، دي ليخت، ويجهورسـت قاموا 
باالنتقـال وأنا راض“.وتابع: ”ال أكون سـعيًدا 
إذا لـم يلعب ديباي ودي يونـج بانتظام“.ُيذكر 
أن ممفيس ديباي وفرينكي دي يونج، كانا عىل 
أعتـاب الرحيل عـن صفـوف البلوجرانا، خالل 
االنتقاالت الصيفية املايض، لكن لم تتم األمور.
وشارك دي يونج يف 8 مباريات فقط حتى اآلن، 

بينما شارك ممفيس ديباي يف 3 مباريات.

لشبونة / متابعة الزوراء

النجم الربتغـايل، كريسـتيانو  أبـدى 

اللعـب  رونالـدو، رغبتـه بمواصلـة 

ألعـوام مقبلة وقيـادة منتخب بالده 

يف نهائيـات كأس أوروبـا 2024 عىل 

أقل تقديـر، وذلك يف ترصيـح أدىل به 

خـالل حفل توزيع جوائز يف ضواحي 

لشبونة.

وشـّدد ابـن الــ37 عاماً الـذي كان 

يرغب بالرحيل عن فريقه مانشسرت 

يونايتـد اإلنكليـزي هـذا الصيف من 

دون أن يحصـل عـىل مبتغاه، عىل أن 

”مشـواري لم ينته. يتوجـب عليكم 

(رونالـدو)  كريـس  دعـم  مواصلـة 

لبعض الوقت“.

وتابع بعـد نيله جائـزة ”كيناس دو 

أورو“ التـي قدمها االتحـاد الربتغايل 

املنتخـب  تاريـخ  ألفضـل هـداف يف 

الوطني، أنه يريد ”املشـاركة يف كأس 

العالم وكأس أوروبا... أشـعر بحافز 

كبري. طموحي كبري“.

ورغم أعوامـه الـ37، مـا زال الفائز 

بجائـزة الكرة الذهبيـة ألفضل العب 

يف العالـم خمـس مرات مـن الركائز 

األساسـية للمنتخـب الربتغـايل الذي 

يسـتعد لخوض مونديال قطر املقرر 

نهاية العام الحايل.

ويتصدر رونالدو الئحة أكثر الالعبني 

مشاركة مع املنتخب الربتغايل بـ189 

مبـاراة، وهـو ليس أفضـل هداف يف 

تاريخ ”سيليسـاو“ أوروبا وحسـب، 

بل إنه صاحب الرقم القيايس العاملي 

لعـدد األهـداف الدوليـة (117 حتى 

اآلن).

ويعيش رونالدو أحد أصعب مواسمه 

تحت إرشاف املـدرب الجديد ليونايتد 

الهولندي إريك تن هاغ، إذ انتظر حتى 

15 الحايل ليسـجل هدفه األول وكان 

من ركلة جزاء يف املباراة التي فاز بها 

”الشـياطني الحمر“ عـىل مضيفهم 

شرييف ترياسـبول املولدويف -2صفر 

يف مسابقة ”يوروبا ليغ“.

7الرياضي
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ميالنو / متابعة الزوراء

جـود  إنجلـرتا،  منتخـب  ثالثـي  تـدرب 

بيلينجهام وجـوردان هندرسـون وديكالن 

رايس، بشـكل منفـرد، ضمـن التحضريات 

لدوري األمـم األوروبية.وانضم هندرسـون 

لصفـوف منتخب األسـود الثالثـة بدال من 

كالفني فيلبس الذي يعاني من اإلصابة، ولم 

يشـارك مع بيلينجهام ورايس يف التدريبات 

الجماعية.كما لم يشارك كريان تريبري مدافع 

نيوكاسل يف التدريبات الجماعية، ولن ينضم 

لزمالئه بسبب انشغاله بالتزامات شخصية.

وتدرب إيفان توني مع باقي أعضاء املنتخب 

اإلنجليـزي تحـت قيـادة املـدرب جاريـث 

سـاوثجيت، حيث انضم مهاجم برينتفورد 

لصفوف منتخب بالده للمرة األوىل.ويتوجه 

منتخـب إنجلـرتا إىل ميالنو ملالقـاة إيطاليا 

مسـاء يوم غـد الجمعة، واضعـا يف اعتباره 

أن الهزيمة سـتؤدي إىل هبوطه للمسـتوى 

الثاني من دوري األمـم، بعد حصد نقطتني 

مـن أول 4 مواجهات مـن املجموعة الثالثة 

باملستوى األول.

قرطاج / متابعة الزوراء

أعلـن رئيس االتحـاد التونيس لكرة القـدم، وديع الجـريء، أن يان 

فالـريي العـب فريق آنجيه الفرنـيس اختار اللعب لنسـور قرطاج.

فالريي املولود ألب فرنيس وأم تونسية سبق أن حمل قميص املنتخب 

الفرنيس يف فئة الشـباب قبل أن يختار تمثيل املنتخب التونيس حيث 

يميض الالعب السابق لسـاوثهامبتون يف تجهيِز الوثائق الرضورية 

التي تمنحه أهلية اللعب بقميص نسـور قرطاج، مؤكدا أنه سيضع 

نفسه تحت ترصف الجهاز الفني للمنتخب دون قيد أو رشط.

fibÌá„Ïæa@·‹y@ıbÓy�@…Óœä@¡Ó£@Ÿè‡nÌ@ëÏflaä
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جنيف / متابعة الزوراء
أعـرب السـويرسي، مانويـل أكانجي، مدافع مانشسـرت سـيتي، 
الوافد من بوروسـيا دورتموند هذا الصيف، عن سـعادته بإشـادة 

بيب جوارديوال، لكنه أكد أن تعليماته له يف التدريبات هي األهم.
ويسـتعد منتخب سـويرسا ملواجهة نظريه اإلسـباني، يوم السبت 

املقبل، ضمن منافسات بطولة دوري األمم األوروبية.
وقال أكانجي يف ترصيحات نقلتها صحيفة لوماتان السـويرسية، 
خـالل تواجده مـع منتخب بـالده: ”ال أهتم كثـريا بالكلمات التي 
يقولها (جوارديوال) لوسـائل اإلعالم، بالنسبة يل، فإن ما يقوله يل 

يف التدريب أكثر أهمية“.
وأضـاف أكانجـي: ”كنت أعلم أننـي مقبل عىل تحـد كبري مع كل 
الالعبني يف السـيتي، لقد بذلت كل يشء يف التدريبات، الفريق يعمل 
بشـكل جيد يف الوقت الحـايل، وأنا كذلك“.وأوضـح: ”بيب يرى كل 
يشء، ويتعامـل مـع الالعبـني بتفاصيل كثرية، لكنـه يطلب أيضا 
الكثري من الالعبني، هذا ما يجعل الفريق جيدا ويجعله مدربا جيدا، 
إذا قبلت هذا التحـدي كالعب، فهذا يجعلك أفضل كل يوم“.وتابع: 
”هنأنـي الجميـع يف املنتخـب عىل خطـوة االنتقال إىل مانشسـرت 
سـيتي، لكنني ال أعتقـد أنهم ينظرون إيل بشـكل مختلف عن ذي 
قبل“.وأتـم: ”لقـد قلـت دائما إنني أرغـب يف تحمل املسـؤولية يف 
الفريـق، إذا لعبت ملثـل هذا النادي الكبري، فسـتكون بالطبع العبا 

كبريا، أريد مساعدة الالعبني الشباب داخل وخارج امللعب“.
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اليبتسيش / متابعة الزوراء
دعا أسـطورة كرة القـدم، األملاني لوثار ماتيوس، اتحاد الكرة يف بالده إىل املسـاعدة 

عىل تطوير الالعبني األملان يف بعض املراكز.
وقـال ماتيـوس يف مقابلـة مع صحيفـة ”دي فيلـت“: ”نعاني من مشـكلة يف خط 
الهجـوم يف منتخب أملانيـا، تقريبا ال يوجد أي ظهري أيمـن أو أيرس عىل درجة عالية 
من التدريب.. اتحاد الكرة األملاني عليه أن يسـأل نفسـه عـن األخطاء التي ارتكبها 
يف عمليـة التطوير يف السـنوات األخرية“.ويـرى ماتيوس أن املواجهتـني أمام املجر 
يوم الجمعة املقبل وأمام إنجلرتا عىل سـتاد ويمبيل يف لندن يوم 26 أيلول/سـبتمرب 
الجـاري بدوري األمـم األوروبـي ”يف غاية األهميـة“، وتمثل ”نوعا مـن االختبار“.

وذكر ماتيوس أن ”املدرب ربما سـيجرب شـيئا أو اثنني آخريـن، رغم ذلك أعتقد أن 
التشـكيل األسـايس واضح يف ثمانية أو تسـعة مراكز وسـيعتمد بشكل رئييس عىل 
العبي بايرن“.وال يتوقع ماتيوس أي مفاجآت يف تشكيل املنتخب األملاني يف مونديال 
قطر.وختـم ماتيوس حديثـه بالقول: ”لن أقول إن هانز فليـك أغلق الباب بالكامل، 
لكني ال أرى أي العب يشق طريقه بشكل مفاجئ إىل الفريق، بل عىل العكس تماما، 
فنظـرا ألن قائمة املرشـحني كبرية للغاية، فإن البعض سيشـعر باإلحباط ألنهم لن 

يذهبوا إىل كأس العالم“.

لندن / متابعة الزوراء
قالت وسـائل إعالم إيطالية إن فابيو كانافارو، قائـد املنتخب اإليطايل الفائز بكأس 
العالم 2006، سيتوىل تدريب نادي بينيفينتو املنافس يف دوري الدرجة الثانية اإليطايل 
لكرة القدم.وأضافت أن مدافع ريال مدريد ويوفنتوس وإنرت ميالن السابق، الذي فاز 
بجائزة الكرة الذهبية عام 2006 بعد أن قاد منتخب بالده إىل املجد يف كأس العالم يف 
ذلك العام، سـيوقع عقدا مع بينيفينتو ملدة عـام ونصف العام.وهبط بينيفينتو من 
دوري الدرجة األوىل اإليطايل يف موسم 2021-2020 ويحتل حاليا املركز 13 يف الدرجة 

الثانية.بدأ كانافارو مسريته التدريبية بعد عامني من اعتزاله اللعب يف 2011.
وعمل مساعدا ملدرب األهيل اإلماراتي قبل أن يتوىل تدريب قوانغتشو الصيني والنرص 
السـعودي.ويف 2019 ُعـني مدربـا ملنتخب الصـني بالتزامن مع عمله يف قوانغتشـو 
واسـتقال بعد أقل من شـهرين للرتكيز مـع ناديه.وقال كانافـارو البالغ عمره 49 
عاما يف فرباير شـباط املايض إنه مسـتعد للعودة إىل أوروبا لبدء مسـريته التدريبية 

من جديد.
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برشلونة / متابعة الزوراء

يتمسـك سـريجيو راموس، مدافع باريس سـان 

جريمـان الفرنيس، بأمل يبـدو ضعيفا مع فريقه 

هذا املوسم.وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن 

سريجيو راموس أصيب بخيبة أمل كبرية لخروجه 

من قائمة منتخب إسـبانيا ملباراتـي دوري األمم 

األوروبية ضد سويرسا والربتغال، هذا الشهر.

وأضافت الصحيفة اإلسـبانية أنـه عىل الرغم من 

وجـود راموس يف قائمة مبدئية تضم 55 العبا، إال 

أن لويس إنريكي املدير الفني ملنتخب إسـبانيا، لم 

يضمه خالل فرتة التوقف الدولية.

وأشـارت إىل أن املدافع اإلسـباني املخرضم يشعر 

بإحباط شديد، خاصة أن بدأ املوسم الجاري بقوة، 

حيث شارك يف 11 مباراة متتالية مع باريس سان 

جريمان.ولفتـت إىل أن رامـوس يدرك أن 

مونديال قطر 2022، سـيكون الفرصة 

األخـرية له مـع منتخب إسـبانيا، لكنه 

يتمسـك باألمـل آلخـر لحظة رغـم عدم 

اسـتدعائه ملعسكر الشهر الجاري، وتعهد 

بمواصلة العمل الجـاد لجذب انتباه لويس 

إنريكي.
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بريزبني / متابعة الزوراء

رأى املدرب الهولندي السابق، غوس هيدينك، أن املنتخب 
األسـرتايل «حارض» بدنيـًا وجاهـز «للقتال» يف 
كأس العالـم املقـررة نهاية العـام الحايل يف 
قطـر، وذلك بعدما تابع عن كثب تدريباته 
استعداداً للقاء الودي ضد نيوزيلندا اليوم 
الخميـس يف بريزبني.واسـتعان املنتخـب 
األسرتايل بمدربه السابق هيدينك ملساعدته 
 FIFA يف التحضري لنهائيات كأس العالم
قطر 2022™، وذلك استناداً إىل التجربة 
الناجحة التي حققهـا معه، حني أعاده 
 32 ملـدة  غيـاب  بعـد  العالـم  كأس  إىل 
عامـاً بقيادتـه إىل مونديـال أملانيا 2006 
حيث وصل إىل الدور ثمن النهائي.وسـيتوىل 
الهولندي البالغ 75 عاماً مهمة مسـاعد املدرب 
غراهـام أرنولـد يف املبـاراة التحضرييـة األخـرية 
للمنتخـب عىل أرضه، قبل النهائيـات العاملية األوىل 
يف منطقة الرشق األوسـط، ضد الجـارة نيوزيلندا.

وقـال هيدينـك األربعـاء إن أرنولـد «قـام بعمل 
جميـل للتأهـل (إىل كأس العالم) وهو اآلن 
يعتمـد بعض اليشء عـىل حضورهم 
التي يتمرنون  البدني والطريقـة 
بهـا مـع أنديتهـم»، مضيفـاً: 
«لكـن يبـدو أنهـم يتمتعون 
والحيوية.  البدنيـة  باللياقة 
إنهم جاهزون بدنياً وذهنياً. 
ال شـك يف أن األسرتاليني هم 
دائماً مـا يكونون حارضين 
مقاتلـون». إنهـم  ذهنيـاً. 
وباإلضافة إىل فرتتيه كمدرب 
اإلنكليزي،  لتشـليس  مؤقـت 
أرشف هيدينك خالل مسريته 
التدريبية الطويلة عىل العمالق 
اإلسباني ريال مدريد ومواطنه 
أيندهوفن وفالنسـيا اإلسباني، 
منتخبـات  تدريبـه  جانـب  إىل 
هولندا وروسيا وتركيا.لكن قد 
تكـون قيادتـه ملنتخـب كوريا 
الجنوبيـة املضيـف مشـاركة 
مـع اليابـان ملونديـال 2002 
النهائـي  نصـف  الـدور  إىل 

للنهائيـات العاملية، أبـرز إنجازاته عـىل اإلطالق.ويعود 
هيدينـك مـن اعتزاله التدريب ملسـاعدة أرنولـد يف هذه 
املباراة بسبب غياب مساعد األخري الهولندي اآلخر رينيه 
ميولنسـتني لتواجده يف أوروبا من أجل متابعة منافيس 
أسـرتاليا يف املجموعة الرابعـة املنتخبني الفرنيس حامل 
اللقب والدنماركي.وأفاد أرنولد الذي كان أحد مساعدي 
هيدينـك يف مونديـال أملانيـا 2006، أن العبيـه يكنـون 
احرتامـًا كبـرياً لهيدينـك وسيسـتمعون إىل مـا يقوله، 
مضيفـاً: «األمـر األكثر أهميـة هو أن ذهنيـة الالعبني 
صحيحـة. فهم ال يرون ذلـك (وجود هيدينـك واملباراة 
الوديـة) كحفلة راقصة».وتابع «سـيوجه غوس بعض 
الرسـائل القوية لالعبني، اليـوم والليلة، حول ما حققه 
ومـا يلـزم لتحقيق النجـاح يف كأس العالم».وسـتكون 
مباراة اليوم الخميس األخرية ألسرتاليا عىل أرضها قبل 
كأس العالم، لكنها سـتجدد املوعد مع الجارة نيوزيلندا 
التي فشلت يف التأهل لكأس العالم FIFA قطر 2022™، 
مرة أخرى األحد يف أوكالند.ويقام مونديال قطر بني 20 
ترشين الثاني/نوفمرب و18 كانون األول/ديسمرب حيث 
يفتتح األسرتاليون مشاركتهم الخة توالياً يف النهائيات 
والسادسة يف تاريخهم ضد فرنسا يف 22 ترشين الثاني/

نوفمـرب، قبل لقاء تونـس يف 26 منـه والدنمارك يف 30 
منه.
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ضّجـت الصحافـة العامليـة يف القصة التي 
نرشتها صحيفـة «نيويورك تايمز» بعنوان 
تسـاقط الثلوج: االنهيـار الجليدي يف نفق 
يكمـن  ال  والسـبب   ،٢٠١٢ عـام  كريـك» 
بعنارص القصة ورواية التفاصيل فحسب، 
بل ألنها أثارت نقاشـات حول تطّور رواية 
القّصة الصحفية، وكرس الطريقة النمطية 
فكانـت  التقليـدي.  اإلخبـاري  املقـال  يف 
القصة املؤلفة من ستة أجزاء، تحتوي عىل 
رسـومات وفيديو يظهـر الخريطة للجبال 
بطريقة تفاعلية، وتعترب من أوىل القصص 

الصحفية التفاعلية. 
إًذا ما هي الصحافة التفاعلية؟

تعني الصحافـة التفاعلية إرشاك الجمهور 
القصـة  مسـار  يف  املسـتخدم  إدمـاج  أو 
الصحفية. وهنا يكون املسـتخدم جزًءا من 
هذا املسـار، وكأنه يربط األحداث أو يفكك 

لعبة األلغاز والرموز. 
ال تنحـرص الصحافـة التفاعليـة يف شـكل 
معـني أو اتجـاه محـدد، ألّن الدمـج بـني 
املحتـوى  وإنتـاج  والتصاميـم  الربمجـة 
الصحفي التفاعيل أنتج العديد من القصص 
التي تركز عىل جذب املستخدم ليكون طرًفا 

أو محرًكا لقصة ما. 
لـذا، تعـرض شـبكة الصحفيـني الدوليني 
يف هـذا املقال أبرز األشـكال التـي اتخذتها 
املتاحـة  والربامـج  التفاعليـة  الصحافـة 

إلنشاء محتوى تفاعيل. 
األلعاب كمحاكاة تعليمية وإخبارية 

نرشت صحيفة «فاينانشـيل تايمز»، قصة 
تحـت عنـوان «لعبـة املنـاخ: هـل يمكنك 
الصفـري  االنبعاثـات  اىل صـايف  الوصـول 
املحـاكاة  مسـتخدمًة   ،«٢٠٥٠ بحلـول 
املسـتخدم  إلرشاك  التعليميـة  باأللعـاب 
بالحلـول والطرق التي يمكـن أن تقلل من 
انبعاثـات الكربون عىل مـدى ثالثني عاًما. 
ففـي هـذه اللعبة يصبـح املسـتخدم هو 
صاحب القرار، ويتمتع بالقوة الالزمة لحّل 
األزمة املناخية العاملية، من خالل سلسـلة 
خيارات للجوانب الرئيسية التالية: الطاقة، 

النظام الغذائي، النقـل، واملباني. إذ، يطلب 
من املستخدم اتخاذ القرارات التي يمكن أن 
تقلل االنبعاثات مع الحفاظ عىل الوظائف، 
البيئـة كـي يكـون  واالهتمـام بمعالجـة 

الكوكب مناسًبا للعيش. 
يتميز هـذا النوع من الصحافـة التفاعلية 
بطريقة عرض املشـكلة للقـراء عن طريق 
األلعـاب، ويجعـل املسـتخدم قريًبـا مـن 
املشـكلة ويفهـم نتائج قراراتـه، وذلك من 
خـالل عـرض رأي خبـري بعـد كل مرحلـة 
من اللعبـة. وهكذا، يعطي الـدور التفاعيل 
للمسـتخدم ميـزة إضافيـة له عـن دوره 
التقليـدي، إذ يتخذ القـرارات الفعالة والتي 
تشعره باملسؤولية تجاه مشكلة االحتباس 
الحراري. فتصبح مسؤولية حل أزمة املناخ 
يف أيدي الناس العاديني، مما يشجعهم عىل 

إحداث التغيري.  
الواقع املعزز 

 (Augmented reality (AI الواقع املعزز أو
هو من التقنيات التي تعزز دور املسـتخدم 
باستكشاف وفهم املعلومة من خالل كامريا 
الهاتف املحمول. إذ أصبح الهدف األسـايس 
تقليـل املسـافة بـني املعلومـات واألخبـار 
الذي يجمعها الصحفـي وطريقة وصولها 
وفهمها من قبل املسـتخدم. وصار الهاتف 
هو الوسيلة التي ستفتح املجال للمستخدم 
بالتفاعل مع املحتوى بواسـطة العدسـة، 
مـن خالل التواجد الجسـدي يف بيئة معززة 
باملعلومـات الرقميـة. «القبـب الحراريـة، 
كيفيـة تكوينهـا وتأثريهـا»، هـي القصة 
التي أنتجتها مؤخرًا Usa Today، لتفسـري 
أسـباب موجات الحر، وكيفية تأثريها عىل 
عالم الشـمال والجنوب، مستخدمًة تقنية 
الواقع املعـزز. الختبار هذه القصة، يطلب 
املوقع من املسـتخدم تحميل التطبيق ومن 
ثم نسـخ رمز االسـتجابة الرسيع، للدخول 
اىل القصـة وفهمها مع كل تغيري يف درجات 

الحرارة وتأثريها عىل املناطق. 
الواقع االفرتايض 

جعل هذا النوع من العرض املستخدم أكثر 
تفاعًال مع القصة، من خالل عيش التجربة 

الواقعيـة بالتواجد بشـكل افرتايض يف قلب 
الحـدث. والختبار هذا النـوع من القصص 
بشـكل فعـال، عـىل املسـتخدم اسـتعمال 
االفرتايض.  للواقـع  املخصصـة  النظـارات 
تمنح هذه التقنية املستخدمة يف الصحافة 
التفاعليـة املسـتخدم الفرصة بـأن يعيش 
إحساًسـا جديًدا بمكان مـا، أو أن يتعرض 
لتجربـة لـن يخوضهـا يف حياتـه. فكيـف 
سـتكون التجربـة يف حـال عشـت يف عمق 
حالة تشبه فقدان البرص؟ «داخل الظالم»، 
هذه التجربة للواقع االفرتايض أتت كرتويج 
للفيلـم الروائـي مالحظـات حـول فقدان 
البـرص. تعتمد هـذه التقنية عـىل التجربة 
املعرفية والعاطفية لجون هال، الذي عانى 
عـىل مدى عقـود مـن التدهـور التدريجي 
يف النظـر لحـد ما وصـل اىل العمـى. تأخذ 
التجربة االفرتاضية املستخدمني إىل مشاهد 
مختلفة، تعـرض ذكريات معينة ولحظات 
خاصة عاشـها البطل. ال وجـود ألي صور 
يف هذه الرحلة ولكن ترى أشـكاًال متحركة 
للـون األزرق ثالثي األبعـاد، إضافة إىل رسد 
صوتي للمذكرات ولحظات خاصة عاشـها 

جون وسجلها يف مذكراته الصوتية. 
الرسد البرصي املتحرك 

تعتمد هذه التقنية عىل تفاعل املستخدم مع 
القصة من خالل متابعة األحداث والضغط 
عىل املفاتيح املعروضة ملعرفة مسار القصة. 
مـا يميز هذا النوع هـو التأثريات الصوتية 
التي يمكن أن تجذب املستخدم مع الرسوم 
البيانيـة أو حتـى األشـكال املتحركة التي 
يمكن أن تجسد حالة الشخصيات املذكورة 
يف القصة. «واتساب لبنان؟»، من القصص 
التي تعتمد هذا النـوع من الرسد التفاعيل، 
نرشتهـا «ذا نيـو هيومانيتاريـان». يمكن 
للمشـاهد متابعة األحـداث التي حصلت يف 
لبنـان من خالل املسـار الزمنـي، ومتابعة 
محادثات من مذكرات أشـخاص حقيقيني 
عانوا مـن األزمـة واألحداث يف البـالد. هذا 
النوع من الرسد التفاعيل، يرتك املسـتخدم 
أمام محادثـات ليكّون صـورة خاصة عن 

الواقع، باإلضافة اىل فهمه للقصة. 
امللتميديا والرسد القصيص 

تعـّد هـذه التقنية التـي تعتمد عـىل تعدد 
انتشـاًرا  التقنيـات  أكثـر  مـن  الوسـائط 

يمكـن  والتـي  التفاعليـة،  الصحافـة  يف 
للمسـتخدم أن يفهـم جوانـب القصة من 
خـالل تصفـح املوقـع أو متابعـة سـياق 
لقصـة مـا بالتوجيهات املعروضـة أمامه. 
تتضمـن نصوًصا وفقرات تـرشح القصة، 
باإلضافة اىل صور بيانية ورسـوم متحركة 
وفيديوهات. «النزاع يف الحرب السـورية»، 
قصة ملتيميديا نرشتهـا «نيويورك تايمز» 
لرشح الرصاع القائم يف سـوريا والعالقات 

بني أطراف النزاع. 
كيف تنتج بعض القصص؟ 

يف قصة «واتسـاب لبنان؟» تّم العمل عليها 
من فريق عمل مؤلف من خمسة أشخاص: 
املحرر، منسـق املـرشوع، مطـور مواقع، 
منتـج، رسـام توضيحـي رقمـي. وتّمـت 
React مـن مكتبـة  بربنامـج  االسـتعانة 
املسـتخدم.  واجهـات  لبنـاء   JavaScript
وجـرى تنفيذ الرسـوم املتحركة بواسـطة 
Framer Motion، أمـا التشـفري فتـّم مـن 
خـالل Visual Studio Code. وقـد جمعت 
البيانـات عرب جـدول من جوجـل، ثّم كتب 
برنامـج نـيص Node يقـوم بتصديـر كل 
تلك البيانات إىل تنسـيق يمكـن قراءته آلًيا 
(JSON) والـذي تـّم اسـتخدامه إلضافـة 

املحتوى الحقيقي.
الدوليـني،  يف حديـٍث لشـبكة الصحفيـني 
يقول مخرج ومربمـج الويب للقصة مارك 
فيهـر: «إن التعاون بـني منفذ التصميمات 
الصورية واملربمـج كان مهًما جًدا، ومفيًدا 
ملسـار القصـة. ويف البدايـة حددنا مسـار 
العمل مـع الصحفي وأتبعنا خطة موحدة. 
العمـل كان مكثًفـا، ولكـّن القصـة كانت 

مهمة إلنتاجها». 
أما يف قصة «لعبة املناخ» والتي عمل عليها 
ثمانيـة أشـخاص بينهم املصمـم، مصمم 
الصحفـي،  املطـور،  املسـتخدم،  تجربـة 
القصـيص،  الـرسد  ومصمـم  املونتـري، 
فاسـتغرقت ستة أشـهر إلنتاجها. ويقول 
املحرر واملـرشف عىل القصة سـام جوينر 
لشـبكة الصحفيني الدوليني: «من الصعب 
تمييـز األدوار يف هكذا نوع من اإلنتاج، ألّن 

التنوع يف املهام كان يصّب يف هدف القصة. 
وكل شخص وضع أفكاره يف خدمة الفريق 
بأكملـه». أما الربامج املسـتخدمة فكانت: 
وأدوات   ،Javascript مكتبـة   ،magicc٧

 .Dالتصاميم البرصية ٣
ولكن هنـاك أيًضـا أدوات مجانيـة إلنتاج 

محتوى تفاعيل: 
Shorthand: منصة لرسد القصص الرقمية 
وتفاعلية للويب بـدون االعتماد عىل فريق 

من املطورين.
Thinglink : يتيـح التعليـق عـىل الصـور 
بزاويـة ٣٦٠ درجـة.  الفيديـو  ومقاطـع 
ويوفر اإلصدار املجاني باإلضافة إىل روابط 
وسـائط غنية إىل «املسـطحات»، والصور 
ومقاطع الفيديو التي ال تبلغ ٣٦٠ درجة. 

أو  موقـع  إنتـاج  يتيـح   :  Adobe Spark
صفحـة ويـب متعـددة الوسـائط بـدون 

الحاجة اىل أي خربة يف الربمجة. 
بيانـات  يتيـح تصميـم   :Data Wrapper
تفاعليـة، والتي يمكـن أن تتضّمن خرائط 

وجداول. 
TimelineJS: أداة مفتوحة املصدر إلنشاء 

جداول زمنية تفاعلية.
InterviewJS: أداة مفتوحة املصدر يمكن 
مـن خاللها بنـاء قصة محادثة، وإنشـاء 
ملفات شـخصية ملقابلة مـا وتأليف تبادل 
الرسـائل التفاعلية التـي تجمع بني النص 
والصـوت  والخرائـط  الفيديـو  ومقاطـع 
واملخططـات أو أي نوع آخـر من املحتوى 

القابل للتضمني.
Aurasma: تطبيـق واقـع معـزز يسـمح 
برتكيـب أي فيديو أو صـورة فوق أي يشء 
يف األيبـاد أو أي جهاز محمـول آخر يمكن 
مسـحه بالكامـريا الخاصـة بـه. يشـبه 
استخدام هذا التطبيق إىل حد كبري استخدام 

رمز االستجابة الرسيعة.
القصـص  لروايـة  برنامـج   :SceneVR
للواقـع  وجاهـزة  بانوراميـة  بطريقـة 
االفـرتايض، ويتيح إنشـاء قصـص بزاوية 

٣٦٠ درجة.  
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)

الهاي/أ.ف.ب:

أصدر قضاة دوليون، يف إطار ”محكمة شـعبية“ شـّكلتها ثالث منظمات غري 

حكوميـة تدافـع عن حريـة الصحافة، قـراراً رمزيـاً بإدانة كّل من املكسـيك 

ورسيالنـكا وسـورية بارتـكاب ”انتهـاكات لحقوق اإلنسـان“، بسـبب عدم 

مالحقتها املسؤولني عن مقتل صحفيني فيها.

كذلك دعت هذه املحكمة إىل إجراء مراجعة ”مستقلّة وشاملة“ لآلليات املعتمدة 

لحماية وسائل اإلعالم.

وعىل مدى سـّتة أشهر عقدت هذه ”املحكمة الشعبية“ جلسات استماع للنظر 

يف ثالث قضايا هي: اغتيال السانثا ويكرماتونج يف رسيالنكا يف 2009، واغتيال 

ميغيل أنخيل لوبيز فيالسـكو يف املكسـيك يف 2011، واغتيال نبيل الرشبجي يف 

سورية يف 2015.

وقـال القـايض األرجنتينـي إدواردو بريتوني إّن هذه الـدول الثالث ”من خالل 

أفعالها املهِملة، وال سـّيما عدم إجراء تحقيق وعـدم دفع تعويضات للضحايا 

واإلفالت من العقاب“ هي مذنبة بارتكاب ”انتهاكات لحقوق اإلنسان“.

ويف ختـام جلسـاتها التـي عقدتها يف مقرّهـا يف الهاي، وهو كنيسـة تعود إىل 

القرن السـابع عرش، اعتربت ”املحكمة“ أّن فشل الدول الثالث يف حماية أرواح 

الصحفيـني ”يـدّل عىل عدم وجـود إرادة أوسـع“ بإحالة أولئـك الذين يقتلون 

الصحفيني أمام العدالة.

وقال القايض جيل بيهرنغر إّن ”اإلفالت من العقاب يجب أن ينتهي“، داعياً إىل 

وضع ”اسرتاتيجية ملكافحة القمع والعنف واغتيال الصحفيني“.

وفّصل بيهرنغر سلسلة تدابري يمكن اّتخاذها عىل هذا الصعيد، من بينها إجراء 

”مراجعة مسـتقلّة وشاملة للفشـل الواضح ملبادرات املجتمع الدويل“ لحماية 

وسائل اإلعالم، وال سّيما عرب األمم املّتحدة.

من جانبهـا قالت القاضية مارينـا فورتي إّن مقتل الصحفية الفلسـطينية-

األمريكيـة شـريين أبو عاقلة يف 11 مايـو/ أيار: ”ُيظهر بطريقـة دراماتيكية 

مشكلة تحديد مسؤولية الجناة، وَمن فوقهم، وإحالتهم أمام العدالة“.

وأنشأت هذه ”املحكمة“ ثالثاً من كربيات املنظمات غري الحكومية الناشطة يف 

مجال الدفاع عن حرية الصحافة وهي ”مراسلون بال حدود“ و“صحافة حرّة 

بال حدود“ و“لجنة حماية الصحفيني“.

وعىل الرّغم من أّن هذه الهيئة ال تتمّتع بأّي سـلطة قضائية إلدانة أّي دولة أو 

شـخص، إّال أّن الهدف من تشكيلها هو زيادة الوعي والضغط عىل الحكومات 

وجمع األدلّة عن طريق ”العدالة الشعبية“.

وبحسب لجنة حماية الصحفيني، فقد ُقتل أكثر من 2170 صحفياً حول العالم 

منـذ 1992، ويف الغالبية العظمى مـن هذه الحاالت ظّل قتلة هؤالء الصحفيني 

من دون محاسبة.

صالح الدين/ الزوراء:

اطلـع وفـد مـن فـرع نقابـة الصحفيـني 

العراقيني يف محافظة صالح الدين عىل واقع 

ومسـتوى االنتـاج برشكـة مصايف الشـمال 

.وذكـر بيان لفرع نقابـة الصحفيني بصالح 

الديـن تلقته ”الـزوراء“: ان وفـدا من نقابة 

الصحفيـني العراقيـني يف صـالح الديـن زار 

رشكـة مصايف الشـمال ( مصفـى الصمود) 

لالطـالع عـىل واقـع ومسـتوى االنتـاج يف 

الرشكـة. مبينا ان الوفد الذي ترأسـه الزميل 

حسـن عبدالله سـالم امني رس فرع النقابة 

وعـدد مـن الزمـالء يف القنـوات الفضائيـة 

وأاطلع عـىل أعمال إعادة الحيـاة اىل املصايف 

التي دمرها اإلرهـاب واملبارشة بتأهيل بقية 

املصايف التـي مازالت متوقفـة والتي تحتاج 

اىل الجهود النوعية والخـربات املتخصصة يف 

مجال املنشـآت النفطية.واضـاف: ان الوفد 

التقى مدير عام رشكة مصايف الشمال قاسم 

عبدالرحمن حسني الذي رحب بمبادرة نقابة 

الصحفيني العراقيني يف صـالح الدين بزيارة 

الرشكـة واالطـالع عـن قـرب عـىل الجهود 

املبذولـة إلعـادة العمـل والطاقـة اإلنتاجية 

ملصايف الشـمال التـي كانت تشـكل العصب 

الرئيس إلنتاج الوقود يف البلد. مؤكدا استمرار 

العمل لرفع مسـتوى االنتاج اىل سابق عهده 

واكثـر بفضل الروح الوطنية التي يتحىل بها 

العاملون يف الرشكة.وتجـول الوفد يف رحاب 

الرشكة واملصايف واقسـام االنتاج والهدرجة 

والتوزيـع والعالقات واالعـالم والتقى مالك 

مجلة املصايف ورئيس تحريرها واسـتمع اىل 

مطالبهـم وأبـدى التوجيهات الصـادرة من 

نقابـة الصحفيـني العراقيـني املركـز العام 

بخصوص األمور التي تخص عملهموشـكر 

الزمـالء العاملـني يف مجلـة املصـايف مبادرة 

النقابة بالتواصل معهم ومعرفة احتياجاتهم 

ومشاكلهم والتعاون عىل حلها.

القاهرة/متابعة الزوراء:
 لـم يعتـد الجمهور املـرصي من اإلعـالم املحيل 
أن يصـّدر لـه صـورة متشـائمة عـن األوضاع 
االقتصاديـة واالجتماعيـة يف البـالد، لكن بعض 
األصـوات اإلعالمية بدأت مؤخرا تبعث برسـائل 
سـلبية، وهـي يف حقيقـة األمر واقعيـة، بحكم 
الظروف الصعبة التي تواجه الحكومة يف سـبيل 
إرضـاء الشـارع املمتعـض مـن غالء األسـعار 
والخدمات.وصارت الرسـائل القاتمة بشـأن ما 
سـيحدث خالل الفـرتة املقبلة ظاهـرة يف بعض 
وسـائل اإلعالم املرصية، وال تكـف منابر عديدة 
عن التحـدث يف النواحـي االقتصادية بشـكل ال 
يبعث عـىل التفاؤل، وأصبحت تخاطب الشـارع 
بلغـة الرتهيـب والتحذيـر مـن سـوء األوضاع، 
داعيـة املواطنـني إىل التأقلـم مع األزمـات التي 
سـيتعرضون لها، والتـي سـتطال الجميع.من 
هـؤالء، اإلعالمـي عمـرو أديـب مقـدم برنامج 
”الحكايـة“ عـىل فضائية ”إم.بـي.يس مرص“، 
الذي قال قبـل أيام ”لو اليل (الـذي) فات لطيف 
الـيل جـاي مخيف، والـيل يقول غري كـده يبقى 
بيضحك عليك، ألن كلنا رايحني يف سـكة سـيئة، 
والزم نكـون رصحـاء معاكـم ونقـول لكـم إن 
القـادم أسـوأ“.وهي نفـس النربة التـي تحدث 
بها اإلعالمـي أحمد موىس مقـدم برنامج ”عىل 
مسـؤوليتي“ عىل فضائية ”صدى البلد“، والذي 
أشـار إىل أن مـرص يف طريقهـا إىل مرحلة بالغة 
الصعوبـة، وعىل الناس أن يسـتعدوا لذلك جيدا.
وبلغت درجة التمهيد لألسـوأ مع اإلعالمية مليس 
الحديـدي، مقدمـة برنامـج ”مـع مليـس“ عىل 

فضائية ”أون“، إىل حد تأكيدها أن مرص والعالم 
يتجهان ناحية إعصار جراء التوقعات السـلبية 
لالقتصـاد املحـيل والدويل، داعية الـرأي العام إىل 
تقبل فكـرة املزيد من اإلجراءات القاسـية ومن 
بينها تحرير سـعر رصف الدوالر تماما، وبالتايل 
زيـادة األسـعار، ألن الحكومة لم تعد تسـتطيع 
دعـم الجنيـه املـرصي أكثر مـن ذلك.ومـا يثري 
مخـاوف الجمهـور أن اإلعالميني الذيـن صاروا 
يبعثون برسـائل سـلبية عن األوضاع مستقبال 
قريبون من دوائر حكومية، أي أنهم ال يتحدثون 
من تلقاء أنفسـهم، ربما بناء عـىل معلومات أو 
توجيهات يف محاولة لتهيئة الرأي العام للتعامل 
مع املسـتجدات، إذا أرادت الحكومة اتخاذ املزيد 

من اإلجراءات االقتصادية الصعبة.
واسـتقبل فكري محمد، وهو موظف ورب أرسة 
يعيـش يف القاهـرة، هـذه النوعية من الرسـائل 
بحالـة مـن اليـأس واإلحبـاط، مـربرا موقفـه 
بـأن اإلعـالم اعتـاد تجميـل الصـورة، وعندمـا 
يتحول بشـكل جذري إىل توصيل رسائل سلبية، 
والتلويـح بأن القادم أسـوأ، فإن ذلك يثري الكثري 
مـن املخاوف، طاملا أن الذي دأب عىل بث التفاؤل 
هـو من يتنبأ بالخطر.وقال فكـري ، إن ”الكثري 
من وسـائل اإلعالم لم تكن صادقة طوال الفرتة 
املاضية عندما أوهمت الناس بأن الواقع أفضل، 
ونحـن يف مأمـن عن باقـي دول العالـم، وكانت 
تقـوم بتخدير النـاس، واليوم يبـدو أنها لم تعد 
قادرة عىل هذه املهمة أمام عدم واقعية ما تسوق 
لـه من إيجابيـات بعدما ظهرت مالمـح املعاناة 
التي يعيشـها الناس“.ويوحي املشهد الراهن يف 

اإلعالم املرصي بأن هناك دورا لكل مذيع بشـأن 
كيفية إقناع الجمهور بصعوبة األوضاع الراهنة، 
حيث أصبحت بعض الربامج الشهرية تستضيف 
خـرباء ومتخصصـني يتحدثـون بأريحيـة عـن 
التوقعـات السـلبية وأسـبابها، وإىل أي درجـة 
ستؤثر عىل الشارع، ومتى يمكن إصالح األحوال، 
وما هو املطلوب من الناس.هناك مواقع إخبارية 
تركز بشـكل دوري عىل الصعوبات التي يعيشها 
العالم جراء الحرب الروسـية األوكرانية، وإىل أي 
درجة أصبـح مواطنو الـدول الغربية أنفسـهم 
يعانون من غالء املعيشـة وارتفاع أسعار السلع 
والخدمـات، ومن الطبيعـي أن ينعكس ذلك عىل 
األوضاع يف مرص، أو أي دولة أخرى تواجه نفس 
الظروف.ذكـر (محمد . ع)، وهو صحفي بإدارة 
موقـع إخباري شـهري، أن هنـاك توجيهات من 

إدارة املوقع الذي يعمل فيه بالرتكيز عىل األوضاع 
املعيشية واالجتماعية واالقتصادية يف دول ُكربى 
ومقارنتهـا باألحـوال يف مـرص، وبالتـايل يكون 
الجمهور عىل قناعة بحتميـة تحمل الصعوبات 
املسـتقبلية، وما يمكن أن تقـدم عليه الحكومة 
مـن إجراءات كأمر ال مفر منـه، يف ظل األوضاع 

السيئة التي تواجه الدولة.
فيا أكد أيمن منصور ندا أسـتاذ اإلعالم بجامعة 
القاهـرة أن املطلـوب مـن وسـائل اإلعـالم أن 
ُتحدث التوازن بني اإليجابي والسـلبي، وتتعامل 
بواقعيـة، ال أن تهيـئ الجمهور لسـيناريوهات 
مستقبلية صعبة، ألن إحدى مهام اإلعالم أن يبث 
األمـل يف نفوس النـاس، ال أن يصيبهم بإحباط، 
ألن تصديـر التشـاؤم يرض باإلعـالم والجمهور 

وصانع القرار.
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حسن املوسوي

تصنـف روايـة اوراق لخريـف 

احمـر للروائـي تحسـني عـيل 

أدب  مـن  انهـا  عـىل  كريـدي 

الديسـتوبيا ( ادب املـدن غـري 

الفاضلـة ) او ( عالـم الواقـع 

) و هـو نقيـض ألدب  املريـر 

اليوتوبيـا ( ادب املدن الفاضلة 

) وهو ادب يتحدث عن مجتمع 

فاسد او مخيف تسوده الفوىض 

يف  تحـدث  و  الـرش  ويحكمـه 

هـذا املجتمـع احـداث مروعة 

تفوق مـدى امكانية االنسـان 

لتحملهـا، فـإذا كنـا نتفق عىل 

ان الديستوبيا هي الخراب فأي 

خـراب اعظم من فقـد األهل و 

الحبيبـة والوطـن و الضياع يف 

عوالم املجهول.

النكهـة  الحمـر ذات  بأوراقـه 

الخريفة قدم لنا الروائي ادانته 

ملـا حـدث يف العراق ابتـداًء من 

 2003 عـام  احتاللـه  تاريـخ 

مـرورا بسـوريا التـي رضبها 

الربيع العربي املشؤوم .

وهـذه الرواية كتبـت  بطريقة 

اشـبه بمذكرات مقاتـل ولكن 

ليـس عىل لسـانه بـل بطريقة 

الضمـري الغائـب و تتحدث عن 

ويـالت  عراقـي عـاش  شـاب 

واخـريا  الهجـرة  و  الحـروب 

البحـث عـن مالذ آمـن يف اوربا 

التي ساهمت دولها بطريقة او 

أخرى يف تدمري العراق وسوريا 

عـىل حـد سـواء و لكـن الدول 

األوربيـة وهنا املفارقـة تفتح 

ذراعيهـا  للمهاجريـن و كأنها 

تكفـر عـن ذنوبهـا و تتباكـى 

عليهم بدموع التماسيح.

التـي  املهمـة  التقنيـات  مـن 

استخدمت يف كتابة هذه الرواية 

هـي تقنية ( الفالش باك ) وقد 

ابـدع الروائـي يف توظيفها من 

خالل فصول الرواية مما جعل 

القارئ مشـدودا ملعرفـة املزيد 

عـن ابطال الرواية و ما آلت ايه 

اخبارهم .

واملكان يف هذه الرواية فقد  كان 

مفتوحا بحيث شـمل اكثر من 

دولة اسيوية واوربية واستطاع 

الروائـي بـأن يصـف كل دولة 

حسب وضعها السـيايس و ما 

تتصـف فيه من حالة اآلمان او 

من عدمها .

أمـا الزمن فلم يكن متسلسـال 

بحيث كان الروائي يعود بنا اىل 

الوراء بتقنيـة الفالش باك من 

اجل إضفاء املتعة و شد القارئ 

لألحداث.

يف بداية الروايـة يتحدث البطل 

(حسن) عن األيام التي قضاها 

يف  سـوريا  يف  عائلتـه  برفقـة 

الربيـع  التـي سـبقت  الفـرتة 

العربي بحيث استطاع ان يتقن 

اللهجة السـورية مما سـاعده 

الحقـا باإلدعـاء بأنه سـوري 

حينما هاجر اىل اوربا ، ثم تأتي 

مرحلة العـودة اىل الوطن الذي 

كان يغـيل عىل صفيح سـاخن 

و هنـا يفقد البطل حسـن امه 

و اختـه يف حادث تفجري مروع 

حدث يف منطقة الشورجة وهنا 

يحدث اإلنقالب يف سلوك البطل 

الذي قرر ان ينتمي اىل املجاميع 

املسلحة بحثا عن الثأر ( مقتل 

امـي و شـقيقتي هـز كيانـي 

بعنف و أزاح عن عقيل رجاحته 

وجعلني افكر بشء واحد فقط 

وهو طلب الثأر لهما ) ص 68. 

و هنـا وجد ضالته يف ابن عمته 

( منتظـر ) الذي يكربه بسـبع 

سنني وهو قائد إلحدى املجاميع 

املسـلحة التي نشطت يف اعوام 

الحـرب الطائفيـة التي أشـعل 

فتيلهـا املحتـل االمريكي بغية 

احكام سـيطرته عـىل العراق.. 

وهكـذا انغمـس يف القتل و هو 

يمني النفس بأنه اسـتطاع ان 

يأخـذ بثأر امه و شـقيقته من 

اإلنتحاريـني العرب الـذي فاق 

عددهـم اآلالف يف تلك الفرتة و 

نشطوا كثريا بعد ان استقبلهم 

بيوتهـم  يف  النفـوس  ضعـاف 

ووفـروا لهم الدعم اللوجسـتي 

من اجل تنفيذ ابشع الجرائم أال 

و هي تفجري األسواق واألماكن 

املكتظة بالسكان .

يف هذه الفصول يروي لنا البطل 

التفاصيـل عـن عمليـات  أدق 

القتـل و اإلحتجـاز و مطاردة 

حتـى  و  وتصفيتهـم  الخونـة 

مـكان التخلص منهـم و كأنه 

كان بالفعل قد عمل معهم .

نجد يف هـذه الروايـة ان البطل 

قد انغمس يف امللذات عن طريق 

اقامـة عالقة غـري رشعية مع 

صديقته ليديا يف سوريا ثم مع 

جارتـه ريم يف بغـداد، والعالقة 

الثالثـة مـع ديما ، تلـك الفتاة 

التي احتمـى ببيتهـم املهجور 

الحـرب  يف  مشـاركته  اثنـاء 

السورية وكان ضمن املجاميع 

املسـلحة العراقيـة التـي هبت 

لنجـدة الشـعب السـوري من 

بطش املجاميع التكفريية .

كانت هذه العالقة عالقة بريئة 

فلقـد احـب ديما مـن صورها 

التي تركتهـا يف غرفتها ، كذلك 

ومن شدة حبه لهذه الفتاة فقد 

تعرف عليها من دفرت ذكرياتها 

من انفاسها التي مألت املكان.

لكنه عاد اىل العراق وطيف ديما 

يالحقه اينما رحل .

مـن خالل احداث هـذه الرواية 

البطـل  شـخصية  ان  نجـد 

شـخصية شـهوانية ، مغامـر 

ويميل اىل ان يقتحم كل العوالم 

مـن دون تردد لذلك نـراه كثري 

السـفر رغم انه قـد ورث بيت 

يف منطقـة راقية يف بغـداد ولو 

انـه قـد فكـر يف االسـتقرار يف 

بلـدة لـكان بإمكانـه ان يبيع 

ذلـك البيت بمبلـغ باهض و ان 

يشـرتي بيتـا يف منطقة اخرى 

مما يمكنه باملبلغ املتبقي بفتح 

مرشوع تجاري و هذا بالضبط 

ما اقرتحته عليه احدى عماته.

البطـل  يخـوض  اخـرى  مـرة 

مغامرة جديدة و كأنه السندباد 

البحري و لكن هذه املرة اىل بالد 

الغرب ليلعب القـدر لعبته غري 

املتوقعة حيث يلتقي بديما التي 

كانت يف قمة انكسارها ليكون 

لها طوق النجاة الذي ينتشـلها 

من واقعها املرير.. وقد استطاع 

الروائي من خـالل هذه الرواية 

ان يسـلط الضوء عـىل الرصاع 

للمجاميع اإلرهابية  االيدلوجي 

إحداهـا  وتكفـري  املتصارعـة 

مرحلـة  اىل  وصـوال  لألخـرى 

الحرب التي تكون بسـبب حب 

السيطرة و االستحواذ و هذا ما 

نجده يف هذا املقطع (وذات يوم 

حدث اقتتال عنيـف بني جبهة 

النرصة التـي انضم اليها تيم و 

بـني داعش و كانت الغلبة فيها 

لداعش بعد ان قتل معظم رجال 

جيش النرصة و من بينهم تيم) 

ص 139.

و بعـد ان يفقـد ديمـا يعود اىل 

الوطن باحثا عن االسـتقرار يف 

بلـده الذي فقـد فيـه كل افراد 

عائلته .

اجمـل مـا يف هـذه الرواية هي 

لعبـة اإلنتقـال بالزمـن و قـد 

حرص الروائي عىل استخدامها 

بحرفيـة عاليـة و ذلـك لشـد 

القارئ اىل احداث هذه الرواية 

كذلـك اسـتطاع الروائـي مـن 

الخطورة  بالغـة  توثيق احداث 

يف فـرتة زمنيـة عصيبـة يف كل 

مـن العـراق و سـوريا ، و قـد 

اجاد بأداء دور الروائي بوصفه 

مؤرخا .

بقي ان أشري اىل ان هذه الرواية 

صادرة عن منشـورات االتحاد 

العام لألدباء و الكتاب يف العراق 

163 و مـن القطـع  وتقـع يف 

املتوسط .
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د.صباح التميمي

إذا تصالحنـا عـىل أّن املعيـاَر  هو  

األنمـوذُج واملبدأُ والقاعـدُة، فإّننا 

نريـُد بـ(القصيـدة املعيـار) تلـك 

القصيـدة التـي تصُلـُح أْن تكوَن 

قاعـدًة ومثـاالً وأنموذجـاً ُتقاس 

عليه قصائـُد عِرصها، فـإذا كاَن 

الناقُد يستعني باملعيار الفّني (الذي 

هـو مجموعـُة مواضعـات فنّيـة 

أقرّها العقـُل الجمعيُّ النقديُّ عىل 

مّر العصور)، فإّن له أن يسـتعنَي 

بهـذا املعيـار الجديد العـام، وهو 

معيـاٌر يسـاعُد الناقَد عـىل الفرِز 

والتصنيِف والتجييِل والكشِف عن 

وينشُط  و(الّتلمذة)،  (املدرسة) 

يف كلِّ عـرص عىل ِحـدة، بمعنى 

آخـر إننا ال يمكـُن أن نجعَل من 

قصيدٍة للمتنبـي معياراً لقياس 

شاعريِة السّياب فبينهما تنافٌر 

، بـل يمكـُن أن نّتخَذهـا  زمنـيٌّ

مقياساً لقياس شاعرية املعرّي 

مثـال، ملا بني االثنـني من توافق 

زمني تاريخـي، وهكذا أيضا، ال 

يسـمُح لنا االلتزاُم بهذا املعيار، 

أن نجعَل من قصيدٍة للجواهري 

معيـاراً لقياس شـاعريِة شـاعٍر 

العمودية  معارص يكتب القصيدة 

اليوم، وهنا ُيمكن لنا أن نشـرتط 

(املَُجاَيلَـة) أو (التلمـذة) لصّحـة 

نتائـج هـذا املعيار، وبهـذا يكون 

لـكل جيـل - فنّيـا - قصيـدة أو 

أنموذجاً شـعرياً  قصائـد، تمّثـل 

لقياس نسـبِة شـاعرية شـعراء 

تلك الحقبة، والُبّد من اإلشـارة إىل 

أن اصطفـاَء قصيـدٍة مـا؛ لتكوَن 

معيـاراً يخضُع الشـرتاطات منها 

: -1االجماع عليهـا ،وعناية النقد 

الخاصة بها .

عرصهـا،  ملعايـري   ٢-اجتيازهـا 

وملعايـري العصـور التـي أنتجـت 

تجارب عالية .

٣- عمومية تجربتها وعامليتها.

٤- اتساع زمانيتها ومكانيتها.

الزمنيـة  للحظـة  عبورهـا   -٥

الراهنة.

٦- صالحيتها للتعميم.

٧- اجتيازها للضيق اآليدلوجي.

٨- انفالتها من قيد التغريض .

٩- خصوصّية أسـلوبها، وخلوها 

السـابقة،  التجـارب  ُفتـات  مـن 

وبقاياها املّيتة .

(القصيـدة  بتسـمية  نريـُد  وال 

املعيـار) حـَرص الفكـرِة بقصيدة 

يتيمٍة للشاعر، بل يمكُن أن تكوَن 

(تجربُتـه) عامًة، معياراً للقياس، 

واحـدٌة  قصيـدٌة  تمّثلهـا  قـد  أو 

لـه، تشـّكُل أوَج ُنضِج شـاعريِته 

باجمـاع املعنيـني، كأن تكـوَن قد 

أخـذت حّظا واسـعاً من الشـهرة 

نقدّيـاً، أو عـىل مسـتوى التلّقـي 

العـام، ولعـّل املثـال الـذي يمكُن 

أن ينطبـَق عليـه مبـدأ (القصيدة 

املعيار) يف حقبِتنا هذه قصيدة (ما 

لم يقله الرّسام) لعارف الساعدي، 

فهي قصيدٌة ُكتبت بوعي، وُنضج، 

اشـتملت عـىل تحـوّالٍت جوهرية 

يف هـذا القالـِب الشـعريِّ املّتهـِم 

بالسـكون والجمـود، ومن أهمها 

(حداثـة الرؤية) التـي قامت عىل 

مبـدأ اتصـال الشـكيل بالرؤيوي 

اتصـاال متفاعال تعالقيـا، ال عىل 

مبدأ االنفصال الذي شاَع يف معظم 

نماذج العصور املتأّخرة عىل سبيل 

التمثيل ،  والذي وصلت فيه بعُض 

النماذج إىل مرحلة َمرَِضّية صعبة 

املعالجـة، بحيـث أن املوضوعـاِت 

املتشـابهَة باتت تسـبُح يف هياكَل 

لقصائـد مّيتـة، مع ركـوٍد عام يف 

مياه الشـعرية، وهذا مـا قد بدأت 

بوادُره - أو ما يقرتب منها - تظهُر 

يف مشهِدنا الشعريِّ املعارص، ومع 

أنـه فايروس فّنـي قاتـل، ينتُرش 

برسعـة، إال أّن حداثـة كثـري من 

التجـارب، وانفالتهـا مـن القالب 

املعنـوي،  والجاهـز  املضمونـي، 

واملكـّرر الـداليل - عـىل الرغم من 

بنيتها الشكلية الكالسيكية - هي 

التـي تمنـح القصيـدة العمودية 

املعارصة أوكسـجينا جديدا، يفك 

االختناقـات الحاصلة يف جسـدها 

والـرؤى  املعنـى  مسـتوى  عـىل 

والتناظر الشكيل.

وقد يقفز سؤال هنا: كيف لشاعر 

معارص ما زال مسـجوناً بشـكل 

أجداده، ُمّتَهماً بذوبان ذاته اآلنية، 

يف آخر املايض، أن يكتَب نفَسه من 

جديد، ويكَرس قيوَد ذلك املايض؟ 

يف الحقيقـة، إّن االجابـة عن هذا 

يتبـادر  الـذي  الخطـري،  السـؤال 

لذهن القارئ لحظة تلقيه الشكل 

هـذا  روح  يف  تكمـُن  العمـودي، 

الشـكل نفسـه، يف تجديـد حركة 

األصـوات يف داخلـه، يف محـو كلِّ 

ما علـَق فيـه من مـايض تجارب 

القصيـدة العموديـة، كالتغريض 

واملناسباتية وذوبان األنا الشاعرة 

يف نسـق اآلخر املمـدوح، والتمرّد 

عىل القالـب اآليدلوجـي، وتفجري 

عيون العامليـة يف أرض القصيدة، 

فإذا رأيـَت قصيدة مـا، نجحت يف 

اجتياز ذلـك، فاعلـم بأّنها تنتمي 

ملا أسـميناه بـ(القصيدة املعيار)، 

وال ترتّدد - بعـد ذلك - يف أن تنظَر 

لقصائد عرصك بوحي منها .

جمال نوري
1 - ليس ككل صباح... 

لـم يكن ذلك الصبـاح رائقاً 
بعـد مشـادة ليلـة أمـس، 
ولـم تصـل منـه قصيدتـه 
التي  القصـرية  الصباحيـة 
أدمنت عليها.. ورغم بساطة 
وصدقهـا  الكلمـات  تلـك 
كانت تشـعر بانتشاء خفي 
يمنح وجودهـا معنى آخر، 
يكسـبها إحساسـاً مرهفاً 
يحلـق بهـا عاليـاً وكأنهـا 
أسعد امرأة يف العالم.. هكذا 
تعلمت من مجـرات حنانه 
وعشقه، إال أنها لم تستطع 
أن تتجنب تلك املشادات التي 
كان يثريهـا بني وقت وآخر 
سـبب..  دونمـا  أو  لسـبب 
محاولـة  تسـتدرك  كانـت 
إنقـاذ ما يمكـن إنقاذه من 
واحة جميلة ازهرت بينهما، 
مستنجدة بكل ما يمكن أن 
يستدعي اللحظات الجميلة 
التي ستشـفع حتماً إلنقاذ 
بؤسـهما، وإعـادة الخطى 
إىل مسـارها الصحيـح.. لم 
تسـتطع االتصـال بـه ألنه 
أغلق هاتفه، وامتثل لهيمنة 

الصمت ووحشة الحزن.. 
قالت: سـأتصل بـه الحقاً.. 
سـيكون قد هدأ بما يكفي 

ألثـري معـه حـواراً سلسـاً 
مشاعري  بلهفة  مشـفوعاً 
الجياشـة.. ومـع ذلـك لـم 
يتوقف الكناري عن شـدوه 
وهـو يمـأل فضـاء الغـرف 
ثمة  العجيبـة..  بسـعاداته 
يسـرتخي  شـفيف  حـزن 
بينمـا تتطلع  عىل وجههـا 
إىل شـجرة الـرسو العاليـة 
وهي تتمايـل متماهية مع 
نسمة عابرة.. هل كان عبثاً 
انتظار اتصاله الذي سريدم 
جفائهمـا  فجـوة  حتمـاً 
املحتشـد  نهارهما  ويبـاب 
بالنزاعـات.. عقـدا صلحـاً 
أن يهزمـا  واتفقـا  عجيبـاً 
والبغضاء  الغـرية  مخالـب 
لريتكنا إىل ظل شجرة وارفة 
املحبة، ولكنهما لم يفلحا يف 
درء سجاالت أخرى وكبوات 
تعصـف  كانـت  مفاجـأة 
بهمـا.. هرعـت إىل جوالهـا 
واتصلـت؛ وعندمـا امتنـع 
عـن الـرد قالت لـه: ال يهم 
سـأبقى أحدثك وستستمع 
لكالمي بمزاج جيد.. بصدق 
أنـا حزينة جداً وأشـعر بأن 
املـكان يـكاد ينطبـق عـىل 
صـدري.. إىل متى سـتبقى 

صامتاً وسلبياً وسوداوياً؟ 
نهضت بعـد أن أرسـلت له 

رسـالتها الصوتيـة، ومرت 
مـن قـرب قفـص الكناري 
وقالت بغنج: لم توقفت أيها 
العاشـق املدنف عـن الغناء 
..ثـم ذهبـت لتعد لنفسـها 

قدحاً من قهوتها املرة ..
٢-املكتبة...

لم يمـِض عىل وفاتـه أكثر 
فكـرت  حـني  شـهر  مـن 
كامـل  يف  وهـي  زوجتـه 
أناقتهـا العقلية أن تتخلص 
ومجالتـه  مكتبتـه  مـن 
التي شغلت غرفة  وصحفه 
كاملـة يف الطابـق األريض، 
كان األجـدر بهـا أن تفعـل 
ذلك مـن وقت بعيـد، لكنها 
كانت تتجنب مزاجه املتكدر 
دائما.. اسـتنجدت بعاملني 
نقال الكتـب إىل املخزن الذي 
ولـم  املتـاع  سـقط  يضـم 
او يعتنيـا برتتيبها  يحفـال 
عـىل  بالكتـب  قذفـوا  بـل 
البـالط، أمـا املكتبـات فقد 
تخلعـت اضالعهـا ولم تعد 
الكتـب مما  لرفع  صالحـة 
حـدى باملـرأة أن تأمرهمـا 
بوضعهـا يف املخزن املجاور 
كوقود  تسـتخدمها  ريثمـا 
الشـواء...  لحفـالت  مثـايل 
نقلـت أثـاث غرفـة ابنهـا 
املدلـل مـن الطابـق الثاني 

لغرفتها..  مجـاوراً  وأصبح 
بعـد أيـام فكـرت أن تتربع 
باملكتبـة إىل الجامعـة لكي 
تحصد ثناء الناس ومدحهم 
لها عـىل مواقفها الرائعة يف 
وفائهـا لزوجها ومسـاندة 
املكتبـة  بتمويـل  الثقافـة 
املدينـة بـآالف  الفقـرية يف 
والغريبة..  الجديـدة  الكتب 
النقـل،  إجـراءات  انتهـت 
تنفسـت املرأة الصعداء بعد 
ركام  مـن  بيتهـا  فـرغ  أن 
الكتـب واالوراق الصفـر ثم 
تهيأت لحفـل تكريمها عىل 
مبادرتها الفريـدة يف إهداء 
مكتبـة زوجهـا إىل مكتبـة 

الحكومة املوقرة..
٣-دموع...

هل كان يخيل له أن الدموع 
التـي ترقرقـت يف كل تلـك 
أرادت  الحزينـة  العيـون 
أن تثبـت لـه شـقاء املدينة 
التي نقل إليهـا معاقباً عىل 
أفـكاره التـي كان يـرصح 
بها من دون وجل؟ أمعن يف 
مراجعة كل تلك املالبسـات 
تلـك  عليهـا  انطلـت  التـي 
الواقعـة التـي أربكتـه أيما 
إرباك، عليـه أن يتكيف مع 
املتغـريات التـي عصفت به 
وال بـد من مغامـرة جديدة 

سـيعرف من خاللها العديد 
بأفكارهـم  النـاس  مـن 
واحزانهم وطيبتهم.. حاول 
طريقـة  عـىل  يطمـنئ  أن 
تفكريه وخياالته املتواضعة 
التي كانت تقوده الستعادة 
كل األسـباب التي جعلته ال 
يثبـت يف أرض.. أيقـن اآلن 
أنـه حاملا يدخل إىل الشـعبة 
(ب) سـتواجهه كل العيون 
تنشد عنده  املستنفرة هلعاً 
تلويحـة خـالص أو إطاللة 
حلم تنقذهم من أوهامهم، 
وكدأبـه بـدأ يتحـدث عـن 
التأريـخ متوقفاً عند بعض 
مفاصله معرتضاً ومناقشا، 
وإصغـاء  صمـت  يقابلـه 
سـاخنة  ودمـوع  عجيـب 
تنثال بهـدوء.. فكـر ألكثر 
مـن مـرة أن يسـأل مديـر 
املدرسـة عـن تلـك الدموع 
املشحونة بالوجع لعله يجد 
جوابـاً مقنعاً يجعلـه أكثر 
أمانـاً واسـتقراراً وثباتـاً.. 
قطع الشـك بيقـني ال يقبل 
الجـدل أو التفاوض، كاد أن 
يفقـد عقلة لكثـرة تفكريه 
محـاوالً أن يجد املسـوغات 
كل  تـربر  التـي  املعقولـة 
الحـرى.. دخل  الدموع  تلك 
غرفـة املدير منتظـراً دوره 

تفاصيـل  ليبحـث معـه يف 
أن  بعد  املوقـف وتداعياتـه 
بانتكاسـة  األمـر  تفاقـم 
صديقـه الـذي هيمـن عىل 
وعيـه وطريقـة تفكـريه.. 
انفرد باملديـر وجلس قريباً 
اسـتعد ملسـاررته  ثم  منه، 
باملوضوع.. قـال بعد تردد: 
ثمة موضوع مهم أريدك أن 
تطلع عليه.. ال أدري ما رس 
الدمـوع يف عيـون طالبات 

الشـعبة (ب)؟ أجاب املدير 
بعد أن أنصـت جيداً ملدرس 
مـادة التأريخ.. قـال له: لم 
العجـب!! الطالبـات أيضـا 
وأخربتنـي  عليـك  قلقـات 
مبديـة  الصـف،  مراقبـة 
استغراب الجميع من دموع 
املـدرس الـذي كان يدخـل 
الصـف بعينـني مرشقتـني 
حزينتني دامعتني، ثم يغادر 

من دون وداع..

ÚÌã«bì‹€@�áÌáu@ �ëbÓ‘fl@ÏÆ@ZäbÓ»æa@ÒáÓó‘€a

aáu@Ò7ó”@òó”@t˝q

No: 7800   Thu    22     Sep    2022العدد:   7800    الخميس    22    أيلول    2022

 

NNNÒá
Óó”

ıbõÓi@ÒÏ«Ü

سلمت بقلبك الحاني
عىل أزهار بستاني

أيا لحنا يذوب صداه
يف أعماق وجداني

أيا إرشاقة الشمس
الجميلة بني ودياني
أحبك دعوة بيضاء
للرحمن ترعاني

ووردا من سماء الصفح
عذب البوح رباني
============

نسينا كيف يأتي الحب
قد يأتي الهوى صدفة
ونحن نذوب مثل الثلج

يف قنينة اللهفة
أصابعنا تيضء منى
ويف أعماقنا رجفة
وطي قلوبنا رس

يحاول حزننا كشفه
ونهر سناك بني يدي
أرشب رشفة رشفة
===========
أمد يدي نحو يديك

تضحك ألف عصفورة
أالمس قمة الجوزاء
بني األصل والصورة

يشف القلب حني يحب
يغدو مثل بللورة

فهل نميض إىل وطن
به األحالم مكسورة
نعيش به حكايتنا

وأصنع منك أسطورة؟
============
كأنا ما عرفنا الحب

إال حني لقيانا
نسينا عمرنا املايض
وعشنا عمرنا اآلنا

أضمك ، تنبت األشواق
يف كفي بستانا

ألنك فرحتي الكربى
لقلب مات أحزانا

تركت لديك أحالمي
نسيت لديك ما كانا
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تفضل غالبيـة الفتيات عنـد اإلرتباط 

برشيك حياتها أن يكون قوي وشجاع، 

و جسـور يف للدفـاع عن وطنـه وبيته 

وعائلته، مقدام ذو قلٍب جرئ ال يخيش 

يشء، وأي رجل ال يفعل ذلك كان ُيعترب 

جباًنا.

ومـع ذلك ، ال يمكـن تصنيف الجبن يف 

العرص الحديث تحـت نفس املظلة فال 

ُيتوقـع من الرجـال القتال مـع رجال 

آخريـن إلثبات شـجاعتهم لكن هذا ال 

يعني أن الجبناء غري موجودين يف عالم 

الرجال هناك بعض العالمات التي تدل 

عىل أن خطيبك جبان.

و يف هذا السـياق، فقد كشـف د. دراز 

أمـني إسـكندر استشـاري العالقـات 

األرسيـة ومتخصـص يف تنميـة الذات 

عن كيفية اكتشـاف أن خطيبك يخاف 

من خالل عالمـات الجبن عند الرجال، 

تعريف عليها بالسياق التايل:

عالمات تدل عىل الجبن عند الرجال

إذا كنـِت تعتقديـن أن خطيبـك جبان 

دائم الخـوف ال يقدر عىل املواجهة ، أو 

تشعرين بالشـك يف جرأته ومقدرته يف 

التعامل مع املواقـف الصعبة وتريدين 

ببسـاطة االبتعـاد عن هذا الشـخص، 

فال داعي للقلق هناك عالمات واضحة 

يمكن أن تساعدك عىل اتخاذ قرار.

-1 غري أمني

هـذه أول عالمة عىل أنـك تتعاملني مع 

خطيب جبان مثل هذا الرجل لن يكون 

صادًقـا أبـًدا يف أي يشء ، خاصـة عند 

مواجهتـه إنـه يميـل إىل الرقص حول 

الحقيقـة والـدوران يف دوائـر بخالف 

أن يكون مسـتقيًما وصادًقا سيحاول 

دائًما تغيري املوضـوع عندما تطرحني 

أسئلة تجعله غري مرتاح.

2. يصدر تبجًحا كاذًبا

هذه إحدى عالمات الرجل الجبان التي 

يصعـب التأكد منهـا يف البداية ، لكنها 

تصبح أكثر وضوًحا مـع مرور الوقت 

سـيتظاهر الجبـان دائًمـا بأنـه ليس 

كذلـك ، ويف كثري من األحيـان يتفاخر 

دائًما بمدى قوته وفتوته.

و يف جميع االحتماالت ، سريكض مثل 

هـذا الرجل إىل التـالل يف وقت الخطر ، 

مما يجعلك تتساءلني عن مدى رسعته 

يف الهـروب من الخطر ، بدالً من الدفاع 

عن نفسه وأحبائه.

3. يعتذر باستمرار

يف بعـض األحيان ، يتخذ الجبان النهج 

املعاكـس تماًما املتمثل يف تقديم تبجح 

كاذب مثل هذا الرجل يعتذر باستمرار 

حتى عـن أصغـر خطـأ االعتـذار هو 

عالمة عـىل التواضـع ولكـن ال يمكن 

للمرء أن يفعل ذلك كثريًا فهناك مواقف 

تحتاجني فيها إىل رجل معتز بنفسه ال 

يعتذر باستمرار مثل الخارس.

4. يقوم بحساب كل تحركاته

دائًمـا ما يكـون الجبـان مـدرًكا لكل 

أفعالـه وثانًيا يخمن كل مـا يفعله إىل 

جانب ذلك ، يقوم بحسـاب كل خطوة 

يقـوم بها وهـو قلق دائًما بشـأن من 

يراقبـه ومـا يعتقـده اآلخرون بشـأن 

أفعالـه عـىل سـبيل املثال ، سـريتدي 

دائًمـا بطريقة تجعله يشـعر بالقبول 

ويفعـل كل يشء فيما يتعلـق باملعيار 

الذي ال يضعه الناس له مثل هذا الرجل 

لـن يتحدث أبـًدا عن رأيـه أو يعرب عن 

نفسـه خوًفا من كيف سـيحكم عليه 

اآلخرون.

5. يخجل من املواجهة

هذه واحدة من العالمات املؤكدة لرجل 

جبـان ألن الجبـان لن يكـون مواجًها 

بدالً من ذلك ، سـيفعل كل ما يف وسعه 

للتهـرب مـن املوقـف، والرجـل الـذي 

يختـار أن يهـرب من املواجهـة يظهر 

صفة جبانة.

6. ال يستطيع مواجهة مخاوفه

يمـر الناس بتجـارب مختلفة مؤملة يف 

حياتهم عىل الرغم من أنه من السـهل 

عـىل البعـض اجتيـاز هـذه التجـارب 

والتعلم من أخطائهم وامليض قدًما ، إال 

أن البعض اآلخر يسـتغرق وقًتا أطول 

ومع ذلـك ، فإن البعض ال يميض قدًما 

وال يمكنـه التغلب عىل األلم والصدمة، 

فينتهـي بهـم األمـر لألسـف بكونهم 

جبنـاء وال يمكنهم التواجـد يف موقف 

املواجهـة أو التعامـل مع أي شـخص 

يذكرهم بصدماتهم السابقة عىل الرغم 

مـن أن كلمـة جبـان قد تكـون كلمة 

تستخدم بقسوة ملثل هؤالء األشخاص 

، إال أنها حقيقة معروفة.

7. يعيش الوهم

يعيش الجبـان يف عامله الخاص ، حيث 

تكـون الحقيقة مجرد ظاهـرة عابرة 

يربر أخطاء اآلخرين تجاهه وال يتصل 

بالواقع أبًدا يأخذ املعلومات ويعالجها 

بطريقة منطقية بالنسبة له فقط.

وجد فريق من الباحثني يف جامعة إكسرت 

أن التحويل البطـيء لإلضاءة الخارجية 

إىل مصابيح LED يف معظم أنحاء أوروبا 

أدى إىل ظهـور نـوع جديـد مـن التلوث 

الضوئي.وكشـفت الدراسـة أن الضـوء 

األزرق القـادم من مصـادر اصطناعية 

آخذ يف االرتفاع، ما قـد يكون له عواقب 

سلبية عىل صحة اإلنسان والبيئة بشكل 

جامعـة  يف  األكاديميـون  أوسـع.وحدد 

إكسـرت تحـوال يف نوع تقنيـات اإلضاءة 

التـي تسـتخدمها الـدول األوروبية ليال 

إلضـاءة الشـوارع واملبانـي.ويف حني أن 

إضـاءة LED أكثـر كفاءة يف اسـتخدام 

الطاقـة وتكلفـة تشـغيلها أقـل، يقول 

الباحثون إن زيادة إشعاع الضوء األزرق 

املرتبط بها تسـبب ”تأثـريات بيولوجية 

كبـرية“ يف جميع أنحاء القارة.ومن أهم 

العواقـب الصحية للضـوء األزرق قدرته 

عىل قمـع إنتـاج امليالتونـني، الهرمون 

الـذي ينظـم أنمـاط النـوم لـدى البرش 

والكائنات الحية األخرى.وحذرت العديد 

مـن الدراسـات العلميـة مـن أن زيادة 

االصطناعـي  األزرق  للضـوء  التعـرض 

يمكـن أن يـؤدي إىل تفاقـم اضطرابات 

عـادات النـوم، والتي بدورهـا يمكن أن 

تؤدي إىل مجموعـة متنوعة من الحاالت 

الصحية املزمنـة بمرور الوقت.كما أدت 

زيادة إشـعاع الضوء األزرق يف أوروبا إىل 

تقليل رؤية النجوم يف سـماء الليل، وهو 

ما ”قـد يكون له تأثريات عىل إحسـاس 

الناس بالطبيعة“ .ويمكن للضوء األزرق 

أيضا تغيري األنماط السلوكية للحيوانات 

بمـا يف ذلـك الخفافيـش والعـث، حيث 

يمكن أن تتغـري تحركاتها تجاه مصادر 

اململكـة  عنها.وتعـد  بعيـدا  أو  الضـوء 

املتحدة من بني الدول التي تم تحديدها يف 

الدراسة لكونها األكثر تأثرا باالنتقال إىل 

اإلضاءة الليليـة من نوع LED، وخاصة 

خطر قمـع امليالتونني.كمـا وقع تحديد 

إيطاليـا ورومانيـا وإيرلنـدا وإسـبانيا 

بصفتها الـدول األكثر عرضـة لتأثريات 

إشـعاع الضوء األزرق بسـبب تحوالتها 

األخرية إىل مصابيح LED الليلية.وكانت 

التأثريات أقل بكثري يف بلدان مثل النمسا 

وأملانيا، اللتني ما تزاالن تشـغالن الكثري 

مـن اإلضـاءة الليليـة باسـتخدام الغاز 

القديم واملصابيح الفلورية.وأشاد دارين 

إيفانز، أسـتاذ البيئة والحفظ يف جامعة 

نيوكاسـل، والذي لم يشارك يف الدراسة، 

بالنتائـج التـي توصل إليهـا الباحثون، 

ووصفها بأنها ”عمل غري عادي“، قائال 

إنهـا تتمـاىش مـع النتائج التـي توصل 

إليها حول كيفية تقليل إضاءة الشوارع 

املحلية بشـكل كبري مـن وفرة تجمعات 

أن  إيفانـز  الليلية.وأضـاف  الحـرشات 

االنتقـال إىل مصابيـح LED يف اململكـة 

املتحـدة ”يـيسء النظـر“ يف التكاليـف 

البيئيـة والبرشيـة ملثل هذه السياسـة.

-B  ورشح ديفيد سـميث، من جمعية

glife الخريية: ”يمكـن للتلوث الضوئي 

أن يؤثر بشـكل كبري عـىل الالفقاريات، 

سـواء كان ذلك بالطريقـة التي تمارس 

بها حياتها اليومية، أو عن طريق تقليل 

أعداد األنواع التي تعيش يف موائل مضاءة 

وبالنظـر   .LED مصابيـح  بواسـطة 

إىل أن الالفقاريـات تعانـي بالفعـل من 

انخفاضـات كبرية، فمـن الرضوري أن 

نحررهـا مـن جميـع الضغـوط لتوفري 

أفضل فرصة للتعايف“.
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املقادير:
- طحـني : 4 اكـواب (طحـني 

أسمر)
- السـكر الناعـم : نصف كوب 

(ليس بودرة)
- حليب بودرة : نصف كوب

- سمن : نصف كوب (أو زيت)
- خمرية : ملعقة كبرية

- البيض : 1 حبة
: نصـف ملعقـة  الزعفـران   -
صغـرية (منقوع يف كـوب ماء 

دافئ)
صغـرية  ملعقـة   : هيـل   -

(مطحون ناعم)
- العسـل : نصف كوب (عسـل 
مكونـات  دبـس،  أو  أسـود/ 

الحشوة)

- سكر : كوب ونصف (مكونات 
الحشوة)

كبـرية  ملعقـة   : الليمـون   -
(األسود، مكونات الحشوة)

صغـرية  ملعقـة   : القرفـة   -
(مكونات الحشوة)

صغـرية  ملعقـة   : هيـل   -
مكونـات  ناعـم،  (مطحـون 

الحشوة)
- الزنجبيـل : ملعقـة صغـرية 

(مكونات الحشوة)
طريقة التحضري:

1. نضع يف وعاء الطحني واملواد 
الجافة (امللح، والحليب، السكر، 
والزبـدة بحـرارة الغرفـة)، ثم 

نضيف البيض وتخلط جيدا.
2. كـوب من املـاء الدافئ يذاب 

به السكر، الخمرية، الزعفران، 
ونضيفها عىل خليط الدقيق.

الحشـوة:  عمـل  طريقـة   .3
نخلط دبس الرمان مع السـكر 
الزنجبيـل،  الهيـل،  والقرفـة، 

والليمون األسود املجروش.
4. نقسـم العجينـة إىل كـرات 
صغـرية ونفردهـا ونضع فيها 
الحشـو وتكور مـرة أخرى ثم 
تفرد عىل آلة املخصصة إن وجد 

مصفاة.
5. نضـع عـىل الوجـه بيضـة 

مخفوقة.
الكليجـا يف صينيـة  6. تـرص 
وتوضـع يف الفـرن وتحمر من 
فـوق ومـن أسـفل وتـرص يف 

صحن التقديم.
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يدرك اآلباء جيداً ان تجربة أشياء جديدة أمر صعب بالنسبة للعديد من األطفال، 
سـواء أكان طعاًمـا أو نشـاًطا أو مهارة مختلفـة، ألنهم يحبون مـا يعرفونه، 

ويعرفون ما يحلو لهم.
وتبعـاً لخرباء، يحتاج األطفال للتشـجيع للخروج وتجربـة العالم، ولهذا يحتاج 
اآلباء ومقدمو الرعاية إىل املسـاعدة يف معرفة كيفية تقديم هذا التشـجيع دون 

شعور بعدم األمان أو الخوف.
فيمـا ييل بعض النصائح املعتمدة من الخرباء حول كيفية جعل أطفالك يجربون 

أشياء جديدة دون إخافتهم أو الضغط عليهم.
ابدأ بما يعرفونه

يقول موريس إلياس، أستاذ علم النفس يف جامعة روتجرز: “من املهم أن يشعر 
أطفالنا بالثقة بشـأن نقاط قوتهم وأن يسـتخدموا ذلك كنقطة انطالق لتجربة 

يشء جديد”.
وهنا يجب أن نسـأل أنفسـنا: “ما الذي يجيده أطفالنا؟ ما الذي يرتاحون إليه؟ 

كيف يمكننا مساعدتهم عىل التقدم يف ذلك؟”.
مثال: “إذا كانوا يعزفون عىل آلة موسيقية فهذا أمر رائع، يمكنك أن تدفع طفلك 
لتجربـة يشء جديـد باملهارة أو الهوايـة التي يعرفها والتي هـي العزف دون أن 

تشغله بيشء مختلف عما يعرفه ويتقنه”.
الروتني

أحياًنـا يكون الـيشء الجديد أفضل عندمـا يكون جزًءا من يشء قديم، بحسـب 
الخرباء، فإن هذا تكتيك مفيد بشـكل خاص مع األطفال ممن يكرهون التغيري، 
“فالروتني والطقوس يمكن أن تكون مريحة ومفيدة للغاية” بالنسبة لألطفال.

ينصحك الخـرباء للخروج من الروتني من حني آلخر، أن تجربوا سـوية، مطعما 
جديـدا أو هواية جديدة ألنهم سـيكونون عىل اسـتعداد لتجربة األطعمة التي لم 
يتناولوهـا من قبل أو األنشـطة الجديدة، فقط أعطهم الوقـت واألمان الكافيني 

دون فرض.
قائمة بالنشاطات

اسـأل أطفالـك عن األشـياء الجديدة التي يريـدون تجربتهـا، واجعلهم يكتبون 
قائمة، واألهم أن تساعدهم يف معرفة ما يقلقهم عندما يتجنبون أشياء جديدة، 

سواء كان ذلك املبيت يف منزل أحد األصدقاء أو طبق معكرونة جديد.
يف بعـض األحيان، يسـاعد تحديد املخـاوف يف تقليلها “كونها طريقة للشـعور 

باملسؤولية عن العواطف وفهم العالقة بني املشاعر واألفكار واألفعال”
تعاطف معهم

يشـجع الخرباء اآلباء ومقدمي الرعاية عـىل التدرب عىل إدراك مخاوف أطفالهم 
والتعبري عن اليقني من أن طفلهم قادر عىل التعامل مع املهمة.

فكالهمـا لهما نفس القدر من األهمية، فحني يميل البعض إىل إخبار األطفال أن 
ما يخشـونه ليس مخيًفا، سـوف يبطل ذلك عواطفهم، وحني يميل اآلخرون إىل 
الراحـة ويخربونهـم أنه ال بأس إذا كانوا ال يريـدون فعل يشء يخيفهم، فهذا قد 

يثبت مخاوفهم.
ويـرشح العلماء أن الطريقـة الصحيحة هي “أن تعرتف بأن شـيًئا ما قد يكون 
مخيًفـا أو غـري مريح أو صعًبا عليهم، وأخربهم مبارشة أنك تعلم أن هذا مخيف 

أو صعب عليهم، وأن االمور ستكون عىل ما يرام لكن ال تتوقف عند هذا الحد”.
ثـم تأتي مرحلة إظهار الثقة يف طفلك: “أخربهم أنك متأكد أن لديهم القدرة عىل 
التعامل مع تلك التحديات وتحمل االنزعاج أو القلق أو املشـاعر السلبية التي قد 

تصاحب القيام بأشياء جديدة أو مخيفة”.
هل يفعلون ما يكفي؟

بينمـا يجـب عىل اآلبـاء ومقدمي الرعاية التفكـري: “هل يحتـاج الطفل حًقا إىل 
تجربـة التوفو أو فنون الدفاع عن النفـس أو النوم يف منزل الجدة؟ هل نظامهم 
الغذائـي مقيد لدرجة أنهـم يرضون بصحتهـم؟ أم أنهم يأكلـون نظاًما غذائًيا 

متوازًنا”.
“مـن املهـم حًقـا أال تنـىس أن أطفالـك يقومـون باألساسـيات، ولديهم بعض 
األصدقـاء، لكـن ال تبالـغ يف التفكري يف كل مـا ال يفعلونه، ففـي بعض األحيان 

يمنعنا ذلك من الرتكيز عىل األشياء التي يقومون بها”، وفقا للخرباء.

اغريف كمية صغرية من الفازلني بحجم 

حبة البازالء، وافركي بها جذور شعرك 

حتى األطراف. غطي شـعرك بمنشفة 

أو قبعـة بالسـتيكية، واتركـي عـالج 

الفازلـني عىل شـعرك لبضع سـاعات 

أو طـوال الليل. يف صباح اليـوم التايل، 

اشطفي شعرك جيداً بالشامبو واملاء.

كّرري هـذه الطريقة مرتني أسـبوعياً 

للحصول عىل النتائج املرجوة.

الشـعر  لتطويـل  عـّدة  طـرق  ثّمـة 

باستخدام الفازلني والزيوت الطبيعية 

ذات خصائـص معـّززة لنمـو الشـعر 

وتطويله. إليك، أهمها:

الفازلني وزيت جوز الهند

طريقـة التحضري واالسـتخدام: ذوبي 

ملعقـة كبرية مـن الفازلـني يف حمام 

ساخن مع الحرص عىل عدم اختالطه 

باملـاء، وأضيفـي إليه ملعقـة صغرية 

من زيت جـوز الهند. امزجي املكونات 

لـنّي،  للحصـول علىـى مزيـج  جيـداً 

ووزعيه عىل شـعرك من الجذور حتى 

أطراف الشـعر، مع تدليك فروة الرأس 

أيضاً. غطي شـعرك بقبعة بالستيكية 

ملدة سـاعة، ثم اشطفي شـعرك جيداً 

بالشامبو واملاء.

طّبقي هذه الطريقة مرتني أسبوعياً.

الفازلني واأللوفريا لتطويل الشعر

طريقة التحضري واالستخدام: امزجي 

ملعقتـان كبريتـان مـن الفازلـني مع 

ملعقـة كبـرية مـن هـالم األولوفـريا، 

متجانـس.  مزيـج  عـىل  للحصـول 

وطّبقيه عىل شـعرك ابتـداًء من فروة 

الـرأس وصـوالً إىل الجـذور وأطـراف 

الشعر. غّطي شعرك بقبعة بالستيكية 

ملدة سـاعتني، ثم اشطفي شعرك جيداً 

بالشامبو واملاء.

كّرري هذه الوصفة مرتني أسبوعياً.

فوائد الفازلني للشعر

يحتفـظ محتـواه العـايل مـن الزيوت 

املعدنية والبرتولية بالرطوبة يف الشعر، 

ويقلل مـن التجعد، ويمنـع املزيد من 

التكرس.

يساعد عىل تعزيز نمو الشعر، ويحارب 

قرشة الرأس.

حتـى  الجـذور  مـن  الشـعر  يرطـب 

األطراف.

يعالج القمل يف الرأس.

يقيض عىل القرشة.

يقوي الشعر ويحميه من التقصف.

يقلل مـن الحكـة واالحمـرار يف فروة 

الرأس.

يحافظ عىل ثبات لون الشعر.

يحمي الشعر من األرضار الناجمة عن 

االستشوار.
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التساؤالت خالل جنازة  الحرية والعديد من  أثار  مشهٌد غريب 
لورد  قام  حني  وذلك  الثانية؛  إليزابيث  الراحلة  بريطانيا  ملكة 

تشامربلني بكرس عصا ووضعها مكسورة عىل نعش امللكة.
التقاليد  بعَض  املهيبة  الرسمية  الجنائزية  املراسم  وشهدت 
الفريدة للملكية الربيطانية؛ منها عزف مقطوعتني كالسيكيتني 
كبري  قام  كما  باخ،  سباستيان  يوهان  املوسيقار  ألحان  من 
اللورد تشامربلني بكرس عصا فوق نعش  امللكي  البالط  أمناء 

امللكة الراحلة.
وُيعرف هذ التقليد باسم «كرس العصا»، وهو إشارة رمزية إىل 

نهاية خدمة كبري أمناء البالط امللكي، وبعد كرس العصا وانتهاء 
خدمة اللورد الحايل؛ سيعني امللك تشارلز حسب األصول لورًدا 

ا به، وسيحصل عىل عصا جديدة يف املنصب. جديًدا خاصًّ
وُيعد كبري األمناء، أكرب منصب يف البالط امللكي، وهو مسؤول 
عن اإلرشاف عىل جميع اإلدارات واملوظفني، وتنظيم األحداث 

امللكية، والعمل كحلقة وصل بني امللك ومجلس اللوردات.
الغابر  الزمن  يف  كانت  املكتب»  «عصا  باسم  معروفة  العصا 

ُتستخدم لتأديب رجال البالط إذا كانوا مشاغبني للغاية.
وُيعد الكرس الرمزي لهذه العصا جزًءا تقليديًّا من جنازة كل 

ملك؛ لكنها ستكون املرة األوىل التي يشهد فيها الجمهور هذا 
الفعل منذ عام ١٩٥٢ أثناء جنازة امللك جورج السادس.

كانرتبري،  أساقفة  رئيس  ترأسها  التي  املراسم  نهاية  يف 
امللكية  والكرة  التاج  امللكية  املجوهرات  عن  املسؤول  أبَعَد 
والصولجان من أعىل التابوت، وبهذا انفصلت امللكة عن تاجها 

للمرة األخرية.
ُيذكر أن املراسم حرضها نحو ألفي شخص بحضور سيايس 
بايدن، وإمرباطور  الرئيس األمريكي جو  غري مسبوق، بينهم 

اليابان ناروهيتو، ونائب الرئيس الصيني وانغ كيشان. 
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يشعر من حولك بأهميتك يف حياتهم هذا اليوم 
وذلك بسبب أنك عىل اتصال دائم بهم مهما كانت 
ظروفك. يحاول شـخص ما أن يقرتب منك، ولذلك 
عليك توخي الحذر ألن املوقف قد يكون حرجا ألنك 
شـخص خجول بطبعك. ربما تضحي بنفسك من 

أجل البعض اليوم لكنك قد تشعر بضغط وتوتر.

الطاقـة التـي تشـعر بهـا سـتقودك إىل نجاحـات 
عظيمـة، ولكنها سـتقودك أيضـا للمشـكالت. فيما 
يخـص التحديـات، أنـت تشـعر بالتهديد بسـهولة ولذلك 
تعمد إىل التـرصف بعصبية وربما بعدوانية. سـيؤدي ذلك 
إىل تعريض صحتـك للخطر. خذ خطوة إىل الوراء من وقت 

آلخر، واستخدم طاقتك بطريقة هادفة ومدروسة.

من املمكن اليوم أن تعتمد عىل خياك للخروج من األزمات 
أو املواقف املتأزمة التي تتعرض لها مؤخرا. 

عندمـا تفكـر يف عاملـك الواقعي أو عندما يظهـر أي يشء له 
عالقـة بهذا العالم تتحول بفكرك دون تردد إىل عاملك الخيايل. 

يجب أن تواجه مشاكلك بقوة وأن تسيطر عىل ضعفك.

وتفـاؤل  بحمـاس  الصبـاح  هـذا  ستشـعر 
ويالحظ من حولك أن مزاجك يتحسن تدريجيا. 
تنظر للحياة بنظرة إيجابية تساعدك عىل مواجهة 
أي مهمة دون خوف أو تردد. ربما ال تسـري بعض 
األمـور وفقـا لخططك، ولكـن ال داع للقلـق ربما 

يكون ذلك لصالحك.

يبـدو أن هنـاك العديد مـن املواقف التـي حدثت يف 
املـايض ما زالـت تؤثر عـىل حياتك حتـى اآلن وربما 
تؤثـر عىل مسـتقبلك. عـىل الرغم من اليـأس واإلحباط 
اللذيـن تشـعر بهما اليوم، إال أنك سـتنترص عىل خصومك 
وستسـتعيد ثقتك يف نفسك. اطلب من شخص موثوق فيه 

املساعدة إذا لزم األمر.

تتميـز بمهارات تجعلك تنفذ أي خطـة أو مرشوع دون 
مسـاعدة من اآلخرين. أنت يف رصاع مستمر هذا اليوم مع 
شـخص ما. واجـه الصعوبات بقوة وال تستسـلم! إذا عرض 
عليـك البعض املشـاركة يف عمل ما، عليك أن تقبـل. دع اآلخرين 

يستفيدون من خرباتك.

تشـعر أنك أقوى من أي يـوم، ولذلك ننصحك 
باسـتغالل طاقتـك هـذه يف أنشـطة مفيدة. ال 
تتعجب إذا وجدت نفسك مثل الطائرة الورقية التي 
تحلق يف كل مكان وفجأة تسـقط عىل األرض دون 
سـابق إنذار. لديـك القدرة عىل التـرصف بطريقة 

حكيمة وسط ماليني املواقف التي تثري غضبك.

تـزداد اليـوم أرباحـك الشـهرية من مصـدر غري 
متوقع. ربما تقرر استثمار هذه األرباح يف املشاركة 
يف بعض املشـاريع. أحالمك ستصبح حقيقة هذا اليوم. 
شـخص ما لم تره منذ وقت طويل سـيظهر فجأة اليوم. 

ستكون مفاجأة سارة جدا.

عاطفتـك جياشـة جدا اليـوم ولذلك قـد يكون 
مـن الصعـب جدا إخفاء مشـاعرك عنـد التحدث 
مـع اآلخرين. كـن حذرا عنـد التعامـل مع بعض 
األشخاص وفكر جيدا يف كالمك ألن كلماتك ستؤثر 

عىل اآلخرين.

ربمـا تبتعد اليـوم عن أجـواء املـرح واإلثارة 
لالهتمـام بقضايـا العمـل ومشـاكله. هل تجد 
أن هـذا الوضـع مريح بالنسـبة لك؟ تأكـد أن هذا 
األسـلوب الـذي تتبعـه لـن يـؤدي إال إىل االكتئاب 
والحـزن، ولذلك من األفضل أن تـوازن بني حياتك 

العملية وحياتك الشخصية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يتوقف عملك اليوم ألجل غري معلوم. ربما تصلك مكاملة 
هاتفيـة تجلـب لك أخبـارا سـارة تخصك عىل املسـتوى 

املهني والعاطفي. 
سـتكون متفائال جدا ومتحمسـا ولذلك ستسـتأنفك عملك من 
جديـد. لديك فكرة أو خطة تريـد أن تنفذها قريبا. توقع حدوث 

بعض التغريات قريبا فكن مستعدا!

1862 - الرئيـس أبراهـام لينكـون يعلـن تحريـر العبيـد يف الواليـات 

املتحدة.

1944 - بدء معركة الفلبني البحرية.

1947 - تأسيس منظمة الكومنفورم السوفييتية.

1949 - االتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الذرية األوىل.

1952 - انتخاب كميل شـمعون رئيًسـا للجمهورية اللبنانية وذلك بعد 

أيام من استقالة الرئيس بشارة الخوري تحت ضغط الشارع.

1956 - عقد قمة ثالثية يف الدمام بالسـعودية حرضها ملك السعودية 

سعود بن عبد العزيز آل سعود ورئيس مرص جمال عبد النارص ورئيس 

سوريا شكري القوتيل.

1960 - اإلعالن عن استقالل مايل.

1969 - انعقاد مؤتمر قمة منظمة املؤتمر اإلسالمي الذي دعا إليه ملك 

املغرب الحسن الثاني لبحث اآلثار املرتتبة عىل حريق املسجد األقىص.

1980 - نشـوب الحـرب بني العراق وإيران والتي اسـتمرت 8 سـنوات 

وعرفت باسم حرب الخليج األوىل.

1988 - الرئيـس اللبنانـي أمني الجميل وقبل نهاية واليته بسـاعات 

يعلن تشـكيل حكومة عسكرية برئاسـة قائد الجيش العماد ميشال 

عون وذلـك بعد فشـل مجلس النـواب بانتخاب رئيـس للجمهورية 

ونهاية واليته، ويقيل الحكومة املدنية والتي يرأسـها بالنيابة سـليم 

الحص.

1997 - مؤتمر إقليمي للحزب الشيوعي الكوري الشمايل يويص بتويل 

كيم جونغ إل ابن الزعيم الراحل كيم إل سـونغ منصب سـكرتري عام 

الحزب.

1998 - القوات الرصبية تجدد هجومها عىل املتمردين يف كوسـوفو، 

وقـد أجرب اآلالف من املدنيني عىل ترك منازلهم بعد أن قامت الرشطة 

الرصبية والجنود واملدنيون املسلحون بالتدفق إىل شمال اإلقليم.

2006 - تجمع شـعبي حاشد بدعوة من أمني عام حزب الله اللبناني 

حسـن نرص اللـه لدعم املقاومـة اإلسـالمية اللبنانية ضـد إرسائيل 

واالحتفال باالنتصار عليها بحرب تموز.

2009 - وزيرة خارجية بلغاريا السابقة إيرينا بوكوفا تفوز بمنصب 

مديـر «منظمة األمـم املتحدة للرتبيـة والعلم والثقافة / يونسـكو» 

عقـب منافسـة حادة مع منافسـها الوحيـد وزيـر الثقافة املرصي 

فاروق حسني.

2016 - بداية تشكل إعصار ماثيو.

هل تعاني من القلق الزائد؟.. إجابتك تكشف عن شخصيتك

يا من تعب يا من شگه يا من على الحاضر لگه 

من يصلح الملح ٕاذا الملح فسد؟
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa
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1. مخرتع الدراجة النارية املوتورسايكل.
2. مخرتع اآللة الكاتبة.

3. مخرتع خط انتاج السـيارات - يوصف به الِعرق البرشي 
بمعنى أن له امتداد.

4. هدم - االسم األول ملمثل أفالم جيمس بوند سابق.
5. مخرتع قضيب منع خطر الصواعق - نصف ناقد.

6. االسم األول ملخرتع مكرب الصوت (االسم الثاني ويرمر).
7. لقب ارستقراطي اوروبي - زرع خرج من االرض.

8. اسـم بندقية صيد معـروف يف الخليـج العربي - مخرتع 
املصعد الكهربائي.

9. نصف طاقم - رقم (معكوسة) - سقيا االرض والزرع.
10. مخرتع السيارة االملاني - نصف داكن.

1. يتوقف - مخرتع املخرطة.
2. عصفور جاء يف اغنية لفريوز - األرض املمتدة تحت القدمني.

3. طريق مبني بني مكانني مرتفعني - سـجن أمريكي شهري اصبح 
مزارا للسياح ومعناه القرص.

4. يمسح عىل جسمه الدهن وغريه - نصف سكون.
5. نصف نورة - مكان ومخزن البيع - حيوان يعيش يف الغابات ويف 

القارة القطبية الشمالية.
6. مجموعة من الناس منتدبة لعمل ما - يرتددن عىل مكان محدد.
7. مـا يخرجه الطائر من طعام بعد هضمه - متشـابهان - أشـار 

بعمل يشء ما.
8. لسقي النبات - جزء من وحدة العملة األمريكية.

9. االسـم االول ملناضل وبطل االستقالل يف جنوب افريقيا – مخرتع 
التلفزيون.

10. نصف مفرز - مخرتع الكامريا (معكوسة).

القلـق مـرض العـرص وهـو 

السـبب يف الكثري مـن أمراض 

مثل القلب والضغط والسـكر 

لذلك من املفيد أن تعرف كمية 

توترك

األحـالم  تـراودك  هـل   .١

املزعجة؟؟

نعم

 ال

فقـدان  مـن  تعانـي  هـل   .٢

الشهية للطعام؟

 نعم

 ال

٣. هل تعني من الصداع؟؟

 نعم

 ال

٤. هـل تتقلـب يف الفراش قبل 

النوم؟؟

 نعم

 ال

٥. هل تميل إىل اإلكتئاب؟؟

 نعم

 ال

٦. هل ضيعت عىل نفسك فرًصا 

النك خشيت أن تنتهزها؟؟

 نعم

 ال

٧. هـل تتوهم دائًمـا بحدوث 

املصائب؟؟

نعم

 ال

٨. هـل تندم دائًما عىل أشـياء 

قمت بها يف املايض؟؟

 نعم

 ال

٩. هـل تشـعر يف كثـري مـن 

والخـوف  بالهـم  األحيـان 

والحزن؟؟

 نعم

 ال

١٠. هل تعاني من عدم القدرة 

عىل الرتكيز واإلنتباه؟؟

 نعم

 ال

تـزوج بـدوي فتـاة مـن قبيلتـه ذات 
حسن وأدب وأخالق ودين ومىض عام 
عىل زواجه ، ونشـبت بينـه وبني أحد 
أبناء عمومته مشاجرة كبرية ، فقتله، 
ورحـل مع زوجتـه بعيداً عـن القرية 
كما تقتضيه االٔعراف القبلية ، وتوجه 
اىل ديـار قبيله ثانيـه ، وكان صاحبنا 
دأيـم الجلـوس عنـد شـيخ القبيلة يف 
مجلسه مثله مثل رجال القبيلة للسمر 
وتدارس مختلف االٔمور ويف احد االيام 
مـر الشـيخ من أمـام بيـت صاحبنا، 
وشـاهد زوجتـه فُسـِحر بجمالهـا ، 
واستولت عىل لبه وعقله ، وخطرت له 
فكره شيطانيه ، وهي أن يبعد الزوج 

عن البيت ، لينفرد بالزوجة.
فعاد إىل مجلسه ، وكان عامرا بالرجال 

ومن بينهم صاحبنا، فقال : ربعي ! 
علمـت أن الديـرة الفالنيـه فيها ربيع 
ما مثلـه ! وأريد أن أرسـل إليها أربعة 
رجال يرودونها، ويتأكدون من الربيع 
فيها ، واختـار أربعة من الرجال ومن 

بينهم زوج املرأه الجميلة . 
فسـار االٔربعـة بـكل طيـب خاطـر، 
واملـكان الـذي ذكـره يسـتغرق ثالث 
أيام ذهاب الفرسان وإيابهم ، وعندما 
أرخى الليل سـدوله وانتظر إىل أن تنام 
الناس ، سـار إىل بيت جريانه حيث لم 
يكن فيه سوى املرأه وحيده ، وكانت 
نائمة ، وقبل أن يصل ارتطم يف العامود 
وأحدث صوتاً مرعبا لها ، أفاقت املرأه 

عىل الصوت .
صاحت : من بالبيت ؟!

شـيخ القبيلة : أنا فالن شـيخ العرب 
إليل أنتم نازلني عنده !

البدويـة : حيـاك الله ! ومـاذا تريد يا 
شيخ العرب يف مثل هذا الوقت ؟!

الشـيخ أذهلني جمالـك عندما رأيتك، 
وسلبت عقيل وقلبي مني ، وأريد قربك 

ووصالك !
البدويـة : ال مانـع عنـدي ! بـرشط ، 
عنـدي لغـز، إذا حليته أكـون لك كما 

تريد !
الشـيخ : أرشطي وترشَّطي ، وجميع 

رشوطك ُمجابة !
البدويـة : حتـى ال يجيـف اللحم ( أي 
يتحول إىل جيفة ) يرشون عليه امللح! 

فمن ُيصلُِح امللَح إذا امللُح فسد ؟! 
ولك أن تستعني بمن تريد .

فـإذا جٔيتنـي بالحـل رصت لـك كمـا 
تريد!

الشـيخ : أنصفِت ، وسـآتيك بالحل يف 
الليلة القادمة !.. ذهب الشيخ اىل بيته 
بخفي حنني، وأمـىض ليله يفكر بحل 
اللغز ولم يصـل إىل نتيجة ، وثاني يوم 

وكانوا الرجال جالسني يف مجلسه .
وبصـورة  الجالسـني  الشـيخ  سـأل 
مفاجأة : حتى ال يجيف اللحم يرشون 
عليـه امللح ! من ُيصلُِح امللـَح إذا امللُح 

فسد ؟!
وكل من رد من الحضور كان رده عىل 
قدر فهمه وعلمه ، فلم يقتنع الشـيخ 
بـرأي واحد منهـم ، وكان أحد الرجال 
املحنكـني الدهـاة أصحـاب الفطنـة 
والديـن  واالٔدب  والعلـم  والحكمـة 
موجودا يف املجلس ، لكنه لم يقل شئيا 
، وانرصف جميع من يف املجلس إال هو 

لم ينرصف ، فقد بقي يف املجلس .
فصـاح الشـيخ يف وجهـه : أنـت مـا 

جاوبت عىل سٔوايل !
قـال لـه الرجـل : أردت أن أكلمك عىل 
إنفـراد ! فأصل اللغز بيت من الشـعر 
قاله أبو سفيان الثوري ،والبيت هو : 

يا رجال العلم يـا ملح البلد من ُيصلُِح 
امللَح إذا امللُح فسد ؟!

وإن لـم يخب ظني فإنـك راودت امرأة 
عالية املقـام يف الـذكاء والعلم والدين 
واالٔدب عن نفسها ، فأرادت أن تصدك 
وال تفضحك ، وأن تكسبك كأخ لها وال 
تخـرسك وتزيد إىل أعدائها أعداء أهلها 
عدوا بحجمك ومقامك ، وتحفظ بعلها 
إن غـاب وإن حرض ، وقـد قالت لك ما 
قالـت ، وكأنها تريـد أن تقول لك وملن 

سمعك :
يا رجال الُعرب يا ملح البلد من ُيصلُِح 

امللَح إذا امللُح فسد ؟!
فهـي تقصد : إن الرجل من القبيلة إذا 
فسد أصلحه شيخ القبيلة كما يصلح 
امللـُح اللحم! فمـن يصلح الشـيخ إذا 

الشيخ فسد ؟!
وكأن هـذه االٕجابـه أيقظت ضمريه 
النأيـم ،وأصابـه الخجل الشـديد من 

فعلته الشنعاء!
وقال : أصبت كبد الحقيقة أيها املبجل 
! فاسـرت عيلَّ زلتي سرتك الله يف الدنيا 

واالٓخرة !
العربة:

من يصلح الولد إذا رب البيت فسد 
من يصلح الرعية إذا الراعي فسد 

من يصلح الجيل إذا املعلم فسد 
من يصلح الناس إذا الحاكم فسد؟

كل األشـياء متاحة لك هذا اليوم أكثـر من املعتاد، وهذا يدل 
عىل أنك تسـري يف الطريق الصحيح وتؤدي مهامك بدقة. ليس 
من الرضوري أن تعيش حيـاة مليئة بالضغوط واملتاعب، لذلك 
عندما تشـعر بالراحة والسـعادة، ال تقلق وال تشعر أن الوضع 

غريب. كن مبتسما ومتفائال دائما واحرتم من حولك.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

رد اكلك اني احبك استحي اشلون اني اكوووول
اني طبعي مو جرئ بارد وكلش خجـــــــوووول
خاف اكلك اني احبك وتكلي انت عجـــــوووول

خاف اضمهه وتبقى حسرة وحسرة كليبي تطول
وهسه بعد العشره كلهه انت تسمحلي اكووول
اني احبك واهللا احبك ومنك اترجه القبوووووول
وهسه بس محتاج ردك هيه مو هيج االصووول

هذا املثل يعني االشـخاص الذي يتعبون كثريا يف عملهم ، و يأتي 

شـخص اخر يأخذه لوحده ، و الشـخص الذي تعب يف العمل ال 

يحصـل اي يشء .. كلمـة شـگة تعني ( التعب الشـديد ، و عرق 

الجبني ) ، لگة ( تعني وجد ) .



يبحثون  وأشخاص  وانتقام،  حب  قصص 

الثأر، يف موازاة حكايات أخرى تنطلق  عن 

من رحم الشارع العراقي. 

إىل  األحد  من  ُيعرض  «حرية»  مسلسل 

الخميس يف تمام الساعة ٧:٠٠ مساًء عىل 

«MBC العراق» و»MBC دراما».

وبني  لألرسة  يحدث  ما  املسلسل  يتناول  

ويرصد  عائلية،  مواجهات  من  أفرادها 

ضمن  املختلفة،  االجتماعية  الرصاعات 

الدراما العراقية .

عمل ميلء باألحداث التشويقية والتطورات 

من  مجموعة  بني  اإليقاع  رسيعة 

علوم)  (ألكسندر  جمال  أولهم  االشخاص، 

الذي يقع يف حب فريدة  الثرية  العائلة  ابن 

نشأت  التي  الربيئة  الفتاة  الزبيدي)،  (براء 

يف قرص عائلته.. يتصدى الحبيبان ملواجهة 

الزواج  لهذا  الرافضني  وتحديات  مؤامرات 

الرجل  الطائي)  (إياد  عدنان  رأسهم  وعىل 

عبد  (حيدر  سهيل  ثم  واملستبد،  املسيطر 

سمر  ومعه  عدنان  أخت  ابن  وهو  ثامر) 

لهما حساباتهما  اللذين  ميم)،  بن  (زهراء 

يوفران  وال  لالنتقام  ويخططان  الخاصة 

تحقيق  سبيل  يف  ويستغالنها  إالّ  مناسبة 

العمل  أهدافهما. وإىل جانب هؤالء، ييضء 

الثاني  االبن  عىل حكاية كمال (بكر خالد) 

يقرر  التي  لرويدا  حبه  وقصة  لعدنان، 

التخيل عن مجتمعه املخميل من أجلها.

أول  «هذا  أن  اىل  ثامر  عبد  حيدر  ويشري 

مسلسل عراقي ممتد الحلقات، وهو تجربة 

عراقيني  كممثلني  لنا  يتيح  كونه  مهمة 

بالعالم  واالحتكاك  املحلية  من  الخروج 

ومن  إليه،  لهجتنا  وتصدير  عموماً  العربي 

شاشة،  من  أكثر  عىل  يعرض  أن  املهم 

للجمهور  العراق»   MBC» عىل  يقدم  حيث 

للجمهور  دراما»   MBC» وعىل  العراقي، 

يصفها  شخصية  حيدر  يقدم  العربي».. 

املايسرتو  هو  «سهيل  ويقول:  باملركبة، 

الجمهور  أن  وأخىش  لألحداث،  املخطط 

ويضيف  ممارساتي».  بسبب  سيكرهني 

أن «سهيل هو ابن أخت عدنان، والده كان 

يعمل يف مطبعة مع عدنان، ووالدته حرمت 

من اإلرث ووضعت يف دار للمسنني وأصيبت 

عدنان  ظلم  كم  يعرف  وهو  بالزهايمر، 

والدته، ويريد االنتقام منه». 

رحمة  العراقية  النجمة  أن  بالذكر  الجدير 

رياض قامت بغناء شارة مسلسل «حرية». 

إىل  األحد  من  «حرية»  مسلسل  ُيعرض   •

مساًء   ٧:٠٠ الساعة  تمام  يف  الخميس 

العراق»   MBC» عىل  الرياض  بتوقيت 

و»MBC دراما».

فتحت املطربة جنات الباب أمام عروض التمثيل يف األفالم واملسلسالت، 
شخصية  تجسيد  عليها  ُعرض  إذا  التجربة  خوض  ستقبل  أنها  مؤكدة 
وأشارت  املصورة،  أغانيها  يف  تظهر  مثلما  الطيبة»  «الرومانسية  الفتاة 
إىل أنها استمتعت بتجربة التمثيل يف كليبها األخري، ولكنه بالنهاية عمل 
درامية  أعمال  يف  املشاركة  تجربة  أن  واملؤكد  دقائق،   ٣ يتجاوز  ال  قصري 

ستكون أكثر تعقيداً.
وأشارت جنات يف ترصيحات صحفية عىل هامش ترويجها ألحد منتجات 
العناية بالبرشة، إىل أن كلمات األغاني ال تكون حقيقية يف الواقع يف معظم 
الحاالت، مشرية إىل أن الشاعر يحلم بمثالية غري موجودة عىل أرض الواقع 

يف كلماته وقد تكون موجودة ولكن ليس يف معظم الحاالت.
أنها  أغنيتها األخرية ”عارف مني يحبك“ مؤكدة  وكشفت جنات كواليس 

من أجمل ما غنت حيث تناولت معنى الحب الحقيقي بعيداً عن املصالح.
من  قريب  مثال  الدور  ”لو  أكدت:  التمثيل،  تجربة  خوض  يف  نيتها  وعن 
األغنية يعني البنت اليل هي الرومانسية الكيوت أعمله، املشكلة أن التمثيل 
حلوة  لقيتها  أنا  دقايق  تمثيل  إنك  لكليب  بالنسبة  يعني  كده،  من  أكرب 
تجربة حلوة، تجربة إني أمثل وأتكلم فيلم مثالً ثالث ساعات أو مسلسل 

موضوع قالقني شوية“.
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الذكية  املدن  فيه  تحتل  عٍرص  يف 
االستمتاع  لألفراد  يمكن  األسبقية، 
بطريقتهم  الرقمي  العالم  بمميزات 
املنزلية.  االبتكارات  أحدث  الخاصة مع 
إن تعزيز ديكورات وأثاث املنزل بأدواٍت 
لكن  ممتع،  أمٌر  مبتكرة  وأجهزٍة 
التي  األجهزة  اختيار  أيضاً  املهم  من 
نظام  يف  البعض  بعضها  مع  تتكامل 
يف  وضعها  بمجرد  ألنه  الذكي،  املنزل 
التكنولوجيا  بسحر  ستشعرك  مكانها، 
وبمتعتها.وُيشري املنزل الذكي إىل املنزل 
الذي ُيمكن التحكم يف أجهزته عن ُبعد 
ٌيعزز  مما  التطبيقات،  أحد  خالل  من 
التكنولوجية  الوظائف  من  العديد 
التي  والتنبيهات  اآليل  التشغيل  مثل 
مهامه  عليه  وتسهل  املستخدم  تفيد 
ملساعدة  مهمتها  من  اليومية.كجزء 
العراق  أنحاء  جميع  يف  األشخاص 
ذكي،  منزل  إىل  بحياتهم  االرتقاء  عىل 
اليوم  إلكرتونيكس  جي  إل  أطلقت 
الرشق  أنحاء  جميع  يف  جديدة  حملة 
<الحصول  بعنوان  وأفريقيا  األوسط 
ملساعدة  الروعة>  من  املزيد  عىل 
املنزلية  مهامهم  تسهيل  عىل  األفراد 
باستخدام تطبيق ThinQ. تهدف حملة 
التطبيق  أن  إثبات كيف  إىل   LG ThinQ
يوفر نظاماً رقمياً متطوراً ُيعزز الراحة 
باالستعانة بتقنية الذكاء االصطناعي. 
أسلوب  بتحليل   ThinQ تطبيق  ويقوم 
مستخدميه  وتفضيالت  وعادات  حياة 

لتطوير وظائفه، وكلما زاد استخدامه، 
كلما توقع احتياجات املستخدم بشكٍل 
توفري  إىل  النهاية  يف  يؤدي  مما  أفضل، 
ومتطورة  ُمخصصة  غامرة  تجربة 
 ThinQ لتطبيق  الوقت.ويمكن  بمرور 
مهامهم  وتسهيل  األفراد  حياة  تغيري 
تخييل  املنزل.  أجزاء  جميع  يف  كلياً 
وأثناء  ما،  حفلة  تستضيفني  أنِك  مثالً 
الغرفة  يف  لكن  الطعام،  تحرضين  ذلك 
الجو.  حرارة  من  يتذمر  ضيف  األخرى 
بينما  مالحظته  تجاهل  إىل  تضطرين 
زال  ما  لكنه  الفرن،  يف  الطعام  تضعني 
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 
االنتهاء والجلوس عىل طاولة  وبمجرد 
بما  اطالع  عىل  البقاء  يمكنِك  الطعام، 
يحدث يف أرجاء منزلِك الذكي. فإذا كان 
طفلِك مثالً يحاول التسلل داخل الثالجة 
تطبيق  يرسل  فسوف  الحلوى،  لتناول 
إىل هاتفِك املحمول الذي  ThinQ تنبيهاً 
 LG TV و iOS أو Android يعمل بنظام
ليخربِك بأن باب الثالجة مفتوح، حتى 
تتمكنني من اإلمساك به قبل أن يفسد 

أي طعام.

«آبل»  رشكة  طرحته  الذي   «١٤ «آيفون  هاتف  أن  عن  تقنيون  مختصون  كشف 
البيان  ملوقع  وفقا  بها  عمالءها  الرشكة  تبلغ  لم  بميزة  يتمتع  مؤخرا  األسواق  يف 
techradar التقني إىل أن هذه امليزة تتمثل يف سهولة إزلة  اإلماراتية.وأشار موقع 
أو  القديمة  سواء  للرشكة  األخرى  باإلصدارات  مقارنة  للجهاز  الخلفي  الزجاج 
الجديدة، التي تتطلب خربة قد ال تتوفر حتى لبعض خرباء إصالح الهواتف. وهذه 
 iFixit امليزة تتيح سهولة إصالح الهاتف من خالل سهولة فك أجزائه. وذكر موقع
الذي يوجه إرشادات يف كيفية إصالح األشياء إنه من املمكن بسهولة إزالة الزجاج 

الالصقة،  املواد  وبعض  وموصل  براغي  بواسطة  فقط  مثبت  أنه  إذ  الخلفي، 
وكذلك الشاشة األمامية املثبتة بنفس الطريقة مع اثنني فقط من الرباغي. 

يصدق».وبحسب  «ال  بأنه  البساطة  من  املستوى  هذا   iFixit ويصف 
آيفون  أجزاء  إزالة  يف  السهولة  هذه  تجعل  فقد  الحرة»   » موقع 

من هذا الطراز عملية إصالحه أرخص بكثري، خاصة بالنسبة 
الهاتف، مع  لألشخاص غري املشرتكني يف برامج تأمني 

يكلف  عام  بشكل  آيفون  هواتف  إصالح  أن  العلم 
مئات الدوالرات.

«واتسآب»  تطبيق  أن  من  الرغم  عىل 
عرب  أدائه  تحسني  عىل  دائماً  يعمل 
مزايا  قّدم  حيث  املستمر،  التطوير 
يطمعون  املستخدمني  فإن  عديدة، 
دائماً باملزيد.. فخاصية حذف الرسائل 
لدى  جداً  هامة  أضحت  اإلرسال  بعد 
ما  حذف  استحالة  أن  إال  الجميع، 
عن  األكرب.  العثرة  بقي  جداً  قديم  هو 
هذه النقطة، انترش مقطع فيديو عرب 
أظهر  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
طريقة يستطيع من خاللها املستخدم 
األخرض  التطبيق  من  الرسائل  حذف 
سنة  إرسالها  عىل  مىض  لو  حتى 
سوى  عليك  ما  الخطوات،  كاملة.ويف 
إىل  االنتقال  ثم  واتساب،  تطبيق  فتح 
الرسالة  عىل  تحتوي  التي  الدردشة 
عىل  مطوالً  الضغط  ثم  حذفها،  املراد 

االنتقال  بعدها  الرسالة، 
وضع  زر  واختيار  الخارج  إىل 

الطريان.
ومن اإلعدادات علينا اختيار الوقت 
التحديث  توقيف  بعد  والتاريخ 
إىل  بهما  والعودة  لهما،  التلقائي 
إرسال  قبل  زمن  إىل  أي  الوراء 
بعد  الرسائل  حذف  ثم  الرسالة، 
إىل  الطبيعي.يشار  الوضع  إعادة 
أن تطبيق واتساب لطاملا أعلن أن 
هدفه إرضاء املستخدمني إىل الحد 
املنافسة  مع  خصوصا  األكرب، 
الرشسة التي يتلقاها من تطبيق 
الحني  بني  يقوم  تليغرام.ولهذا، 
بإصدار تحديثات جديدة  واآلخر 
املطلوب  املستوى  عىل  تكون 

لجميع محبيه.
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لألمم  العامة  للجمعية  االخري  االجتماع  يف  الكبار  لخطابات  املتابع 
املتحدة، يشعر بالذهول من حجم الكارثة التي تتمدد عىل كوكب االرض 

والتي تنذر بعواقب وخيمة لسكان هذا الكوكب املهدد بالفناء .
ال نقول هذا من باب التفاؤل او التشاؤم، ولكننا نتابع ما يقال يف اكرب 
محفل دويل ، وعىل لسان اكرب القادة من صناع القرارات ، وعندما يطل 
علينا السيد انطونيو غوترييش، االمني العام لألمم املتحدة، وهو يقول 
: (عاملنا يواجه خطرا وجوديا ، وكوكب االرض راح ضحية لسياسات 
االرض املحروقة) تداهمك موجة من الخيبة واالحباط ، وعندما نواجه 
رئيس املجلس االوربي وهو يضع االمن الغذائي عىل الئحة التهديدات 
التي تواجه سكان االرض تتيقن ان خلال كبريا أصاب منظومة العالقات 
الدولية ، وان هناك شعوبا تموت نتيجة التخمة ، وشعوبا أخرى تواجه 

الفناء نتيجة الفقر املدقع .
، فستكون  االرض  يدور عىل سطح كوكب  فيما  أكثر  توغلنا  ما  وإذا 
الكارثة اكرب واعمق من جميع الترصيحات ، ففي هذا العالم ال يوجد 
غري الحروب والرصاعات وقصف ودماء واغتياالت وتكتالت ومحاور ، 
ودول عظمى تسعى اىل ابتالع الدول الصغرية ، وشعوب تتعلق بأهداب 
يتباهى  فتاكة  ، وأسلحة  الخبز  الحصول عىل رغيف  اجل  الحياة من 
ومصانع   ، والتدمري  القتل  يف  كبرية  فعالية  أظهرت  بأنها  اصحابها 
تابعة لرشكات عمالقة تنفث سمومها لتزيد من محنة االرض وتخلق 
كوارث مناخية ، وكل هذا وغريه مما يحدث يسري تحت عباءة الدستور 

والديمقراطية والشفافية والقانون الدويل واملحيل .
ما يثري العجب يف كل ما يحدث هو ان التحذيرات والحزن عىل مصري هذا 
الكوكب صادرة من أصحاب القرار واويل االمر وصناع السيناريوهات 
ينتصب  االزمات  اشتداد  ومع   ، والعسكرية  واالقتصادية  السياسية 
سؤال : أليس بمقدور الساسة الكبار ، واالمم املتحدة ، ومجلس االمن 
حلول  وضع  من  الرسمية  وغري  الرسمية  واملنظمات   ، والحكومات   ،
ملا يحدث ، ومعالجة االزمات الكبرية التي تشكل تهديدا وجوديا لهذا 
نواجه  هل  ؟  املتحدة  لألمم  العام  االمني  خطاب  يف  ورد  كما  الكوكب 
أزمة حقيقية تتعلق باألمن الغذائي إذا ما تم استغالل االرض بطريقة 
واالسالم  االمن  يسود  ال  ملاذا  ؟  الجميع  لخري  واستثمارها  علمية 
راح  التي  والنزاعات  الحروب  بدال من هذه  االرض  أرجاء  واالستقرار 

ضحيتها املاليني من البرش ؟
ملاذا لم يخرج علينا سيايس حاذق وشجاع ليقول لنا برصاحة بأن ما 
يواجه هذا الكوكب من ازمات وكوارث ناتج عن خلل واضح يف املنظومة 
االخالقية التي ترسم مجمل العالقات العامة ؟ وان جميع الشعارات 
واملقوالت الوردية استخدمت وأدت دورها من أجل خلق نظام يفتقد 

اىل العدل واالنصاف واملساواة بني حكومات وشعوب هذا الكوكب ؟
إىل اللقاء ...
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الفنانة  من  كل  خالف  عاد 

والفنانة  احالم  االماراتية 

الواجهة  اىل  اصالة  السورية 

إعالمي  بسبب  وذلك  جديد  من 

سعودي.

عىل  فرتة  وبعد  التفاصيل،  ويف 

الفنانتني،  بني  الخالف  انتهاء 

واستقبال احالم ألصالة وزوجها 

يف  حسن  فائق  العراقي  الشاعر 

موضوع  عاد  مؤخراً،  منزلها 

وذلك  التداول،  اىل  خالفهما 

االعالميني  ألحد  تغريدة  بسبب 

السعوديني.

فقد نرش االعالمي السعودي 

تغريدة  البجايل  الرزاق  عبد 

الخاصة عرب  عىل صفحته 

فيها  اشاد  تويرت  موقع 

بصوت احالم قائالً:»حدثني 

عن  احدثك  الفن  عن 

احالم»، واضاف:»لن تصبح 

اصالة».

هذه التغريدة استفزت احالم 

ودفعتها اىل الرد عليه قائلًة:»يا 

حليلك من قال لك اني ابي اكون 

اصاله انا احالم وما ابي اكون إال 

احالم».
املتابعني  من  كثري  تفاعل  وقد 

انتقدوا تغريدة  إذ  مع املوضوع، 

البجايل، واتهمه البعض بمحاولة 

االيقاع مجدداً بني الفنانتني.

مسلسل  من  األول  املوسم  نجاح  بعد 
الذي  بويوكستني  لتوبا  أخرى»  «نفس 
شاشة  عرب  أسابيع  قبل  حلقاته  عرض 
أن  يبدو  اإللكرتونية،  نتفليكس  منصة 
هناك مفاجأة جديدة يف طريقها لجمهور 

املسلسل.
واملواقع  الرتكية  الصحف  نرشت  فقد 
اإللكرتونية أن إدارة نتفليكس وفريق عمل 
تقديم  عىل  إتفقا  أخرى»  «نفس  مسلسل 
النجاح  بعد  املسلسل  من  جديد  موسم 
الذي شهدته حلقات املوسم األول،  العاملي 

ويجري حالياً كتابة املوسم الجديد، عىل أن 
يكون جاهزاً للعرض يف بداية العام املقبل. 
شخصية  األحداث  خالل  توبا  وتجسد 
مريضة  صديقتها  مساعدة  تحاول  طبيبة 
الرسطان فتذهب معها برحلة تقلب مسار 

حياتها فيما بعد.
توبا  شاركت  أخرى،  ناحية  ومن 
لندن  يف  املوضة  أسبوع  يف  بويوكستني 
بحضورها  واحتفلت  املاضية  األيام  خالل 
اإللكرتونية  الرتكية  واملواقع  الصحف 

العاملية والعربية أيضاً.

مسلسل  بطولة  عىل  صربي  ياسمني  النجمة  تعاقدت 
جديد مكون من ١٥ حلقة للعرض يف شهر رمضان 

من  سيناريو  عىل  ياسمني  واستقرت  املقبل، 
تأليف محمد رجاء ووقع االختيار عىل املخرج 
الذى يتم  العمل  خالد مرعى لتوىل مسؤولية 
االستقرار  يجري  حيث  حالياً،  له  التحضري 
عىل االسم للعمل وترشيح الفنانني املشاركني 

يف البطولة.
شهر  يف  الدراما  إىل  صربي  ياسمني  وتعود 

املاضيني،  العامني  غيابها  بعد  املقبل  رمضان 
تانية»  حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل «فرصة 

يف ٢٠٢٠.
وكانت ياسمني صربي قد اعتذرت مؤخراً عن بطولة مسلسل 

«الشادر» من ١٥ حلقة للعرض عىل إحدى املنصات 
الرقمية.

أعماله  آخر  كان  مرعي  خالد  أن  يذكر 
حلقات   ١٠ من  بيتي»  «البيت  مسلسل 
وقام  العام،  هذا  عرضه  تم  والذي 
العزيز  عبد  محمود  كريم  ببطولته 
عبد  محمود  محمد  خاطر،  مصطفى 
العزيز، مرينا جميل، محمود حافظ، مي 
مغاوري،  سامي  عيد،  سليمان  القايض، 
عابد  رامي،  عال  ماهر،  عيل  يارس  أوتاكا، 
عنان، فيما يعرض للمؤلف محمد رجاء حالياً 
«الليلة واليل فيها» من ٦ حلقات بطولة  مسلسل 

زينة ومحمد شاهني وأبيوسف.

كشفت النجمة ماجدة الرومي عن تكفلها بتصليح الطريق الدويل بني 
لبنان وسوريا الذي لقى الفنان جورج الرايس مرصعه بسبب حادث 
اإلسمنتى  بالفاصل  سيارته  اصطدام  جراء  عليه،  سري 
هناك والواقع عند نقطة املصنع الحدودية ىف 

البقاع.
وّرصح عوض الرومى مدير أعمال 
الرومى،  الكبرية ماجدة  الفنانة 
هذا  بتأهيل  تكفلت  أنها 
مدينة  مداخل  حتى  الطريق، 
عنجر يف منطقة البقاع رشق 
تبنت  كما  لبنان،  دولة 
تحذيرية  إشارات  وضع 
الحوادث  لتجنب  وأضواء 
هناك.وأضاف  املناطق  يف 
النجمة  قرار  أن  الرومي 
الكبرية تحت إرشاف 
الهندسة  فوج 
الجيش  ىف 
 ، نى للبنا ا
تكفل  حيث 
النجمة  مكتب 
ة  لشهري ا

بتنفيذ 
الطريق منعا 
هذه  لتكرار 

الحوادث.


