
بغداد/ الزوراء:
اكـد زعيم التيـار الصـدري، السـيد مقتدى 
الصـدر، رضورة السـري عـىل نهج الرسـول 
األكـرم (ص) عـرب خمـس نقـاط، فيما أكد 
وجـوب االتفاق عىل نبذ العنف والتشـدد بني 
املسـلمني، فيما دعـا اىل شـهر للتصالح بني 
املسـلمني وترك الترصيحات الطائفية.وقال 
السيد الصدر يف تغريدة له تابعتها ”الزوراء“: 
”قـد يقال: إن علماء اإلسـالم لم يتفقوا عىل 
تاريـخ موحد لوفاة الرسـول، كما هو الحال 
يف والدته أيضا، إال إن املهم يف األمر أن يستغل 

هذا الخالف بما يـريض الله تعاىل وخصوصا 
إذا كان الخالف مبنياً عىل ما ورد من روايات 
بخصوص ذلك“.وأضاف: ”فكما اتفق بعض 
علماء املذاهب سـابقا عىل تسـمية أسـبوع 
الوحدة: من 12 الی 17 ربيع األول.. ولعله لم 
يطبق حسـب املطلوب، إال إنه يمكن توسعة 
ذلـك فتكـون (أيام ذكرى الرسـول صىل الله 
عليه وعـىل آله وصحبه املنتجبـني األخيار): 
من 21 من شهر صفر واىل 17 من ربيع األول 

بمثابة شهر كامل تقريبا“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
الفريـق  أعلـن قائـد عمليـات بغـداد، 
الركن أحمد سـليم، قتل إرهابيني اثنني 
يف الطارميـة، فيما اكـدت خلية االعالم 
االمنية استشهاد مقاتل واصابة ضابط 
خـالل العملية االمنيـة يف القضاء.وذكر 
بيـان لقيـادة عمليـات بغـداد، تلقتـه 
”الـزوراء“: إن ”القـوات األمنية التابعة 
للواء مشـاة 59 التابع للفرقة السادسة 
تمكن من قتل إرهابيني اثنني يف منطقة 
الطارمية شـمايل بغـداد“، الفتـاً إىل أن 
”القطعـات مـا زالـت يف املـكان للقيام 
بعمليات التفتيش والتطهري“.يف غضون 
ذلك، أكدت خلية اإلعالم األمني استشهاد 
مقاتل وإصابة ضابط أثناء عملية أمنية 
يف الطارمية.وذكـر بيـان لخلية اإلعالم 
األمنـي يف بيـان، تلقتـه ”الـزوراء“: ان 
”الجهات املختصـة يف القطعات األمنية 

تتابـع العنـارص اإلرهابيـة املنهزمة يف 
مختلـف قواطـع املسـؤولية، وبعملية 
نوعية استندت إىل معلومات استخبارية 
دقيقة، تمكنت قوة مـن قيادة عمليات 
بغـداد مـن رصـد تحـركات إرهابيـني 
قضـاء  يف  الكثيفـة  البسـاتني  ضمـن 
الطارمية شـمايل العاصمـة، إذ رشعت 
القـوة بمحارصة املكان واشـتبكت مع 
العنـارص اإلرهابية، حيـث تمكنت من 
قتـل إرهابيني اثنني أحدهما كان يرتدي 
حزاماً ناسفاً، كما أسفرت هذه العملية 
عن استشـهاد مقاتل وإصابة ضابط“.

وأشـار البيـان اىل أن ”القـوات األمنيـة 
التي تؤدي واجباتها عىل أتم وجه كانت 
وما زالت تعمل بمهنية عالية املسـتوى 
للقضـاء عىل العنـارص اإلرهابيـة التي 
لـن تجـد لهـا أي مـالذ أمن عـىل أرض 

العراق“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قـال الرئيـس األمريكي السـابق، دونالد 
ترامب، يف تجمع بمدينة ويلمنغتون، إنه 
يتمنى أن تكون توقعاته خاطئة بشـأن 
احتمال نشـوب حـرب عامليـة ثالثة ألن 
بالده يديرها أشخاص ”أغبياء“ عىل حد 
وصفه.وأضاف ترامب: ”لقد كنت محقا 
بشـأن أوكرانيا وتايوان، وآمـل أال أكون 

محقا بشـأن الحرب العاملية الثالثة، ألن 
لدينا أشخاصا أغبياء يتعاملون مع مثل 
هـذه امللفات“.وتابع: ”يمكـن أن ينتهي 
األمـر بحرب عاملية ثالثـة لن تكون كأي 
حرب شهدناها من قبل ألن البالد يديرها 
أغبيـاء“، وفقمـا نقلت صحيفـة ”دييل 
ميل“ الربيطانية.واسرتسـل قائال: ”ذكر 
الرئيس الرويس فالديمري بوتن يف خطابه 

األخـري كلمـة النـووي. مـا كان للحرب 
الروسـية األوكرانيـة أن تندلـع لو كنت 
رئيسـا“.ودعا ترامـب يف خطابـه وزارة 
العدل األمريكية ”التابعة لبايدن“ عىل حد 
قوله، للتحقيق مع املدعية العامة لوالية 
نيويورك ليتيسيا جيمس بتهمة ”إساءة 
املروعة والخبيثة للسلطة“. االسـتخدام 

ورفعت جيمس، األربعـاء، دعوى مدنية 

فيهـا  تتهمهـم  وعائلتـه  ترامـب  ضـّد 
بتضخيـم تقييمات أصول وخفض صايف 
ثروتـه باملليـارات بهـدف الحصول عىل 
مزايا رضيبية وتأمينية.وعن جميس قال 
ترامب: ”تفاخرت بخطتها ضدي وقالت 
إن أيامي معدودة. إنها تسـتحق أن تقال 
من منصبها فورا، وأال يسمح لها بمزاولة 
مهنة املحامـاة أبدا“.كذلك هاجم ترامب 

السياسة االقتصادية لبايدن مشريا إىل أن 
أسعار الطاقة والحليب والبيض والتأمني 
العقـاري،  الرهـن  ومعـدالت  الصحـي 
شـهدت جميعهـا ارتفاعـات منـذ تركه 
للسلطة.ويف ملف الهجرة، قال ترامب إن 
5 ماليني مهاجر غري رشعي دخلوا البالد 
عرب الحدود، وقد يكـون الرقم املعلن أقل 

بكثري من الحقيقي.

بغداد/ الزوراء:
اكـد رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمي، عدم السماح باستخدام االرايض 
العراقية بذريعة مكافحـة االرهاب، فيما 
اشـار اىل رضورة إيجاد الحلول السـلمية 
املسـتدامة لألزمـات اإلقليميـة والدولية.
وقـال الكاظمـي يف كلمـة خـالل أعمـال 
الجمعية العامة لألمم املتحدة بدورتها ٧٧، 
تابعتها «الـزوراء»: يسـعدني أن أحييكم 
باسـم العراق وهو إحدى الدول املؤسسـة 
لهـذه املنظمـة التـي تسـتضيفنا. الفتـا 

اىل: إن العـراق بلد تأريخـي عميق الجذور 
يف الذاكـرة اإلنسـانية، وهنـاك التحديات 
الكبـرية التـي تبـدو صعبًة والسـيما عىل 
مستوى الرصاع السـياّيس الداخيل، ولكْن 
هنـاك يف املقابـل روح األمـل لدى شـعب 
العراق الـذي يمتلك قدرة انتـزاع الفرصة 
للحياة والتقدم والسالم. واضاف: استعان 
العراقيـون رغـم صعوبة الظـروف بروح 
األمـل تلـك ملحاربـة اإلرهـاب، واالنتصار 
عليه بالنيابة عن العالم كله، وقدم شعبنا 
تضحيـات جسـيمة لتحريـر أراضيه من 

عصابات داعش اإلرهابية. مبينا: أستذكر 
هنـا الشـهداء العراقيـني الذيـن قدمـوا 
أرواحهم مـن أجل الدفاع عن قيم الحرية، 
والعدالة، والديمقراطية، وحقوق اإلنسان.
وتابع: خالل تلك الحرب العادلة، اكتسبت 
القوات العسكرية العراقية مهارات فريدة 
مـن نوعهـا يف محاربـة داعـش، وفرض 
القانـون، واسـتفاد العـراق مـن خربات 
حلفائـه يف محاربتـه لإلرهـاب، مجددين 
شـكرنا وتقديرنا لهم. مؤكدا: نجدد دعوة 
رضورة  إىل  العـراق  جمهوريـة  حكومـة 

االسـتمرار يف مواجهـة ظاهـرة اإلرهاب 
الداعمـة له.واشـار  الـدويل والجماعـات 
اىل: ان العـراق يتطلـع إىل تلقـي املزيد من 
الدعـم األممـي يف إعـادة إعمـار املناطق 
املحررة واملتضــررة من احتالل عصابات 
املسـاعدات  وكذلـك  اإلرهابيـة،  داعـش 
األممية لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية 
قـدرات  لتعزيـز  الطارئـة؛  الضـروريـة 
العراق، يف إعادة بناء البنى التحتية املدمرة. 
موضحـا: إن وزارات الدولة ومؤسسـاتها 
واصلت جهودها إلعـادة العوائل العراقية 

األرايض  إىل  سـوريا  يف  الهـول  مخيـم  يف 
العراقية، وإرجاعهم إىل مناطقهم.ومىض 
بالقـول: لقـد وضعنـا برنامجـاً حكومياً 
شـامالً إلعـادة إعمـار املناطـق املحررة، 
وإصـالح البنـى التحتيـة، وعـودة آمنـة 
وطوعيـة للنازحني. مشـريا اىل: إن العراق 
يكرر من هذا املنرب دعواته لعدم استخدام 
أراضيـه تحـت ذريعة مكافحـة اإلرهاب، 
أو حماية األمن القومـي لدول أخرى؛ بما 

يعرّض أمنه واستقراره للخطر.

دمشق/ متابعة الزوراء:
ضحايـا  عـدد  قتيـًال   ٨٦ إىل  ارتفـع 
قارب املهاجريـن الغـارق قبالة مدينة 
طرطوس السـورية والذي ُيشـتبه بأنه 
أبحر من شـمال لبنان قبل أيام متجهاً 
نحو أوروبا، بحسب ما أعلنه التلفزيون 

الرسـمي السـوري، امس السبت، فيما 
أعلـن الجيش اللبنانـي توقيف املواطن 
املتـورط يف تهريـب القـارب الذي غرق 
قبالـة محافظـة طرطـوس السـورية 
العرشات.وهـذا  مقتـل  عـن  وأسـفر 
الحـادث هـو األكثر دمويـة حتى اآلن، 

بعد سـعي عـدد متزايد مـن اللبنانيني 
والسـوريني والفلسـطينيني إىل الفـرار 
بحراً من لبنان الذي تعصف به األزمات، 
متجهني إىل أوروبا.يف غضون ذلك، أعلن 
الجيش اللبناني توقيف املواطن املتورط 
يف تهريـب القـارب الـذي غـرق قبالـة 

محافظـة طرطوس السـورية وأسـفر 
عـن مقتل العـرشات.ويف بيـان له، قال 
الجيش اللبناني: «بتاريخ ٢١ سـبتمرب 
٢٠٢٢، أوقفت مديرية املخابرات املواطن 
(ب.د.) لالشـتباه يف تورطـه بتهريـب 
مهاجريـن غـري رشعيـني عـرب البحر، 

وقد ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة 
شبكة تنشـط يف تهريب مهاجرين غري 
رشعيـني عرب البحر، وذلـك انطالقا من 
الشـاطئ اللبناني املمتد مـن العريضة 

شماال حتى املنية جنوبا.
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بغداد/ مصطفى فليح:
أعلن جهاز األمن الوطني، امس السـبت، إحباط 
تهريـب أكثر مـن (750) ألف لرت من املشـتقات 
النفطية يف سبع محافظات.وقال الجهاز يف بيان 
تلقته ”الزوراء“: إن ”مفارزه تمكنت من إحباط 
عمليـات تهريب (762,990) لرتا من املشـتقات 
النفطية يف محافظات (بغـداد- دياىل- كركوك- 
نينوى- األنبار- القادسـية- البرصة)“.وأضاف 
أنـه ”جرى ذلـك ضمن سلسـلة مـن املداهمات 
وعمليـات القاء القبض وفقـاً ملذكرات قضائية، 

إذ نجحت يف ضبط عرشة أوكار كانت ُتسـتخدم 
لتهريـب املنتجات النفطية، كمـا ضبطت (30) 
عجلة مختلفة السعات، فضالً عن إلقاء القبض 
عـىل (34) متهماً“.وتابـع أن ”مفـارزه قامـت 
بالتنسيق مع الجهات املتخصصة بإغالق محطة 
وقـود واحدة وفـرض غرامات مالية عىل تسـع 
محطات أخـرى ملخالفتهـا ضوابـط التوزيع“، 
مبينـة أنـه ”تمـت إحالـة املضبوطـات وجميع 
املتهمـني إىل الجهـات املختصة لينالـوا جزاءهم 

العادل“.

كييف/ متابعة الزوراء:
يف  الروسـية  الخاصـة  العسـكرية  العمليـة  تتواصـل 
أوكرانيـا، حيـث يسـتمر الجيش الـرويس يف دك مواقع 
القـوات األوكرانية والبنـى التحتية العسـكرية لكييف 
بهـدف تحريـر أرايض دونباس، فيما تسـتمر كييف يف 
تلقـي الدعـم الغربـي يف مواجهة الدب الـرويس، حّض 

الرئيـس األوكراني، فولوديمري زيلينسـكي، العالم عىل 
إدانة ما أسماه ”االستفتاءات الزائفة“ التي بدأت روسيا 
تنظيمها لضّم مناطق تسيطر عليها يف أوكرانيا.ويف آخر 
التطـورات امليدانية، قال الجيش الربيطاني إن روسـيا 

قصفت سداً عىل نهر دونيتس بصواريخ باليستية.
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بغداد/ الزوراء:
كرم املجلس االعـىل لتنظيم االعالمي 
املرصي، نقيـب الصحفيني العراقيني 
العـرب،  الصحفيـني  اتحـاد  رئيـس 
مؤيد الالمـي، تثمينا لجهوده املتميزة 
اتحـاد  ورئاسـته  النقابـة  بقيـادة 
تـرأس  وفيمـا  العـرب،  الصحفيـني 
الالمي وفد االتحـاد العام للصحفيني 
العرب يف أعمال اجتماع وزراء اإلعالم 
العـرب بالقاهرة، اكد املـيض قدما يف 
دعم الحريـات الصحفيـة يف األقطار 

العربية.
وذكر بيان التحـاد الصحفيني العرب 
تلقتـه ”الزوراء“: إنـه بحضور وزراء 
اإلعالم العـرب يف اجتماعهـم املنعقد 
كبـرية  احتفاليـة  ويف  القاهـرة،  يف 
وبمشـاركة كبار الكتاب والصحفيني 
املرصيني والعرب، منح املجلس األعىل 
لتنظيم اإلعالم املرصي، الذي يرأسـه 
الكاتـب كرم جرب، نقيـب الصحفيني 
العراقيـني رئيـس اتحـاد الصحفيني 
العـرب مؤيـد الالمـي جائـزة الرواد 
املتميـزة يف قيـادة  تثمينـا لجهـوده 
نقابة الصحفيني يف العراق  ورئاسـته 
التحـاد الصحفيني العـرب. واضاف: 
كمـا تـم تكريـم عـرشة مـن كبـار 
الكتـاب وإالعالميـني العـرب ضمـن 
جائـزة الرواد يف الوطـن العربي، وهم 
املغـرب، وعيـىس  البقـايل/  عبداللـه 
الشايجي/ البحرين ، والدكتور محمد 

العريمي/ عمـان ، و محمد الحمادي 
من االمارات، وصادق محمد العماري 
مـن قطـر، وخالد بن حمـد املالك من 
السـعودية ومحمد حسـن سـليمان 
الداوديه من األردن، ويوسـف مارون 
القصيفي/ لبنان، ومحمد سـلماوي 
من مرص ونبيل عمرو من فلسـطني.

واضـاف: ان هذا التكريـم  الذي جاء 
عـىل هامـش اجتمـاع وزراء اإلعـالم  
العرب املنعقد يف القاهـرة يعد تقديرا 
للجهـود املضنية التي يقوم بها نقباء 
الصحفيـني العـرب ويف املقدمة منهم 
اتحـاد الصحفيني العـرب يف دعم كل 
الجهود الرامية للنهـوض بالصحافة 

البـارز،  لدورهـم  تقديـرًا  العربيـة 
ولجهودهـم املخلصة يف دعم مسـرية 
العمـل الصحفـي يف الوطـن العربي، 
ودورهـم الفاعـل يف خدمـة قضايـا 
الوطـن العربـي، و اعرتاًفا بجهودهم 
وعطائهـم وتاريخهـم يف تعزيـز دور 
الصحافـة، وترسـيًخا إلعـالء قيمـة 

العمل.وأشاد املكرمون، خالل التكريم، 
بحسـب البيان، بالدور الذى يقوم به 
املجلس االعىل لإلعالم املرصي يف دعم 
الروابط العربيـة وإعالء قيمة الكلمة 
يف ظل التحديات التي تواجه  اإلعالم يف 
الدول العربية والتغريات التكنولوجية 
بنـاء  يف  بدورهـم  إيمانـاً  الكبـرية، 
املجتمعات، فضـًال عن دور الصحافة 
يف نرش الوعـي  ودورهم الرائد يف دعم 
الصحافـة  ورغـم التحديـات الكبرية 
التـي فرضتها جائحـة ”كوفيد19-“ 
عىل املنطقة العربيـة والعالم بأرسه، 
ومـا بذلوه من جهـود يف هذه األوقات 
االسـتثنائية التـي تتطلـب مزيداً من 
الجهد واإلبداع لعبور هذه املرحلة بكل 
ما تحمله من تحديات. يف غضون ذلك، 
شـارك إتحاد الصحفيني العرب بوفد 
رفيع املستوي برئاسة رئيس االتحاد 
ونقيـب الصحفيني العراقيـني، مؤيد 
الالمي، يف اجتماعـات اللجنة الدائمة 
لإلعـالم العربـي الـدورة ٩٧ واملكتب 
التنفيذي لوزراء اإلعالم العرب بدورته 
الخامسـة عرشة واالجتمـاع الوزاري 
لإلعالم العربي الدورة ٥٢ خالل الفرتة 
 .٢٠٢٢ سـبتمرب   ٢٣ حتـى   ٢٠ مـن 
االتحـادات  ممثـيل  الالمـي  والتقـى 
العربيـة ، وعقد لقـاءات ثنائية تبادل 
فيها الرؤى حول جملة من التحديات 

التي تواجه اإلعالم العربي.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:

درجات   ٥ اضافة  الرتبية  وزارة  قررت 

الكورسات». «طلبة  املنتهية  غري  للصفوف 

وقالت الوزارة يف بيان انها «قررت اضافة (٥) 

(طلبة  املنتهية  غري  الصفوف  لطلبة  درجات 

.«(١٠) القرار  درجة  إىل  إضافة  الكورسات) 

تنسيب  ضوابط  الرتبية  وزارة  أعلنت  كما 

املحارضين واإلداريني.

@pbuäÜ@5@Úœbög@Z@ÚÓi6€a
@ÚÓËn‰æa@7À@“Ï–ó‹€

@µi@3bón‹€@ãËí@∂g@Ï«áÌ@äáó€a@áÓè€a
ÚÓ–ˆb�€a@pb±ãón€a@⁄ãmÎ@µ‡‹èæa

@ÚibñgÎ@›mb‘fl@ÜbËìnéaÎ@µÓibÁäg@›n‘fl
ÚÓfläb�€a@¿@ÚÓ‰flc@ÚÓ‹‡«@ıb‰qc@¡ibö

@Âfl@6€@—€c@750@Âfl@ãr◊c@kÌãËm@¬bjyg
pbƒœb´@…jé@¿@ÚÓ�–‰€a@pb‘nìæa@paıbn–néa@Âfl@Ô„br€a@‚ÏÓ€a@¿@oÌÏón€a@äaã‡néa

ÚÓ„aã◊Îc@’†b‰fl@·õ€@bÓéÎä

ÚÓæb«@Ú„aÜhi@k€b�Ì@Ô„aã◊Î˛a@êÓˆã€a

ÚÓ‹Á˛a@pbÓ‹ÿ€aÎ@pb»flbßa@¿@ç◊ãæa@fiÏj‘€a@pbÓ€e@Ü�á•@·Ó‹»n€a@ÒäaåÎ

�̋ j‘nèfl@Ú»–mãæa@Ô„bjæa@áÓÓìmÎ@ıb‰i@Û‹«@ÒäÜb”@Ò7èfl@paãˆb†@ãÌÏ�mÒ7Ç˛a
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 @‚bn€a@“b–ßa@∂g@Ü˝j€a@üã»m@Âfl@paãÌâ•

@á‡»nm@bÓ◊ãm@Z@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ„@Ú‰ß
@ÚflÏÿ®aÎ@÷aã»€a@Â«@ÍbÓæa@…�”
ÚÓ„Ï„b‘€a@paıaãu�a@àb¶bi@Új€b�fl

الزوراء/ حسني فالح:
أكدت لجنـة الزراعة واملياه النيابية أن 
تركيا تتعمـد قطع املياه عـن العراق، 
وفيمـا اشـار اىل ان الحكومـة مطالبة 
لـدرء  القانونيـة  االجـراءات  باتخـاذ 
الخطـر عن البالد، حذر خبري بشـؤون 
املياه مـن تعـرض البـالد اىل الجفاف 
التـام نتيجة قطع املياه من قبل تركيا 
وايـران عـن العـراق، داعيـا اىل تدويل 
القضية يف املحاكم الدولية.وقال عضو 
لجنـة الزراعة، النائب ثائـر الجبوري، 
لـ»الـزوراء»: ان تركيا تجـاوزت امام 
الحصـص املائيـة العراقية بإنشـائها 
السـدود. مبينا: ان تركيـا تحاول اآلن 
انشـاء سد إروائي جديد عىل نهر دجلة 
والذي يعد من اخطر السـدود بالنسبة 
للعراق.واضاف: ان تركيا تحاول انشاء 
مجاري جديـدة داخل اراضيها لتوزيع 
املياه مـن اجل عدم مـرور أي كميات 
مـن امليـاه اىل االرايض العراقية. الفتا 
اىل: ان تركيـا رضبـت القوانني الدولية 
بقانـون  تلتـزم  وال  الحائـط  عـرض 

املائيـة لحـد اآلن. تنظيـم الحصـص 
واشـار اىل: ان مناطـق االهوار تشـهد 
حالـة من الجفـاف وهجـرة جماعية 
لسكانها بسبب االزمة املائية. داعيا اىل 
اتخاذ االجراءات الالزمة من اجل انقاذ 
املناطق الجنوبية والحفاظ عىل الثروة 
الحيوانية والزراعية .وتابع: ان العراق 
يحتاج اىل خطط اسـرتاتيجية للحفاظ 
واسـتغالل  الطبيعيـة  ثرواتـه  عـىل 
تقنيـات  واسـتخدام  الجويـة  امليـاه 
الـري الحديثة يف الزراعـة .من جانبه، 
قـال الخبـري يف شـؤون امليـاه، ماجد 
الحسـناوي، يف حديث لـ»الزوراء»: ان 
العراق يمر اليوم بأزمة مائية كبرية لم 
يشهدها من قبل، حيث الروافد واالنهر 
التـي تصب يف نهر دجلـة واملتأتية من 
دول املنبـع كرتكيا وايران. الفتا اىل: ان 
هاتـني الدولتـني تعمـالن بمخططات 
خطـرية وهـي تغيـري مجـاري االنهر 
لتصب يف اراضيها وسط انظار وصمت 

الحكومة العراقية.

@\ıbÓjÀc@ôbÉíc^Äi@ÍÜ˝i@ãÌáÌ@Â�fl@—óÌÎ@Úr€bq@ÚÓæb«@lãy@lÏì„@fib‡nya@…”ÏnÌ@kflaãm
ÊaÏÌbmÎ@bÓ„aã◊Îc@Êdìi@b‘´@Êb◊@È„c@á◊c

بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة للدوالر األمريكي، خالل األسبوع املايض، 
البنك املركزي باع خالل االسبوع املايض لأليام االربعة  أن  املليار دوالر.وذكر مصدر:  ما يقارب 
التي فتح بها املزاد وابتداًء من يوم االثنني ولغاية الخميس بمقدار ٩٨٣ مليوناً و٦٥٧ ألفاً و١٤١ 
دوالراً بمعدل يومي بلغ ٢٤٥ مليوناً و٩١٤ الفاً و٢٨٥ دوالراً، مرتفعا بمقدار ١٫٨٦٪ عن االسبوع 
الذي سبقه. واضاف: ان أعىل مبيعات للدوالر خالل األسبوع املايض كان ليوم االثنني، حيث بلغت 
التي  الخميس  املبيعات ليوم  أقل  ألفاً و٨٨٤ دوالراً، فيما كانت  املبيعات فيها ٢٦١ مليوناً و٢١ 
املبيعات  ان معظم هذه  اىل:  ألفاً و٢٥٥ دوالراً. واشار  و ٦٨٩  املبيعات ٢٢٩ مليوناً  بلغت فيها 
ذهبت عىل شكل حواالت للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدوالر املحول 

لحسابات املصارف يف الخارج، اضافة اىل البيع النقدي ١٤٦٠ دينارا لكل دوالر.

@ä¸ÎÜ@äbÓ‹æa@Âfl@l6‘m@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl
 Ïjéc@fi˝Ç
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pbÓˆaÏì»‹€@›Ìái@Üb∞�@ÔflÏÿy@ÈÓuÏm

@Ôöaä˛a@‚aáÉnébi@|‡è„@Â€@ZÒáznæa@·fl˛a@ã‘fl@Âfl@Ô‡√bÿ€a
@lbÁä�a@Úzœbÿfl@Ú»Ìäâi@ÚÓ”aã»€a
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HôI@‚ã◊˛a@fiÏéã€a@wË„@Û‹«@7è€a@ÒäÎãö@á◊a

@ãËí@∂a@Ï«áÌ@äáó€a@áÓè€a
@⁄ãmÎ@µ‡‹èæa@µi@3bón‹€
ÚÓ–ˆb�€a@pb±ãón€a

@Òäaã®a@pbuäÜ@¿@üb–Øa@ZıaÏ„˛a
Ú‹j‘æa@‚bÌ˛a@fi˝Ç@äbjÃ‹€@á«bómÎ

@pb◊ãí@…fl@á”b»n€bi@Ôõæa@á◊˚Ì@ıbiãËÿ€a@ãÌåÎ
ÚÓè‡ì€a@Ú”b�€a@pb�´@ıbì„�@ÚÓæb«

ÚÓÿÌãfl˛a@Ò7–è€a@È€bj‘néa@fi˝Ç

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  اكد 
باستخدام  السماح  عدم  الكاظمي، 
مكافحة  بذريعة  العراقية  االرايض 
إيجاد  االرهاب، فيما اشار اىل رضورة 
لألزمات  املستدامة  السلمية  الحلول 

اإلقليمية والدولية.
أعمال  خالل  كلمة  يف  الكاظمي  وقال 
الجمعية العامة لألمم املتحدة بدورتها 
يسعدني  ”الزوراء“:  تابعتها   ،77
إحدى  وهو  العراق  باسم  أحييكم  أن 
التي  املنظمة  لهذه  املؤسسة  الدول 
بلد  العراق  إن  اىل  الفتا  تستضيفنا، 
الذاكرة  يف  الجذور  عميق  تأريخي 
الكبرية  التحديات  وهناك  اإلنسانية، 
التي تبدو صعبًة والسيما عىل مستوى 
الرصاع السياّيس الداخيل، ولكْن هناك 
يف املقابل روح األمل لدى شعب العراق 
الذي يمتلك قدرة انتزاع الفرصة للحياة 

والتقدم والسالم. 
رغم  العراقيون  استعان  واضاف: 
تلك  األمل  بروح  الظروف  صعوبة 
عليه  واالنتصار  اإلرهاب،  ملحاربة 
شعبنا  وقدم  كله،  العالم  عن  بالنيابة 
أراضيه  لتحرير  جسيمة  تضحيات 
مبينا،  اإلرهابية،  داعش  من عصابات 
الذين  العراقيني  الشهداء  هنا  أستذكر 
عن  الدفاع  أجل  من  أرواحهم  قدموا 
والديمقراطية،  والعدالة،  الحرية،  قيم 

وحقوق اإلنسان.
العادلة،  الحرب  تلك  خالل  وتابع: 
العراقية  العسكرية  القوات  اكتسبت 
محاربة  يف  نوعها  من  فريدة  مهارات 
واستفاد  القانون،  وفرض  داعش، 
العراق من خربات حلفائه يف محاربته 
وتقديرنا  شكرنا  مجددين  لإلرهاب، 
حكومة  دعوة  نجدد  مؤكدا  لهم، 
جمهورية العراق إىل رضورة االستمرار 
الدويل  اإلرهاب  ظاهرة  مواجهة  يف 

والجماعات الداعمة له.
تلقي  إىل  يتطلع  العراق  ان  اىل  واشار 
إعادة  يف  األممي  الدعم  من  املزيد 
إعمار املناطق املحررة واملتضـررة من 
اإلرهابية،  داعش  عصابات  احتالل 
وكذلك املساعدات األممية لالستجابة 
الضـرورية  اإلنسانية  لالحتياجات 
يف  العراق،  قدرات  لتعزيز  الطارئة؛ 

املدمرة،  التحتية  البنى  بناء  إعادة 
موضحا إن وزارات الدولة ومؤسساتها 
العوائل  إلعادة  جهودها  واصلت 
سوريا  يف  الهول  مخيم  يف  العراقية 
إىل  وإرجاعهم  العراقية،  األرايض  إىل 

مناطقهم.
برنامجاً  وضعنا  لقد  بالقول:  ومىض 
املناطق  إعمار  إلعادة  شامالً  حكومياً 
املحررة، وإصالح البنى التحتية، وعودة 
إن  اىل  للنازحني، مشريا  آمنة وطوعية 
العراق يكرر من هذا املنرب دعواته لعدم 
استخدام أراضيه تحت ذريعة مكافحة 
اإلرهاب، أو حماية األمن القومي لدول 
واستقراره  أمنه  يعرّض  بما  أخرى؛ 

للخطر.
ولفت اىل ان العراق يؤكد عىل رضورة 
احرتام املبادئ التي ينص عليها ميثاق 
الدويل  القانون  وقواعد  املتحدة  األمم 
سيادة  باحرتام  الدولية،  والعالقات 
وإن  الجوار.  حسن  ومبادئ  الدول، 
بنهج  تمسكها  تؤكد  العراق  حكومة 
عرب  املرتاكمة  الخالفات  حل  إىل  يدعو 
القنوات الدبلوماسية، مبينا انه عملت 
انتخابات  إقامة  عىل  الحكومة  هذه 
نزيهة وعادلة بدعم من مجلس األمن، 
دولية  ومنظمات  املتحدة،  واألمم 

أخرى، وقد أشادوا بنزاهتها ومهنيتها 
العاليني.

وتابع: أود هنا أن أقدم شكري وتقديري 
من  ولكل  والدول،  املنظمات  لجميع 
ساعد يف دعم هذه االنتخابات، وأخص 
بالذكر املرجع األعىل السيد السيستاني 
لحمايته للمسار الديمقراطي يف العراق، 
االنتخابات،  نجاح  رغم  انه  موضحا 
فقد عجزت القوى السياسية يف االتفاق 
إىل  أدى  مما  الحكومة؛  تشكيل  عىل 
خلق انسداد سيايس. ودعت حكومتي 
القوى  لجميع  وشفاف  جاد  حوار  إىل 
السياسية واألحزاب املختلفة؛ ملناقشة 
السياسية  األزمة  من  الخروج  سبل 

الحالية.
تقريب  إىل  العراق  يسعى  انه  واكد 
الحلول  وإيجاد  النظر،  وجهات 
اإلقليمية  لألزمات  املستدامة  السلمية 
عرب  املنطقة،  دول  بني  والخالفات 
طرحه العديد من املبادرات التي تهدف 
منطقتنا،  يف  واألمن  السلم  ضمان  إىل 
مشريا اىل انه استضافت بغداد العديد 
مما  الدول؛  هذه  بني  االجتماعات  من 
التي  املتوازنة  للسياسة  نتيجة  يعد 
وتعمل  الحكومة،  هذه  بها  تعمل 
دول  مع  العراقية  الدبلوماسية  بها 

الجوار.
وبني انه حظي مؤتمر بغداد للشـراكة 
املايض،  للعام  آب  شهر  يف  والتعاون 
بمشاركة واسعة من قبل دول الجوار 
اإلقليمي، والدول الشقيقة والصديقة، 
مهمة  بتوصيات  املؤتمر  خرج  حيث 
الفتا  بغداد،  قمة  إعالن  يف  جسدت 
مناخية  بظروف  يمر  العراق  ان  اىل 
املائية،  املوارد  شح  بسبب  صعبة 
يشرتك  التي  األنهار  مجاري  وتغيري 
بها مع دول الجوار، وإقامة املشاريع 
عىل  تأثرياتها  بالحسبان  األخذ  دون 
املنصف  واالستخدام  املائية،  الحصص 

للدول املتشاطئة.
واكد انه كل هذه الظروف مجتمعًة أدت 
البلدان  أكثر  خامس  ليصبح  بالعراق 
املناخية؛ مما  التغرّيات  تجاه  هشاشًة 
مناطق  معظم  جفاف  إىل  مؤخراً  أدى 
العيش  سبل  وتضـّرر  العراق،  أهوار 
ملئات األرس الريفية يف األهوار العراقية، 
التصحر،  نسبة  زيادة  إىل  ذلك  أدى 
مصادر  فقدان  وإىل  الداخيل؛  والنزوح 
وتقليل  العوائل،  من  للعديد  العيش 

نسبة األرايض الزراعية.
للحوار  املنطقة  دول  جميع  ودعا 
القوانني  وفق  املائية  القضايا  لحل 

انه  مبينا  الدولية،  واالتفاقيات 
مشاريع  عىل  الحكومة  هذه  عملت 
الطاقة  مجال  يف  مهمة  اسرتاتيجية 
املصاحب،  الغاز  واستخراج  النظيفة، 
باالقتصاد  املرتبطة  األخرى  واملجاالت 

األخرض.
الدويل  الدعم  يتطلب  وهذا  وتابع: 
جهوده  ملساندة  مجاالته  بمختلف 
تنفيذ  يف  قدماً  املضـي  من  ولتمكينه 
الوطنية  واالسرتاتيجيات  السياسات 
السلبية  اآلثار  التخفيف من  يف جانبي 
مؤكدا  معها،  والتكيف  املناخي  للتغري 
االسرتاتيجية  أهداف  تنفيذ  وضعنا 
الوطنية للرتبية والتعليم العام والعايل 
لسنة 2030، عىل رأس أولوياتنا، وأهم 
االلتحاق  معدل  زيادة  األهداف  تلك 
باملدارس ليصل إىل (%100) واالرتقاء 
وتطوير  والعايل،  العام  التعليم  بجودة 

التقنيات وتكنولوجيا التعليم.
وزاد يف القول: أطلقنا املبادرة الوطنية 
تغطي  التي  املبكرة،  الطفولة  لتنمية 
تقليص  بهدف  سنوات؛   10 مدة 
وتوّفر  مجتمعنا،  يف  األمية  نسبة 
ألطفالنا،  املالئمة  التعليمية  البيئة 
مئات  لبناء  بحملة  رشعنا  انه  مبينا 
أن  املدراس يف مختلف املحافظات بعد 
العقود  خالل  كبري  نقص  من  عانت 
املاضية، فضالً عن تسهيل مهاّم لبناء 

الجامعات والكليات.
وتابع: نؤكد موقف العراق الثابت تجاه 
الشعب  وحق  الفلسطينية  القضية 
حقوقه  ممارسة  يف  الفلسطيني 
التأريخي  الوضع  املشـروعة، واحرتام 
ونؤكد  ومقدساتها،  القدس  ملدينة 
السورية  األرايض  وحدة  عىل  حرصنا 
املحادثات  إجراء  وندعم  وسالمتها، 
السياسية بني األطراف السورية كافة، 
لألمني  الخاص  املبعوث  جهود  ودعم 
إن  اىل  مشريا  املتحدة،  لألمم  العام 
تنعكس  اإلقليمية  والحروب  األزمات 
وأن  العالم،  دول  جميع  عىل  نتائجها 
لهذه  الثمن  تدفع  دائماً  الشعوب 
رضورة  عىل  نؤكد  وعليه  الحروب؛ 
املستدامة  السلمية  الحلول  إيجاد 
لألزمات اإلقليمية والدولية عن طريق 
استخدام  إىل  اللجوء  وعدم  الحوار، 

القوة.

الزوراء/ حسني فالح:
تركيا  أن  النيابية  واملياه  الزراعة  لجنة  أكدت 
تتعمد قطع املياه عن العراق، وفيما اشار اىل ان 
القانونية  االجراءات  باتخاذ  مطالبة  الحكومة 
املياه  البالد، حذر خبري بشؤون  الخطر عن  لدرء 
قطع  نتيجة  التام  الجفاف  اىل  البالد  تعرض  من 
العراق، داعيا اىل  املياه من قبل تركيا وايران عن 

تدويل القضية يف املحاكم الدولية.
وقال عضو لجنة الزراعة، النائب ثائر الجبوري، 
الحصص  امام  تجاوزت  تركيا  ان  لـ“الزوراء“: 
املائية العراقية بإنشائها السدود. مبينا: ان تركيا 
تحاول اآلن انشاء سد إروائي جديد عىل نهر دجلة 

والذي يعد من اخطر السدود بالنسبة للعراق.
جديدة  مجاري  انشاء  تحاول  تركيا  ان  واضاف: 
املياه من اجل عدم مرور  لتوزيع  اراضيها  داخل 
أي كميات من املياه اىل االرايض العراقية. الفتا اىل: 
ان تركيا رضبت القوانني الدولية عرض الحائط 

لحد  املائية  الحصص  تنظيم  بقانون  تلتزم  وال 
اآلن.

من  حالة  تشهد  االهوار  مناطق  ان  اىل:  واشار 
الجفاف وهجرة جماعية لسكانها بسبب االزمة 
املائية. داعيا اىل اتخاذ االجراءات الالزمة من اجل 
الثروة  عىل  والحفاظ  الجنوبية  املناطق  انقاذ 

الحيوانية والزراعية .
اسرتاتيجية  خطط  اىل  يحتاج  العراق  ان  وتابع: 
املياه  واستغالل  الطبيعية  ثرواته  عىل  للحفاظ 
يف  الحديثة  الري  تقنيات  واستخدام  الجوية 

الزراعة .
ماجد  املياه،  شؤون  يف  الخبري  قال  جانبه،  من 
الحسناوي، يف حديث لـ“الزوراء“: ان العراق يمر 
قبل،  من  يشهدها  لم  كبرية  مائية  بأزمة  اليوم 
دجلة  نهر  يف  تصب  التي  واالنهر  الروافد  حيث 
اىل:  املنبع كرتكيا وايران. الفتا  واملتأتية من دول 
خطرية  بمخططات  تعمالن  الدولتني  هاتني  ان 

اراضيها  يف  لتصب  االنهر  مجاري  تغيري  وهي 
وسط انظار وصمت الحكومة العراقية.

واضاف: ان الحكومة العراقية ينبغي لها التحرك 
تركيا  ضد  دولية  قضائية  دعاوى  لرفع  الجاد 
الفتا  العراق.  عن  عمدا  املياه  لقطعهما  وايران 
اىل: ان استمرار قطع املياه يف ظل قلة االمطار يف 

موسم الشتاء.
ولفت اىل: ان مناطق االهوار يف الجنوب تتعرض 
خطر  يف  بالعراق  الزراعة  ان  كما  الجفاف،  اىل 
الخطة  تقليص  تؤكد  الترصيحات  ان  خاصة 
القطاع  سيجعل  وهذا  القادم،  للموسم  الزراعية 

الزراعي عىل املحك.
وليد  الفتح،  تحالف  عن  النائب  قال  جهته،  من 
املعطيات  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  السهالني، 
بعد  املياه  مناسيب  انخفاض  استمرار  اىل  تشري 
 2019 منذ  املناسيب  نسبة  يف  تراجع  تسجيل 
تشكيل  أهمية  مؤكدا  الجاري.  العام  اىل  وصوال 

املجلس الوطني لألمن املائي لتنظيم حصة العراق 
من املياه.

وقال السهالني يف ترصيح سابق لـ“الزوراء“: ان 
منابع املياه يف تركيا اثرت بشكل كبري عىل مياه 
املوارد  بيانات وزارة  ان  دجلة والفرات خصوصا 
املائية قد كشفت عن انخفاض مستوى مياه نهر 
دجلة بمقدار 3 مليارات مرت مكعب، وكذلك الحال 

بالنسبة للفرات.
يف  املياه  مناسب  وصلت   2019 عام  ان  وأضاف: 
مرت  مليار   23 من  ألكثر  والفرات  دجلة  نهري 
مكعب، يف حني وصلت كميات املياه يف النهرين اىل 
نحو 19 مليار مرت مكعب، ومن املرجح ان يشهد 
اآلن.  عليه  هو  مما  اكرب  انخفاضاً  املقبل  العام 
مبينا: ان انخفاض املياه تسبب بتدهور القطاع 
الزراعي بشكل كبري، واملعطيات تشري اىل ارتفاع 
نسبة الرضر يف العام املقبل إذا استمر الوضع عىل 

ما هو عليه.

بغداد/ الزوراء:
الوزراء  ملجلس  العام  االمني  تفقد 
حميد الغزي وامني بغداد عمار موىس 
بمدينة  التطوير  مشاريع  كاظم، 
الصدر ، فيما بحثا خطة امانة بغداد 
ضمن  والشوارع  االحياء  جميع  يف 

حدود العاصمة.
تلقته  بغداد  ألمانة  بيان  وذكر 
ملجلس  العام  االمني  ان  ”الزوراء“: 
الوزراء حميد الغزي تفقد رفقة امني 
مشاريع  كاظم  موىس  عمار  بغداد 
تطوير شوارع مدينة الصدر ومشاريع 
وخطط امانة بغداد يف عموم العاصمة 

ضمن توجيه رئيس مجلس الوزراء.
الوزراء،  مجلس  عام  امني  وقال   
مجلس  رئيس   ” ان  البيان:  بحسب 
االهتمام  برضورة  وجه  الوزراء 
الكرخ  بجانبيها  بغداد  مدينة  باحياء 
بإحياء  اهتمام  وهناك  والرصافة، 
اهمال  من  شهدته  ملا  الصدر  مدينة 
ورضورة  السابقة  السنوات  طوال 
مدينة  وانشاء  العشوائيات  من  الحد 
العشوائيات“.  تلك  الحتواء  جديدة 
الديواني رقم  ان ” لجنة االمر  مشرياً 

االتفاق مع  (٧٣) بارشت عملها وتم 
لهذه  التصاميم  إلعداد  عاملية  رشكة 
امانة  قبل  الخطط من  واعداد  املدينة 
بغداد بدعم من رئاسة الوزراء لتنفيذ 
الخدمات الرضورية لالحياء السكنية 
سواء بتعبيد الطرق واالنارة والنظافة 

وازالة التجاوزات ”.
وتابع ان ”هناك توجيها إليجاد بديل 
مساحة  تخصيص  وتم  للعشوائيات 
(٥٧٠٠) دونم يف اطراف مدينة الصدر 
وتم   (٧٣) الديواني  االمر  لجنة  عرب 
سكني  مجمع  بمرشوع  العمل  اعادة 
املناطق  واحتواء  العاصمة  لخدمة 

العشوائية ”.
ألمني  اجتماع  هناك  كان   ” واضاف 
االوىل  الصدر  بلديات  دوائر  مع  بغداد 
ودائرة  والشعب  الثانية  والصدر 
عىل  التأكيد  تم  حيث  املشاريع، 
وتزيني  النظافة  جهود  مضاعفة 
واالعتماد  التجاوزات  وازالة  الشوارع 
الكوادر  وابعاد  الكفوءة  الكوادر  عىل 
الفشل  ان  ونعتقد  الكفوءة،  غري 
يف  العاملني  عاتق  عىل  يقع  والنجاح 
ذلك  الدوائر وتحميلهم مسؤولية  تلك 

الكوادر  عىل  االعتماد  رضورة  مع 
النزيهة والحريصة التي تؤدي واجبها 
ونحن  والصحيح  االمثل  بالشكل 

داعمون لها ”.
ميدانية  زيارات  لنا  ”ستكون  وبني 
عانت  التي  العاصمة  واحياء  ملناطق 
لنا  كانت  كما  االهمال  من  سابقاً 
وقناة  الجيش  قناة  ملوقعي  زيارة 
محافظ  مع  االتفاق  وتم  الرشطة 
بغداد لالهتمام بقناة الرشطة واعادة 

تأهيلها“.
الفتاً اىل ان ” هناك جهدا كبريا ألمانة 
بغداد يف قناة الجيش بعد اعادة العمل 
فيه  العمل  واستئناف  احيائه  عىل 
عليها  عملت  كمقاطع  تقسيمه  عرب 
الدوائر البلدية وسيكتمل هذا املرشوع 

قريباً ”.
الدوائر  عىل  التأكيد  تم   ” واوضح 
ملوسم  املبكر  باالستعداد  البلدية 
صيانة  حمالت  وتنفيذ  االمطار 
وتهيئة  الصحي  الرصف  شبكات 
التي حدثت  املشكالت  لتاليف  املحطات 

يف املواسم السابقة ”.
كما اكد انه ”تم تحديد مدة (٣) أشهر 

سواء  البلدية  الدوائر  عمل  لتقييم 
تلك  يف  العاملني  او  العامني  املديرين 
قرار  هناك  سيكون  بعدها  الدوائر 
مجلس  ورئاسة  بغداد  امني  قبل  من 
اداء  املتقاعسني عن  الوزراء ملحاسبة 

مهامهم ”.
وذكر امني بغداد ان ” يف ظل توجيهات 
امانة  رشعت  الوزراء  مجلس  رئيس 
إلكساء  متكاملة  خطة  بتنفيذ  بغداد 
الرئيسة  العديد من الشوارع  وتطوير 

واالحياء السكنية بمدينة بغداد ”.
واضاف ” اليوم اطلعنا يف جولة بمدينة 
وتطوير  اكساء  اعمال  عىل  الصدر 
الفالح  شارع  من  الثاني  املقطع 
الحميدية  وشارع  املستشفى  وشارع 
الذي سيكون له دور كبري يف تخفيف 
القادمة  الزخم املروري لحركة السري 
الجديدة  وبغداد  املعامل  مناطق  من 

والغدير وصوالً ملنطقة الشعب ”.
مستمرة  بغداد  امانة   ” ان  اىل  واشار 
ضمن  واالكساء  التطوير  بحمالت 
بجانبي  البلدية  الدوائر  قواطع 
جانب  يف  اعمال  فهناك  العاصمة، 
الكرخ ضمن مناطق املنصور والدورة 

واعمال بجانب الرصافة ضمن مناطق 
واعمالنا  الرصافة،  ومركز  االعظمية 
القادمة  املرحلة  وستشهد  مستمرة 
للشوارع  متواصلة  اكساء  حمالت 
واالحياء إلظهار مدينة بغداد بالشكل 

الالئق ”.
وافاد ان ” اضافة اىل القطاعات التي 
تم انجاز تطويرها من قبل امانة بغداد 
بمدينة الصدر سابقاً تمت احالة (١٧) 
قطاعاً جديداً للتطوير بعضها بارشت 
يف  واالخرى  فيها  اعمالها  الرشكات 
قطاعات  وهناك  االحالة،  توقيع  قيد 
لم يدخل فيها التطوير سابقاً هي يف 
ويف  واالعالن،  والتحليل  الدراسة  طور 
حال اكمال الخطط املدروسة من قبل 
الصدر  مدينة  ستكون  بغداد  امانة 
شمول  تم  ان  بعد  الخدمات  متكاملة 

اغلب احيائها باعمال التطوير ”.
االعمار  حملة   ” ان  بغداد  امني  وقال 
تم  خطة  ضمن  هي  الصدر  بمدينة 
اعدادها لتشمل جميع احياء العاصمة 
وبنفس  والرصافة  الكرخ  بجانبيها 
االحياء  جميع  وتشمل  العمل  وترية 

املتكاملة الخدمات التحتية ”.

بغداد/ الزوراء:
السيد  الصدري،  التيار  زعيم  اكد 
عىل  السري  رضورة  الصدر،  مقتدى 
عرب  (ص)  األكرم  الرسول  نهج 
وجوب  أكد  فيما  نقاط،  خمس 
االتفاق عىل نبذ العنف والتشدد بني 
املسلمني، فيما دعا اىل شهر للتصالح 
الترصيحات  وترك  املسلمني  بني 

الطائفية.
له  تغريدة  يف  الصدر  السيد  وقال 
إن  يقال:  ”قد  ”الزوراء“:  تابعتها 
علماء اإلسالم لم يتفقوا عىل تاريخ 
موحد لوفاة الرسول، كما هو الحال 
يف والدته أيضا، إال إن املهم يف األمر 
يريض  بما  الخالف  هذا  يستغل  أن 
الله تعاىل وخصوصا إذا كان الخالف 
روايات  من  ورد  ما  عىل  مبنياً 

بخصوص ذلك“.
وأضاف،: ”فكما اتفق بعض علماء 
أسبوع  تسمية  عىل  سابقا  املذاهب 
الوحدة: من 12 الی 17 ربيع األول.. 
إال  املطلوب،  لم يطبق حسب  ولعله 
إنه يمكن توسعة ذلك فتكون (أيام 
ذكرى الرسول صىل الله عليه وعىل 
آله وصحبه املنتجبني األخيار): من 
21 من شهر صفر واىل 17 من ربيع 

األول بمثابة شهر كامل تقريبا“.
شهر  الشهر  هذا  ”فيكون  وتابع: 
الوحدة والتصالح والسري عىل نهج 
رسول اإلنسانية والرحمة من خالل 
ما ييل: أوال: االتفاق عىل نبذ العنف 
أوالً  أنفسهم  املسلمني  والتشدد بني 
والرباءة  الثانية  األديان  باقي  ومع 
الدين  حرية  اىل  ييسء  من  كل  من 
واملعتقد ومن كل من يستعمل العنف 

ونرش الفتنة واالقتتال الطائفي“.
نقطة  يف  الصدر  السيد  وطالب 
”بوقف  التغريدة  نص  وفق  ثانية 
الدول  بني  والرصاعات  الحروب  كل 
والسعي  بل  املسلمة  الغالبية  ذات 
العالم  يف  الحروب  كل  إيقاف  اىل 
الرحمة واإلنسانية  فرسولنا رسول 

ولن يرىض بالحروب أكيداً“.
ترك  إىل  دعا  الثالثة،  النقطة  ويف 
الطائفية  اإلعالمية  الترصيحات 
بناء  علمائي  حوار  اىل  واللجوء 
من  ذلك  يخرق  من  كل  ومعاقبة 
أشخاص وفضائيات وغريها مطلقا 

من جميع املذاهب.
السيد  طالب  رابعاً،  النقطة  ويف 
يف  (املودة  عىل  باالتفاق  الصدر 
القربى) ثم جعل ضوابط واضحة ملا 
دون ذلك، بمعنى جعل ضوابط وفق 
األسس الدينية يف معنى (الصحابة) 
السبط  قاتل  يكون  أن  يمكن  فال 
عدي  بن  حجر  الصحابي  قاتل  أو 

صحابيا عىل سبيل املثال“.
بالدعوة  الخامسة  النقطة  وختم يف 
العقائد  تكفري  االتفاق عىل عدم  إىل 
وعدم  وجيل  واضح  دليل  عىل  إال 
خالفية  ألمور  التكفري  يف  الترسع 
للبعض فيها حجة ودليل  قد يكون 
أو  (الرتاب)  الرتبة  عىل  كالسجود 
لبس الثياب القصرية أو (التكتف يف 

الصالة) أو أشباهها“.
يكون  قد  هذا  ”كل  أن  إىل  وأشار 
الحقيقية  اإلسالمية  للوحدة  بداية 
ففي  والغلو،  التشدد  عن  واالبتعاد 
أمام  اإلسالمي  للصف  قوة  ذلك  كل 
إضعافنا  يريد  الذي  املشرتك  العدو 
ونرش الفواحش يف بالدنا والصداقة 

مع أعدائنا مع شديد األسف“.

بغداد/ الزوراء:
حالة  الجوية  األنواء  هيئة  أعلنت 
الطقس يف البالد لأليام القادمة، فيما 
يف  وانخفاضاً  للغبار  تصاعداً  توقعت 
للهيئة،  بيان  الحرارة.وذكر  درجات 
اليوم  ”الطقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته 
املنطقة  يف  صحوا  سيكون  االحد 
بعض  يف  الغبار  ويتصاعد  الشمالية، 
الوسطى  املنطقتني  يف  االماكن 
مقاربة  الحرارة  ودرجات  والجنوبية، 
الوسطى  املنطقتني  يف  السابق  لليوم 
درجات  وستنخفض  والشمالية، 
يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  الحرارة 

املنطقة الجنوبية“.
وأشار إىل أن ”يوم غد االثنني سيكون 
الشمالية،  املنطقة  يف  صحواً  الطقس 
االماكن  بعض  يف  الغبار  ويتصاعد 
والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف 

لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات 
الوسطى  املنطقتني  يف  السابق 
والجنوبية، وسرتتفع درجات الحرارة 
الشمالية“. املنطقة  يف  درجات  بضع 

سيكون  القادم  ”الثالثاء  أن  وأوضح 
الطقس فيه صحواً يف جميع مناطق 
قليالً  ترتفع  الحرارة  ودرجات  البالد، 
عن اليوم السابق يف املنطقة الوسطى، 
مقاربة  الحرارة  درجات  وستكون 
الشمالية  املنطقتني  يف  السابق  لليوم 

والجنوبية“. 
ليوم  الجوية  ”الحالة  أن  إىل  ولفت 
يف  صحواً  سيكون  الطقس  األربعاء 
جميع مناطق البالد، ودرجات الحرارة 
الوسطى  املنطقتني  يف  قليالً  ترتفع 
الحرارة  درجات  وستكون  والجنوبية 
املنطقة  يف  السابق  لليوم  مقاربة 

الشمالية“.

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الكهرباء، عادل كريم، أن الوزارة تتجه نحو محطات الطاقة الشمسية 
الرشكات  األمريكية  السفرية  دعت  فيما  الكهربائي،  التيار  لتأمني  والبخارية 

العاملية للتوجه اىل العراق كونه بيئة خصبة لتنفيذ املشاريع.
وذكر املكتب اإلعالمي للوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن وزير الكهرباء استقبل 
يف مكتبه ببغداد السفرية االمريكية لدى العراق، الينا رومانوسكي، وجرى التباحث 
الوطنية. للشبكة  اسرتاتيجيتها  ومدى  الكهربائي  الربط  مشاريع  اهمية  حول 

السعودية  واململكة  الخليج  مع  اتجاهات  بعدة  مضت  الوزارة  ان  الوزير:  وقال 
عملنا  التي  الكبرية  ”النهضة  مضيفا  الشأن.  بهذا  وتركيا،  االردنية،  واململكة 
الناقلة والتي كانت  عليها إلدخال عدد كبري من املشاريع واملحطات والخطوط 
الوطنية“. معطلة منذ وقت طويل والتي ساهمت باستقرار واضح للمنظومة 

والتعاقد  الطاقة  مصادر  تنويع  عىل  بالعمل  الوزارة  ”ميض  اىل  كريم  واشار 
حرصت  والتي  الشمسية  الطاقة  محطات  مشاريع  إلنشاء  عاملية  رشكات  مع 
الوزارة عىل توزيعها يف اغلب محافظات العراق، كما تويل الوزارة اهتماماً بالغاً 
ملشاريع الرياح إلنتاج الطاقة، وكذا توليد الكهرباء من تدوير النفايات بالتنسيق 
تتضمن  املعدة  ”الخطة  ان  املحلية“.وبني  والحكومة  والبلدية  االمانة  دوائر  مع 
نصب وحدات الدورة املركبة، وانشاء محطات بخارية جديدة تكون مركز حمل 
احتياطي للمنظومة“.من جانبها، أكدت السفرية االمريكية انها تواكب بعناية 
واهتمام تطور قطاع الكهرباء يف العراق، وانها تحث الرشكات الرصينة للعمل يف 

العراق كونه بيئة جيدة ومالئمة للعمل خصوصا قطاع الكهرباء.
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دمشق/ متابعة الزوراء:
86 قتيـًال عـدد ضحايـا قـارب  إىل  ارتفـع 
املهاجريـن الغـارق قبالة مدينـة طرطوس 
السـورية والذي ُيشتبه بأنه أبحر من شمال 
لبنـان قبل أيام متجهاً نحو أوروبا، بحسـب 
ما أعلنه التلفزيون الرسـمي السوري امس 
السـبت، فيمـا أعلـن الجيـش اللبنانـي عن 
توقيـف املواطـن املتورط يف تهريـب القارب 
الذي غرق قبالة محافظة طرطوس السورية 

وأسفر عن مقتل العرشات.
وهذا الحادث هو األكثر دموية حتى اآلن، بعد 
سـعي عدد متزايد من اللبنانيني والسوريني 
والفلسطينيني إىل الفرار بحراً من لبنان الذي 

تعصف به األزمات، متجهني إىل أوروبا.
يف غضـون ذلـك أعلـن الجيـش اللبناني عن 
توقيـف املواطـن املتورط يف تهريـب القارب 
الذي غرق قبالة محافظة طرطوس السورية 

وأسفر عن مقتل العرشات.
ويف بيـان له، قال الجيـش اللبناني: ”بتاريخ 
21 سبتمرب 2022، أوقفت مديرية املخابرات 
املواطن (ب.د.) لالشـتباه يف تورطه بتهريب 
مهاجريـن غري رشعيني عرب البحر، وقد ثبت 
نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شـبكة تنشط 
يف تهريب مهاجرين غري رشعيني عرب البحر، 
وذلـك انطالقا من الشـاطئ اللبنانـي املمتد 
من العريضة شـماال حتى املنية جنوبا، كما 
اعـرتف باإلعـداد لعمليـة التهريـب األخرية 
من لبنـان إىل إيطاليا عرب البحـر بتاريخ 21 
سـبتمرب 2022، والتـي أسـفرت عـن غرق 
املركـب قبالـة الشـواطئ السـورية بتاريخ 

22سبتمرب 2022“.
التحقيـق مـع  البيـان: ”يسـتمر  وأضـاف 

املوقـوف ومتابعة الشـبكة لتوقيف أفرادها 
بإرشاف القضاء املختص“.

وأعلنت السلطات السورية أن أقارب الضحايا 
بدأوا يف العبور من لبنان إىل سوريا للمساعدة 

يف التعرف عىل أقربائهم واستعادة جثثهم.
وكان الـزورق قد غـادر لبنان يـوم الثالثاء، 
وبـدأت أنباء الكارثة يف التـوايل منذ بعد ظهر 

الخميس.
ونقـل التلفزيون السـوري الرسـمي عن 
وزيـر الصحة محمد حسـن غبـاش قوله 
إنه جـرى إنقاذ 20 شـخصاً وهم يتلقون 
العـالج يف املستشـفى بمدينـة طرطوس 

الساحلية.
مـن جانبه رصح وزيـر النقـل اللبناني عيل 
حميـة أن مـن بني الناجـني 12 سـورياً و5 

لبنانيني و3 فلسطينيني.
وبـدأت الجمعة عملية نقل جثـث الضحايا، 
وبينهـم فلسـطينيون، إىل لبنـان، عـىل متن 

سيارات إسعاف.
وال يـزال البحث جارياً عـن املزيد من الجثث 
قبالة سواحل سوريا، علماً أن الناجني تحدثوا 
عن وجود حـوايل 150 راكبا عىل الزورق عند 

انطالقه من املنية يف شمال لبنان.
وعقب الكارثة قال الجيش اللبناني إن قواته 
اقتحمـت الجمعة منـازل عدد مـن املهربني 
املشـتبه بهـم، واعتقلـت أربعـة يف مدينـة 
طرابلـس، ثاني أكرب مـدن لبنـان وأفقرها. 
واعتقـل ثالثـة آخـرون يف قريـة ديـر عمار 

القريبة.
وقال الجيش إن املشـتبه بهـم متورطون يف 
تهريب مهاجرين بحراً، بينما يخطط آخرون 

لرشاء قوارب لنفس الغرض.

بغداد/ الزوراء:
بحـث محافظ بغداد، املهندس محمد جابر 
العطا، مع رئيس مجلـس محافظة عمان 
ممثل مجالـس محافظات اململكة األردنية 
الهاشـمية، املهنـدس أحمد مروان، سـبل 

تعزيز التعاون املشرتك.
تلقتـه  اإلعالمـي  للمكتـب  بيـان  وذكـر 
”الـزوراء“: ان ”العطا وخالل لقائه رئيس 
العاصمـة  يف  عمـان،  محافظـة  مجلـس 
يف  باألعمـال  القائـم  بحضـور  األردنيـة، 
السفارة العراقية منيف عيل حسني، ناقش 
نظام الالمركزية اإلداريـة، التي بدأ العراق 
بتطبيقـه بعـد ترشيع قانـون املحافظات 

لسـنة 2008، وأهميـة ترسـيخه يف الدول 
العربيـة، فضـًال عـن مناقشـة القانـون 
وكيفيـة تعامـل مجالـس املحافظات مع 
املحافظـة (الحكومـة املحليـة) يف تطبيق 

القوانني“.
وأشـار العطـا إىل ”أهمية إقرار املشـاريع 
مـن قبل مجلس املحافظـة، عىل أن تتكفل 
املحافظـة والدوائر التنفيذيـة بتنفيذها“، 
مبينـاً أنه ”تـم خـالل اللقـاء التأكيد عىل 
العالقـات الطيبـة التي تربـط الحكومتني 
التنسـيق  وأطـر  الشـقيقني،  والشـعبني 
والتعـاون التي تجمعهما عـىل مر التاريخ 

ومناقشة القضايا واألهداف املشرتكة“.
كييف/ متابعة الزوراء:

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية 
يف أوكرانيـا، حيث يسـتمر الجيش الرويس يف 
دك مواقع القـوات األوكرانية والبنى التحتية 
أرايض  تحريـر  بهـدف  لكييـف  العسـكرية 
دونباس، فيما تسـتمر كييـف يف تلقي الدعم 
الغربي يف مواجهة الدب الرويس، حّض الرئيس 
األوكرانـي فولوديمري زيلينسـكي العالم عىل 
إدانة ما أسماه ”االسـتفتاءات الزائفة“ التي 
بدأت روسـيا تنظيمها لضّم مناطق تسـيطر 

عليها يف أوكرانيا.
ويف آخـر التطـورات امليدانيـة، قـال الجيش 
الربيطانـي إن روسـيا قصفت سـداً عىل نهر 
دونيتس بصواريخ باليسـتية، مشـرية إىل أن 
روسـيا ربما تقصف السـدود إلغـراق نقاط 

العبور العسكرية األوكرانية.
الدفـاع يف نـرشة املخابـرات  وذكـرت وزارة 
اليوميـة أن الهجـوم وقع يف يومـي 21 و22 
سـبتمرب يف أعقـاب هجوم سـابق اسـتهدف 
سـد كاراشونيفسـكي عىل نهـر كريفي ريه 
يف وسـط أوكرانيـا يف 15 سـبتمرب، مضيفـة 
أن القـوات األوكرانية تتقـدم يف اتجاه مصب 

النهرين.
يأتـي ذلـك فيمـا تصـّوت مناطـق خاضعة 
وجنـوب  رشق  يف  الكرملـني  لسـيطرة 
أوكرانيا“ دونيتسـك ولوغانسك وزابوروجيه 
وخريسـون“ امس السـبت، لليوم الثاني عىل 
ضّمها إىل روسـيا، يف استفتاء وصفه الرئيس 

األمريكي جو بايدن بأنه ”صوري“.
وقالت رئيسـة لجنة االنتخابات يف لوغانسك 
اقـرتاع  461 مركـز  إن  يلينـا كرافتشـينكو 
فتحـت أبوابها صباح اليوم السـبت، كما أنه 
مـن املقـرر انطـالق 621 مجموعـة متنقلة 
مـن موظفـي اللجـان االنتخابيـة إىل أنحـاء 
الجمهوريـة بهدف إجـراء التصويـت خارج 

مقرات مراكز االقرتاع.
وأكـد رئيـس لجنـة االنتخابات يف دونيتسـك 
الهيئـات  عمـل  أن  فيسوتسـكي  فالديمـري 
االنتخابيـة يف اليوم الثاني من االسـتفتاء بدأ 
كما كان مخططا له، متوقعا زيادة يف نسـبة 
املشـاركة مقارنة بالرقـم املرتفع أصال الذي 

سجل أمس.
وذكر أنه يف اليوم األول من االسـتفتاء تواجد 
عدد مـن موظفي اللجان االنتخابية يف أماكن 

تعرضت للقصف، دون أن يصابوا بأذى.

وذكرت رئيسـة لجنة االنتخابات يف خريسون 
مارينـا زاخاروفا أن جميع اللجان االنتخابية 
املحليـة الــ198 يف املنطقـة بـدأت العمل يف 
املوعد املقرر صبـاح اليوم. وأعربت عن أملها 
بأن يشهد التصويت اليوم إقباال عاليا، مثلما 
كان عليه األمر أمس، مشرية إىل أن 11,3 ألف 
من سـكان خريسـون الذين اضطروا للنزوح 
إىل روسـيا، شـاركوا يف االسـتفتاء أمـس يف 

مناطق إقامتهم.
وأكدت رئيسـة لجنة االنتخابات يف زابورجيه 
التصويـت  عمليـة  أن  كاتوشـينكو  غالينـا 
استؤنفت يف املنطقة دون تأخري، وأشارت إىل 
أنه لم يتم تسجيل اي انتهاكات بحلول صباح 

اليوم.
ومع استمرار االسـتفتاءات، ال تزال دونباس 
واملناطـق املحررة تتعرض لقصـف أوكراني، 
حيث أعلنت سـلطات دونيتسـك عـن إطالق 
عـدة قذائف أوكرانية من عيـار 152 مم عىل 
أربع بلدات يف الجمهورية فجر امس السـبت، 
فيما أعلنت سـلطات لوغانسـك صباح امس 
عـن إطالق 24 قذيفة من راجمات الصواريخ 
”هيماس“ يف أربع غارات عىل مناطق متفرقة 

خالل آخر 24 ساعة.
وانطلق التصويت الجمعة وسيسـتمر أربعة 
أيام أخرى حتى 27 سـبتمرب. وألسباب أمنية 
سـيجري التصويت خالل األيام األربعة األوىل 
يف املنـازل بشـكل أسـايس ويف اليـوم األخـري 

ستسـتضيفه مراكز االقرتاع. وفتحت مراكز 
اقرتاع لالجئني يف أماكن إقامتهم بروسيا.

وشـهد أول أيام االسـتفتاء إقبـاال كبريا عىل 
التصويت، حسـب بيانات لجـان االنتخابات 

املعنية.
املناطـق األربـع إىل روسـيا  وسـيمّثل ضـم 
تصعيدا كبريا يف النزاع إذ ستعترب موسكو أي 
تحرّك عسـكري هناك هجومـا عىل أراضيها. 
وتذّكر االسـتفتاءات بذاك الـذي جرى بعدما 
ضّمت روسـيا شـبه جزيرة القرم األوكرانية 

عام 2014.
األوكرانـي  الرئيـس  حـّض  جانبـه،  مـن 
فولوديمـري زيلينسـكي العالم عـىل إدانة ما 
أسـماه ”االسـتفتاءات الزائفـة“ التـي بدأت 
روسـيا تنظيمها لضّم مناطق تسيطر عليها 

يف أوكرانيا.
وقـال زيلينسـكي يف خطابه اليومـي لألمة،: 
”سـيتفاعل العالـم بشـكل عـادل تماما مع 
االسـتفتاءات الزائفة - سـتتم إدانتها بشكل 

قاطع“.
وتجـري أربع مقاطعات يف أوكرانيا تسـيطر 
عليهـا القوات الروسـية كليـا أو جزئيا، هي 
دونيتسـك ولوغانسـك يف الرشق وخريسـون 
وزابوريجيـا يف الجنـوب، تصويتا عىل ضمها 

إىل روسيا.
إن  األمريكـي،  الرئيـس  قـال  جهتـه،  مـن 
ضـم  إىل  الهادفـة  الروسـية  االسـتفتاءات 

أربـع مناطـق محتلـة مـن أوكرانيا ليسـت 
سـوى عمليات تصويـت ”زائفـة“، وأضاف 
أن واشـنطن لـن تعرتف أبدا بضـم أي أراض 

أوكرانية لروسيا.
وقـال بايـدن يف بيان إن واشـنطن سـتعمل 
مـع حلفائهـا ورشكائها ”لفـرض املزيد من 
التكاليف االقتصادية الرسيعة والقاسية عىل 

روسيا“.
وكان الكرملـني أكـد أنـه يف حال اتخـاذ قرار 
إيجابي يف االستفتاءات، ستتبع ذلك إجراءات 
مـن جانب الربملان والرئيس الرويس فالديمري 

بوتني.
وشـدد املتحـدث باسـم الرئاسـة الروسـية 
دميرتي بيسـكوف، عـىل أن هـذه اإلجراءات 
سـتجري بشكل رسيع، بحسب ما نقلت عنه 

وسائل اإلعالم الروسية.
وقـال بيسـكوف: ”بالتأكيد، سـيتطلب األمر 
الحقـا صدور قرار بهذا الخصوص من جانب 
الربملان ورئيس الدولة يف روسيا. ويجب توقيع 
الوثائـق الالزمـة، وتنفيـذ بعـض اإلجراءات 
املطلوبـة. وسـيتم تنفيـذ كل يشء بما يتفق 

بدقة مع القانون املعمول به“.
وميدانيـا، أعلنـت وزارة الدفاع الروسـية، أن 
قواتهـا قضـت عـىل أكثر مـن 500 فـرد من 
الجنـود األوكرانيـني و“القوميـني املتطرفني 
واملرتزقة األجانب“ خـالل اليوم املايض، كما 

أسقطت 3 طائرات حربية أوكرانية.
وقال املتحدث باسـم الدفاع الروسـية إيغور 
كوناشـينكوف يف إفادة صحفية إن استهداف 
وحدات من اللواء 81 منقول جوا قرب مدينة 
كراماتورسـك يف جمهوريـة دونيتسـك، أدى 
إىل مقتـل ما يزيد عـن 220 جنديا، كما تمت 
تصفية أكثـر من 100 مـن املرتزقة األجانب 

قرب مدينة سالفيانسك.
ويف منطقـة زابوروجيـا، ُقتل أكثـر من 190 
مسـلحا برضبـات شـنها الطـريان الـرويس 
عىل مواقع أوكرانية.وذكر كوناشـينكوف أن 
القوات الجوية الروسية دمرت يف الجو طائرة 
أوكرانيـة مـن طـراز ”ميـغ29-“ يف منطقة 
نيكواليف وطائرتني من طراز ”سـو25-“ يف 

منطقة خريسون وجمهورية دونيتسك.
وأسـقطت الدفاعـات الجويـة الروسـية 19 
طائـرة بدون طيار خالل يـوم، كما اعرتضت 
42 قذيفة من راجمات الصواريخ ”هيمارس“ 

و“أولخا“.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفت وزارة الرتبيـة عـن قـرب 
اطـالق الدفعة 11 من برنامج محو 
االمية يف العـراق، ويف حني اوضحت 
طبيعة الربامج التي يقوم بها جهاز 
محـو االميـة والفئـات املسـتفيدة 
منها، اشـارت اىل ان ابـرز املعوقات 

هي التخصيصات املالية .
الجهـاز  باسـم  املتحـدث  وقـال   
التنفيذي ملحو االمية، مؤيد العبيدي، 
يف حديث لـ“الـزوراء“: ان ”الجهاز 
التنفيـذي ملحـو االمية هو تشـكيل 
تابع لوزارة الرتبية وهو مسؤول عن 
كل االمـور اللوجسـتية التي تخص 
مرشوع محـو االمية يف العراق وفق 
قانـون رقم 23 لسـنة 2011“، وقد 
انجز عرش دفعات، والدفعة االخرية 

كانت 2021-2022 ”.
 واكـد ان ”الدفعـة الحاديـة عرشة 
سـتنطلق مع بداية العـام الدرايس 
عمـوم  يف  املنتـرشة  مراكزنـا  يف 

العـراق، ولدينا اقسـام محو االمية 
يف املديريـات العامة للرتبية يف بغداد 
واملحافظـات، ولديهـا مراكز تفتح 
الستقبال االميني الراغبني بالتسجيل 
للحصول عىل شـهادة محـو االمية 
والتعليـم املجانـي والشـهادة هـي 

معادلة للصف الرابع االبتدائي“. 
 وبـني ان ”مراكزنـا ليسـت بنايات 
خاصـة، وإنما هي ضمـن املدارس 
والدوام فيها يوم الجمعة والسبت“، 
الفتا اىل اننا ”نسـتغل العطلة كي ال 

نؤثر عىل البنايات املدرسية“.
واوضـح ان ”الربامـج التـي يعمـل 
عليها الجهاز منذ انطالق الدراسـة 
برامـج  هـي  اآلن  ولحـد   2012 يف 
متنوعـة، ولدينـا برامـج االسـاس 
والتكميـل التي هي اسـاس مراكز 
محـو االميـة وهـي سـبعة اشـهر 
يمنـح  والخريـج  اشـهر،  بسـبعة 

شهادة محو االمية“. 
 واضاف ”لدينا ايضا برامج انصاف 

املتعلمني، هـذه الربامج هي خاصة 
ملـن يعـرف القـراءة والكتابـة ولم 
يحصـل عىل شـهادة تؤهله إلكمال 
دراسـته واعادته اىل سكة التعليم“، 
مؤكـد ان ”هذا الربنامج شـهري يف 

كل اقسام محو االمية“. 
 وتابـع ”نسـتقبل املتقدمـني بعـد 
تدقيق اولياتهم ويخضعون المتحان 
يف مرحلـة التكميـل يف مراكـز محو 
االمية يف ثالث مواد، وبعد اجتيازهم 
االختبار يمنحون شهادة هي نفس 
شـهادة الرابع االبتدائي وبإمكانهم 
الخامـس  اكمـال  القانـون  وفـق 
والسادس، ومن ثم يعادون اىل سكة 
التعليم، ولدينا تجـارب لنماذج من 
هذه النـواة اكملوا دراسـتهم حتى 
الجامعية“. الفتا ”لدينا برامج ملحو 
اميـة الدارسـات وتعليمهـم املهـن 

والحرف“.
وكشـف ان“ مجموع املسـتفيدين 
مـن هـذه الربامـج طيلـة الدفعات 

العـرش السـابقة تجـاوز اكثـر من 
مليونني مستفيد“ .

وعن نسـبة االميـة يف العـراق، قال 
العبيدي ان ”االميـة موجودة يف كل 
الـدول بنسـب متفاوتـة يف العراق، 
وكنسـب حقيقية وارقـام دقيقة ال 
تتوافر النسب واالرقام التي تطلقها 
بعـض املنظمات غـري دقيقة وغري 
معتمدة“، معلال ذلـك ”بعدم اجراء 
ان  مبينـا  للسـكان“،  تعـداد عـام 
”التعـداد العـام للسـكان هو يف كل 
الدول تبنى عليه مؤسسـات الدولة 
والبنـى  االسـرتاتيجية  خططهـا 

التحتية“.
وبني ”نعمل عىل تقليل اعداد االميني 
وصـوال اىل مرحلـة متقدمـة يف هذا 
املجال ملحاربة هـذه االفة الخطرية 

التي تؤثر عىل املجتمع“. 
واشار اىل وجود ”1269 مركزا ملحو 
االمية يف العـراق وهي قابلة للزيادة 
يف حـال ارتفـاع اعداد املسـجلني يف 

الدفعة 11“.
 ولفـت اىل وجود ”مـدارس التعليم 
املـرسع التـي اضيفـت اىل الجهـاز 
وهـذه املدارس تعمل عىل اسـتقبال 
تاركـي الدراسـة مـن عمـر 12 اىل 
18 سـنة وهـي تعمل وفـق منهج 
خاص ويحصل املتخرج عىل شهادة 

السادس االبتدائي فيها“.
ان  اىل  اشـار  املعوقـات،  وعـن 
”التخصيصـات املاليـة كحال كل 
الـوزارات، وهي تؤثـر عىل القيام 
بحمـالت توعية اعالمية واسـعة 
االلتحـاق  عـىل  األميـني  لحـث 
باملراكز للحصول عىل فرصة ثانية 
”اطـالق  ان  مضيفـا  مجانيـة“، 
حملـة محـو االميـة يحتـاج اىل 
الوزارات واملؤسسـات  تعاون كل 
اإلعالمية، أما األمور اللوجسـتية 
ناحيـة  مـن  متوفـرة  فكلهـا 
املستلزمات الرتبوية واملحارضين 

املعلمني“.
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بغداد/ الزوراء:
لتنظيـم  االعـىل  املجلـس  كـرّم 
االعالمي املرصي، نقيب الصحفيني 
العراقيني رئيـس اتحاد الصحفيني 
العرب، مؤيد الالمي، تثمينا لجهوده 
املتميـزة بقيادة النقابة ورئاسـته 
اتحـاد الصحفيـني العـرب، وفيما 
تـرأس الالمـي وفـد االتحـاد العام 
للصحفيني العرب يف أعمال اجتماع 
بالقاهـرة،  العـرب  اإلعـالم  وزراء 
اكـد املـيض قدما يف دعـم الحريات 

الصحفية يف األقطار العربية.
وذكر بيان التحاد الصحفيني العرب 
إنـه بحضـور  ”الـزوراء“:  تلقتـه 
وزراء اإلعالم العـرب يف اجتماعهم 
املنعقـد يف القاهـرة، ويف احتفالية 
كبـرية وبمشـاركة كبـار الكتـاب 
والعـرب،  املرصيـني  والصحفيـني 
منح املجلـس األعىل لتنظيم اإلعالم 
املـرصي، الذي يرأسـه الكاتب كرم 
جـرب، نقيب الصحفيـني العراقيني 
رئيـس اتحـاد الصحفيـني العـرب 
مؤيد الالمـي جائزة الـرواد تثمينا 
لجهـوده املتميـزة يف قيـادة نقابة 

ورئاسـته  العـراق  يف  الصحفيـني 
التحاد الصحفيني العرب. واضاف: 
كمـا تـم تكريم عـرشة مـن كبار 
الكتـاب وإالعالميـني العرب ضمن 
جائزة الرواد يف الوطن العربي، وهم 
املغـرب، وعيىس  البقايل/  عبداللـه 
الشـايجي/ البحريـن ، والدكتـور 
محمد العريمـي/ عمان ، و محمد 
الحمـادي مـن االمـارات، وصادق 
محمد العماري من قطر، وخالد بن 
حمـد املالك من السـعودية ومحمد 
حسن سليمان الداوديه من األردن، 
ويوسف مارون القصيفي/ لبنان، 
ومحمد سـلماوي من مرص ونبيل 
عمـرو مـن فلسـطني.واضاف: ان 
هذا التكريم  الذي جاَء عىل هامش 
العـرب  اإلعـالم   وزراء  اجتمـاع 
يعـد تقديـرا  القاهـرة  املنعقـد يف 
للجهـود املضنيـة التـي يقـوم بها 
نقباء الصحفيني العرب ويف املقدمة 
منهـم اتحاد الصحفيـني العرب يف 
دعـم كل الجهـود الرامية للنهوض 
بالصحافـة العربية تقديرًا لدورهم 
يف  املخلصـة  ولجهودهـم  البـارز، 

دعـم مسـرية العمـل الصحفي يف 
الوطـن العربـي، ودورهـم الفاعل 
يف خدمـة قضايـا الوطـن العربي، 
وعطائهـم  بجهودهـم  اعرتاًفـا  و 
وتاريخهم يف تعزيز دور الصحافة، 
العمـل. قيمـة  إلعـالء  وترسـيًخا 
وأشـاد املكرمون، خـالل التكريم، 
بحسـب البيان، بالـدور الذى يقوم 
بـه املجلس االعـىل لإلعالم املرصي 
يف دعـم الروابـط العربيـة وإعـالء 
قيمـة الكلمة يف ظل التحديات التي 
تواجـه  اإلعـالم يف الـدول العربيـة 
الكبرية،  التكنولوجيـة  والتغـريات 
إيماناً بدورهـم يف بناء املجتمعات، 
فضـًال عـن دور الصحافـة يف نرش 
الوعـي  ودورهـم الرائـد يف دعـم 
الصحافة  ورغم التحديات الكبرية 
التـي فرضتهـا جائحـة ”كوفيد-
19“ عـىل املنطقـة العربية والعالم 
بأرسه، وما بذلوه من جهود يف هذه 
األوقات االسـتثنائية التـي تتطلب 
مزيـداً من الجهـد واإلبـداع لعبور 
هـذه املرحلة بـكل مـا تحمله من 
تحديـات. يف غضـون ذلك، شـارك 

إتحاد الصحفيني العرب بوفد رفيع 
املسـتوي برئاسـة رئيـس االتحاد 
العراقيـني،  الصحفيـني  ونقيـب 
مؤيد الالمـي، يف اجتماعات اللجنة 
الدائمـة لإلعالم العربـي الدورة ٩٧ 
واملكتـب التنفيـذي لـوزراء اإلعالم 
العـرب بدورتـه الخامسـة عرشة 
واالجتماع الـوزاري لإلعالم العربي 
الـدورة ٥٢ خـالل الفـرتة مـن ٢٠ 
حتـى ٢٣ سـبتمرب ٢٠٢٢. والتقى 
الالمـي ممثـيل االتحـادات العربية 
، وعقـد لقاءات ثنائيـة تبادل فيها 
الرؤى حـول جملة مـن التحديات 

التي تواجه اإلعالم العربي.
الصحفيـني  التحـاد  بيـان  وذكـر 
العـرب: ان الوفد بحـث مع النقباء 
العـرب عـىل هامـش اجتماعـات 
املسـتجدات  آخـر  اإلعـالم  وزراء 
واالسـتعدادات السـتضافة املؤتمر 
العـام التحـاد الصحفيـني العـرب 

الشهر القادم.
وكان املجلس االعىل لإلعالم املرصي 
قـد وجه الدعـوة الرسـمية التحاد 
الصحفيـني العـرب للمشـاركة يف 

أعمال اجتماع وزراء اإلعالم العرب 
ويضم وفد االتحاد املشارك يف أعمال 
اجتماعـات وزراء اإلعـالم العـرب 
رئيـس لجنة الحريـات عبدالوهاب 

الزغيالت .
وتـرأس رئيـس إتحـاد الصحفيني 
العرب نقيب الصحفيني العراقيني، 
مؤيـد الالمـي، وفـد االتحـاد الذي 
الـدورة  اجتماعـات  يف  سيشـارك 
(52) ملجلـس وزراء اإلعالم العرب 
تحـت رعايـة الرئيس عبـد الفتاح 

السييس.
وتضمنـت االجتماعـات، عىل مدى 
العاديـة  الـدورة  انعقـاد  أيـام،   3
(15) للمكتـب التنفيـذي والـدورة 
العادية (97) للجنة الدائمة لإلعالم 

العربي.
وبحثـت الدورة عددا مـن القضايا 
تتصدرهـا مواصلة الدعم اإلعالمي 
العربـي للقضية الفلسـطينية ويف 
صلبهـا القـدس املحتلـة، وتفعيل 
اإلعالميـة  االسـرتاتيجية  أهـداف 
العربيـة 2022 - 2026 بما يف ذلك 
تعاطي وسائل اإلعالم خاصة منها 

العمومية مـع األزمـات والكوارث 
التجـارب الوطنيـة مـع  يف ضـوء 
جائحة ”كورونـا“، ومتابعة خطة 
التحـرك اإلعالمـي يف الخارج ودور 
اإلعالم يف التصدي لظاهرة اإلرهاب 
اإلعالميـة  والخريطـة  والتطـرف، 
 ،2030 العربية للتنمية املسـتدامة 
وإدراج اإلعـالم الرتبـوي يف املنهاج 

الدرايس للدول األعضاء.
كمـا بحـث مجلـس وزراء اإلعالم 
العرب، بحسب البيان، خالل الدورة 
52 عـددا مـن املسـائل التنظيمية 
والهيكلية، ويسـتعرض األنشـطة 
والتحـركات املكثفـة التـي طبعت 
عمل بعثـات ومراكز جامعة الدول 
العربية، بتعاون وثيق مع مجالس 
السـفراء العـرب يف دول االعتمـاد، 
املنظمـات  تقاريـر  عـىل  ويطلـع 
وفعاليـة  اإلعالميـة،  واالتحـادات 

”عاصمة اإلعالم العربي“.
وقـال مؤيد الالمـي رئيس االتحاد، 
وزراء  اجتمـاع  ان  للبيـان:  وفقـا 
اإلعالم العرب بالقاهرة يأتي يف وقت 
مهم وحساس ، نظرا ملا يجري عىل 

األرايض العربية املحتلة من انتهاك 
وفضح جرائـم االحتالل اإلرسائييل 
واملؤسسـات  اإلعالميـني  بحـق 
اإلعالمية،  وهـو األمر الذي يتطلب 
القضيـة  لدعـم  الجهـود  تضافـر 
الفلسـطينية، اضافة اىل ذلك امليض 
قدما يف دعـم الحريـات الصحفية 
يف األقطـار العربية بما يسـاهم يف 
إيجـاد خطاب إعالمـي يف التصدي 
والعنرصيـة  الكراهيـة  لخطـاب 

ويواجه التطرف الفكري  .
وأشـار إىل: ان اتحـاد الصحفيـني 
العرب يمـد أوارص التعـاون خالل 
الفـرتة القادمـة بـني كل الجهات 
والصحفية  اإلعالمية  واملؤسسـات 
يف  مشـرتك  تعـاون  إىل  للوصـول 
والتدريـب  اإلعالميـة  املجـاالت 
واإلنتاج املشرتك، ملواجهة التحديات 
واملساهمة يف بناء الوعي من خالل 
خلـق بيئة عمل صحفية بمزيد من 
الحريات يف شـتي األقطار لتخريج 
أجيال مدربة تساهم يف نرش الوعي  
مـن خـالل حزمـة مـن الـدورات 

التدريبية.
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بغداد/الزوراء:
نها من  دت هيئة النزاهـة االتحاديَّة تمكُّ أكَّ
ة بقيام  ضبـط العقود واملُسـتندات الخاصَّ
ة برشاء كميَّاٍت كبريٍة من جهاز  وزارة الصحَّ
ماسك سيباب (cpap) (قناع وجه) صيني 
املنشـأ، ُمبّينًة أنَّ قيمة تلك الكميَّات بلغت 

. (٢٤,٠٥٠,٠٠٠) مليون دوالٍر أمريكيٍّ
دائـرة التحقيقات يف الهيئـة أفادت يف بيان 
ورد «الـزوراء»، بقيام فريـق عمل ُمديريَّة 
تحقيق بغداد، الذي انتقل إىل وزارة الصحة 
– رشكـة كيماديـا، بضبـط أصـل ثالثـة 
عقـود لرشاء أجهـزة ماسـك، ُموضحًة أنَّ 
ة ميسـان  العقـد األول يخـصُّ دائـرة صحَّ
ـا  بقيمـة (٥,٢٠٠,٠٠٠) ماليـني دوالٍر، أمَّ
ة النجف  العقد الثاني الخـاصُّ بدائرة صحَّ
فتبلغ قيمتـه (٩,١٠٠,٠٠٠) ماليني دوالٍر، 
فيما يعـود العقـد الثالـث البالغـة قيمته 
ة  (٩,٧٥٠,٠٠٠) ماليـني دوالر لدائـرة صحَّ

املثنى.
وأضافـت الدائـرة أنَّـه «تـمَّ تجهيـز دوائر 
ة يف ُمحافظات صـالح الدين واملُثنى  الصحَّ

والنجـف بـــ (٣٥٠,٠٠٠) ألف قنـاٍع لكلٍّ 
ة ميسـان  منها، فيما تمَّ تجهيز دائرة صحَّ

بــ (٢٠٠,٠٠٠) ألف قناٍع».

 ُمنوِّهـًة بـأنَّ «بعض املُستشـفيات يف تلك 
م الكميَّات الكبرية  املحافظات رفضت تسـلُّ
من األقنعة؛ لعدم الحاجة إليها، األمر الذي 

تسبَّب بحصول هدٍر كبرٍي يف املال العام».
ا تجدُر اإلشـارة إليه أنَّ الهيئة سـبق أن  ممَّ
أعلنت عن تنفيذ عدَّة عمليَّات يف املُحافظات 
لضبـط أجهـزة ماسـٍك، حيـث ضبطت يف 
املثنـى (١٦٠,٠٠٠) ألف جهـاز، إضافة إىل 
تجهيـز (٢٥٠,٠٠٠) ألف جهـاٍز يف كربالء؛ 
 (٨,٤٩٣,٧٥٠,٠٠٠) هـدر  إىل  أدَّى  ـا  ممَّ

مليارات ديناٍر.
ا يف محافظة صـالح الدين، فقد أصدرت  أمَّ
ـة أمـراً باسـتقدام املُدير  املحاكـم املُختصَّ
ة يف صالح الدين سابقاً؛  العام لدائرة الصحَّ
لقيامه بتجهيز كـميَّاٍت كبيـرٍة من أجهـزة 
 (٧,٢٣٨,٤٠٠,٠٠٠) بقيـمـة  سـيـباب 
مليــارات ديـنــاٍر دون الحاجـة الفعلية 

لها.

بغداد/الزوراء:
أكـد قائد عسـكري يف البيشـمركة، 
امـس، اسـتكمال جميع إجـراءات 
تشـكيل لوائي التنسيق املشرتك بني 
الدفاع االتحادية ووزارة البيشمركة، 
فيما عـزا تأخر نرشهمـا والرشوع 
التخصيصـات  اىل  األمنيـة  باملهـام 

املالية وآليات االنتشار املختلط .
وقال معـاون قائـد املحـور الثاني 
للبيشـمركة (قره تبـه – حمرين) 
اللواء محمد رستم محمد يف ترصيح 
صحفي: إن البيشمركة سلمت اللواء 

٢٠ من البيشـمركة اىل وزارة الدفاع 
واكملـت جميـع إجـراءات اإلعـداد 
والتدريب. مبينا ان اللواء يتألف من 
٤ أفواج تنترش يف الفراغات الشاغرة 

املمتدة يف املناطق املتنازع عليها.
وأضـاف: أن وزارة الدفاع االتحادية 
شـكلت لواء آخر بنفـس التعداد إال 
ان عدم وجـود تخصيصات وتمويل 
مايل أخـر إطـالق خطط التنسـيق 
الفراغات األمنية  املشرتك ومعالجة 
املمتدة من اطـراف خانقني يف دياىل 
اىل حـدود قضـاء سـنجار. الفتا إىل 

أن خطة التنسـيق املشرتك بانتظار 
إقرار املوازنـة اىل جانب وعود وزارة 
بحـل  األمنيـة  والقيـادات  الدفـاع 

مشاكل التمويل املايل»
وأوضـح: ان توزيع املهـام اإلدارية 
تتـم  والرسايـا  واالفـواج  لأللويـة 
بالتناصف بني الدفاع  والبيشـمركة  
بحسـب االتفاقـات بـني الطرفني، 
فيمـا لـم  تحـدد آليـات االنتشـار 
املختلـط للبيشـمركة والدفاع حتى 

اآلن .
وأشـار القائد العسكري اىل سيطرة 

الفراغات  البيشـمركة عـىل اغلـب 
الشـاغرة ضمن محاورهـا األمنية 
الثمانية بني كوردستان واملحافظات 

االخرى. 
وتتضمن اتفاقية التنسـيق املشرتك 
بـني وزارتـي الدفـاع والبيشـمركة 
مراكـز  فتـح  االول  بنـود،  أربعـة 
التنسـيق املشـرتك، والثاني مسـك 
الجيـش  بـني  األمنيـة  الثغـرات 
والبيشـمركة، والثالث فتح ونصب 
نقاط تفتيش مشرتكة بني الجانبني، 
والرابع عمليات توسعية يف املحاور 

لتمشـيط القواطـع ومطـاردة بؤر 
تبـادل  جانـب  اىل  داعـش  وأوكار 
املعلومـات األمنيـة واالسـتخبارية 

ملكافحة اإلرهاب.
وتعـد الفراغـات األمنية بـني قوات 
الجيش العراقي والبيشـمركة، أحد 
أبرز التحديـات أمام جهود محاربة 
وتمتـد  العـراق،  يف  داعـش  فلـول 
الفراغـات مـن الحـدود السـورية 
شـماالً عند محافظة نينوى مروراً 
بمحافظـة صـالح الديـن وكركوك 

وصوال إىل دياىل عىل حدود إيران.

ذي قار/الزوراء:
أحصـت األمانة العامة ملجلـس الوزراء، امس 
السـبت، عـدد املشـاريع يف ذي قـار ونسـب 

اإلنجاز املتحققة.
وقال املتحـدث باسـم األمانة العامـة العامة 
ترصيـح  يف  مجيـد  حيـدر  الـوزراء  ملجلـس 
صحفي: إن «عدد املشاريع املنجزة واملستلمة 
ضمن صنـدوق إعمار محافظة ذي قار لغاية 
اآلن بلـغ (٦٢) مرشوعـًا ملختلـف القطاعات 
ويف جميـع الوحدات اإلداريـة للمحافظة، من 
مجمـوع (٢١٥) مرشوعـاً كليـاً»، الفتاً إىل أن 
«نسب اإلنجاز لـ (١٢٠) مرشوعاً بلغت (٥٠٪) 
بحسـب املخطط دون حدوث تلكـؤات تذكر، 

وأن نسب اإلنجاز تسري ضمن املخطط».
شـملت  املسـتلمة  «املشـاريع  أن  وأضـاف 
قطاعات (الطرق والجسور، واملاء واملجاري، 
والصحـة، والكهربـاء، والشـباب والرياضة) 
وتضمنت اسـتالم مشـاريع إنشـاء وإكساء 
الطرق والجسـور واألرصفـة يف مركز مدينة 
النارصيـة وأغلـب األحيـاء السـكنية فيهـا، 
وتجهيـز وتأهيل محطات الكهربـاء املتنقلة 
يف مركـز مدينـة النارصية وأقضية الشـطرة 
وناحيـة  والجبايـش  والدوايـة  واإلصـالح 
الفضليـة، وإنشـاء املركز الصحـي يف قضاء 
سـوق الشيوخ وإنشـاء صالة للوالدة وكذلك 
تأهيـل وتوسـعة املركـز الصحـي يف قضـاء 

اإلصـالح، فضالً عن إكسـاء وتأهيل عدد من 
الطـرق يف املناطق الريفية، إضافة إىل إنشـاء 

كورنيش يف قضاء كرمة بني سعيد».
وأكـد مجيـد أن «الفرق الهندسـية والفنية يف 
األمانـة العامـة ملجلـس الـوزراء، إضافـة إىل 
املرشفـني ضمـن صنـدوق إعمـار املحافظة، 
تواصـل متابعة مراحل العمل ونسـب اإلنجاز 
املتحققة بشكل دوري»، مشـرياً إىل أن «إدارة 
املحافظـة،  الرئيسـة وفرعهـا يف  الصنـدوق 
وضعت خطة متكاملـة ملراقبة أداء الرشكات 

املنفذة للمشاريع، عرب إجراء الزيارات امليدانية 
اليومية ملواقع العمل».

وتابـع أن «عـدد املشـاريع املدرجـة ضمـن 
صنـدوق إعمار محافظة ذي قـار بلغ (٢١٥) 
مرشوعاً يشـمل قطاعات (الطرق والجسور، 
والبلديات واملجـاري، ومحطات تحلية املياه، 
والكهربـاء، والصحـة، والشـباب والرياضة، 
واألمن) موزعة عىل جميـع الوحدات اإلدارية 
للمحافظة، بحسب األولوية والنسبة السكانية 

لكل وحدة».

بغداد/الزوراء:
وقع مركـز البيانـات الوطني مذكـرة تعاون 
بشأن ترصني مرشوع التحول الرقمي الشامل 

يف العراق.
وقالـت األمانة العامة ملجلـس الوزراء يف بيان 
تلقتـه «الزوراء» إن « مركـز البيانات الوطني 
وقـَع برعاية األمـني العـام ملجلس الـوزراء، 
حميد نعيم الغزي مذكرة تعاون مع (مؤسسة 
الحوكمـة للمـدراء/ GIOD) بشـأن ترصـني 

مرشوع التحول الرقمي الشامل يف العراق».
وذكر مدير املركز، عمار مظهر التميمي، وفقا 
للبيان: أنه «اسـتنادا إىل متابعـة األمني العام 
بمجلس الوزراء الجادة لرفد مرشوع الحكومة 
اإللكرتونيـة، تم توقيع هذه املذكرة»، مشـريا 
إىل أن «أهم ما يميزها أنها بني طرفني محلينْي 
يمثالن معـا فريقا وطنيـا يتمتـع بالكفاءة، 
والقدرة، والتميز، عىل تنفيذ مراحل املرشوع، 
حيث يأتي االعتماد عىل الخربات املحلية متسقا 
مـع الرؤية الوطنية للغزي الخاصة بااللتفات 
إىل تفعيـل الكفـاءات العراقيـة وإدراجهـا يف 

مرشوعات الجهد الوطني العام».
وأوضح نائـب مدير مركز البيانـات الوطني، 
عصـام مطرش عداي، الذي وقع املذكرة ممثال 
جهة األمانة العامة ملجلس الوزراءك ان «هذه 
الخطوة تأتي ضمن الخطة الحكومية؛ لوضع 
معايـري ألداء رشكات التكنولوجيـا يف العراق؛ 
ولتحقيـق التحـول الرقمي الشـامل، وتعزيز 
بيئة ريادة األعمال  ومناخ االستثمار؛ ولغرض 

دعم سياسات الحوكمة يف العراق وتطويرها، 
وإنشاء قاعدة بيانات للرشكات الرصينة».

وأضـاف أن «التعاون مع مؤسسـة الحوكمة 
للمدراء (وهي منظمة غري حكومية) سيسهم 
يف تحسـني بيئـة العمـل، وتصنيـف رشكات 
التكنلوجيـا واالتصـاالت وفـق معايـري يتـم 
إعدادها من قبل املؤسسة لبناء قاعدة رصينة 
لهـا، واالرتقـاء بتلـك الـرشكات إىل مسـتوى 

االحرتاف».  
ولفـت إىل أن «ذلـك سـيزيد مـن كسـب ثقة 
االسـتثمار  وجـذب  األجانـب،  املسـتثمرين 
الوطنـي،  االقتصـاد  وانتعـاش  والتمويـل، 
وتحقيق األهداف التنموية للحكومة باالعتماد 

عـىل أفضل املعايـري الدولية املتبعـة يف الوقت 
الراهـن ، واملالئمـة لبيئـة القطـاع الخـاص 

العراقي». 
وتابـع أن «لـرشكات التكنلوجيـا واالتصاالت 
دورا فعـاال وأساسـيا يف بناء رشاكـة منتجة 
تسـهم يف تطويـر وتنفيذ مـرشوع الحكومة 
اإللكرتونية، باإلضافة إىل رفد مرشوع اإلصالح 
االقتصـادي الـذي يتضمن تقديـم ورقة عمل 
تسلط الضوء عىل املعوقات ونقاط الضعف يف 
قطاعات (التخطيط، واالسـتثمار، واملصارف 
العراقية، كونها األعمدة األساسية لدعم دورة 
املال واألعمـال داخل بيئة القطـاع الخاص يف 

العراق».

pbƒœb´@Òá«@¿@bÁâÓ–‰m@Ùãu@pbÓ‹‡«@Â‡ö
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الهجـرة واملهجرين قـرب إطالق الوجبتـني الثامنة والتاسـعة من منحة 

النازحني، فيما أكدت أن توزيعها سيخضع لألولويات والضوابط والرشوط.
وقـال املتحدث الرسـمي باسـم الـوزارة، عيل عبـاس جهانكري، يف رصيـح صحفي إن 
«الـوزارة سـتطلق الوجبتـني الثامنة والتاسـعة من املنح قريبـاً جداً، وسـتكون وفق 

األولويات والضوابط».
وأضاف جهانكري أن «توزيع املنح سـيكون وفق األولويـات والضوابط والرشوط مهما 
كان العدد كبرياً، وسـتكون للمتقدمني أوالً وكذلك للعائدين مؤخراً إىل ديارهم تشـجيعاً 

الستقرارهم».
ولفت إىل أن «جميع املناطق معنية بهذه املنحة، ولكن ستكون ضمن ضوابط ملن قدم يف 
البداية وكذلك ملن عادوا مؤخراً»، خاتماً بالقول: «سـنحاول شمول الجميع ولكن ضمن 

ما يتوفر لنا من مبالغ مالية».
وكان املتحـدث باسـم الـوزارة، عيل عبـاس جهانكري، أكـد الثالثاء املـايض يف ترصيح 

صحفي، أن املنح املالية للنازحني مستمرة بموجب آلية الرصف ١٢/١ يف العام ٢٠٢٢.
وأضـاف أن الوزارة تجمع منح شـهرين أو ٣ أو ٤ ليصل عدد العوائل املسـتفيدة اىل ١٠ 

آالف أو أقل بقليل، لنطلق وجبة واحدة تشمل ٦ محافظات. 
وأشار إىل: أن قيمة املنحة ستكون مليوناً ونصف املليون وستوزع بني العوائل املشمولة 

خالل أيام.

بغداد/الزوراء:
الرتويـج  الصيادلـة  نقابـة  اعتـربت 
للمنتجـات الطبية عرب مواقـع التواصل 
عليهـا  يحاسـب  مخالفـة  االجتماعـي 

القانون.
وقال نقيب الصيادلـة مصطفى الهيتي، 
يف ترصيـح صحفي: إن «قانـون مزاولة 
مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسـنة ٧٠ املعدل، 
نـص عـىل أن يكـون اإلعـالن والرتويج 
للمنتجـات الطبيـة مـن خـالل املجالت 
العلمية املتخصصة، كـون هذه املجالت 
يشرتط عليها العلمية ومسك إدارتها من 

قبل متخصصني».
وأضـاف الهيتـي أن «هذه املجـالت يتم 
عربهـا تدقيـق املعلومـات حـول املنتج 
املعلن عنـه وآثاره الجانبية». محذرا من 
أن «أي إعـالن أو ترويـج بطريقة أخرى 
مثل مواقـع التواصـل االجتماعي تعترب 

مخالفة يحاسب عليها املعلن».

صيدليـا  كان  إذا  «املعلـن  أن  وأوضـح 
يحاسب من قبل نقابة األطباء باإلجراءات 
القانونيـة، أما إذا كان شـخصا مجهول 
الهوية يحاسب من قبل مديرية مكافحة 
الجريمـة املنظمـة، وتطبـق اإلجـراءات 
أيضـا عىل الفنانني عنـد املخالفة كونهم 

يمارسون الرتويج».

ميسان/الزوراء:
حذر النائب عن محافظة ميسان، أسامة 
البـدري، امس السـبت ، مـن تزايد خطري 
بنسـب الفقـر يف املحافظـة والتـي باتت 
تشـكل تهديـدا خطـريا بـني الكثـري من 
العوائـل، مشـريا إىل أن املحافظـة  تحتل 
موقـع الصـدارة بـني املحافظـات األكثر 
فقرا بنسبة ٤٢٪. وقال البدري يف ترصيح 
صحفـي إن «محافظـة ميسـان تحتـل 
نسـبة الصدارة بنسـبة الفقر حيث بلغت 
٤٢ ٪ نسـبة كبـرية وتنذر بخطـر كبري يف 
املسـتقبل القريب، والجانـب االقتصادي 

معدوم داخل املحافظة» . 
وأضـاف أن «املحافظـة لـم تنصـف من 
قبـل الحكومات املتعاقبة»، مشـريا اىل أن 

«املحافظة تحتل اعىل نسبة بالفقر».
ولفـت البـدري اىل أن «محافظة ميسـان 
والصناعـي  الزراعـي  اإلهمـال  تشـكو 
واالقتصادي بسبب السياسات الحكومية 

املتبعة». 
وكان النائـب السـابق، رعد املـاس أكد يف 
ترصيـح سـابق، أن الفقر يف العـراق بلغ 
أعىل معدالته ، محمـال حكومة الكاظمي 

مسؤولية ارتفاع نسب الفقر يف البالد . 

بغداد/الزوراء:
حذرت وزارة الداخلية من خطورة التعامل مع رشكة لم تسـجل رسميا لديها، موضحا 

ان املخالف سيتعرض لغرامة مالية كبرية والحبس.
وبحسب وثيقة وردت لـ «الزوراء»من وزاره الداخلية «تؤكد خطورة التعامل مع رشكة 

لم تسجل رسميا يف الوزارة/ مديرية الرشكات االمنية الخاصة».
 وبينـت أن «املـادة ٢٥ من قانـون الرشكات األمنيـة الخاصة رقم (٥٢) لسـنة ٢٠١٧ ، 
تضمنت عدم جواز ممارسـة العمل األمنـي الخاص دون الحصول عىل إجازة من وزارة 

الداخلية».
 وتوضـح الوثيقـة أنـه «يف حالة مخالفة ذلـك يعاقب املقرص بدفع غرامـة ١٠٠ مليون 
دينـار والحبس حيث نصت عىل ( يعاقب كل من زاول مهنة الحماية األمنية دون إجازة 
بالحبـس وبغرامـة ال تقل عـن ( ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ) مئة مليون دينـار عراقي ما لم ينص 

القانون عىل عقوبة اشد».
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بغداد/الزوراء:

ألقت قوات عمليات بغـداد القبض عىل 

(١٢) مطلوبـا قضائيـاً، بينهـم متهـم 

البرشيـة» وعصابة  األعضـاء  «بتجارة 

لرتويـج وتعاطي املواد املخدرة واخرون 

بجرائـم (الدكـة العشـائرية) بجانبـي 

الكرخ والرصافة.

وذكـر بيان لقيادة عمليـات بغداد :» ان 

قوة من الرشطة االتحادية ، باالشـرتاك 

مـع مفرزتني مـن األمـن االقتصادي/

قسم املتاجرة باألعضاء البرشية ومركز 

رشطـة السـعدون، ألقـت القبض عىل 

متهـم باملتاجـرة باألعضـاء البرشيـة، 

بالجـرم املشـهود يف جانـب الرصافـة، 

فيمـا ألقـت قـوة اخـرى مـن الرشطة 

االتحادية وفرقة املشـاة الحادية عرشة  

القبـض عىل ثمانيـة متهمـني (بالدكة 

يف  اسـلحتهم  وصـادرت  العشـائرية) 

جانب الرصافة».

واضـاف :» كما ألقت قـوة من الرشطة 

االتحاديـة ، باالشـرتاك مـع مفرزة من 

جهاز االمن الوطني ، القبض عىل ثالثة 

متهمني بتجارة وتعاطي املواد املخدرة، 

وضبطـت بحوزتهم كيلـو غراما واحدا 

من مادة الكريسـتال واجهزة للتعاطي 

ضمـن منطقة «حي االعـالم» يف جانب 

الكرخ».

بغداد/الزوراء:
حثـت وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمـي 
الطالب عىل اعتماد التقديم اإللكرتوني املركزي 
اىل الجامعـات والكليات األهليـة ، فيما وجهت 

الدائرة القانونية بالتحقيق باملخالفات.

وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء»: أنه «تأكيداً 
عىل السـياقات القانونيـة واإلجرائية الخاصة 
بالتقديـم والقبـول الجامعـي للعـام الـدرايس 
٢٠٢٢/٢٠٢٣ فإن وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمـي تحـث أبناءهـا الطلبـة عـىل اعتمـاد 

آليـات القبـول اإللكرتوني املركـزي للتقديم اىل 
الجامعـات والكليـات األهلية عـن طريق بوابة 

دائرة التعليم الجامعي األهيل حرصاً».
وتابـع البيـان أن «وزارة التعليـم تحـذر مـن 
محـاوالت إيهام الطالـب بالتقديـم الورقي أو 
حجـز املقاعد الدراسـية أو االسـتجابة اىل دفع 
األجور الدراسية أو نسبة منها، وتدعو الراغبني 
بالتقديـم اىل التـزام االرشـادات واالشـرتاطات 

املنصوص عليها يف دليل الطالب».
واشـارت اىل أنه «يف الوقت الذي وجه فيه وزير 
التعليـم العايل والبحث العلمـي نبيل كاظم عبد 
الصاحـب جهـاز اإلرشاف والتقويـم العلمـي 
بتقييـم مـؤرشات املرحلـة األوىل مـن التقديم 
اإللكرتونـي املركـزي اىل الجامعـات والكليـات 
األهليـة فـإن وزارة التعليـم تهيـب بطلبتهـا 
وعوائلهم الكريمة واملتابعني واملهتمني تأشـري 
الحاالت املرصودة وإرسالها عرب الربيد الرسمي 
للدائـرة القانونية لغرض التحقيق يف املخالفات 

املوثقة».

بغداد/الزوراء:
اعلنت وزارة الدفاع الرتكية مقتل احد ضباطها 
يف اشتباك مع عنارص مسلحة من تنظيم «بي 
كي كي» / حزب العمال الكردستاني / ضمن 
عمليات قفل املخلب املتواصلة شمايل العراق.

وذكـرت الدفـاع الرتكية يف بيـان لها امس أن 

املالزم أول/ رسكان أركوش / قتل يف اشتباك 
مع مسـلحني من حزب العمال شمال العراق 

.
يذكـر ان الدفـاع الرتكيـة كانت قـد اعلنت يف 
وقت سـابق عن مقتل خمسـة ضبـاط و٣١ 
جنديا يف عملياتها ضد مسـلحي حزب العمال 

الكردسـتاني يف شـمال العـراق لريتفع بذلك 
مـا اعلنته الدفاع الرتكية بشـكل رسـمي من 
خسـائر الجيش الرتكي يف عمليات ما اسمته 
/ قفل املخلب / مقتل ستة ضباط و٣١ جنديا 
واصابة ١٨ اخرين منذ بدأ عملياتها يف الثامن 

عرش من شهر نيسان املايض .
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بغداد/ الزوراء:
الـدوالر  رصف  أسـعار  ارتفعـت 
األمريكـي مقابـل الدينـار العراقي 
بشـكل طفيـف، امـس السـبت، يف 
بالعاصمـة  الرئيسـية  البورصـة 

بغداد.
وقال مصـدر إن بورصتـي الكفاح 
والحارثية املركزية يف بغداد، سجلتا، 
بلـغ  رصف  سـعر  امـس،  صبـاح 
147700 دينـاراً مقابل 100 دوالر، 
فيما كانت األسـعار ليوم الخميس 

املايض 147625 ديناراً.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء 

ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر 
 100 لـكل  دينـاراً   148250 البيـع 
دوالر، بينمـا بلغـت أسـعار الرشاء 

147250 دينارا .
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، 
فـإن بورصة الدوالر ال تتـداول ايام 
العطل الرسمية فيها، اال ان محالت 
تداولت  املحلية  باألسـواق  الصريفة 
الـدوالر فيها حيث بلغ سـعر البيع 
147750 دينـارا مقابـل 100 دوالر 
دينـارا   147650 الـرشاء  وسـعر 

مقابل 100 دوالر.
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 بغداد/ الزوراء:
أحصـت رابطـة املصـارف العراقيـة 
الخاصة املشـاريع املقرضة واملمولة 
مـن قبلهـا ومبالـغ مبـادرات البنك 
وفيمـا  سـنوات،   7 خـالل  املركـزي 
املركـزي  البنـك  مبـادرات  أوجـزت 
أنهـا  أكـدت  اقتصاديـاً،  وأهميتهـا 
سـاهمت بتحفيز االقتصاد وتنشيط 

دورته.
وقال املستشـار االقتصادي واملرصيف 
للرابطة، سـمري النصريي، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”املصـارف الحكوميـة 
والخاصة أقرضـت نحو 26 ألفاً و52 
مرشوعاً صغرياً ومتوسـطاً وتشغيل 
60 ألف عاطل عـن العمل و150 ألف 
مرشوع سـكني لغاية 30/6/2022 
وفقاً للبيانات الرسمية للبنك املركزي 
العراقـي“، مبيناً أن ”هذه املشـاريع 
زراعية وصناعيـة وتجارية وخدمية 

وإسكانية“.
وأضـاف النصريي أن ”إجمـايل مبلغ 
املبادرات التي أطلقهـا البنك املركزي 
منذ 2016 ولغاية 2022 بلغت بحدود 
18 تريليون دينار وبلغ مجموع مبالغ 
القـروض املرصوفـة بحـدود (9.5) 

تريليونـات دينـار ونسـبة القروض 
املمنوحة من مجمـوع املخصص 53 

باملئة“.
وتابع: ”لقد سـاهمت هذه املبادرات 

يف تحفيـز االقتصاد وتنشـيط الدورة 
االقتصاديـة، كمـا أنها شـكلت أكثر 
مـن 30 باملئة من مجمـوع االئتمان 
النقـدي املمنـوح للقطـاع الخـاص، 

وأكثـر من 8 باملئة مـن الناتج املحيل 
اإلجمايل، و17 باملئة من إجمايل ودائع 
القطـاع الخـاص، و18.4 باملئـة من 
االنفاق االسـتثماري الفعـيل، وقد تم 

تنفيـذ املبادرة عرب 50 مرصفاً، فضالً 
عـن تخصيص إقراض أكثر من مليار 
دينار ويصل إىل سقف 20 مليار دينار 
لكل مرشوع كبري يسهم يف التنمية“.

ولفـت إىل أن ”هـذه املبـادرة كان لها 
تأثري فاعل يف دعم االقتصاد الوطني يف 
ظروف الصدمات االقتصادية والركود 
عمـل  فـرص  وإيجـاد  االقتصـادي، 

للشباب والخريجني والحرفيني“.
وأكـد أن ”البنك املركزي أطلق مبادرة 
الطاقـة  مشـاريع  لتمويـل  جديـدة 
 1 مبلـغ  لهـا  وخصـص  املتجـددة 
تريليون دينار دعماً لقطاع الكهرباء، 
كمـا أطلـق أيضـا مبـادرة إلقـراض 
املوظفني املوطنة رواتبهم يف املصارف 
والتي تقل رواتبهـم عن مليون دينار 
مبلـغ 15 مليـون دينار بـدون كفيل 
ودونمـا فوائد وبعمولة 4 باملئة ثابتة 
ملرة واحدة فقط، كما أصدر تعليمات 
فوائـد  جميـع  بتخفيـض  جديـدة 
قروض املشاريع الصغرية واملتوسطة 
وبأسـلوب الفوائـد املتناقصة لغرض 
دعم هذه املشـاريع، كما تم شـمول 
قروض اإلسكان بدون فائدة وبعمولة 

ملرة واحدة فقط“.

بغداد/ الزوراء:
أغلقـت أسـعار النفـط عىل خسـائر 
كبرية األسـبوع املايض، مع انخفاض 
اسـعار النفـط عامليـا اثر رفـع البنك 
الفـدرايل األمريكي الفائـدة مما ينذر 
بحـدوث ركـود اقتصـادي عاملي. من 
جهتـه، حذر خبري اقتصادي من تأثري 
االنخفاض امللحوظ يف أسـعار النفط 

عىل النفقات العامة يف العراق.
واغلـق خـام البـرصة الثقيـل يف آخر 
جلسـة لـه الجمعـة عـىل انخفـاض 
بمقدار 2.62 دوالرين ليصل إىل 79.10 
دوالرا، إال انه سجل خسارة اسبوعية 
كبرية بلغت 5.06 دوالرات، بما يعادل 

.4.22%
وأغلـق خام برنت يف آخر جلسـة عىل 
انخفـاض من يـوم الجمعـة بمقدار 
4.31 دوالرات ليصل اىل 86.15 دوالراً، 
وسجل خسارة اسبوعية كبرية بلغت 

5.2 دوالرات او ما يعادل 5.69 %.
وأغلق خام غرب تكسـاس الوسـيط 
يف  ايضـا  انخفـاض  عـىل  األمريكـي 

آخر جلسـة من يـوم الجمعة بمقدار 
4.75 دوالرات ليصـل اىل 78.74 دوالراً 
للربميل، إال انه سجل خسارة اسبوعية 
كبرية ايضا بلغت 6.37 دوالرات او ما 

يعادل 7.48% .
وشـهد األسـبوع املايض انخفاضا يف 
أسـعار النفط مع تخوف املستثمرين 
من الركود االقتصاد يف العالم، وارتفاع 

الدوالر بشكل كبري.
من جهتـه، حذر الخبـري االقتصادي، 
نبيـل املرسـومي، امس السـبت، من 
تأثـري االنخفـاض امللحوظ يف أسـعار 

النفط عىل النفقات العامة يف العراق.. 
جاء ذلك يف بيـان أصدره الخبري تحت 
عنـوان ”العراق ُيلدغ مـن ذات الجحر 

عدة مرات“.
وقال املرسومي يف بيانه إن ”انخفاض 
86 دوالرا للربميـل  اىل  النفـط  سـعر 
يعنـي ان العـراق اصبـح قريبـا مـن 

منطقة الخطر“.
وأوضـح ”أن العراق يحتاج اىل سـعر 
80 دوالرا للربميل وصادرات تصل 3.3 
ماليني برميـل يوميا لكي يحصل عىل 
إيرادات نفطية تصل اىل 140 تريليون 
دينار تكفي مع اإليرادات غري النفطية 
لتغطيـة متطلبـات النفقـات العامة 
التـي ارتفعـت بمقـدار 25 تريليـون 
دينار هذا العام نتيجة لترشيع قانون 

األمن الغذائي“.
وأغلقـت أسـعار النفط عىل خسـائر 
كبرية األسـبوع املايض، مع انخفاض 
اسـعار النفـط عامليـا اثر رفـع البنك 
الفـدرايل األمريكي الفائـدة مما ينذر 

بحدوث ركود اقتصادي عاملي.

 بغداد/ الزوراء:

حدد املستشـار املايل لرئيس الوزراء، مظهر محمد 

صالح، اتجاهني الستثمار وفورات النفط يف تحسني 

الواقـع املعيـيش بالبالد. من جانـب متصل، طمأن 

املستشـار املايل لرئيس الوزراء املوظفني وأصحاب 

األجور بخصوص رواتبهم ورصفها بموعدها.

وقـال صالـح، يف ترصيـح صحفـي: إن ”وفورات 

النفـط يجـب أن تذهـب باتجاهـني: األول اإلنفاق 

االجتماعـي الرضوري (الرعايـة االجتماعية) عرب 

توفري دخل نقـدي ال يقل عن 2.5 دوالر يوميا وهو 

مسـتوى خـط الفقـر لكل فـرد مـن املحرومني يف 

العراق“.

وأضـاف ”يرافق ذلك تقديـم خدمات صحة وتعليم 

مجاني وبطاقـة تموينية تقـدم ألولئك املحرومني 

وال سـيما الفئـات األكثـر هشاشـة مـن املعوقني 

واألرامـل وكبـار السـن مـن املقطوعـني واأليتـام 

وغريهم، وهكذا تعرف سياسة الرعاية االجتماعية 

عىل أنها اسـتجابة الحكومة لالحتياجات البرشية 

مثل الغذاء والسـكن والرعايـة الصحية والتوظيف 

وغريها من الرضوريات.

ولفت إىل أن ”الشـق الثاني هو اإلنفاق االستثماري 

عىل املشـاريع العمرانيـة واإلنتاجية التـي تتوالها 

الدولـة والسـيما املشـاريع املوفرة لفـرص العمل 

الرفاهيـة  وأسـاس  الدخـل  يعـد مصـدر  (الـذي 

الفردية)، فضال عن أهمية املساهمة عىل املشاريع 

االسـتثمارية يف تعجيـل مسـتوى النمـو يف الناتج 

املحيل اإلجمايل للبالد“.

الرفاهيـة  سياسـات  هـي  ”هـذه  أن  إىل  وأشـار 

االجتماعيـة والتنمية االقتصاديـة الناجحة والتي 

رصينـة  حكوميـة  وسياسـات  برامـج  تشـرتط 

ومسـتدامة التنفيذ التي تتوالها الربامج الحكومية 

كافة“.

مـن جانب متصل، طمأن املستشـار املـايل لرئيس 

الـوزراء، مصطفى الكاظمـي، املوظفني وأصحاب 

األجور بخصوص رواتبهم ورصفها بموعدها.

وقـال مظهـر محمـد صالـح يف ترصيـح صحفي 

:“باعتقادي واعتقاد كل العقالء يف البلد، انه ال يمكن 

للدولـة ان تتوقف لحظة واحـدة عن املرصوفات ال 

سـيما الرواتب واالجور، واالمور التشغيلية للدولة، 

كاملحاكم ومراكز الرشطة واملدارس واملستشفيات، 

ال يمكن ايقافها يف سبيل تفسري مادة قانونية“.

وأضـاف ”يف تقديـري هنـاك ما يسـمى باملصلحة 

الوطنية العليا التي تقتيض التفسري والعمل بنظام 

1 عـىل 12 مـن املرصوفـات الجاريـة الفعلية التي 

تمت عـام 2022 اىل حـني صدور قانـون للموازنة 

العامة للعام 2023“

Ú�éÏnæaÎ@Ò7Ãó€a@…Ìäbìæa@“¸eÎ@?ÿé@ Îãìfl@—€c@150@fiÏ∏@Úñb©a@“äbóæa
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بالعاصمة بغداد، 
ويف اسـواق اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، امس السـبت.وقال مصدر إن أسـعار 
الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد سجلت، صباح امس، سعر 
بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي 338 الف دينار، 
وسـعر الـرشاء 334 الفاً، فيما كانت اسـعار البيـع ليوم الخميـس 341 الف دينار 
للمثقال الواحد.وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 
سجل انخفاضا أيضاً عند 308 آالف دينار، وبلغ سعر الرشاء 304 آالف دينار.وفيما 
يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 
21 يـرتاوح بني 340 الف دينـار و 350 ألفاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب 
العراقي بني 310 آالف و 320 الف دينار.فيما شـهدت أسعار الذهب اربيل استقرارا 
يف أسواقها، حيث بلغ سعر البيع كاآلتي: مثقال ذهب عيار 24 بـ 390,000، مثقال 
ذهـب عيار 22 بـ 360,000، مثقال ذهب عيار 21 بـ 353,000، مثقال ذهب عيار 

18 بـ 295,000.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مـرصف الرافديـن عـن منح 
قـروض لبناء وإنشـاء وتأهيل عدد 
من املشاريع االستثمارية والسكنية 

يف بغداد واملحافظات.
وقـال املكتـب اإلعالمـي للمـرصف 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: انه ”تم 
تمويل عدد من املشاريع واستقطاب 
العديد مـن الرشكات واملسـتثمرين 

الذين يرومـون التعاون مع املرصف 
لغرض الحصول عـىل تلك القروض 
مـن اجل انجاز مشـاريعهم وتهيئه 
األرضية املناسـبة الستكمال مراحل 

تأهيلها“.
ودعا املرصف ”املستثمرين الراغبني 
بالحصـول عـىل التمويـل إىل زيارة 
املرصف لغـرض االطالع عىل رشوط 

منح القروض“.

 بغداد/ الزوراء:
الوطنيـة  الهيئـة  رئيـس  بحثـت 
لالسـتثمار، سـها داود نجار، امس 
السبت، مع محافظ كربالء املقدسة 
وتطويـر  االسـتثمارية  املشـاريع 

املدينة. 
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: 
ان ”رئيسة الهيئة الوطنية لالستثمار، 

محافظـة  زارت  نجـار،  داود  سـها 
كربالء املقدسـة والتقـت محافظها 

نصيف جاسم الخطابي“.
وأضـاف البيـان أن ”هـدف الزيارة 
هو بحث املشـاريع االسـتثمارية يف 
املحافظـة لتطويـر مدينـة كربـالء 
املقدسة وتقديم الخدمات للمواطنني 

فيها“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ُعـّدت مواد ”الوقـود والحديد“ من 
أهم اسـتريادات العراق مـن إيران 
خـالل العـام 2021 حسـب موقع 
trade map الـذي يوفـر خريطـة 
التجارة للدول للصادرات والواردات 
والطلـب الـدويل واألسـواق البديلة 

واألسواق التنافسية.
املوقـع يف احصائيـة عـىل  وذكـر 
موقعـه واطلعت عليـه ”الزوراء“: 
ايـران  اسـتورد مـن  ”العـراق  ان 
خـالل العـام املايض 24 مـادة من 
السلع الرئيسية بقيمة مالية بلغت 
مبينـة  دوالرات“،   8.914.605
ان ”نمـو االسـتريادات ارتفـع من 
ايران بنسـبة %1 ما بني 2017 اىل 

.“2021
واضـاف ان ”الوقـود املعدني جاء 

مـن  العـراق  اسـتريادات  يف  اوال 
ايـران بقيمـة بلغـت 2.927.651 
الحديـد  منتجـات  تليهـا  دوالرا، 
بلغـت  ماليـة  بقيمـة  والفـوالذ 
1.149.722دوالرا، تليهـا منتجات 
البالستيك بقيمة بلغت 788 مليون 

دوالر.
كما اشـار املوقـع اىل ان ”صادرات 
العـراق اىل ايران بلغت 1.196.597 
دوالرا، مبينـة ان ”هـذه الصادرات 
ارتفعت بنسبة %88 ما بني 2017 

اىل 2021“.
وذكر أن ”اهم صـادرات العراق اىل 
ايـران تركـزت يف الحبـوب بقيمة 
مالية بلغت 770 مليون دوالر، تليها 
املخلفات والنفايات من الصناعات 
الغذائية وعلـف محرض للحيوانات 

بقيمة 101 مليون دوالر“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة، امس السبت، عن 
ارتفاع انتاج العسل يف محافظة كربالء 

املقدسـة إىل (145) طنـَا، فيمـا وصل 
عدد النحالني املجازين إىل (490) نحاالَ 

يف عموم املحافظة. 

وذكر بيـان للـوزارة تلقت ”الـزوراء“ 
نسـخة منـه: أن ”اعـداد خاليـا النحل 
بلغـت  الخـاص  للقطـاع  التابعـة 
(19000) خليـة“، مبينـا أنـه ”وبعـد 
انجـاز (14) اجـازة تأسـيس منحل يف 
كربالء املقدسـة، خالل هـذا العام، قد 
بلغ عدد خاليا النحل يف القطاع الخاص 
عـدد  وصـول  بعـد  خليـة،   (19000)
النحالـني املجازيـن إىل (490) نحاالَ يف 
عمـوم املحافظة، وإن اإلنتـاج املتوقع 
من العسل يف محافظة كربالء املقدسة 

لهذا العام هو (154) طناَ“. 
ودعت الـوزارة النحالني غـري املجازين 
إىل ”تقديـم طلبات تأسـيس منحل إىل 
الشعب الزراعية يف مناطقهم للحصول 
عىل إجـازة النحالني لغرض شـمولهم 
بالحمـالت املجانيـة التـي تقـوم بهـا 
دائرة وقايـة املزروعات/ قسـم النحل 
بالتعـاون مـع مديريـة زراعـة كربالء 
املقدسـة ملكافحة حلم الفاروا ومرض 

النوزيما سريانا“.

بغداد/ الزوراء:
أكد االتحاد املحيل للجمعيات الفالحية، امس السبت، أن خسائر القطاع الزراعي 

الشهري يف قطاع الزراعية بدياىل يصل اىل 500 مليون دينار.
وقـال عضو االتحاد محمد الدليمي يف حديث صحفي: ان ”القطاع الزراعي يمر 
بمرحلة صعبة جدا بسبب عوامل متداخلة ابرزها الجفاف يف األشهر، ما ادى اىل 

خسائر مادية تصل اىل نصف مليار دينار شهريا وربما اكثر“
وأضـاف الدليمي ان ”حرمان دياىل من خطة االسـتزراع الشـتوي تعني دخول 
قرابـة 15 الـف فـالح مرحلـة البطالة التـي لها تأثـري كبري عىل مصـادر رزق 
العوائل“، مؤكدا أن ”الزراعة ليست مرتبطة بحياة الفالحني بل تأثريها يمتد اىل 

10 مهن اخرى تعتاش عىل ديمومة هذا القطاع“.
وأشار اىل ”رضورة سن قوانني تعويض مبارشة لفالحي دياىل باملرحلة القادمة 

خاصة انها لم تشمل بأي خطة منذ 16 شهر متتالية“.

بغداد/ الزوراء:
حـذرت النائبة عن حركـة بالدي الوطنية، زهرة البجاري، امس السـبت، من اندثار 
مينـاء العمية النفطي يف البرصة وتغري اعماقه بسـبب اسـتمرار اغالقه منذ 2008 
ولغاية اآلن.وقالت البجاري يف حديث صحفي: إن ”بقاء ميناء العمية النفطي بدون 
اعـادة صيانة واجراء تجديد له يمكن أن تتغـري جغرافيته ويذهب إىل دول الجوار“، 
مضيفـة أنه ”بالرغم من عدم تشـخيص الخلل لصيانته تم اغـالق امليناء بدون أي 
سبب يذكر بقرار من وزير النفط الحايل احسان عبدالجبار“.وأشارت إىل أن ”هنالك 
تقاريـر تشـري إىل تراكم كميـات كبرية من الغريـن وتغري يف أعماق املينـاء، وبالتايل 
سـيصعب من عملية تشغيله وهو ما يعني خسـارة العراق له“. وتابعت أن ”ميناء 
العمية النفطي كان يصدر 350 ألف برميل يومياً، مما أدى إىل خسـارة العراق أكثر 
من 15 مليون دوالر يومياً يف حال كان السـعر العاملي للنفط عىل 45 دوالرا للربميل 
الواحد“. ويعترب ميناء العمية النفطي من الحقول الرئيسـة التي كان العراق يعتمد 
عليهـا يف تصدير النفط، وخاصة يف الوقت الذي وصل معدل السـعر العاملي للربميل 

الواحد إىل 100 دوالر، مما سبب التوقف رضر كبرياً يف االقتصاد العراقي. 
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بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تثبيت موعد النسخة الثالثة من بطولة املنتخبات األوملبية 
تحـت ٢٣ عاًما، والتي تقام يف الفرتة من ٣ حتى ١٨ ترشيـن الثاني املقبل.وتقام البطولة يف 
السـعودية بدًال من العراق، عىل أن يحتفظ االتحاد العراقي لكرة القدم بحقه يف اسـتضافة 
النسـخة الرابعة من املسـابقة.كما قرر اتحاد غرب آسـيا فتح باب تثبيت املشـاركة مجدًدا 
أمام املنتخبات التي لم تثبت مشاركتها حتى اآلن، وذلك حتى موعد أقصاه الخميس املقبل، 
قبل إجراء عملية القرعة.وكانت ٨ منتخبات قد ثبتت مشاركتها يف البطولة حتى اآلن، وهي 

سوريا، العراق، اإلمارات، البحرين، فلسطني، األردن، لبنان والسعودية.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن نـادي الطلبـة تعاقده مع 
الوطنـي عيل  املنتخـب  مدافـع 
القادسـية  مـن  قادمـاً  فائـز، 
باملوسـم  لتمثيلـه  الكويتـي، 

الجديد.
ويمتد عقد عيل فائز لعام واحد، 
إذ سـيدعم دفاعـات الطلبـة يف 
مباريات الدوري املمتاز، وسبق 
لـه أن خـاض ثـالث محطـات 
سـبور  ريـزا  مـع  احرتافيـة 
الرتكـي والخريطيـات القطري 
والقادسـية الكويتي، إىل جانب 

تمثيله عدة أندية محلية أبرزها 
أربيل والكرخ والرشطة.

وشـارك فائـز (28 عامـا) مع 
املنتخـب الوطنـي يف تصفيـات 
مونديـال قطـر، كمـا كان من 
ضمـن العنـارص التي أسـهمت 
بنيل لقب كأس آسـيا تحت 23 
عاماً التي جرت يف مسقط العام 

.2016
يذكر أن عيل فائز تم اسـتبعاده 
عن املشـاركة الحالية للمنتخب 
العراقي ببطولة األردن الرباعية، 

لعدم جاهزيته الفنية.

بغداد/ متابعة الزوراء

يخوض فريق الـزوراء، اليوم 

األحد، أوىل مبارياته التجريبية 

يف تجمعـه األخـري بالعاصمة 

بغداد، أمـام ضيفه الديوانية، 

بمنافسات  للدخول  إستعداداً 

الدوري  املمتاز .

الديوانية بعد  وجـاء إختيـار 

املفاجئ عن  الطلبـة  إعتـذار 

مواجهة الزوراء التي كان من 

املقرر إقامتها غدا األثنني. 

الـزوراء  تدريبـات  وشـهدت 

املقامة حالياً يف ملعبه الثاني 

أيـوب  الفنـي  املديـر  غيـاب 

أوديشو ملغادرته إىل إسبانيا يف 

رحلة عالجية، بعد إستحصاله 

املوافقة من ادارة النادي.

منهاجـاً  أوديشـو  ووضـع   

تدريبياً لجهازه املسـاعد قبل 

مغادرتـه معسـكر أنطاليـا، 

ليتم العمل فيـه لحني عودته 

اىل بغداد قبل أنطالق املوسـم 

الجديد.

يذكر أن الثالثي جالل حسـن 

واحمد عبد الحسـني وحسن 

عبـد الكريـم، يغيبـون عـن 

التدريبـات الحاليـة ببغـداد، 

املنتخـب  مـع  إلرتباطهـم 

ببطولـة  املشـارك  العراقـي 

األردن الدولية، وسـيلتحقون 

يـوم  فريقهـم  بتحضـريات 

األربعاء املقبل.

@…fl@bÓ8ä@á”b»nÌ@Új‹�€a@Üb„
çˆbœ@Ô‹«@…œaáæa
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االردن/ محمد عماد
حسـمت ركالُت الرتجيـح  مواجهَة العراق 
وعمان ضمـن بطولِة األردن الدولّية، وذلك 
بعـد انتهاِء الوقت األصـيل بالتعادِل بهدٍف 

لكل منهما.
وأوضـَح مدرب املنتخـب الوطنّي، رايض 
شنيشـل، يف حديثـه بعـد نهايـِة املباراِة 
املنتخـب  أداَء  إن  األردنـي:  للتلفزيـون 
العراقـّي كان جيـداً بالرغم من خسـارِة 
املبـاراة بركالِت الرتجيح التي لم تبتسـم 

لفريقنا.
 وأضاَف: عمدنا إىل إرشاِك سـتة العبني من 
الوجـوِه الجديـدة التي اشـرتكت ألول مرٍة 
بقميص املنتخِب الوطنّي والتي من املؤمل 
أن تكون مستقبَل الكرة العراقّية، وقياساً 
لقرص فرتِة اإلعداد وعدم انتظام املسابقاِت 
املحلّيـة يف العراق، حيـث لغاية اآلن لم يبدأ 
الدوري العراقي، ومعظـم الالعبني أدائهم 
البدني يف تفاوٍت، لذلك أجد إننا تعاملنا مع 

املباراِة بواقعيـٍة، وبناًء عىل ذلك اعترب أداء 
فريقنا جيداً.

وعن الرتاجِع والتخبط الـذي يحدُث للكرِة 
العراقّية، اعترب شنيشـل: إن تغيري املدربني 
وعدم االسـتقرار واحٌد من األسباب املهمة 
والرئيسّية بعدم الوصوِل إىل نتائج مرضيٍة 
كون االستقرار من شأنه أن يخلق املعرفَة 
والدرايـة التامـة للمـدرِب بالعبيـه وفـق 
اسـرتاتيجّية تهـدُف لبنـاء منتخـٍب قوي 
مضيفـاً إنه تسـلم زمـاَم قيـادة املنتخب 
هدفـه  وإن  طـوارئ،  كمـدرِب  الوطنـّي 

األسايس هو قيادُة املنتخب األوملبّي. 
أمـا صانـُع هـدف العـراق الالعـب أمجد 
عطوان، فتحدث قائـًال : لم يحالفنا الحظ 
يف ركالِت الرتجيـح بالرغـم مـن تقدمنـا 
مرتني وتألق جالل حسـن، لكن ما قدمناه 
يف املباراِة يعدُّ جيداً، ونتأمل أن نظهر بشكٍل 
طيـٍب يف املواجهـِة املقبلـة امـام املنتخب 

السوري.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكـد عضـو االتحـاد العراقـي لكرة 
القدم، فراس بحر العلوم، أن بطولة 
25 سـتقام يف محافظـة  خليجـي 
البـرصة بدرجـة قطعيـة يف وقـت 
وصل وفد من اتحاد الكرة الخليجي 

اىل املدينة يف زيارة اعتربت حاسـمة 
للملف.

”االتحـاد  إن  العلـوم  بحـر  وقـال 
متواصل مع االتحاد الخليجي للعبة، 
أبلغونـا برسـائل اطمئنان،  الذيـن 
سـيما بعد  ارتياحهم ملراحل انجاز 

ملعب امليناء“.
وأضـاف أن ”كل املنشـآت أصبحت 
جاهـزة السـتقبال البطولـة قبـل 
موعدهـا، باسـتثناء ملعـب امليناء 
الذي لم يتبق عىل إنجازه سوى مدة 

بسيطة“.
وأشار إىل أن ”اتحاد الكرة اتفق مع 
رشكـة عامليـة بريطانيـة مختصة 
لتنظيـم خليجـي البـرصة، والتـي 
سبق لها أن نظمت بطولة أمم آسيا 

عام 2011“.
الكـرة  ”اتحـاد  ان  قائـًال  ومـىض 
العراقـي اتفـق مـع الرشكـة عـىل 
وكل  واللوجسـتية  املاليـة  األمـور 
الجوانب األخرى“، مؤكدا ”ستبارش 

عملها قريباً“.
ووصـل صباح امـس وفـد االتحاد 
البـرصة  محافظـة  إىل  الخليجـي 
للكشـف عىل مراحل انجاز املنشآت 
التي سـتحتضن خليجي 25 سـيما 

ملعب امليناء .
وحول هذه الزيارة، قال بحر العلوم 
: ان الوفد بارش بعمله يف االطالع عىل 
مراحل انجاز ملعب امليناء. مبيناً أن 
كادراً من وزارة الشـباب والحكومة 
املحليـة يف محافظة البرصة واتحاد 
الوفـد  باسـتقبال  كان  الكـرة  

الخليجي .
سـيطلع  الوفـد  ان  اىل:  واشـار 
عـىل مراحـل انجـاز ملعـب امليناء 
يف  عليهـا  أرش  التـي  واملالحظـات 
الزيارة االخـرية. موضحاً أن األمور 
كلها تسـري بشكل انسـيابي رسيع 
وامللعـب قريـب من اإلنجاز بشـكل 

نهائي .
لكـرة  الخليجـي  االتحـاد  وكان 
القـدم عـد الزيـارة الحاليـة هـي 
الحاسـمة التي سـيقرر من خاللها 
البرصة  الخليجـي جاهزية  االتحاد 

الستضافة خليجي 25 .

@@µèœb‰æa@ÒÏ”@·Àä@p¸bó€a@Òãÿ€@bÓée@Ú€Ï�i@¿@aáÓ»i@lbÁâ‹€@Û»è„@Z@Ú»Ìãì€a
Òãój€a@¿@bÌÜÎ@Ô€bfl@ÈuaÏÌ@lbjì€a@kÉn‰fl

الكويت/ سيف املالكي
بغداد/ حسني عمار

يواصل املنتخب الوطنـّي لكرِة الصاالت 
دولـِة  يف  اليوميـة  التدريبيـة  وحداتـه 
الكويـت تحضـرياً للمشـاركِة يف ُبطولِة 
كأس آسـيا التي يضيفها مجمُع الشيخ 
سعد العبدالله للصاالِت املغلقة يف منطقِة 
صباح السالم للفرتة من 27 أيلول الحايل 

حتى 8 من شهر ترشين االول املقبل.
واكتملت صفوُف املنتخب الوطنّي لكرِة 
الصـاالت بالتحاِق املـدرب محمد ناظم 

الرشيعة قادماً من إيران.
وأكـَد مـدرب املنتخـِب الوطنـّي لكـرِة 
الصـاالت، محمـد ناظـم الرشيعـة: إن 
مرحلـِة  إىل  وصـل  للصـاالِت  منتخبنـا 
الجاهزّيـة التامِة التي تؤهله للدخوِل يف 
منافسـاِت نهائيات آسيا والذي وضعته 
القرعة يف مجموعٍة صعبٍة هي املجموعة 
األوىل اىل جانب منتخبات عمان والكويت 
وتايلنـد، وإذا مـا نظرنا اىل مسـتوياِت 
هـذه املنتخبـات الثالثـة فنراها من بني 
األفضل يف آسيا، لكننا سنكون منافسني 
ونداً قوياً لهم، ونسـعى للظفر ببطاقِة 

التأهِل للدور الالحق.
تحضـريات  إن  إىل:  الرشيعـة  وأشـاَر 
أسـود الرافدين للبطولِة اآلسيوّية كانت 
مميـزًة مـن حيـث نوعيـِة التدريبـات 
وخـوض املبارياِت التجريبّية، إذ واجهنا 
أوزبكسـتان مرتـني، وكذلـك األمـر مع 
لبنان يف بريوت، وسـننهي تحضرياتنا يف 
الكويت للدخوِل بقوٍة يف أجواِء الُبطولة.

منتخـب  تغلـَب  منفصـل،  سـياق  ويف 
الَشـباب عىل  منتخِب الناشئني بهدفني 
من دون مقابٍل يف املُباراِة التي أقيمت يف 
ملعـِب املدينة الدويلّ ضمن اسـتعداداِت 

املنتخبني لتصفياِت كأس آسيا.
 وحَرض املباراة وزيُر الشباب والرياضة 
رئيـس االتحـاد  العراقـّي لكـرِة القدم 
عدنـان درجـال، فضـًال عـن ُعضـوي 

االتحاد غانم عريبي ومحمد نارص. 
والتَقـى رئيـس االتحـاد، بعـد  نهايـِة 
واإلداري  الفنـّي  الجهازيـن  املبـاراة، 

والعبـي املنتخبـني، وحثهم عـىل تقديِم 
نتائـج جيـدٍة يف التصفياِت اآلسـيوّية، 
وتمثيل العراق بشكٍل جيد، خصوصاً أن 
الـكل يعلم أن كرة القدم تمثل متنفسـاً 
مهمـاً للشـعِب العراقـي، وإن النتائـج 
اإليجابّيـة تلقـي بظاللها عىل الشـارع 

الريايض .
 ووعـَد درجـال املنتخبـني بتقديـِم كل 
أشـكاِل الدعم لهما مسـتقبالً، كونهما 
الفئـة املهمة التـي ترتكز عليهـا الكرُة 

العراقّية. 

هـذا وسـيلتقي منتخُب الشـباب فريق 
نـادي النفـط  يـوم غـد االثنـني، بينما 
يواجه منتخُب الناشـئني يف اليوم نفسه 

ناشئة الطلبة.
يسـتعُد  الشـباب  منتخـب  أن  يذكـر 
آسـيا  كأس  تصفيـاِت  يف  للمشـاركِة 
للشـباِب التـي تقـام يف دولـِة الكويت، 
وتنطلُق يف الرابع عرش من الشهر املقبل، 
بينما يسـتعُد منتخب الناشئني لخوِض 
تصفيـات كأس آسـيا   للناشـئني التي 
تقام يف سـلطنة ُعمان، حيُث سـتنطلق 

مبارياتها يف األول من الشهِر املقبل.
ويف سـياق متصل، أكد املنسق اإلعالمي 
ملنتخـب الشـباب قحطـان املالكي: ان 
الفريـق وصل اىل مراحل اإلعداد األخرية 
قبـل الدخـول يف التصفيات اآلسـيوية 
التـي تضيِّفهـا الكويت. مشـرياً اىل أن 
هناك موافقة مبدئيـة إلقامة مباراتني 
وديتـني امـام منتخب مايل يف معسـكر 

البرصة.
وقال املالكي إن“ منتخب الشباب وصل 
إعداداتـه قبـل  األخـرية يف  املراحـل  اىل 

الدخول يف التصفيات اآلسيوية“، 
وإضاف املالكي أن“ هنالك موافقة أولية 
لخـوض مباراتني وديتـني امام املنتخب 
املايل للشـباب يف معسـكر البـرصة قبل 

املغادرة اىل الكويت“.
وأشـار املالكـي اىل أن ” املبـاراة األوىل يف 
التصفيـات سـتكون يف املنتخب الهندي 
يـوم 14 من شـهر ترشيـن االول املقبل 
وبعدها سـنواجه املنتخب الكويتي يوم 
16 ، وآخـر مباراة سـتكون مع منتخب 

اسرتاليا يوم 18 من الشهر نفسه”.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
نائب رئيس االتحاد العراقي للصحافة الرياضية 
الدكتـور عدنـان لفتـة حـل ضيفـا يف برنامج 
(كـوورة) الـذي يبـث مـن عـىل شاشـة قناة 
(الفـرات) الفضائيـة، حيث ناقـش الربنامج 
العديـد من امللفـات واملحاور التـي تخص عمل 
االتحـاد العراقي لكـرة القدم، فضال عن خسـارة 
منتخبنـا الوطني امام شـقيقه منتخب سـلطنة عمـان بفارق ركالت 
الرتجيـح مـن عالمة الجـزاء ضمن منافسـات بطولـة االردن الدولية، 

وكذلك مناقشة ملف املدرب االجنبي املقبل ملنتخبنا الوطني.
 ***************

عضـو املكتب االعالمـي لالتحـاد العراقي لكرة 
القدم الزميل محمد عامر العزاوي، احتفل بعيد 
ميالده مؤخرا، خالص االمنيات لزميلنا بالعمر 
املديـد ومواصلـة النجـاح يف حياته ومشـواره 

املهني.

بغداد/ هشام السلمان  
توج نادي الذرى الريايض بطال لبطولة العراق للرماية التي اطلق عليها  هذا العام اسم 
االداري يف اتحاد الرماية الباراملبي ( سلمان كاظم ) بمشاركة اللجان الفرعية الباراملبية 
وعدد من االندية.. السباقات اقيمت يف ميدان خولة بنت االزور بالعاصمة بغداد بحضور 
املسؤولني  السادة  من  وعدد  لطيف  عيل  سمري  الباراملبية  اللجنة  لرئيس  االول  النائب 
باللجنة الباراملبية منهم سعد عبد املجيد االمني العام للجنة الباراملبية العراقية  (وكالة) 
واعضاء املكتب التنفيذي للجنة الباراملبية الدكتور احمد العاني ومهدي باقر ورئيس اتحاد 
الكرة الطائرة أحمد حسن عامر ورئيس لجنة الحكام مزهر غانم. وجاء باملركز الثاني 
بالبطولة فريق اللجنة الفرعية يف كربالء والفائز باملركز الثالث فريق اللجنة يف بابل، ويف 

نهاية البطولة تم تتويج االندية واللجان الفائزة باملراكز املتقدمة بالكؤوس والدروع.

الديوانية /صفات العزاوي 
لفريق  التدريبية  الوحدات  انطالق  مع 
التي  واملشاكل  املعوقات  ورغم  الديوانية، 
اإلدارية  الهيئة  بادرت  النادي،  يشهدها 
املؤقتة إىل التعاقد مع العبني عرب وأجانب 
إىل  الديواني  باألحمر  الذهاب  شأنهم  من 

مراكز متقدمة. 
سعيد   سامر  الديوانية  نادي  مدرب  وقال 
إماراتي  العب  أول  هو  سالم  محمد   » إن 
وقد  املمتاز  العراقي  الدوري  يف  سيتواجد 
سبق  حيث  فرتة  منذ  الالعب  هذا  تابعت 
والظفرة  والوحدة  العني  أندية  مثل  أن  له 
وبعد  عنه  بسيطة  معلومات  لدي  وكانت 

التواصل تم االتفاق معه «.
محمد  اإلماراتي  الالعب  قال  جهته،  من 
سالم ”كان لدي تردد للعب خارج اإلمارات 
مفاتحتي  بعد  لكن  عائلتي،  عن  والبعد 
له  اللعب  قررت  الديوانية  نادي  قبل  من 
اكتسبتها  امتلك من خربة  ما  كل  واعطاء 

من الدوري االماراتي «.
فريق  اعداد  فرتة  انطالق  تأخر  ورغم 
النادي  عىل  القائمني  ان  إال  الديوانية 
الفريق  صفوف  تعزيز  عىل  حرصوا 
بالالعبني وزيادة قدراتهم املهارية والبدنية 
وهذا ما يأمله الجمهور الديواني املتعطش 

للنتائج االيجابية.

@Ú€Ï�i@k‘‹i@xÏnÌ@Ùäâ€a@Üb„
@ÚÌbflã€bi@÷aã»€a

@äÎá€a@¿@>iã§@›‘„dé@Z%bé
ÚÓ„aÏÌá€a@=«˝€@Ômaäbfl�a



القاهرة / متابعة الزوراء

فاز املنتخب املرصي عىل نظريه منتخب النيجر -3صفر يف مباراة 

ودية.وسـجل كل مـن محمـد صـالح (43 و67 من ركلـة جزاء) 

ومصطفـى محمـد (55) أهداف منتخـب الفراعنة.وقاد إسـالم 

سليماني منتخب الجزائر للفوز عىل غينيا بهدف دون رد.وانترص 

املنتخب املايل عىل زامبيا بذات النتيجة.

برلني / متابعة الزوراء
يبـدأ العب وسـط منتخـب الربازيـل السـابق كاكا 
مغامرة جديدة تتمثل بمشـاركته يف ماراثون برلني  
األحد، مؤكداً أنه ”متحمس بقدر ما كنت أشعر قبل 
مباريـات كرة القدم“.وأكـد كاكا (40 عاماً) املتوج 
بلقـب مونديال 2002 مع منتخب بالده والذي دافع 
عـن ألوان ميـالن اإليطايل وريـال مدريد اإلسـباني 
قبـل أن يعتزل عام 2017، أّن والـده الذي عانى من 

مضاعفات فريوس كورونا هو من ألهمه للتسـابق 
يف املاراثون.وقال العب الوسـط املهاجم السـابق يف 
املؤتمر الصحايف الذي أقيم تمهيداً النطالق ماراثون 
برلـني أّن والـده ”ظّل راقداً يف املستشـفى لفرتة 45 
يومـاً“، وتابع ”لحسـن الحظ، هو معنـا “.وأردف 
كاكا الذي يشـارك إىل جانبه والده وشـقيقه، قائالً: 
”لـن يركـض، بل سـيميش فقـط، لكننـا أردناه يف 
هـذه التجربة معنا، إنهـا تجربة عائليـة أكثر“ من 
تنافسـية.واعترب الربازيـيل أّن سـباقات ماراثـون 
هي أحـداث رياضية خاصـة ألن الهـواة بامكانهم 
املشـاركة جنباً إىل جنب مع املحرتفـني، مؤكداً: ”أنا 
متحمـس جـداً... بالطبع، األمر مختلـف تماماً عن 
هؤالء الرجال (مشـرياً إىل املحرتفني)، هذا يشء جيد 
يف املاراثون“.وتابع: ”بصفتي من الرياضيني الهواة، 
يمكننـي الركض وأن أكـون يف الوقت ذاته إىل جانب 
املحرتفـني“ و“هذا يشء مميز حقاً يف املاراثون، بعد 
ذلك يمكنني القول إّن أفضل عداء يف املاراثون حقق 
هـذا التوقيت، ويف نفس الوقـت كنت أركض معه“.

وأمـل كاكا يف أن يتمكن مـن إنهاء ماراثون برلني يف 
أقل من 4 سـاعات، وأضاف الفائـز بالكرة الذهبية 
ألفضل العب يف العالـم عام 2007: ”أريد أن أجري 
حوايل 3 ساعات و40 دقيقة، إذا شعرت بحالة 

جيدة فربما يمكنني فعل املزيد“.
بـدأ كاكا الذي يعترب أحـد أفضل الالعبني 
يف تاريـخ الربازيـل والكـرة املسـتديرة 

مسـريته مع سـاو باولو عام 2001، قبل أن ينتقل 
بعـد ثـالث سـنوات إىل القـارة األوروبيـة لاللتحاق 
بميـالن الـذي فـاز معه بعـدة ألقاب منهـا الدوري 
املحيل موسـم 2004-2003 ودوري األبطال وكأس 
العالـم لألندية عـام 2007، ثم ريـال مدريد وأحرز 
معـه لقب الدوري موسـم 2012-2011. شـارك يف 
92 مباراة مع منتخب بالده، وسجل 29 هدفاً وقاده 
للفوز بمونديال 2002 وبكأس القارات عامي 2005 

و2009.

ميامي / متابعة الزوراء
سـّجل النجم ليونيـل مييس ثنائية وقـاد األرجنتني 
إىل الفـوز عىل هندوراس -3صفـر يف ميامي، ليعّزز 
”ألبيسيليسـتي“ سلسلة جميلة من 34 مباراة دون 
خسـارة، قبـل مشـاركته يف مونديـال قطـر نهاية 
السـنة.وهّز قائـد األرجنتني الشـباك يف الشـوطني 
(2+45 مـن ركلة جـزاء و69)، األول عّزز به افتتاح 
زميلـه الوتـارو مارتينيس التسـجيل (16) والثاني 
مباراتهـا  األرجنتـني  املباراة.وسـتخوض  حاسـماً 
املقبلـة يـوم الثالثاء ضـد جامايـكا يف نيوجرييس.
واحتشد ألوف األرجنتينيني يف ملعب هارد روك الذي 
اتسع لـ64 ألف متفرج.لم يدخل منتخب هندوراس 
مستسـلماً أمـام كوكبة نجوم الخصـم، وقاتل منذ 
البداية قبـل أن ينحني يف نهايـة املطاف.عّرب مدرب 
األرجنتني ليونيل سـكالوني عن رضاه: ”أتت املباراة 
كمـا توقعنـا. أنـا راض. عـّيل إدارة وقت مشـاركة 
الالعبني وإراحة آخرين. املهم أن كل من يلعب يثبت 

قدرته عىل االنتماء واملشاركة“.
وتلتقـي األرجنتني السـعودية واملكسـيك وبولندا يف 
املجموعـة الثالثـة ضمـن كأس العالـم FIFA قطر 
2022™، علمـاً أنها أحرزت اللقـب مرتني يف 1978 

و1986.
وحتى مـع اقـرتاب النهائيات حيث ُتعـّد األرجنتني 
من املرشـحني إلحراز اللقب، شـّدد سـكالوني عىل 
أهمية استمتاع العبيه باملشاركة ”املسؤولية كبرية 
عندما تلعب األرجنتني، لكن يجب أن نستمتع بذلك، 

والجماهري أيضاً“.
تابـع: ”يف نهاية املطاف، هذه لعبـة، األهم أن نوفر 

املتعة. هذا أهم مـن النتيجة“.يف املقابل، قال مدرب 
سيسـتخلص  إنـه  فاسـكيس  دييغـو  هنـدوراس 
اإليجابيات من املباراة ”بالطبع كنا نعرف الخصم... 
يجـب أن نتقبل الفـوارق بني فريق مثـل األرجنتني 
يعّج بالنجوم وبيننا. يجـب أن تحرتم الواقع، لكننا 
لسـنا راضني“.وتجـاوز منتخب الربازيل منافسـه 
منتخب غانا 0-3 يف مباراة ودية استضافتها لوهافر 
الفرنسـية ضمن استعدادات املنتخبني لكأس العالم 
FIFA قطر 2022™. وافتتح قلب دفاع باريس سان 
جريمـان ماركينيـوس التسـجيل يف الدقيقـة 9، ثم 
أضـاف مهاجم توتنهام ريتشارليسـون الثاني 28، 
قبل أن يختتم ريتشارليسـون نفسه النتيجة بهدف 

ثالث 40.
وهـذا اللقـاء الخامـس ملنتخـب الربازيل ضـد غانا 
فـازت الربازيل بكل تلك املباريات (2-16 يف مجموع 

األهداف.(
وستقابل الربازيل منتخب تونس يوم الثالثاء القادم 
يف اإلطـار الودي أيضـًا عىل أرضية ملعـب بارك دي 

برانس.
وأوقعـت قرعـة مونديال قطـر، املنتخـب الربازييل 
يف املجموعـة السـابعة إىل جانب رصبيا، سـويرسا، 

والكامريون.
بينمـا تلعب غانـا يف املجموعـة الثامنـة إىل جانب 

الربتغال واألوروغواي وكوريا الجنوبية.

اليبتسيش / متابعة الزوراء
تحدث هانـزي فليك، مدرب منتخب أملانيا، 
عن خسارة ”دي مانشافت“ الصادمة عىل 
أرضه أمام املجـر يف دوري األمم األوروبية 
معرتفـًا بوقوعـه يف بعـض األخطـاء فيما 
تقبل سـاوثغيت مدرب إنكلـرتا االنتقادات 

عقب الخسارة أمام إيطاليا.
وسـقط املنتخب األملاني عىل أرضه ووسط 
جماهـريه أمـام املجر بهـدف نظيف فيما 
فـازت إيطاليا عىل إنكلـرتا بالنتيجة ذاتها 
ضمـن الجولـة الخامسـة مـن مباريـات 
املجموعـة الثالثة ضمن املسـتوى األول يف 

دوري األمم األوروبية.
وقال فليك تعليقاً عىل الخسارة أمام املجر: 
”مـن األفضل أن نغضب اآلن بدالً من كأس 
العالـم“، ووعـد مدرب املانشـافت وبايرن 
ميونيـخ السـابق بأن فريقه سـيتعلّم من 
خسارته القاسية أمام املجر يف دوري األمم 

األوروبية.
قال فليك بعد السقوط املفاجئ صفر1- يف 
اليبزيغ، األول منـذ توليه مهامه عىل رأس 

”دي مانشافت“: ”أنا خائب تماماً، ألن أي 
معني بكرة القدم يكره الخسارة“.

ورأى فليـك أن أداء فريقه يف الشـوط األول 

كان األسـوء يف 14 مبـاراة له مع املنتخب، 
بيد أنـه تحمل جزءاً من املسـؤولية قائالً: 
النتيجـة  ”لجـأت إىل تشـكيلة لـم تعـط 
املرجوة. لم يكـن بمقدورنا تقديم األفضل 

بالطريقة التي قاربنا فيها املباراة“.
وأكـد فليـك أن وقـت التجارب قـد انتهى، 
موضحاً أنه وضع العب الوسط الهجومي 
يونـاس هوفمان يف مركـز الظهري األيمن، 
وقـام بتعديله بني الشـوطني بعـد التأخر 

بالهدف الجميل آلدم ساالي.
قال فليك: ”أردنا القيام بشـيئ مع يوناس 
يف مركـز الظهـري األيمـن... أردنـا رؤيـة 

ظهريين هجوميني عىل امليمنة“.
تابع: ”نتيجة لذلك، لم نتمكن من التدفق. 

عيل تحّمل بعض اللوم عىل ذلك“.
وفيمـا تسـتعد أملانيـا، بطلة العالـم أربع 
مرات، للنسخة املقبلة يف قطر نهاية السنة، 
تبقـى لها مباراة واحدة يف دوري األمم عىل 

أرض إنكلرتا األسبوع املقبل.
ورأى املدافـع أنتونيو روديغـر الذي يغيب 
عن املباراة املقبلة بسبب اإليقاف، أن املانيا 
يجب أن ترفع من مستواها لتحقق نجاحاً 

يف كأس العالم.
قال مدافـع ريال مدريد اإلسـباني: ”أردنا 
املزيـد . يف الشـوط األول خرسنـا املعركـة 

ضدهم“.
تابـع: ”يجـب أن نتعلّم الـدروس من هذه 

املباراة“.
أمـا زميلـه جوشـوا كيميش الـذي حصل 
عىل أخطر فرص التسجيل بتسديدة رائعة 
بعيـدة، فقال أن الفوز عىل إنكلرتا، يشـّكل 
أوىل الخطـوات عىل طريق تحقيق مونديال 
جّيد: ”اسـمعوا... أردنا الفـوز باملجموعة 
بـأي ثمـن، حتى لـو لـم تالحظـوا ذلك يف 

الشوط األول“.
وتحتـل أملانيا املركـز الثالـث يف املجموعة 

الثالثـة من املسـتوى األول، بسـت نقاط، 
وقد فقدت آمالها بالتأهل إىل املربع األخري، 
البتعادها أربع نقاط عن املتصدر املفاجأة 
املجـر، قبل جولة من النهايـة. أما إنكلرتا، 
فتتذيـل املجموعة بنقطتـني مخيبتني وقد 

تأكد نزولها إىل املستوى الثاني.
أضـاف كيميش عـن التأهـل الضائع: ”ال 
يمكننـا القيام بذلك بعـد اآلن، لكن ال نزال 
نريـد الفوز يف املبـاراة األخرية عـل انكلرتا 

والحصول عىل مزيد من الثقة“.
وتلعـب أملانيـا يف كأس العالم ضـد اليابان 

واسبانيا وكوستاريكا يف دور املجموعات.
عـىل الطرف املقابـل، تقبل مـدرب إنكلرتا 
غاريث سـاوثغيت النقد بعد الخسارة أمام 
إيطاليـا بطلة أوروبا لكن غـري املتأهلة إىل 

املونديال صفر1- يف ميالنو.
وقّدمـت إنكلـرتا نسـخة كارثيـة يف دوري 
األمـم، بخسـارتها ثـالث مـرات وتعادلها 

مرتني حتى اآلن، مع هدف يتيم يف سـجلها 
جاء مـن ركلة جزاء متأخـرة لهاري كاين 

ضد أملانيا.
لصافـرات  الثالثـة“  ”األسـود  وتعـرض 
االسـتهجان مـن جماهريهـم الزائـرة يف 
ميالنـو، عـىل وقـع الهبـوط إىل املسـتوى 

الثاني.
قال سـاوثغيت: ”من الصعب تحديد سبب 
عـدم تسـجيلنا، ألنـي أعتقد اننـا نعمل يف 

املناطق الصحيحة“.
تابـع: ”اتقبـل رّد الفعل يف النهاية بسـبب 

النتائج“.
ولم تنجح انكلرتا بصناعة الفارق هجومياً، 
رغم امتالكها العبـني من طينة كاين، فيل 

فودن ورحيم سرتلينغ.
وتلعـب إنكلـرتا، حاملة لقـب 1966، ضد 
املتحـدة وويلـز يف دور  إيـران والواليـات 

املجموعات يف كأس العالم.
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برشلونة / متابعة الزوراء

حقـق املنتخـب املغربي انتصـاراً مهماً 

عىل نظريه التشـييل بهدفـني دون رد يف 

املبـاراة التـي جمعتهمـا يف ملعب نادي 

إسبانيول بربشلونة اإلسبانية استعداداً 

لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

ففي أول ظهـور ألسـود األطلس تحت 

قيـادة املـدرب وليـد الركراكـي قدمت 

العنـاُرص املغربية أداًء جيدا حيث افتتح 

سـفيان بوفال النتيجة مـن ركلة جزاء 

عند الدقيقـة 65، فيما أمن عبد الحميد 

الصبريي االنتصار املغربي عند الدقيقة 

مباراتـه  املغـرب  وسـيلعب  هـذا   78

اإلعداديـة الثانيـة أمام باراغـواي يوم 

الثالثاء املقبل يف مدينة إشبيلية.

وفاز املنتخب الكندي عىل نظريه املنتخب 

القطري -2صفر يف مباراة اسـتعدادية 

 FIFA للمنتخبني لنهائيات كأس العالم

قطر 2022™.

 (4) الريـن  سـايل  مـن  كل  وسـجل 

وجوناثـان دايفيد (13) هـديف املنتخب 

الكندي.

ويخوض املنتخب القطري غمار نهائيات 

يف   ™2022 قطـر   FIFA العالـم  كأس 

املجموعـة األوىل رفقة منتخبات هولندا 

واإلكوادور والسنغال.

يف املقابل، سـيكون املنتخـب الكندي يف 

املجموعة السادسة مع كل من املنتخب 

املغربي والبلجيكي والكرواتي.

ويواصـل العنابـي تحضرياتـه للحـدث 

العاملـي بمواجهة تشـييل وديـاً يوم 27 

سبتمرب.

وتعـادل املنتخب السـعودي لكرة القدم 

مـع نظـريه اإلكـوادوري صفر-صفـر 

عىل ملعب ”نويفـا كوندومينا“ بمدينة 

مورسيا اإلسبانية يف مباراة دولية ودية 

يف إطـار تحضرياتهمـا لنهائيـات كأس 

العالم FIFA قطر 2022™.

ولعـب حـارس املرمى محمـد العويس 

دوراً بازراً يف النتيجة، حيث تألق بشـكل 

الفـت ونجـح يف املحافظة عـىل نظافة 

شباكه، بعدما تصدى لعدة كرات شكلت 

خطورة بالغة عىل مرماه.

الطـرف  اإلكـوادوري  املنتخـب  وكان 

األفضـل واألكثر وصـوالً للمرمى خالل 

الشـوط األول، والحت لـه فرصة عندما 

توغل غونسالو بالتا بكرة داخل املنطقة 

لكن رشاحييل تدخل يف الوقت املناسـب 

وأبعد الكرة إىل ركنية د (8).

وأنقذ العويـس مرماه من هدف محقق 

عندما تصدى لرأسـية بيـريو هينكابي 

برباعة (9)، ورد األخرض بتسديدة هتان 

باهربي علت العارضة د (12).

وسدد إينر فالنسـيا كرة بجانب القائم 

(15)، وأهـدر فـراس الربيـكان فرصة 

عندمـا اسـتغل سـقوط أحـد املدافعني 

وخطـف الكـرة واتجـه للمرمـى لكنه 

سددها سهلة بني يدي الحارس ألكسندر 

دومينغيس د (41).

وواصـل محمـد العويس تألقـه عندما 

طار لتسـديدة فالنسـيا القوية وحولها 

بصعوبة إىل ركنية (45).

وواصلت اإلكوادور أفضليتها يف الشوط 

الثانـي، وتابع العويـس تألقه وتصدى 

لكرة خوسيه سيفوينيتس (62)، وسدد 

هينكابي كرة بجوار القائم (78) وأبعد 

العويس كرة خطرة ألنخل مينا وحولها 

إىل ركنية (81).

وكاد نواف العابـد يوجه رضبة قاضية 

لإلكوادور من هجمة رسيعة لكنه سدد 

كرة سهلة بني يدي الحارس (82).
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بوسطن / متابعة الزوراء

أوقف بوسطن سلتيكس وصيف بطل الدوري األمريكي 

لكـرة السـلة للمحرتفـني يف املوسـم املـايض مدربـه 

إيمـي أودوكا طوال موسـم 2023-2022 عىل خلفية 

”انتهاكات سياسات الفريق“، حسب ما أفاد النادي.

وشّدد سـلتيكس، الفائز بلقب الدوري 17 مرة آخرها 

عـام 2008، يف بيان أن ”القرار بشـأن مسـتقبله مع 

سلتيكس بعد هذا املوسم سيتم اتخاذه يف وقت الحق“، 

مضيفاً: ”التعليق ساري املفعول عىل الفور“.

ولم يحدد سلتيكس ماهية االنتهاكات املزعومة، فيما 

باتـت العقوبة عـىل أودوكا واحدة من أشـد العقوبات 

التي تفرض عىل مدرب يف الدوري.

ويف بيان حصل عليه موقع ”إي أس بي أن“ قال أودوكا 

(45 عاًمـا) إنـه قبل قـرار فريقـه، وتابـع: ”أريد أن 

أعتذر لالعبني والجماهري وكل أعضاء فريق سلتيكس 

وعائلتي لخذلهم“.

وأضـاف: ”أنـا آسـف لوضـع الفريـق يف هـذا املوقف 

الصعب، وأنا أقبل قرار الفريق“.

وختـم: ”احرتاما لجميـع املعنيني، لن يكـون لدّي أي 

تعليق آخر“.
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علـق ليونـاردو بونوتـيش، مدافع 
يوفنتـوس ومنتخـب إيطاليا، عىل 
فـوز اآلزوري (0-1) أمام إنجلرتا، 
األمـم  دوري  منافسـات  ضمـن 

األوروبية.
ترصيحـات  يف  بونوتـيش،  وقـال 
لشـبكة ”RAI Sport“  : ”طلبـت مـن 
راسبادوري الذهاب إىل املساحة الخالية، 
حتى يمكنني منحه التمريرة املناسـبة.. 
لذلك اسـتفدنا من الفرصة إىل أقىص حد، 

وأحرزنا هدفا“.
وأضـاف: ”يجـب القول إن دعـم الجمهور 
كان مهًمـا للغاية أمام إنجلـرتا.. طلبوا منا 
أن نظهر الفخر والقلب والشـجاعة، وهذا ما 

فعلناه.. وصنعنا فرًصا للتسـجيل أكثر بكثري 
مـن املنافس“.وتابع: ”بهذا األسـلوب يمكننا 
االسـتمرار يف التطور، لقد كانت بداية جيدة.. 
لكن بشـكل عام سيطرنا عىل املباراة، وخضنا 
اللقـاء فقط“.وواصـل:  مخاطـرة يف نهايـة 
”نعلـم األمور التي نحتاج إىل العمل عليها، مع 
إبقاء الفريـق قريبا من بعضـه البعض، لكن 
أعتقـد أن الالعبني يسـتحقون التصفيق أمام 
إنجلرتا“.واختتـم: ”نحن ذاهبون إىل املجر من 
أجل تحديهم عىل املركز األول.. إذا حققنا ذلك، 
سـنثبت أن الفريـق يتطور بالفعـل.. بالطبع 
ال يوجـد يشء سـيعيدنا إىل كأس العالم (التي 
فشـلت إيطاليا يف التأهـل إىل نهائياتها)، لكن 

املباراة املقبلة ستظل دافًعا للميض قدًما“.



8 السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

µÓ‰Ó�è‹–€a@÷Ï‘y@bnÿËn„a@\‚aãÃnè„g\Î@\⁄ÏjèÓœ^@Z›‘nèfl@ãÌã‘m
 واشنطن/متابعة الزوراء:

انتهكـت منصتـا فيسـبوك وإنسـتغرام 

حقوق اإلنسـان األساسية للمستخدمني 

الفلسـطينيني، وتحديـداً خـالل العدوان 

اإلرسائيـيل عـىل غـزة يف مايو/أيـار من 

العـام املـايض، وفقـاً لدراسـة أجرتهـا 

الرشكة األّم ميتا.

االستشـارات  رشكـة  التقريـر  أعـّدت 

سوشـال  فـور  بزنـس  املسـتقلة 

ريسبونسـيبيليتي (بي إس آر)، بتكليف 

مـن «ميتـا»، وركـز عـىل الرقابـة التي 

فرضتهـا الرشكـة واالتهامـات بالتحيز 

التـي وجهـت لها خـالل هّبات الشـعب 

الفلسـطيني ضد االحتالل العام املايض.

وجاء يف التقرير: «يبدو أن اإلجراءات التي 

اتخذتها ميتا يف مايو ٢٠٢١ كان لها تأثري 

سلبي عىل حقوق اإلنسان، وتحديداً عىل 

الفلسـطينيني بحرية  حق املسـتخدمني 

التعبري والتجمع واملشـاركة السياسـية 

وعـدم الخضـوع للتمييـز، وبالتايل عىل 

قدرتهم عىل مشاركة املعلومات ورؤيتهم 

للتجارب التي عاشوها يف وقت حدوثها».

شن االحتالل حملة قمع وحشية وعنيفة 

اسـتهدفت الفلسـطينيني الذيـن تصدوا 

ملحاوالت اإلخالء القرسي يف حي الشـيخ 

جراح يف القدس املحتلة، ثم أطلق عدواناً 

عـىل قطاع غـزة، أسـفر عن استشـهاد 

العرشات.خـالل ذلك الوقت، اسـتهدفت 

منصتا فيسـبوك وإنستغرام، اململوكتان 

الفلسـطينيني  منشـورات  لـ»ميتـا»، 

الذيـن حاولـوا توثيـق جرائـم االحتالل 

رشكـة  تحـاول  مـا  وهـو  اإلرسائيـيل، 

بزنس فور سوشـال ريسبونسـيبيليتي 

تفسـريه.وكانت أكثر من ١٢ مؤسسـة 

غري حكومية تعنى بحقوق اإلنسـان قد 

أطلقت رسـالة مفتوحة، الشهر املايض، 

تحتـج فيها عـىل تأخر «ميتـا» يف طرح 

هـذا التقريـر، بعدمـا كانت قـد تعهدت 

بنرشه يف «الربع األول» من العام الحايل.

يف التقرير، أثنت رشكة االستشـارات عىل 

الخطوات التي اتخذتها «ميتا» لتحسـني 

سياساتها، لكنها ألقت باللوم عىل نقص 

الـذي سـمح بهـذه األخطـاء  اإلرشاف 

ذات العواقـب الوخيمة.وعـىل الرغم من 

أن الرشكـة واضحـة يف الترصيـح بـأن 

إجراءات الرقابة يف «ميتا» انتهكت حقوق 

الفلسطينيني، فإنها أعفتها من «التحيز 

تولـت  التـي  الرشكـة  ورأت  املتعمـد». 

التقرير أن «ميتا» أقدمت عىل ما وصفته 

بـ»التحيـز غـري املقصـود»، إذ يمكن أن 

«تؤدي سياسـات ميتا وممارسـاتها، إىل 

جانـب الديناميكيات الخارجية األوسـع 

نطاقـاً، إىل تأثـريات مختلفة عىل حقوق 

املسـتخدمني الفلسـطينيني والناطقـني 

باللغة العربية»، وهذه إشارة إىل حقيقة 

أن هـذه املمارسـات املنهجية ال تقترص 

عىل أحداث مايو ٢٠٢١.رّدت «ميتا» عىل 

تقرير رشكة االستشارات بالقول إنها إذ 

تسمح بنرش هذه النتائج، فإنها ال توافق 

أو تقـّر بـأي منهـا، وإن أي إصالحـات 

تتخـذ من جانبهـا يجب أال تعـّد اعرتافاً 

بارتكاب مخالفات.وفقاً للتقرير نفسه، 

حذفت «ميتا» منشـورات باللغة العربية 

حـول العـدوان بمعـّدل أعـىل بكثري من 

حذفها املنشورات باللغة العربية. وعزت 

رشكة االستشـارات االختـالف الكبري يف 

الفلسـطينية  التعاطـي مع املنشـورات 

مقارنـة باإلرسائيلية إىل نفس األسـباب 

التـي كانت قد أشـارت إليها مؤسسـات 

حقوق اإلنسـان واملبلغون عن املخالفات 

والباحثون، وعىل رأسها النقص الفاضح 

يف الخـربة. وخلص تقرير «بـي إس آر» 

إىل أن «ميتـا»، املالكة الحتياطات نقدية 

تزيد عن ٢٤ مليار دوالر أمريكي، تفتقر 

إىل املوظفـني الذين يفهمـون الثقافات 

واللغات املختلفة، وأنها تستخدم تقنية 

خوارزميـة خاطئة للتحكـم يف الخطاب 

يف أنحـاء العالم كافة.وعـىل هذا املنوال، 

ال يواجـه املسـتخدمون الفلسـطينيون 

فقط خوارزمية تسـتثني اإلرسائيليني، 

وهي تقنيـة لتحديد «الخطـاب املعادي 

باللغة العربية» غـري موجودة بالعربية، 

بل ُيسـتهدفون أيضـاً بالنظـام العربي 

املعتمـد يف «ميتا» الذي يبدو أنه ال يعمل 

كمـا يجب. فوفقـاً للرشكة التـي أعّدت 

التقرير، «من املحتمل أن تكون املصنفات 

العربيـة أقل دقة للغـة العربية واللهجة 

الفلسـطينية، وذلـك ألنها أقل شـيوعاً، 

وألن بيانـات التدريب - التي تسـتند إىل 

تقييمات املرشفني - من املحتمل أن تعيد 

إنتـاج أخطـاء املرشفني، بسـبب نقص 

الكفـاءة اللغويـة والثقافية».إضافة إىل 

اسـتهداف رشكة ميتا املنشـورات حول 

حـي الشـيخ جـراح، أشـارت «بي إس 

آر» إىل سياسـاتها املتعلقـة بـ»األفـراد 

واملنظمات الخطرة»، وهي قائمة بآالف 

األشخاص واملجموعات التي ال يستطيع 

املليارات من املستخدمني «الثناء عليها» 

أظهـرت  «تمثيلهـا».  أو  «دعمهـا»  أو 

القائمة الكاملة املعتمدة من «ميتا» أنها 

تركـز تحديداً عـىل الكيانات اإلسـالمية 

والـرشق أوسـطية، وقد اتهمهـا النّقاد 

باالنحيـاز العرقـي والدينـي الصـارخ.

قانونـاً  ملزمـة  أنهـا  «ميتـا»  تّدعـي 

بفـرض الرقابـة عـىل الجماعـات التي 

تسـتهدفها حكومـة الواليـات املتحدة، 

لكـن خـرباء قانونيـني اعرتضـوا عـىل 

الفدراليـة ملكافحة  للقوانني  تفسـريها 

اإلرهاب، ووصف مركـز برينان للعدالة 

ادعـاءات الرشكـة بااللتـزام القانونـي 

آر»  إس  «بـي  «وهم».ووافقـت  بأنهـا 

عىل أن سياسـة «ميتا» منحازة بشـكل 

منهجي، إذ «تركز التصنيفات القانونية 

للمنظمـات اإلرهابيـة يف أنحـاء العالم 

كافة، بشـكل غري متناسب، عىل األفراد 

واملنظمـات التي حددت بأنها مسـلمة، 

وبالتـايل فـإن سياسـة ميتـا وقائمتها 

مـن املرجـح أن تؤثر عىل املسـتخدمني 

الفلسطينيني واملتحدثني باللغة العربية. 

السياسة والقائمة تسـتندان إىل تفسري 

ميتـا الخاطـئ لاللتزامـات القانونية».

اختتمت «بي إس آر» تقريرها بتوصيات 

وصـل عددها إىل ٢١، شـملت زيادة عدد 

املوظفـني القادرين عىل فهـم ومعالجة 

بشـكل  العربيـة  باللغـة  املنشـورات 

صحيـح، واعتمـاد خوارزميـة مالئمـة 

بالعربيـة، وزيـادة إرشاف الرشكة عىل 

الوسطاء الخارجيني، وفرض اإلصالحات 

وزيادة الشـفافية حـول قائمة «األفراد 

عـىل  ردهـا  الخطـرة».يف  واملنظمـات 

التقرير، التزمت «ميتا»، بشكل غامض، 

بتنفيـذ أو النظـر يف تنفيـذ ٢٠ من أصل 

٢١ توصيـة. االسـتثناء هـو التوصيـة 

بـ»تمويل البحث العـام يف العالقة املثىل 

بني التزامات مكافحة اإلرهاب املطلوبة 

قانوناً وسياسـات وممارسات منصات 

وسائل التواصل االجتماعي»، التي قالت 

الرشكـة إنها لـن تتبعها ألنهـا ال ترغب 

يف تقديـم إرشـادات قانونيـة للرشكات 

األخـرى. بدالً من ذلـك، اقرتحت «ميتا» 

أن يتواصل الخرباء املعنيون مبارشة مع 

الحكومة الفدرالية.

الجزائر/متابعة الزوراء:
 تفاقمـت األزمـة بجريدة ”الوطـن“ الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسـية مع اسـتمرار 
االنسـداد بشأن حساباتها البنكية املجمدة عىل خلفية نزاع مع مديرية الرضائب، وكذلك 
تـأزم النزاع الداخيل بني الصحفيني وإدارتهم. فقد اتهم اإلعالميون مسـؤوليهم بانتهاك 
حقهـم يف اإلرضاب بعدما تم إصدار الصحيفة منذ السـبت رغم توقفهم عن العمل. لكن 
اإلدارة ترفـض هذه االتهامات، وتؤكـد أن إرضاب الصحفيني ”غري رشعي“.وتعّد جريدة 
”الوطن“ الناطقة باللغة الفرنسـية من بني أبرز الصحف التي ظهرت بالجزائر يف مطلع 
تسـعينات القـرن املايض عقـب االنفتاح الديمقراطـي الذي تمخض عن أحـداث أكتوبر 
1988 عندما انتفض الشارع ضد نظام الحزب الواحد الذي كان عىل رأسه يومها الرئيس 
األسـبق الشـاذيل بـن جديد.والجريدة مهددة باإلغالق بعد 31 سـنة من الصدور بسـبب 
نزاع مع مديرية الرضائب أدى إىل تجميد الحسـابات البنكية للمؤسسة اإلعالمية، وكذلك 
نشـوب رصاع داخيل بـني الصحفيني واإلدارة.ودخل الرصاع بـني الصحفيني وإدارتهم يف 
دوامة زادت من تأزم الوضع، إذ يتهم الصحفيون مسؤوليهم بانتهاك حقهم يف اإلرضاب 
بعدما تم إصدار الصحيفة السـبت السـابع عرش من سـبتمرب رغـم توقفهم عن العمل. 
وقد أكد ممثلوهم بأن اإلدارة ”كرست“ اإلرضاب من خالل إصدار الجريدة و“فضلت لغة 

التحدي والعنف كوسيلة لتجاوز األزمة“.
ونـدد املكتـب النقابـي للرشكـة يف عريضـة بـ“الضغوطات وسياسـة التخويـف“ التي 
”تمارسـها اإلدارة“ عـىل بعـض املوظفني، متهما إياهـا بـ“تهديد املرضبـني عن العمل 

بفسخ عقودهم“.
وشـدد مدير النرش محمد الطاهر مسعودي عىل أن اإلدارة لم تمارس أي ضغوط عىل أي 
كان، متأمال بأن يشـهد النزاع مع مديرية الرضائب انفراجة األحد(اليوم) ، إذ من املقرر 
أن تصدر محكمة سـيدي محمد بالجزائر العاصمة حكمهـا النهائي يف القضية.وأضاف 
مسـعودي بـأن القانون ”يحمي العمال“، مشـريا إىل أن ”مال العمـال مضمون، وهو يف 
الحسـابات املجمـدة“، مضيفـا أن ”حركة اإلرضاب غـري رشعيـة“ ألن الصحفيني ”لم 
يحرتموا املهلة املحددة“ السـتئناف اإلرضاب.من جانبها أكدت سليمة تلمساني مسؤولة 
فـرع نقابـة الصحفيني الجزائريني يف جريدة ”الوطن“ أن العمـال لم يتلقوا رواتبهم منذ 
سبعة أشهر. وأكدت أيضا بأن ”القانون الجزائري يضمن رواتب املوظفني“، وأنه يف حال 
النزاع ال يمكن ”تجميدها أو حجزها“.وعّربت تلمسـاني عن استيائها من مماطلة إدارة 
”الوطن“ يف اللجوء إىل القضاء ألجل استعادة أموال الجريدة، وقالت إن اإلدارة ”قدمت هذا 
اإلجراء خمسـة أشهر بعد قرار تجميد حسـاباتها وبعد إرصار ومساعدة أعضاء املكتب 
النقابي“. وأضافت ”ينتابنا الشعور بأننا نواجه هذا الكابوس لوحدنا“.وتابعت تلمساني 
وهـي من أبرز وأقـدم صحفيي جريدة ”الوطن“ أن مهمة ”إيجاد الحلول تعود إىل مالكي 
الجريدة (وعددهم نحو 20 غالبيتهم صحفيون) وليس العمال“.وأمام هذا الوضع املتأزم 
واملسـتمر، يتخوف كثريون يف الجزائـر من أن تتوقف ”الوطن“ عن الصـدور نهائيا كما 
حصل لصحيفة ”ليربتيه“ قبل خمسـة أشهر.وبالنسبة إىل سليمة تلمساني فإن الرشكة 
تملـك من اإلمكانيات ما يكفيها لـ“العودة بشـكل أرسع وأقوى“ إىل السـاحة اإلعالمية 
الجزائريـة. لكنها تطالب بمراجعة جذرية لطريقة إدارة املؤسسـة، قائلة إن ”املشـكلة 
األساسية هي أن املسؤولني فشلوا يف تكييف وضع الجريدة مع عرص الرقمنة“.ويف الواقع 
منـذ عام 2014 دفعـت ”الوطن“ ثمن حملتها ضـد الوالية الرابعـة لبوتفليقة، وحرمت 
الصحيفـة من إعالنات الدولة. ومع اسـتقالة بوتفليقة يف ربيـع 2019، عادت اإلعالنات 
الحكومية إىل الصحيفة. لكن ذلك لم يدم طويال، فقد حسم مقال تحدث عن قضايا فساد 
ألبناء قائد الجيش السـابق أحمد قايد صالح مصري الصحيفة.وبعد سـنوات من انفتاح 
املشهد اإلعالمي عىل القطاع الخاص يف نهاية الثمانينات شهدت الجزائر اختفاء عناوين 
كبرية غالبيتها باللغة الفرنسـية مثل ”لوماتان“ و“التريبون“ و“الناسيون“ األسبوعية 
عىل مدى األعوام العرشين املاضية، بسـبب نقـص يف عائدات اإلعالنات التي تتحكم فيها 
الدولة أو انخفاض يف مبيعاتها بسبب الثورة اإللكرتونية التي مست قطاع اإلعالم كذلك.

ولم تعد غرف األخبار يف الجزائر اليوم تحتسـب عدد العناوين التي تختفي، دون أن يثري 
ذلك أدنى تعاطف.

مدريد/ متابعة الزوراء:

 قضت املحكمة اإلقليمية لربشلونة بإسبانيا 

بإدانة صحيفة ”إل مونـدو“، والحكم عليها 

بـأداء يورو رمـزي لرشكة أنشـأها مغاربة، 

وذلـك عىل خلفيـة تقرير نرشتـه الصحيفة 

قبل نحو ثالث سنوات، ادعت فيه أن الرشكة 

املعنيـة تعمـل لصالـح املغرب. كمـا طالبت 

املحكمـة الصحيفـة بسـحب الخـرب ونـرش 

خـرب جديـد يفند ذلـك ورقيا وعـىل موقعها 

اإللكرتوني.

واعتربت املحكمة اإلقليمية لربشـلونة، التي 

أصدرت الحكـم، أن جزءا مـن املعلومات قد 

تم تحريفه وُكتب بنربة ال تتوافق مع الحياد، 

كما وصفـت االتهامات الواردة يف املقال، من 

قبيل ”رشكات شـبحية أو وهمية، أو غطاء 

لغسـيل األموال، ومركز للتجسس أو الفساد 

واالشـتباه يف الفواتـري التـي تـم إصدارها“، 

اتهامات ”خطرية“، مشرية يف الوقت ذاته إىل 

أن ”الصحـايف ملزم، يف الحـاالت التي قد يتم 

فيهـا املسـاس بافرتاض الـرباءة، بالرصامة 

وليـس  املقدمـة  املعلومـات  يف  الشـديدة 

مسـموحا لـه تعديـل البيانات التـي حصل 

عليهـا من املصـادر“، مضيفة أنـه خالفا ملا 

ورد يف املقـال، فـإن هـذه القضيـة ”لم تكن 

معروضة عـىل القضاء أو قيـد التحقيق من 

طرف محكمة”.

ديجيتـال“  ”إلكونفيدونسـيال  وذكـرت 

اإلسبانية أن تقرير ”إل موندو“ الذي نرش يف 

يونيو 2019، معنونا بـ“الشاشة النسائية.. 

ألعمال الجواسيس املغاربة يف إسبانيا“، زعم 

”توّرط مغاربة يف إسبانيا، وبالضبط يف إقليم 

كتالونيا يف التجسـس لصالح املديرية العامة 

للدراسـات واملسـتندات (الدجيـد) وتحويل 

إىل  الدينيـة  للجمعيـات  مخّصصـة  أمـوال 

حسـابات رشكات وهمية عرب زوجات ثالثة 

مغاربـة، من بينهن زوجـة عبدالله بوصوف 

األمني العام ملجلـس الجالية املغربية املقيمة 

بالخارج“.

واتهـم التقريـر وكالـة أسـفار يف (ماتارو) 

بربشـلونة بأنها ”وهمية“ وجرى إنشـاؤها 

بغرض غسيل األموال، مع حديثه عن إصدار 

فواتري مزورة بقيمـة تناهز 50 ألف يورو يف 

اليـوم ذاتـه. وأرفقت ”إل مونـدو“ تقريرها 

بصـورة للمقـر الـذي تقع فيـه الرشكة مع 

شعارها.

وقالت ”إلكونفيدونسيال“ إن وكالة األسفار 

ردت بالتنديـد بــ“إل مونـدو“ ومحررهـا، 

وأن  باطلـة،  االتهامـات  أن  عـىل  مشـددة 

كونهـا رشكـة وهميـة  الترصيحـات عـن 

”كاذبة“، وتنتهك رشفها وسمعتها.

وقـال عبدالله بوصوف األمـني العام ملجلس 

الجالية املغربية املقيمة بالخارج أحد أطراف 

القضية ضـد صحيفة ”إل مونـدو“، إن هذا 

املقال ”ُكتب بخلفية لها عالقة بالتشـنجات 

يف العالقات املغربية – اإلسـبانية آنذاك، وهو 

مـا دفع بمجموعة من الصحافيني اإلسـبان 

الذين يعـادون املغرب، ومازالوا، إىل مهاجمة 

املغرب ورمـوزه، من بينهـم العاهل املغربي 

امللك محمد السـادس، عرب مقاالتهم“، داعيا 

يف هـذا السـياق إىل ”تمحيـص مـا ُينـرش يف 

الصحافـة األجنبيـة قبل ترجمتـه ونرشه يف 

الصحف املغربية“.

الرباط / متابعة الزوراء:
عقـدت الجمعية الوطنيـة لإلعـالم والنارشين، 
بالـدار البيضاء، جمعها العـام العادي، بحضور 
أكثر من 80 مؤسسـة إعالميـة وصحفية تمثل 
مختلف وسـائل اإلعـالم من الصحافـة املكتوبة 
واإللكرتونية والصحافة الجهوية، وكذا اإلذاعات 

الخاصة.
وأوضحـت الجمعية الوطنية لإلعالم والنارشين، 
يف بـالغ لهـا، أن جـدول أعمـال هـذا االجتمـاع 
تضمـن تقديم التقريرين األدبي واملايل للجمعية، 
ومناقشة العديد من القضايا املرتبطة بالتحديات 

التي تواجه القطاع.
الزهـراء  فاطمـة  أن  ذاتـه  املصـدر  وأضـاف 
الورياغـيل، مستشـارة عضو املكتـب التنفيذي 
للجمعيـة، افتتحت أشـغال هـذا االجتماع الهام 
بتوجيه كلمـة ترحيبية للجمهور، موردة بعدها 
أن إدريـس شـحتان، رئيـس الجمعيـة الوطنية 
لإلعـالم والنارشيـن، أبـان منـذ انتخابـه عـن 
”التزامـه القـوي والصارم يف مـا يخص اإلرساع 
يف تحقيـق األهداف التي تضطلـع بها الجمعية، 
والتي تسـهر عىل تحسـني وضعية هـذا القطاع 

املهم واالسرتاتيجي للمغرب“.
من جانبه، أكد إدريس شـحتان، رئيس الجمعية 
”املكتـب  أن  والنارشيـن،  لإلعـالم  الوطنيـة 
التنفيـذي لديه اآلن رؤية واضحة للغاية تتماىش 
مع توقعـات وانتظـارات املؤسسـات اإلعالمية 
والصحافيني“، مضيفا أن ”القطاع لم يعد اليوم 
بحاجة إىل الدعم، ونحن ال نطلب املساعدة، نحن 
بحاجـة إىل معرفـة أن قطاعنا يسـاهم يف خلق 

الثروة، وأنه قادر عىل دعم ومواكبة االستثمار“.
وقال شـحتان يف السـياق ذاته: ”يجب أن نعمل 
عـىل تطويـر مؤسسـات ومنابر إعالميـة قوية 
قادرة عىل خلق تأثري إشـعاعي عـىل الصعيدين 
الوطني والدويل، ال سيما وأن بلدنا املغرب يواجه 
اليـوم العديـد من األعـداء، لذلك يجـب أن تتحد 
جميع مؤسسـاتنا اإلعالمية ملواجهة هذا العداء 
األجنبـي ضـد اململكة، ونحـن مطالبـون أيضا 
بدعم قضية الدولة دون قيد أو رشط، واعتبارها 

أولوية عليا ومطلقة“.
وأوضح البالغ أن إدريس شحتان قام باستعراض 
جميع انتظـارات وتطلعات الجمعية، بما يف ذلك 
أهميـة الرتكيز عـىل اآلليات القانونية املناسـبة 
لتطويـر قطاع الصحافة والحفاظ عىل إنجازاته 
يف انسـجام تام مع الوزارة الوصية واملؤسسات 

األخرى املعنية.
وأشـار إىل أن ”الجمعيـة تربط عالقـات تعاون 
مـع أعضـاء مجموعة مـن األحزاب ومـع نواب 
برملانيني، كما أنها بصدد وضع اللمسات األخرية 
الرضوريـة قبـل إنهـاء مـرشوع قانون سـيتم 
إرسـاله قريبـا وبكيفيـة مبـارشة إىل الجهـات 
املعنية، سـيتضمن مسـألة الحـد األدنى ألجور 
الصحافيـني الذي يجب أن ُيحـدد يف صايف 7500 
درهم شـهرًيا“، موردا أن الجمعية تعتزم اقتناء 

مقر جديد لها.
وأوضح البالغ أنه تم خالل أشـغال الجمع العام 
العـادي للجمعيـة الوطنية لإلعـالم والنارشين، 
تقديم التقرير األدبي، كاشفا أن الجمعية عقدت 
مـا ال يقل عـن 20 اجتماعا خالل الـ12 شـهرا 

املاضية.
ومـن بـني محـاور النقـاش الرئيسـية التي تم 
التطـرق إليهـا خـالل هـذه اللقـاءات، ”أهمية 
مواصلـة األشـغال واإلنجـازات املختلفـة التـي 
بدأتهـا الهيئات السـابقة، باإلضافـة إىل مواكبة 
االستثمارات املقدمة لفائدة املؤسسات اإلعالمية 
مـن قبـل الـوزارة الوصية، مـع رضورة إصالح 
القانـون رقم 90/13 املتعلـق باملجلس الوطني 
للصحافـة، والقانون 13/88 املتعلق بالصحافة 
التنفيـذ،  قيـد  املشـاريع  بـني  والنرش“.ومـن 
”استمرارية الجهود االستثمارية املبذولة، وكذلك 
فتـح فـروع جديـدة للجمعيـة يف جميـع أنحاء 
اململكـة، باإلضافـة إىل دعم الصحافـة للقضايا 
الوطنية الكربى، وتسجيل عالمة تجارية جديدة 
تتعلـق بـ(التجمع املهني واالقتصادي للنارشين 

الجهويني)، وكذا تنظيم دورات تكوينية لصالح 
املؤسسـات الصحفية ومهنيي القطاع، وأهمية 
مواجهـة اإلشـكالية املرتبطـة بعمالقـة الويب 
ممثـيل  مـع  العالقـات  تكثيـف  وكـذا   ،GAFA
األحـزاب السياسـية، والرفـع مـن الـرشاكات 
املربمة مع مؤسسـات ورشكات أخرى تنشط يف 
جميع القطاعات، وعقد اجتماعات مستمرة مع 
أعضـاء نقابة الصحفيني، ثـم الحاجة امللحة إىل 

توفر الجمعية عىل مقر عمل جديد…“.
يشـار إىل أنـه تمـت املوافقـة باإلجمـاع عـىل 
التقريرين األدبي واملايل من قبل أعضاء الجمعية 
الوطنيـة لإلعـالم والنارشيـن الحارضين يف هذا 
الجمـع العام العـادي، الذيـن جـددوا ثقتهم يف 
الرئيس إدريس شـحتان لسـهره عـىل القضايا 

الراهنة املرتبطة بالقطاع.
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 قراءة /عبد الكريم عيىس:

ابتداًء، يحيلنا كتاب(سري حياة كتاب 

عامليون، للمرتجم باسـم العودة) اىل 

واحـدة من بـني اهم اسـرتاتيجيات 

نقـل  الرتجمـة  ان  الرتجمـة وهـي 

لساني ـــ ثقايف ،اي انها تلعب دوراً 

ناقال للتجارب االنسـانية والثقافات 

عرب ثنائية اللغة ، املنقول منها او ما 

تسمى باللغة املصدر اىل اللغة الهدف 

املنقول اليهـا.. فالثقافة يف النموذج 

املقـرتح هي بنية تحتيـة لهذا النقل 

الثنائي .

يأخذنـا الكتاب بطريقـة ممتعة اىل 

الحقائـق املجهولة عن  استكشـاف 

مقاطع زمنية مـن حياة املبدعني يف 

شـتى االجناس االدبية.. إذ يسهم يف 

تحريك مشاعر املتلقي نحو املكاشفة 

ومحاسبة النفس.. وقد حاول املرتجم 

( باسـم العـودة ) انتقـاء االحـداث 

وترتيبهـا  الحقيقـة  واملعلومـات 

وتعضيدهـا بطريقـة شـيقة وفنية 

دون تزييـف الحقائق. كمـا تميزت 

مواد الكتـاب بالرتكيز عىل املحطات 

الرئيسـية يف حياة االدبـاء والُكّتاب. 

فاتسـمت بالتحري التاريخ ، والرسد 

املمتع لحياتهم الشـخصية وما فيها 

اثارهم  مـن خصوصيـات واقتفـاء 

واحاسيسهم..  افكارهم  ومسـارات 

أي انهـا تجري جنبا بجنب اىل جانب 

التاريـخ فقـد تحـدث عـن هـؤالء 

املشـاهري منـذ والدتهـم و مراحـل 

نموهـم ومراحل حياتهـم التعليمية 

والرتبوية اىل نهايـة حياتهم.. فضال 

عن ذلك ، اتسـمت بلفـت االنظار اىل 

عالقـة الّسـري الذاتية لهـذه النخبة 

باملجتمع واتصـال اعمالهم املحيطة 

بهم واالنعـكاس منهـا والتأثر بها ، 

راسـما صورة واضحة لهم مدعومة 

بالوثائق و الشواهد التاريخية.. ولم 

يقترص عىل الرتجمة الحرفية لهؤالء 

االدباء والكتاب ، بل تناولت الجوانب 

االجتماعية والسياسـية والنفسـية 

والثقافية وحتى االقتصادية . 

وجـاءت صياغتهـا بأسـلوب ادبـي 

سلس ومرتابط وقادر يف نقل محتوى 

وافيـا عـن تاريخ  الشـخصيات عىل 

الرغـم مـن حصـول هـدم هنـا او 

هنـاك او اخفـاق يف توظيف الروابط 

الجمل  والعبـارات االنتقالية لسـبك 

وتنشـيط قدراتها التوصيلية ، فضال 

عـن حصـول خسـارات ومفقودات 

يمكن تعويضها وفقا آللية السـماح 

واالضافـة.  التخمـني  يف  للمرتجـم 

العـودة)  (باسـم  املرتجـم  واعتمـد 

الرتجمـة  توظيـف  اسـرتاتيجية 

التلخيصيـة بإيجـاز مركـز حافـل 

بإظهار التجـارب والخربات املتنوعة 

بأسلوب زاخر بجماليات  والخصبة، 

الحيـاة  وبـث  والتقسـيم  العـرض 

والحركة يف تصوير الوقائع وسمات 

بالخيـال  مسـتعينا   ، الشـخصيات 

االدبي لربط اجزاء السرية واملحطات 

االبداعيـة االكثـر اهمية فاسـتطاع 

ان يرتب االحـداث واملواقف بصياغة 

ادبية موفقة، ممـا يجعله موفقا اىل 

حد كبري يف بناء جسور من الثقة بني 

املؤلف والقارئ ، متجردا من العالقة 

العاطفية. 

وجاد انتقاء املعلومات بتمرحل عميل 

يكشـف عن  اظهار مديـات التطور 

االبداعي لكل فرتة زمنية يف حياتهم.. 

اىل جانـب ذلك التقط  املعلومات التي 

تكشـف عـن تطـور ذائقـة التلقي 

املتزامنة مع تطور املستوى االبداعي 

لألعمال االدبية واملرسحية وغريها.. 

يف معـرض ترجمـة سـرية الشـارع 

وكاتـب الدرامـا (بنيامني جونسـن 

عملـني  ان  يـورد   ،(1572-1637  ،

مـن دراما املأسـاة لديه قـد اخفقتا 

يف اثـارة اعجـاب مشـاهدي عـرص 

النهضة بشكل كبري، ص18، يف حني 

يورد تفاعـل الجمهور مع مرسحية 

(املرأة الصامتة) اىل حد انهم رفضوا 

التصفيـق اي بمعنى بقوا صامتني ، 

ص20 .

وتكشف املعلومات املنتخبة بقصدية 

وعنايـة فائقـة، ايضا، عـن حضور 

الوعـي التاريخـي للُكّتـاب يف اثـارة 

الوعي الجماهريي ملواجهة مسـاوئ 

السـلطة كما يف مرسحيـة ( جزيرة 

 ( جونسـن  لـ(بنيامـني   ( الـكالب 

ويـورد ايضـا اهمية دور املؤسسـة 

الحكومية يف احتضان األبداع واثرها 

يف حريـة الوعي لدى الكاتـب ايجابا 

او سـلبا . عالوة عىل ذلك تكشف لنا 

معلومـات هـذه السـري عـن تصدي 

هـؤالء املبدعني اىل ترجمـة املنجزات 

االبداعيـة مـن الرسديات واالشـعار 

الكالسيكية اليونانية التي اسهمت يف 

رفد واثراء انتاج الكالسيكية الجديدة 

بشـتى املنجزات املعرفيـة والثقافية 

عرب اسـرتاتيجية االخـذ والعطاء ملد 

الثقايف  الجسـور املعرفية والتالقـح 

والفكري الذي نتج عن اثراء وتغذية 

الفكـر الغربي وبناء االنسـان وخلق 

املياديـن..  كل  يف  جديـدة  نهضـة 

اىل  ترجماتـه  مخرجـات  وتفـيض 

تبادلية تأثريية املبدع كفرد واملجتمع 

بشتى رشائحه و املوقف من السلطة 

والدين والكنيسة. ويورد ، كذلك ، اثر 

الثورات يف انطالقات ادبية ومعرفية 

وابداعيـة ومـا يحصل مـن تغيري يف 

تطـور االجنـاس االدبيـة شـكال و 

مضمونـا، بـأداء مغايـر لألسـاليب 

التقليدية ، واالنتقال بها من الوصيفة 

واالكثـر  املتحركـة  اىل  السـاكنة  او 

عمقا وحيوية وما تحمله من فسحه 

ايحائية ونبوئية تسـترشف القادم ، 

والسري الحثيث من الثابت اىل املتحول 

بخط تصاعدي . فعىل سـبيل املثال ، 

ان الشـاعر( صامويل تايلر  كولريج 

، 1834-1772) قـد الهم جيال رائعا 

من الُكّتاب، وجذب رعاية التقدميني 

من الطبقة الوسـطى الصاعدة ، ص 
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 ويف هـذا الكتـاب ، حـذرت بقصدية 

واعيـة مـوارد االنفتـاح عـىل علوم 

املعارف وعلوم االنسان كعلم النفس 

واالجتمـاع واالقتصـاد و السياسـة 

والفلسـفة واثرها يف التحوالت للبنى 

التحتيـة والفوقية وبناء االنسـان.. 

وينقـل هـذا الكتـاب اهميـة موارد 

االهتمام برتحيل االساطري واملوروث  

الشـعبي و الفولكلـوري والحكواتي  

واسـتلهامه  واثـره يف اغنـاء املنجز 

املنتقـاة  املـوارد  ومـن  االدبـي.. 

بقصديـة واعية من املرتجم (باسـم 

العودة) هـي لفت انتبـاه املتلقي اىل 

اسرتاتيجية حضور الوعي التاريخي 

للمبـدع يف تصالح االنسـان مع ذاته 

ومع مجتمعه وارسـاء ثقافة السلم 

املجتمعي وقواعد التحاور االيجابي، 

فشجع (هنري ودزورث لونك فيللو) 

عام 1860 املؤيدين إلبطال االسرتقاق 

وكانـت له امنية هي تحقيق التوافق 

بـني الواليـات الشـمالية والجنوبية 

االهليـة..  االمريكيـة  الحـرب  بعـد 

اضافة اىل ذلك، من بني اسرتاتيجيات 

التوقـف  هـي  املعلومـات  انتخـاب 

عنـد املحطـات االكثـر ابداعـا لـدى 

الكاتب. ففي سرية الكاتب (افيودور 

يلفت  ديستوفسكي،1812-1881)، 

انتباهنا اىل اكثر اعماله نضجا وعمقا 

هي رواية (االخوة كارامازوف). 

ففي هـذه الرواية قد تجسـد رصاع 

شـخصيات االخوة (ديمـرتي) الذي 

يمثل الشـهوة و(ايفـان) الذي يمثل 

العقـل و(اليوشـا او الكـيس) الـذي 

يمثل الدين.

كل  تحتشـد  الثالـوث  هـذا  ويف 

ارهاصـات الحيـاة البرشيـة وقدرة 

دستوفسـكي الهائلة عـىل النفاذ اىل 

اعماق الشخصية االنسانية .

وعـىل الرغم مـن ان الُكّتاب، هنا، قد 

خرجوا مـن رحم الكنيسـة إال انهم 

لـم يقتـرصوا عـىل تمثـل التعاليـم 

الطقوسية الدينية التقليدية ،حسب، 

بل شحذوا افكارهم بقراءات متنوعة 

لعلـوم االنسـان والفلسـفة والفكر 

االنساني، ما جعلهم يطلقون العنان 

ألفكارهم يف نقد السـلوك االستغاليل 

الدنيوي الذي ال يمت بصلة اىل جوهر 

التعاليم االلهية.      

قـد حـاول  املرتجـم  فـإن  واخـريا، 

جاهدا انتقاء املعلومـات وتجميعها 

حول بؤرة مركزيـة جمعت الوصف 

والتحليل والحضور االشاري والداليل 

متماهيـة  لتتموضـع  ترحيليهـا  يف 

ومتحايثـة مـع بيئته السوسـيوــ 

ثقافية . 

*صـدر كتـاب (سـري حيـاة ُكّتـاب 

العـودة)  باسـم  ترجمـة  عامليـون، 

عن دار الورشـة الثقافيـة للطباعة 

والنـرش والتوزيـع ،بغـداد، شـارع 

املتنبي، سنة:2021، وهو من الحجم 

املتوسط ويقع يف 171 صفحة .

www.alzawraapaper.com

ثقافية

NNNlbn◊@¿@Ô€Îaán€a@bÁäÏõy@pbÌáflÎ@ÚvË‰‡æa@ÚÓˆb‘n„¸a

ÒÜÏ»€a@·ébi@·u6‡‹€@CÊÏÓæb«@lbn◊@ÒbÓy@7éD

أسماء الجمييل

الوصول للمجتمع بكل طبقاته 

يحتـاج اىل  إتقـان كل عنـارص 

ومكونات النـص األدبي وتأتي 

اللغـة يف املصاف األول الذي من 

خاللها يكون التواصل مرنا بني 

الكاتـب والقـارئ. ومـن خالل 

ذلك  يسـتطع اخـرتاق العقول 

والقلوب مًعا.

املجهـول) مجموعـة  (جـاري 

العراقـي  للقـاص  قصصيـة 

امليـاح“  هـادي  البـرصي“ 

واملتضمنـة (25) قصـة بواقع 

قصـص قصرية وقصـرية جًدا، 

بعدد 116 صفحة.

 امليـاح قـاص ينفـرد بصفـة 

البساطة يف استخدامه للسياق 

اللغـوي النـيص الفصيح وغري 

عـن  يكشـف  والـذي  املنمـق 

مكثـف،  وتركيـز  داليل  عمـق 

القصصيـة  النصـوص  كل  يف 

للمجموعة.. هذا القاص سـبق 

أن قـرأت له مجموعة قصصية 

ايًضـا كانـت بعنـوان( حينما 

تتنفس األشـياء) وله منجزات 

ارواح  مجموعـة  مثـل  أخـرى 

هالميـة ، ومجموعتـه االخرية 

التي نحن بصددها.

املياح متمكن جـًدا من طريقة 

الرسد املبارش الذي يعترب مهنة 

شـاقة وكٌل يحرتفهـا بشـكل 

القصصيـة  امليـزة  مختلـف، 

الحديـث  عرصنـا  يف  الحاليـة 

للقصـة القصرية هـي العناية 

بالبدايـات، أي بدايـة القصص 

يتوجب أن تكون بمثابة شوكة 

تخـرتق ذهـن املتلقي تشـعره 

باآلتي بعدها من حدث ونهاية. 

ينتقـى  املّيـاح  أن  املالحـظ 

عناويـن أغلب قصصـه يف هذه 

املجموعـة من وحـي القصص 

ومضمونها.

الرسد  القاص بسالسـة  يتفرد 

الـرسد  طريقـة  السـتخدامه 

بالسـهل املمتنـع الـذي يعنـي 

اللغة وعمق املضمون،  بساطة 

فكانـت قصصـه عبـارة عـن 

صـور ثالثيـة األبعـاد معلقـة 

عىل الجـدران كلمـا تفحصتها 

اكتشفت شيًئا جديًدا فيها.

يف املجموعة هذه والذي شـّدني 

ذكره أن املياح بجهٍد يحسب له 

أضاف ملسة قصصية قد تكون 

ليست بجديدة عىل عالم القصة 

القصرية لكنها مستحدثة، فبها 

خفـف وطـأة حفظ األسـماء 

املتلقـي وذلك باسـتخدام  لدّى 

الرتميـز بالحـروف عوًضا عن 

أسـماء الشـخصيات البطولية 

يف مجموعتـه مثـال عىل ذلك يف 

قصة ”إدمـان“ ص 13 (( بعد 

ما تخىل ”س“ عن رشب الخمر 

لجأ إىل رشاب التوسـريام بديًال 

له... ))

فـكان البطل هنا يكنى باسـم 

حـروف  بأحـد  ترميـزًا  ”س“ 

األبجدية، وكانت هذه هي بداية 

للقصة املذكورة اعاله

وايًضـا يف القصـة ذاتهـا، (( يف 

”س“  كان  األخـرية  صحوتـه 

عىل درايـة تامـة بالبديل الذي 

يتعاطاه...)).

كمـا وقد ذكـر الرتميز يف قصة 

(جـاري املجهول) عنـوان هذه 

املجموعة (( بينما راح السـيد. 

”أ،أ“  الشـخصية املجهولة لدى 

أهايل القرية...) ص 19

يف  مهمـاً  دوراً  للمّيـاح  كان 

يف  العلمـي  التبطـني  عمليـة 

مجموعتـه هذه والذي تجسـد 

(جـاري  ذاتهـا  القصـة  يف 

املجهـول) وبذلـك فهو ينشـئ 

لنـا جيـل قـارئ وواعـي أدبًيا 

وعلمًيا بالبحـث عن املعلومات 

املندسـة يف جيوب القصص، إذ 

أنه جعل بطـل قصته يتقمص 

دور العالم الفيزيائي املعروف( 

ألربت آينشـتاين) وكان الحوار 

الدائر يف القصـة حول النظرية 

النسبية.

باإلضافـة إىل انه اعطـى الدور 

الشخصية  بتقمص  للحيوانات 

البرشيـة، لكنها يف األصل تبقى 

شخصيات برشية، كما يف قصة 

(ثقة عميـاء) ص 25.. (( بعد 

ثالثة أشـهر ظلت صورة البطة 

ترتاءى له فجر كل يوم...)).

(شـهرزاد  قصـة  يف  وايًضـا 

أخرى) ص31 ((ولم يسـتطيع 

الببغـاء أن يتمالك نفسـه وأن 

يغلق فمه...)).

الـرسد  يف  املشـاعر  تركيـب 

القصيص يحتاج حبكة وحنكة 

قد تدرب عليها الكاتب القاص. 

باسـتخدامه  ذلـك  يف  فأبـدع 

مشـاعر الخـوف بداية لقصة( 

ردة فعل امـرأة) ص 35، بعيًدا 

عـن الرتابـة املعتادة وهـذا ما 

يميزه عن اقرانـه ((عند حلول 

الظـالم سـمعْت اصواًتا غريبة 

يف رشفة املنزل وشعرْت بحركة 

غـري اعتياديـة، اندفعـْت نحو 

النافـذة تتطلع عن قـرب......

إلخ)).

ان يجسد الكاتب معاناة الكاتب 

يف قصصـه فهذه ثيمة حسـنة 

تحسـب لـه ضمـن رسدياتـه، 

باإلضافـة إىل انـه امـرًا ملفت، 

ويستحق الوقوف عنده يف قصة 

كان  ص41،  النـارش)  (مـوت 

مضمونها واقعيا بحتا.

الرضبـة الرسديـة يف مجموعة 

املياح (جاري املجهول) تضمني 

شـكل  عـىل  الـرسدي  الحـوار 

رسـائل أدبيـة ورقيـة، جسـد 

ذلك يف قصة (رسـالة من لص) 

ص53.

كان املياح فعاًال يف توثيق حقبة 

زمنيـة مزعجـة كادت تقرض 

البرشيـة مـن عىل وجـه الكرة 

األرضيـة، ” وبـاء كورونـا“ يف 

قصـة (هاجـس اإلصابة) ص 

.63

امتازت قصصـه القصرية جًدا 

واملوثقـة يف الصفحات األخرية 

بتنويـع مواضيعهـا الواقعيـة 

وعناوينها املقطعة التي توحي 

إىل دالالت عميقة، مثل عناوين 

(الكرمـ...ة) و(ت...َنمر).

باعتقـادي الشـخيص وكونـي 

وال  طبيعيـا  متلقيـا  شـخصا 

اقـول قارئا نهما فإن السـلبية 

املجموعـة  هـذه  راودت  التـي 

النهايـات املبهمة لقصص  هو 

امليـاح، هـو معنـى وتضمـني 

خاص بالكاتب ويعزى تفسـري 

ذلـك له، وهـي دعـوة للمتلقي 

أن يفرس ويسـتنتج ويشـارك 

بإيجاد نهايـات حقيقية، وهذا 

امـٌر ممتـاز لكـن ليسـت كل 

طبقات املجتمع تستطيع ذلك، 

فلكل مسـتواه الثقايف يف التلقي 

بـكل انواعـه، مـا يجعل بعض 

القراء ينفرون من عدم فهمهم 

للنهاية وربما لـن يكمل قراءة 

القصص الالحقة.

وهذا األمر لن ينقص من حسن 

املجموعـة كـون  إفـادة هـذه 

القصـص املوثقة فيها من قلب 

املجتمع.

علوان السلمان
النـص الـرسدي القصري جدا من التشـكيالت 
واملحتـوى  (الشـكل  فيهـا  التـي  الجماليـة 
االدبـي) عـىل  الخلـق  مندمجـان يف عمليـة 
حد تعبـري هربرت ريـد... اضافـة اىل تميزها 
بالصور املموسقة التي تستفز الذاكرة وتحرك 
خزينهـا املعريف مـن اجل اسـتنطاق ما خلف 
ألفاظها ومشـاهدها والكشف عن عنارصها 
(العاطفـة/ الفكرة/ الخيال/ االسـلوب..)..

وباسـتحضار املجموعة القصصية (رصاص 
القلم) بنصوصها القصرية جدا التي نسـجت 
عبداللـه  القـاص  منتجهـا  انامـل  عواملهـا 
امليايل.. واسـهمت دار امـل الجديدة يف نرشها 
عـىل  تأسيسـا  كونهـا  وانتشـارها/2017.. 
االضاءة  الخالقة لفن متسـع الرؤى.. موجز 
العبـارة.. متجاوز املبنـى واملعنى انطالقا من 
قول النفـري الصـويف (كلما ضاقـت العبارة 
اتسـعت الرؤيا) للتعبري عن لحظة شـعورية 
خالقـة لحقلها الداليل وااليحائـي.. ابتداًء من 

االيقونة العنوانية والعالمة السيميائية الدالة 
بفونيميها املشـكالن لجملة اسـمية مضافة 
حذف احد اركانها االشـارية (هذا) كما نرى..

(تعـود عـىل تمثيـل دور امللك..جاءتـه برقية 
مسـتعجلة من بالد العم سام بتبادل االدوار..

الجنـدي الذي كان يف الظل رصخ بوجهه:كش 
ملـك..)..ص20، فالخطـاب الرسدي يشـكل 
نسـقا جماليـا بتوظيـف لغـة ال تنحـرص يف 
اللفظ بل يف الفعل الرسدي الذي يجسد الحالة 
السـايكولوجية يف تعاطـي مفـردات الحيـاة 
اليومية، فضال عن ان املنتج(السارد)  يوظف 
الحواس كرموز استعارية واداة بنائية مؤثرة 
يف التشـكيل النيص..ابتـداًء مـن االسـتهالل 
الرتكيب الدرامي القائـم عىل الفعل الدال عىل 
الحركة(تعـود) الكاشـف عن مناجـاة ذاتية 
مكثفـة الداللة باسـتخدام تقنية االسـتعارة 
للتعبـري عـن مضمـار نفـيس لـذات متوترة 
نفسـيا.. (ذات صباح خرج وحده بمظاهرة..

قطـع الطريق..وقـف وسـط الشارع..شـتم 

السلطة ورأس النظام.. طوقته قوات مكافحة 
الشـغب.. صوب مسدسـه اىل راسه..سـمعوا 
صوت اطالقات نارية.. مسـاء عرض التلفاز 
الحادثة يف برنامج(الكامريا الخفية)..ص26، 
فالسـارد يحاول ايقاظ الواقع بأسلوب بنائي  
يخاطب الوجـدان ويثري االحاسـيس وينبش 
الذاكـرة عرب صـور مكثفـة ورمزيـة لفظية 
مع انسـياب متدفق ملشـاهده الدائمة التخلق 
بحكـم طاقتها املكتنـزة بديناميتها واملتوالدة 
يف ذاتيتها النصية املحققة للمعاني املعربة عن 
مواقف انسـانية.. بمجمل دالالتها الكاشـفة 
عـن الحالة الشـعورية والنفسـية بأسـلوب 
والسـياق  يتداخـل  داليل،  وعمـق  دينامـي، 
املجتمعي بقـدرة تعبريية مختزلـة لرتاكيبها 
الجمليـة التي تسـتنطق اللحظة الشـعورية 
انسـانية..  مضامـني  جنباتهـا  يف  الحاملـة 
يوظفهـا  التـي  االلفـاظ  لكنـه  ادراك  مـع 
املنتج(السـارد) يف نسـيجه البنائـي املتميـز 
بالحبكـة الرسديـة والتكثيـف الجميل وصور 

مكتنزة بدالالتهـا الفنية والجمالية الجاذبة..
مـع رضبة اسـلوبية ادهاشـية... (اغاظتني 
قطتي البيضاء بموائها املتواصل.. تتجاهلني 
كلمـا صوبت نظراتـي الحادة عليها..تشـيح 
بوجههـا عنـي وترنـو نحـو الهـر االسـود..

ينتظران الفرصة الرواء ظمئهما..تبتسم لهما 
زوجتـي وتجذبني اىل غرفة النوم..) صء43..
فالخطـاب الـرسدي يشـكل نسـقا جماليـا 
بتوظيف لغـة ال تنحرص يف اللفظ بل يف الفعل 
الرسدي الذي يجسـد الحالة السـايكولوجية 
يف تعاطـي مفـردات الحيـاة اليومية..(طلب 
االنضمـام اىل جمعية الحب العـذري.. رفض 
الطلـب بعـد املداولـة.. شـهد عليهمـا القمر 
ونجمتان.. عندها قررا ان يقضيا ليلة الجمعة 
يف قاعـة مغلقـة..) ص77، فالنـص بمجمل 
دالالته يعكس الحالة النفسـية والشـعورية 
بعمق داليل يتداخل والسـياق الجمعي بقدرته 
التعبريية املختزلة لرتاكيبها الجملية املرتجمة 
ملشاعر واحاسيس املنتج (السارد) وانفعاالته 

ببناء درامي وحـوار منولوجي ذاتي.. اضافة 
اىل انـه ينتقي مفرداته البعيـدة عن الضبابية  
من الواقـع االجتماعي فيمنـح متلقيه متعة 
الـرسد ولذتـه من جهـة ومنفعتـه الجمالية 
املتسـائلة واملحركة للذاكرة من جهة اخرى.. 
وهـو يسـجل لحظاتـه املؤنسـنة للطبيعـة 
ومكوناتهـا.. وبذلـك قـدم اسـارد  نصوصـا 
تتنفس نبض الحياة بموجوداتها..مع مواكبة 
الواقـع االنسـاني بلغـة متكئة عىل املشـاهد 
املشـبعة بالداللـة املوحية باجوائهـا املحركة 
للحواس الشـعورية.. وهي تشـكل شكال من 
اشـكال االنزيـاح الرسدي الناجـم عن موقف 
انفعايل  يباغت املسـتهلك (املتلقي) بمشاهده 
التي تكشـف عن عمق داليل يجعـل من اللغة 
فكرا واملرئي تخيال.. كون السـارد يشـتغل يف 
بناء نصه عىل السـريورة الزمنيـة املبنية عىل 
الفعل من اجـل الترسيع الرسدي.. مع جنوح 
اىل الرتكيـز وااليجاز بسـياق مقـرتن بحركة 
الحياة..لخلـق نـص يمتلـك قـدرة الحضـور 

باعتمـاد  والجماليـة  التعبرييـة  بإمكاناتـه 
خطـاب حداثـوي منسـجم والعرص(عـرص 

البنيـوي  الرسعـة) عـىل املسـتوى الشـكيل 
واملوضوعي.
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رّبما الشاعُر هو من أربَك القصيدة :
الكلماُت تحّمل أخطاَءها للمعاني

واملعاني تائهة يف ما ال تعرفه من تأويل
والعنواُن يتّرضُج ندماً

صارت القصيدُة ركاماً يحاوُل إعادَة بنائه
يمحو ويثبُت

ثم يمحو
بينما هي راسخة

هو كلما رأى شجرًة تصّورها
لكّنه وهو يقارُن بني ُسموّها وأعايل الشجر

أو بني خرضته والزبرجد املتوّهج فيها
يعيُد قناعاِتِه عن البساتني

ويّدعي بأنها ال تبخُل عىل التُّوت
وال الّسفرَْجل بما يحتاجانه

حّتى أّنها تظهُر كأنها موكلٌة بالفريوز
تنثره عىل األشياِء ومسّمياتها

فتّتسُع العوالم
امليس الحجر لينتبَه الزَّبرجَد
امليس الزَّبرجَد ليصري شجرة
امليس الّشجرَة لتصري راية

امليس الحقَل لينفجَر النعناع
امليس الّنعناع ليتماسَك العطر

امليس القصبة لتصرَي ناياً
امليس املوسيقى لتصرَي نشيداً

امليس الّشاعَر ليهدأ

kÌà@áj«@’flb„



السـيدات يتعلقن بأطفالهن  أغلبية 

يف  للطفـل  ويكـون  الجنـون،  حـد 

حياتهن األولوية واملقام األول دائماً، 

ثم يأتي بعد ذلك الزوج.

كانـت امـرأة أمريكية قـد أعلنت يف 

وقت سـابق أنها تحـب زوجها أكثر 

ما تحب أوالدها، وكان هذ الترصيح 

بمثابة صدمة عىل آذان األمريكيات، 

التـي دهشـن مـن هـذا الترصيـح 

ترصيحهـا  سـبب  كمـا  الغريـب، 

عاصفة إعالمية تنتقد هذا الترصيح 

الذي يخالف مشـاعر وأحاسيس أي 

امرأة.

واختلفـت آراء الخـرباء حـول هـذه 

القضيـة الشـائكة، فأيهمـا يأتي يف 

مقدمة الحاجات لدى املرأة الزوج أم 

الطفل؟.

األمومة طبيعة املرأة

غريـزة األمومة تجـري يف عروق كل 

امرأة سـوية، ولكن للخـرباء وجهة 

نظـر أخرى، أن العاطفة والحب أهم 

األشـياء التي تميز املـرأة، ولذا يجب 

أن تعطـي هـذه العواطف لـكالً من 

لطفـل والـزوج يف آن واحـد، خاصة 

وأن يف كثري من األحيان يشعر الزوج 

بأنه كائن مهمل داخل البيت بسـبب 

وجود األطفـال، وأن اهتمام زوجته 

ينصـب عـىل أطفاله فحسـب، مما 

يعطيه شعوراً بامللل والهروب خارج 

املنزل .. وهو الخطر الذي يواجه كل 

امرأة، خاصـة يف حالة فقدان الزوج 

الرغبة يف التواجد داخل املنزل.

منهمـا  لـكالً   .. والـزوج  األطفـال 

احتياجاته

نعلـم أن طفلك الصغـري يحتاج منِك 

كان  إذا  خاصـة  مكثفـة،  لرعايـة 

رضيعاً، ولكن بمرور الوقت يجب أن 

تعودي طفلك عىل االسـتقالل شـيئاً 

فشـيئاً، حتى توفري بعـض الوقت 

لرعايـة زوجـك واملحافظـة عليـه، 

واعلمـي أن للزوج أيضـاً احتياجات 

العاطفي  الدعـم  أساسـية، أهمهـا 

واالهتمـام والرعاية، ولـذا عىل املرأة 

انتهاز بعض الوقت لتقديم االهتمام 

والحب للزوج أيضاً، بدالً من اهماله 

بحجة انشـغالها باألوالد وتربيتهم، 

فالـزوج يمكن أن يعذر مـرة واثنني 

وعرشة، ولكن يأتي عليه الوقت الذي 

يسـئم فيه سـلوكك تجاهه، ويهرب 

بعيـداً بعيـداً، ربما ال تسـتطيعني يف 

وقت من األوقات أن تسـتعيديه إليِك 

مرة أخرى.

أين دور الزوج؟

عزيزتـي .. أنـِت تسـتأثرين برعاية 

طفلـك بمفردك، فأيـن واجب الزوج 

وأين دوره األبوي، حاويل أن ترشكي 

زوجـك يف عملية الرتبيـة، األمر الذي 

سـيوفر عليـِك الكثـري مـن الوقـت 

والجهد، كما سيشعر الزوج يف الوقت 

نفسـه بمدى مسـؤولياتك وجهودك 

يف رعاية الطفل، وهنا سـيلتمس لِك 

الكثـري مـن األعـذار إذا تخلفتي عن 

واجبـك الزوجـي يف بعـض األحيان، 

وهنا سـتصبح رعاية الطفل رشاكة 

بينك وبني زوجك، وهي فكرة جميلة 

لالستحواذ عىل مسـاعد لِك يف تربية 

طفلك.

اختاري الوقت املناسب

خصـيص بعضاً مـن الوقـت لرعاية 

زوجـك، وتخفيف الهمـوم من فوق 

كاهله، فهـذا الوقت وإن كان ضئيالً 

فسـوف يقلـل مـن اسـتياء زوجـك 

النشغالك عنه طوال النهار بطفلك.

من الطبيعـي أن يتعلّـق الطفل 

بأمه ويحتـاج لتواجدهـا معه، 

ولكـن هنـاك تعلّـق زائـد يحرم 

مهاراتـه  تنميـة  مـن  الطفـل 

كسـول  ويجعلـه  االجتماعيـة، 

واعتمادي.

وتعلّق الطفل الزائد باألم سـلوك 

خاطئ قد يتحـول إىل مرض، لذا 

يجـب معرفة أسـبابه ملعالجتها 

والتعامـل بشـكل صحيـح مـع 

يتخلـص مـن  بحيـث  الطفـل، 

تعلّقه الزائد باألم، ويصبح أكثر 

استقاللية وثقة.

عـىل  لتتعـريف  القـراءة  تابعـي 

أسباب تعلّق الطفل الزائد باألم.

1. الشعور بالخوف

قـد يتعلّـق الطفل باألم بسـبب 

شـعوره بالخـوف، ليس الخوف 

من يشء بعينه، بـل ربما يخاف 

الطفل بدون سبب واضح أصالً، 

ولكـن بعـض األطفـال يكونون 

ويشـعرون  الحـس،  مرهفـي 

بالخوف مـن التجارب، والخوف 

بشـكل عام من االبتعاد عن األم 

ولو لدقائق.

الطفل الذي يخاف بشدة يحتاج 

دورك  هـو  وهـذا  طمأنتـه،  إىل 

كأم، تحـّيل بالصـرب وال تيـأيس 

مـن محـاوالت دمـج طفلك مع 

املجتمـع، وال ترتكيـه فجـأة يف 

مـكان جديد أو مع أشـخاص ال 

يعرفهم، بل ظيل إىل جواره حتى 

يزول شـعور الخوف من داخله، 

وبالتايل يصبح مسـتعداً لالبتعاد 

عنِك.

2. االحتياج للتواصل الجسدي

احتيـاج  الجسـدي  التواصـل 

أسـايس للطفل، فالطفل يحتاج 

إىل العـاق والتقبيـل واللمسـات 

الحانيـة، وإذا لـم يجدهم، فإنه 

يتعلّـق بـاألم بشـكل زائـد ألنه 

يفتقد ملساتها.

طفلـك  احتضـان  مـن  أكثـري 

وتقبيلـه، اجعليه يشـعر بحبك 

وحنانـك واحتـواءك له، سـوف 

يشـعر باالطمئنان، ويقل تعلّقه 

بِك.

3. الشعور بامللل

عندمـا يفتقـر يـوم الطفـل إىل 

التـي تشـغل وقتـه،  األنشـطة 

فإنه يشـعر بامللـل، وألن الطفل 

ال يستطيع توصيف مشاعره أو 

تحديدهـا، فإنه يلجـأ لألم حتى 

يأنس بها.

احـريص عىل مـلء يـوم طفلك 

باألنشطة التي تعمل عىل تنمية 

نفـس  ويف  وقدراتـه،  مهاراتـه 

مـن  وتحميـه  تسـلّيه  الوقـت 

الشـعور بامللل، وبالتايل لن يظل 

متعلّقاً بِك طوال الوقت.

4. الشعور بالضغط واإلجهاد

عـىل عكـس النقطة السـابقة، 

فإن انشـغال الطفل بشكل زائد 

عـرب املبالغـة يف األنشـطة، يزيد 

الضغـط عـىل الطفل ويشـعره 

باإلجهاد، وبالتايل يشـعر الطفل 

باالحتيـاج إىل األم، ممـا يدفعـه 

للتعلّق الزائد بها.

اشرتكي لطفلك يف أنشطة تنمي 

مهاراته وقدراته وتسلّيه، ولكن 

ال تبالغـي يف األنشـطة حتـى ال 

يشعر طفلك بالضغط واإلجهاد.

            

10 واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

Ú„äb‘æa@Ñœ@¿@ Ï”Ï€a@äâya@NN@⁄Ü¸Îc@‚c@ŸuÎå

‚˛bi@áˆaç€a@›–�€a@’�‹»m@lbjéc@ �ŸÓ€g

NNN@›õœc@›j‘nèfl@ÏÆ@:·ا
@ãr◊˛a@·Á@Â�fl@NNCá»æa@ b§ä¸aD

_Ÿ€â€@Úöã«

@ÍâÁ@Òáˆbœ@bfl@NNCbÿÓ‹Óè€a@‚˝ÁD
_@ÔÁ@bflÎ@pbvn‰æa@›ÇaÜ@pbjÓj®a

NNN@Ñj�æa

ÚÌäÏè€a@Ú€Ïjn€a@›‡«@Ú‘Ìã†

التبولـة السـورية من األكالت 

الشهية يف بالد سوريا والوطن 

العربي، و مؤخرًا تم انتشارها 

يف مـرص وأصبحت صحن من 

الصحـون املرصيـة املتواجدة 

عىل طاولـة الطعـام يف الغداء 

أو العشـاء، وأيًضـا هـي مـن 

املكونـات السـهلة والصحيـة 

السـلطات  مـن  وتعتـرب 

املشـهورة، لـذا نتنـاول خالل 

السـطور التالية طريقة عمل 

التبولة عىل طريقة الشيف مي 

صيام بطريقة سهلة .

 طريقة عمل التبولة السورية: 

املكونات: ليمونة.

حزمة كرفس.

حبة طماطم.

ربع كوب برغل.

فلفل أخرض.

ملح حسب الرغبة.

زيـت  مـن  كبـرية  ملعقـة   2

زيتون.

التبولـة  تحضـري  طريقـة 

البدايـة قومـي  يف  السـورية: 

الخـرضوات  جميـع   بغسـل 

بطريقة جيدة.

ثم قومي بفرم كل الخرضوات 

بشـكل جيد ومناسب ويفضل 

أن تقطع لقطع صغرية.

جميـع   بخلـط  قومـي  ثـم 

الخرضوات يف صحن مناسب.

 ثـم قومـي بتتبيلهـا بامللـح 

الزيتـون  وزيـت  والليمـون 

والتقليب  .

 ثم قومـي بنقع الربغل يف ماء 

ساخن ليصبح طري.

بملمسـه  ماتشـعرين  بعـد 

الطـري قومـي بتصفيته من 

املاء .

 ثم قومـي بإضافته عىل طبق 

السـلطة مـع تقليـب جميـع 

املكونات.
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يعد االرتجاع املعدي املريئي مشـكلة شـائعة بني الرجال، تحديداً املدخنني منهم، 
ويف شـهر نوفمرب، الخـاص بالتوعية بأمراض الرجال يسـلط األطباء الضوء عىل 
هذه الحالة املرضية نظراً لتأثريها السـلبي والخطـري عىل الجهاز الهضمي إذا لم 
تعالج. وتقبع الوجبات الدسمة واألطعمة الجاهزة أيضاً يف قفص االتهام، خاصة 
عنـد الرجال الذين يشـعرون بالحموضة بعـد تناول أي وجبة أو أثنـاء النوم، ما 
يعـرف طبياً باالرتجاع املعدي املريئي أو الشـعور بالحموضة والحرقة، وهو أحد 

أهم املواضيع التي يسلط شهر نوفمرب للتوعية بأمراض الرجال الضوء عليها.
ويعانـي كثري من املرىض مـن أعراض مختلفة، ربما تكـون يف ظاهرها ليس لها 
عالقـة بالجهـاز الهضمي كألم يف الصـدر وأعىل البطن، لكنهـا يف الواقع أعراض 
لالرتجـاع املعـدي املريئي الذي قد يسـتمر لسـنوات طويلة مسـببا آالما مزعجة 

للمريض ومضاعفات عىل صحته.
ويؤكـد علمـاء ودراسـات طبية حديثـة عـىل أن األطعمة التـي نتناولهـا يوميا 
ومواقيتها هي السـبب يف اإلصابـة باالرتجاع املعدي املريئـي، كما ينصح األطباء 
بـرضورة تعديـل النظام الغذائـي كخطوة أوىل للعـالج بالنسـبة للمصابني بتلك 

الحالة.
يشـار إىل أن نسـبة البدانة ترتفع كثريا يف أمريكا، كما ترتفع يف املقابل نسـبة من 
يصابون باالرتجاع املعدي املريئي يوميا نظرا لتأثري نوع غذائهم املشـبع بالدهون 

عىل نمط حياتهم الغذائي.
وقـال اختصايص الجهاز الهضمـي واملناظري، عزام قياسـة ”إن النوم بعد تناول 

وجبات دسمة يسبب الحموضة“.
وأشار إىل أن البدناء أكثر عرضة لإلصابة بهذه الحرقة، مشددا عىل رضورة تناول 

أطعمة صحية لتجنب آالمها.
مشـكلة يبدو أن لهـا حلوالً وقائية كثـرية من ضمنها ترك التدخـني واالتجاه إىل 
الحياة الغذائية الصحية وتخفيف الوزن إضافة إىل اختيار الوقت املناسـب لتناول 

األطعمة.

عندما تشـرتي منتجـاً معيناً 

جديـداً، فإنـك قد تجد كيسـاً 

كمـا  حبيبـات  فيـه  صغـرياً 

تظهره الصورة التالية: 

هـذا الكيـس يحتـوي عىل ما 

 Silica) يعرف بهالم السيليكا

gel)، وهي شـكل من أشكال 

ثاني أكسيد السيليكون، ويتم 

استخدام هذه املادة للتجفيف، 

يف املنتجات التي توجد فيها.

وسـوف تجد هـذا الكيس من 

الحبيبات يف املنتجات الجلدية 

مثل الحقائق واألحذية، حيث 

أنهـا تقـوم بتخفيض نسـبة 

الرطوبـة، وبالتـايل تقلـل من 

للفطريـات  النمـو  مسـتوى 

والتلف والتعفن.

 كيـس الحبيبات هذا سـوف 

تجـده أيضاً يف بعض املنتجات 

الكهربائيـة، وذلك حتى تمنع 

عملية التكثف، الذي سـيؤدي 

إىل إفساد املنتجات.

ولعل لفت انتباهك أيضاً وجود 

كيـس الحبيبات هـذا يف علب 

الفيتامينات  األدوية، وخاصة 

منهـا، والسـبب أيضـاً منـع 

حدوث تكثيـف لبخاء املاء قد 

يفسد األدوية. 

الكالم السابق يمكن اختصاره 

بقولنا إن مادة هالم السيليكا 

هذه هدفها التجفيف والتحكم 

أي  وامتصـاص  بالرطوبـة، 

بخـار قـد يتكثـف، لحمايـة 

املنتجات من التلف.

يعمـل النظام الغذائـي الصحي عىل 
تقوية جهاز املناعة وحماية الجسم 
وتعـد  باألمـراض،   اإلصابـة  مـن 
الفاكهـة أحـد الخيـارات الغذائيـة 
الصحيـة التـي يمكنهـا دعـم عمل 

جهاز املناعة.  
ويف هذا السياق، فقد قالت أخصائية 
التغذية ليزا موسكوفيتز :“إن أفضل 
فاكهة يمكن تناولها من أجل نظام 
مناعـة أقوى هـي الكيـوي، و عىل 
الرغم من أن تناول طعام واحد فقط 
ليس لديه القدرة عىل القضاء تماما 
عىل املـرض، إال أن نظامـك الغذائي 
وعاداتك الغذائية الشـاملة يمكن أن 
تسـاعد يف تقوية جهاز املناعة لديك 
وتحسـني وقت الشـفاء بعد املرض 
أو العـدوى، ربما سـمعت أن تناول 
تفاحة يف اليـوم يبعدك عن الطبيب، 
ولكـن هنـاك الكثـري مـن الفواكـه 
األخـرى التي تسـتحق اإلضاءة عىل 

فوائدها“.
وتوضـح موسـكوفيتز أن الفواكـه 
التـي تحتـوي عىل نسـبة عالية من 

األكسـدة  ومضـادات   c فيتامـني 
األخرى قـد تسـاعد يف تقوية جهاز 
املناعـة لديـك، وتقول الكيـوي هو 

الخيـار األفضل عندمـا يتعلق األمر 
بفيتامني مضاد لألكسدة.

فاكهـة  موسـكوفيتز“  وتضيـف 

الكيـوي هـي واحـدة مـن املصادر 
الرئيسية لفيتامني c، وتحتوي حبة 
كيوي واحدة متوسـطة الحجم عىل 

٪71 من كمية فيتامني cاملوىص بها 
يوميـا، تقريبـا مثل تنـاول برتقالة 

كاملة متوسطة الحجم“.
وبحسب موسكوفيتز ارتبط فيتامني 
c منـذ فـرتة طويلـة بتعزيـز نظام 
املناعة الصحي والقوي، ويرجع ذلك 
إىل قدرته عىل دعم الوظائف الخلوية 
املختلفـة وتقليل االلتهاب والحماية 

من اإلجهاد التأكسدي.
وتشري دراسة ، إىل أن فاكهة الكيوي 
الذهبيـة سـاعدت يف تقليـل شـدة 
ومدة بعض أعراض عـدوى الجهاز 
التنفـيس العلـوي لدى كبار السـن 
األصحـاء، وزادت الفاكهة أيضا من 
تركيـز فيتامـني c يف البالزمـا، وهو 
c محتوى الجسم الكيل من فيتامني

وتضيف موسـكوفيتز: ”يف النهاية، 
يعـد تنـاول مجموعـة متنوعة من 
األطعمـة النباتية والغنية بمضادات 
الفاكهـة  ذلـك  يف  بمـا  األكسـدة 
الكاملـة  والحبـوب  والخضـار 
واملكرسات والبذور أفضل ممارسـة 

لتحسني نظام املناعة“.
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العدسات  بارتداء  والفتيات  السيدات  من  اآلالف  تقوم 
ال  ما  أن  حقيقة  من  مرعوبون  األطباء  إن  حيث  الالصقة، 
محفوف  واحد  سلوك  يف  ينخرطون  منهم   ٪  ٩٩ عن  يقل 

باملخاطر أو غري صحي مع العدسات.
و عىل الرغم من أن العدسات الالصقة هي الطريقة األكثر 
بوضوح  والرؤية  رؤيتك  لتصحيح  مالءمة  واألكثر  أماًنا 
 ، بها بشكل صحيح  االعتناء  أو  ارتداؤها  يتم  لم  إذا  وثقة، 
فقد تعرضك لخطر اإلصابة بالتهابات العني أو حتى التلف.

نصائح لحماية العني من األمراض:
عىل  للحفاظ  اتباعها  يمكنك  التي  باألمور  قائمة  ييل  فيما 

نفسك خالية من أي أمراض بالعني:

١. اغسل يديك دائًما جيًدا باملاء والصابون قبل ملس عينيك 
أو العدسات الالصقة.

٢. بمجرد إخراج العدسات الالصقة من عينيك ال تنىس أبًدا 
التنظيف  محلول  دائًما  واستخدم  تخزينها،  قبل  تطهريها 

الذي يوفره لك طبيبك.
باملاء  ونظفها  العدسات  اغسل  أشهر،  ثالثة  كل  مرة   .٣

الدافئ والصابون واستبدل املحلول كل أسبوعني.
أو  السباحة  عند  عينيك  من  العدسات  بإزالة  دائًما  قم   .٤
فقد  الالصقة،  العدسات  مرتدًيا  أبًدا  تنام  ال  االستحمام، 

يتسبب ذلك تهيج العني وحتى العدوى.
٥. ال تشرتي أبًدا العدسات الالصقة بدون وصفة طبية.

ال تفعل هذه األشياء أبًدا باستخدام العدسات الالصقة:
١. ال ترتدي أبًدا العدسات الالصقة لفرتة أطول مما يفرتض 
الذي  للوقت  األقىص  الحد  عن  دائًما  طبيبك  اسأل  و  بك، 

يمكنك فيه ارتداء العدسات الالصقة.
٢. إذا كنت ترتدي العدسات فال تفرك عينيك، فقد يؤدي ذلك 

إىل إتالفها القرنية.
فقد  الجاري  الصنبور  ماء  يف  أبًدا  العدسات  تغسل  ال   .٣

تتسبب الشوائب يف املاء يف تلفها.
٤. ال ترتدي العدسات وال تستخدمي مكياج العني أبًدا ألنها 
وتورًما  احمراًرا  مسببة  للعني  الداخلية  املناطق  تهيج  قد 

وحكة.
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مهنياً: تنقلـب طباعك لتصبح متوتـرة وعدائية بعض 
اليشء، ابتعد عن األجواء املشحونة باالنفعاالت السلبية.

عاطفيـاً: يتطلـب منك الوضـع الدقيـق بذل جهـوداً كبرية 
لتسـتحق حنان الرشيك الذي تسـتحقه، وكل ما عدا ذلك لن 

يجديك نفعاً.
صحياً: تجّنب كل ما يعرض نفسـيتك للقلق، فأنت لم تتعاف 

تماماً مما أصابك أخريا.

مهنياً: أحد الزمالء يبرشك بأخبار مفرحة، فتشعر بمزيد 
مـن االسـتقرار عىل املـدى الطويل.عاطفياً: يـرتك فينوس 
البيت الخامس ليدخل اىل برج العقرب فيخّف الوهج العاطفي 
وتدور االتجاهات نحو عالقة غرامية يف مجال عملك او يف محيط 
مهنتـك ابتداًء مـن اآلن. صحياً: الحل الوحيـد والناجح أكثر من 
غريه لتحريك العضالت هو القيام بنشـاط ريايض أو ممارسـة 

السباحة.

مهنياً: تعيش ارتباكاً وتأجيالً ربما لبعض املواعيد، لكن ال تخف 
عىل مستقبل مشاريعك، فهي تسري باالتجاه الصحيح.

عاطفياً: البحث يف دفاتر املايض ونبش الذكريات األليمة قد يسـبب 
لك املتاعب، فال تدع نفسك أسرياً له.

صحيا: ال تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو بسـبب لك ارهاقاً واضحاً، 
وهذا ليس يف مصلحتك عىل املدى الطويل.

مهنيـاً: تتفاعل عـىل نحومرٍض مـع محيطك، ويحمل 
اليـك هذا اليـوم انفتاحاً عىل مجاالت جديـدة، وقد تلفت 

نظر بعض النافذين وتبدو حيويتك مضاعفة.
عاطفيـاً: مصاعب غري محسـوبة النتائج، وهـذا قد يدفعك 

ربما اىل السفر وتأجيل الحلول مع الرشيك.
صحياً: تعـرف كيف تلجأ إىل أسـاليبك املقنعة لحث اآلخرين 

عىل مجاراتك يف نشاطاتك املتعددة واملفيدة للصحة.

مهنياً: إذا أردت تبديـل موقفك يف العمل، حاول بذل املزيد من 
الجهد يف األيام القليلة املقبلة.

عاطفيـاً: قـد يفاجئك الرشيـك بمواقف مميزة ويالطفك ليكسـب 
رضـاك، وبما انك مطمنئ البال وخفيف الظـل، تبادله االهتمام فتقوى 

العالقة بينكما وتشتّد الروابط.
صحيـاً: كن شـديد الحـرص واالهتمام بصحتك وقم بكل ما يف وسـعك 

لتبقى سليماً معاىف.

مهنياً: قد تحصل عىل عائدات كبرية وغري منتظرة، وهذا 
يزيد من حماستك ويدفعك اىل الرتكيز عىل مرشوع مهم.

عاطفياً: تحاول تجـاوز خالفاتك مع الرشيك، لكن هذا االمر 
يواجـه بعـض  الصعوبات.صحيـاً: عـدم حصولك عـىل النتائج 

املرجوة من الحمية يولد لك خيبة إال أنك تستدرك األمر برسعة.

مهنياً: ترتّدد املراجع املؤثرة يف دعمك بعد مراحل طوال، 
فتخضع لضغط كبري وتواجه بعض العراقيل.

عاطفيـاً: عليك اتخاذ خطـوات مختلفة عن السـابق تجاه 
الرشيك لتحافظ عليه، وإال فقدت ثقته وفقدته.

صحيـاً: قـم باملطلوب منك يف كل مجال، وال سـيما يف املجال 
الذي يعود بالنفع والفائدة عىل صحتك.

مهنياً: انتبه من مغالطات واخطاء وتحديات، ال تصّدق 
الوعود الكاذبة وال تجازف ال مالياً وال تجارياً.

عاطفياً: يـوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الرشيك، وهذا 
ما يرتك انعكاسات ايجابية.

صحياً: تتعدد املشاريع الرتفيهية املعروضة عليك، وكلها مفيدة 
للصحة فاخرت ما يناسبك.

مهنياً: أنت تحسـد كل شـخص ناجح، وهذا ليـس من عاداتك، 
إذا كان الظرف يعاكسـك، فالحل ليس بمعـاداة اآلخرين والتهجم 

عليهم وتمّني الرش لهم.
عاطفياً: العون الذي حظيت به من الرشيك أخرياً يتيح لك التخطيط 
بشـكل أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله.صحياً: نم باكراً وقم 

باكراً، وخصص الوقت املناسب للتمارين الرياضية الصباحية.

مهنيـاً: تكون عـىل اسـتعداد ملواجهة أي طـارئ، هذا 
الظرف الصعب يضعك أمام اختبار لتكتشـف قدراتك عىل 

املواجهة وإيجاد الحلول الناجعة.
عاطفيـاً: إهمـال الرشيك سـيكون مكلفاً جداً، فسـارع اىل 

تصحيح األوضاع قبل فوات األوان.
صحياً: ال تـرتدد يف حزم حقائبك واالنطالق يف رحلة ترفيهية 

بحراً تزور خاللها بعض البلدان .
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مهنيـاً: قد تتشـابك األفـكار والهواجس وتظهـر االتهامات، 
لكـن الوضع غـري خطر إىل هـذه الدرجة، وبالتأكيد ال يسـمح 
باالستخفاف به أو بمستجّداته.عاطفياً: األخطاء الكبرية يمكن أن 

تؤثر يف العالقة، وحاول النهوض مجدداً، األسلحة الالزمة بني يديك.
صحيـاً: حاول أن تنام السـاعات املطلوبة لتكون نشـيطاً يف تحركاتك 

وأعمالك يف اليوم التايل.

1066 - ملـك إنجلـرتا هارولد الثاني يهزم أخاه توسـتيغ وملك 

النرويج هارولد هاردرادا يف معركة جرس ستامفورد.

زيـورخ  يف  الـروس  عـىل  ينتـرصون  الفرنسـيون   -  1799  

بسويرسا.

 1955 - تمديد أول كابل هاتفي تحت مياه املحيط األطليس.

 1962 - اإلعالن عن قيام الجمهورية الجزائرية.

 1973 - عـودة مركبـة الفضاء األمريكية سـكاي الب بروادها 

الثالثة بعد دورانها حول كوكب األرض ملدة 59 يوًما.

 1984 - بدء انسـحاب القوات الليبية والفرنسية من تشاد وفق 

اتفاقية وقعت بني البلدين.

 1985 - مقتـل ثالثة من عمالء املوسـاد يف هجوم مسـلح عىل 

زورق إرسائييل يف ميناء الرنكا القربيص.

 1990 - مجلـس األمـن يصـدر «القـرار رقـم 670» والخاص 

بفـرض حظـر الجوي عـىل أرايض العـراق والكويـت ومنع كل 

الرحالت الجوية لنقل الركاب والبضائع وذلك بسبب غزو العراق 

للكويت.

 1997 - القيادي يف حركة حماس خالد مشعل يتعرض ملحاولة 

اغتيال من قبل املوساد اإلرسائييل يف العاصمة األردنية عّمان.

 2001 - بدايـة حرب أمريـکا عىل أفغانسـتان بحجة مكافحة 

اإلرهاب.

 2010 - انتخاب إد ميلباند زعيًما لحزب العمال الربيطاني.

 2011 - ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعلن يف 

خطاب افتتاح أعمال دورة مجلس الشـورى عن قراره السماح 

للمرأة الدخول يف عضوية مجلس الشـورى واالنتخاب والرتشح 

يف املجالس البلدية..

 2016 - اغتيال الصحفي األردني ناهض حرت، بإطالق الرصاص 

عليه أمام القرص العديل يف عمان.

 2017 - حصول تحالف االتحاد الديمقراطي املسيحي/االتحاد 

االجتماعي املسـيحي بزعامـة أنغيال مريكل عـىل أكرب عدد من 

املقاعد بالبوندستاغ يف االنتخابات الفيدرالية األملانية.

 2018 - الحكم عىل بيل كوسـبي بالسجن ملدة ترتاوح من ثالثة 

إىل عرشة سنوات.
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العيون الصغرية
إذا كنـت مـن ذوي العيون الصغرية, 
فأنـت تمتلـك شـخصية ماهـرة يف 
و  كمـا  التفاصيـل,  عـىل  الرتكيـز 
تميـل لعـرض الحيـاة مـن منظور 
ضيـق, إضافة إىل الشـعور بصعوبة 
يف التعامـل عاطفيـا مـع الغرباء, و 
اسـتغراق وقـت طويـل يف التعريف 
عن شـخصيتك, و عادة ما تتفوق يف 

مجال التعليم و البحث.
عيون متباعدة عىل نطاق واسع

يتميز أصحاب العيون الواسـعة عىل 
نطاق متباعد بتوسع األفق و التنوع، 
كما و يتمتعون بمناقشـة مجموعة 
واسعة من املواضيع املتعلقة بالعديد 

من القضايا و األفكار املختلفة.
العيون املتقاربة

نظـر  إىل  املتقاربـة  العيـون  تشـري 

األشخاص للحياة بقدر من التفصيل 
مع امليل الشـديد إىل الروتينية اململة 
و ضيـق األفـق و تفاقم الوسـواس 

القهري لديهم.
العيون العميقة

عـن  العميقـة  العيـون  تكشـف 
شخصية مرتددة جدا, باإلضافة إىل 
حب اإلنعـزال أو الوحدة، والترصف 
برسية تامة و اإلنسـحاب عاطفيا 

عند اللزوم.
العيون الجاحظة

يف حـال كنت من األشـخاص ذوي 
العيـون الجاحظـة، أو البـارزة إىل 
الخـارج، فإنـك تتمتع بشـخصية 
متحمسـة، و غريبـة بعض اليشء 
مع إمكانية الشعور بامللل بسهولة، 
ممـا يشـكل صعوبـة يف التمسـك 

بنشاط واحد لفرتة طويلة.
العيون املائلة لألعىل

إذا كانت الزوايـا الخارجية للعيون 
األعـىل  باتجـاه  صعـودا  مائلـة 
تمتلـك شـخصية  فإنـك  كالقـط، 
متفائلـة, باإلضافـة إىل معرفـه ما 
تريـد يف الحياة مع عـدم الخوف و 

الرتدد بالسؤال.
العيون املائلة لألسفل

تشـري هـذه العيـون إىل انخفاض 
زاويـة العني لألسـفل, و التي تبني 
شخصية ممتألة بنزعات التشاؤم, 
الوقـوف  يف  بصعوبـة  الشـعور  و 

بجانب اآلخرين و مساعدتهم.
العيون غري املتساوية

يف حال كانت العيون عىل مسـتوى 
مختلـف, فإنـه دليـل عـىل اتبـاع 
يمتلكونهـا,  الذيـن  األشـخاص 
نهجـا غري عاديا, و غـري تقليديا يف 
الحيـاة، كما و يدل عـىل امتالكهم 
لنظرات متعددة, و قدرة فريدة عىل 

التحليل.

وهو من األمثال التي ترضب عىل ألسنة 
الحيوانات .

يـرضب للشـخص تـزول عنـه قوتـه 
ويذهـب  بأسـه  ويفارقـه   ، وشـّدته 
عنه سـلطانه وجاهـه ، فيتجـرأ عليه 
السفهاء ، وستخف به الرعاع واألوباش 

، ويتطاول عليه السفلة والتافهون . 
أصله: 

كان األسـد يعيـش يف إحـدى الغابـات 
عيشة سـعيدة ، راضية ، هانئة . وكان 
يالزمه إبن آوى يخدمه ويقيض حوائجه 
، ويتقـوّت عـىل مـا يفضل مـن طعام 
األسد مما يصيده من حيوانات الغابة.. 
حتى مىض عىل ذلك وقت طويل ، أسـّن 
خالله األسـد وأصابه الهـرم والضعف 
، فلم يعـد قادرا عىل الصيـد ، كما كان 
يفعـل يف أيام قوتـه وفتّوتـه . ويف ذات 
يوم أصبح األسد جائعا لعدم تمكنه من 
الصيد ، فجـاع ابـن آوى لجوعه ، فلما 
أضحـى النهار لم ير ابن آوى بّدا من أن 
يخرج فيبحث عن الطعام بنفسـه وإالّ 
مات جوعا . فرأى غزاال كبريا سـمينا ، 
يـرد املاء يف ناحية مـن الغابة . فعاد إىل 
األسـد مرسعا ، وقال لـه : (( أيها امللك 
.. لقـد وجدت غـزاال كبريا سـمينا يرد 
املـاء يف طرف الغابة .. وسـأذهب آلتيك 
بـه .. فاحرص عـىل أالّ يفلت منك . )) . 
فاستعّد األسد للقاء الغزال ، وذهب ابن 
آوى إىل الغـزال ، فقـال له : (( أسـعدت 
صباحا أيهـا الغزال الجميـل . أراك ترد 
املاء هنا , وقد تركت وراءك تلك املزرعة 
الكبـرية التي تحتوي عـىل ما لذ وطاب 
من أنـواع الخـرض الطريـة ، وأصناف 
الفاكهة الشـهية ، والبد أنك جائع كما 
أنـت ظمـآن فلمـاذا ال تتفضـل فتأتي 
معي إىل تلك املزرعة ، فتصيب مما فيها 
من الخـرض والفاكهة ، تـأكل منها ما 

تشـاء ، وتأخذ منها معك لعشـائك . )) 
فسأله الغزال : (( وأين هي تلك املزرعة 
أيهـا األخ الشـفيق الناصـح ؟ )) فقال 
ابـن آوى : (( إتبعنـي ألدلـك عليها . )) 
فتبعه الغزال ، فقاده ابن آوى إىل حيث 
يكمـن األسـد . فلما اقـرتب الغزال من 
مكمن األسـد ، وثـب عليه األسـد وثبة 
رسيعـة ، ورضبه رضبة شـديدة قىض 
بها عليه . ثم قال إلبن آوى : (( البد من 
غسـل اليدين قبل الطعام ، فاجلس هنا 
لتحـرس الغـزال ، حتى أذهب فاغسـل 
يدّي . وإياك أن تقرتب منه أثناء غيابي. 
)) وملـا ذهـب األسـد عمد ابـن آوى إىل 
الغزال ، فأكل لسـانه ، وأذنيه ، وقلبه ، 

ودماغه . ثم جلس يف مكانه . 
ثـم أن األسـد عاد بعد ذلك ، فسـأل ابن 
آوى : (( أين لسان الغزال ؟ )) فقال ابن 
آوى : (( موالنا امللك .. لعله كان أخرس 
. )) فسـأله : وأيـن أذنـاه ؟ )) فقال : 
(( لعلـه كان أصّم )) . فقـال : (( وأين 
قلبـه ؟ )) فقـال : (( لعلـه كان أعمى 
القلـب . )) فسـأله : (( وأيـن دماغه ؟ 
)) ، فقال ابن آوى : (( موالنا امللك .. لو 
كان لهذا الغزال دماغ .. أكان يصّدق ما 
قلته لـه عن وجود مزرعة كبرية تحوي 
أصناف الخرض وأنـواع الفاكهة ، وهو 
يعلـم أننا نعيـش يف ناحية مـن الغابة 
الجرداء، ال ماء فيها وال شجر . )) فقال 
األسـد : (( ولـك أبـو الويو .. دتشـوف 
اشـلون دتقشـمرني ؟ )) . (( لو جنت 
بأيام شـبابي وقوتي .. جـان تجّرست 
وقشمرتني ؟ )) ثم هجم عليه، وقبض 
عىل عنقه ، ولم يرتكه حتى أصبح جثة 
هامـدة . ثم ذاع ذلك الحديث بني الناس 
، فقالـوا فيـه (( السـبع ملّـا يشـيب .. 

تقشمره الواوية )). 
وذهب ذلك القول مثال ..

مهنياً: تسـتقطب بعض العروض والفـرص املالية، إن الجّو 
إيجابـي ومناسـب لبحث الرشوط ولتحسـني الوضـع الحايل.
عاطفيـاً: تقرر والرشيـك اتخاذ قرارات مصريية بشـأن العالقة 
خوفاً عىل انهيارها يف أي لحظة.. صحياً: ال تتلف أعصابك وتنفعل 

بشدة بسبب أمور تافهة ال تستحق مجرد التوقف عندها.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

ليحبك من صدگ ما ميشي ويخليـــك
يظل ميك حلد ما تخلص سنينــــــــــه

ليحبك من صدگ ما يحب غيرك ناس
بس انته العزيز يشوفك بعينــــــــــــه

ليحبك من صدگ ألجلك يضحي الروح
وما ينسى احملبة البينك وبينـــــــــــه
ليحبك من صدگ يحچي بصراحة وياك
ويسولف لك الزينة ويترك الشينــــــه



كشف برنامج تريندنغ Trending الذي يتم 

عرضه عىل شاشة MBC٤ عن أعضاء لجنة 

تحكيم سعودي أيدول Saudi Idol محبوب 

السعودية. وبحسب ما تم ذكره يف برنامج 

بدء  أعلنت   MBC مجموعة  فإن  تريندنغ، 

التحضريات للنسخة السعودية من برنامج 

الرياض، ومن  املواهب، تحديًدا يف  اكتشاف 

أكتوبر  شهر  خالل  التصوير  بدء  املقرر 

القادم، وهم «أحالم، أصالة، أصيل أبو بكر، 

 Saudi أيدول  سعودي  املهندس».  ماجد 

الربنامج  من  السعودية  النسخة  هو   ،Idol

العاملي الكتشاف املواهب ومن املقرر عرضه 

خالل الفرتة القادمة عىل شاشات مجموعة 

MBC. يسلط برنامج سعودي أيدول الضوء 

السعودية  واملوسيقى  السعودي  الفن  عىل 

ويعد من أضخم برامج املواهب التي سوف 

حساب  نرش   .MBC شاشة  عىل  تعرض 

MBC عىل تويرت إعالن التسجيل يف برنامج 

فيها:  جاء  تغريدة  يف  أيدول»،  «سعودي 

تحب  الغناء؟  يف  وترغب  جميل  «صوتك 

والشهرة؟  األضواء  عالم  ودخول  املنافسة 

تفوتك  ال  غنائي.  برنامج  أضخم  يف  شارك 

مجموعة  حققت  اآلن».  سّجل  الفرصة 

«عراق  برنامج  بإطالق  كبريًا  نجاًحا   MBC

ايدول» وهو النسخة العراقية من الربنامج 

العراقي  حاتم  التحكيم  لجنة  مع  العاملي، 

ورحمة رياض وسيف نبيل.

ال يزال عنوان مسلسل «العني بالعني» لسريين عبد النور واملغني رامي عياش يحتل املراتب 
األوىل عىل صفحات مواقع التواصل االجتماعي.

لبنان  يف  املسلسل  حققه  الذي  النجاح  بهذا  فوجئت  الصباح  رشكة  فإن  املعلومات،  بحسب 
وتصدر «ترند» موقع تويرت أليام وال يزال ويف اململكة العربية السعودية، وهي أي الرشكة لم 
تكن تعرف بأن هذا االنتاج تحديداً سيبلغ مرحلة نجاح قياسية، خصوصاً أن عمليات البحث يف 

غوغل عن الصفحة االخرية بلغت ذروتها يومي االحد واالثنني.
التعاون  النور ونص لسالم كسريي واخراج رنده علم وهو  بالعني» فكرة سريين عبد  «العني 
سيدفع  النجاح  هذا  أن  علم  اإلطار،  هذا  ويف  املشرتكة.  العربية  الدراما  صعيد  عىل  للعلم  االول 
رشكة الصباح اىل االستثمار أو إنتاج قضايا مصريية أو واقعية بعدما غضت النظر يف السابق 
عن مرشوع مسلسل ينقل مأساة انفجار الرابع من اغسطس/ آب ٢٠٢٠ ملرفأ بريوت، لكن املنتج 
صادق الصباح استمهل تنفيذ الفكرة من  دون توضيح األسباب بعدما كان متحمساً عقب اإلنفجار 
وقيل يومها أن عنوان املسلسل هو «العنرب ١١» الذي حوى مواداً متفجرة تسببت بكل هذا الدمار 
الذي لحق بالعاصمة بريوت.يف السياق، ال زالت سريين عبد النور تدرس مزيداً من العروض الخاصة 
التي تصلها ومنها، كما ارشنا من قبل عروضاً ملسلسالت مرصّية تعيدها اىل جمهورها املرصي 

الذي يشتاق اليهاا بعد سنوات من الغياب عن العمل يف القاهرة.
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تمّكن فريق من الباحثني يف جامعتي 
و»إمربيال  األمريكية  «بنسلفانيا» 
تطوير  من  الربيطانية،  كوليدج» 
إنشاء  عىل  قادرة  مسرّية  طائرات 
هياكل مطبوعة ثالثية األبعاد، والتي 
تم تصنيعها من الرغوة واألسمنت؛ 
تشييد  يف  املسرّيات  لدخول  تمهيداً 

املباني املرتفعة واملعقدة مستقبالً.
روبرت  األمريكي،  الباحث  ويقول 
«نيترش»  ملجلة  وفقاً  سميث؛ 
رسب  استخدام  يمكن  إنه  العلمية، 
من هذه املسريات مستقبالً إلنشاء 
خالل  من  وذلك  ضخمة؛  مبان 

برمجتها لتعمل معاً كأرساب النمل 
التجربة  أظهرت  حيث  والدبابري، 
إنشاء  عىل  فقط  مسريتني  قدرة 
رغوة  من  مرتين  بطول  أسطوانة 
ثالثة  مسرّية  إضافة  تم  العزل.بأنه 
للعمق  استشعار  بكامريا  مزودة 
األبعاد  ثالثية  خريطة  اللتقاط 
املسريات  لفريق  والسماح  للعمل، 
حسب  البناء  خطوات  بضبط 
الحاجة، حيث تعمل كل مسرّية ملدة 
إىل  الحاجة  قبل  دقائق   ١٠ إىل  تصل 
إعادة تحميل مواد البناء، أو تزويدها 

ببطاريات للطاقة.

إنجاز مهم لم تشهد البرشية مثيالً له من قبل، ذلك الذي ستحاول وكالة الفضاء 
األمريكية (ناسا) القيام به يوم االثنني، وهو صدم مركبة فضائية عمدا بكويكب 
من  الكونية  األجسام  منع  عىل  البرشية  لقدرة  رئييس  اختبار  يف  مساره،  لتحويل 
ريدايركشن  أسرتويد  «دابل  الفضائية  املركبة  األرض.وأطلقت  عىل  الحياة  تدمري 
تست» (دارت) من كاليفورنيا يف نوفمرب املايض، وهي تقرتب برسعة من هدفها 
الذي سترضبه برسعة ٢٣ ألف كيلومرت.أما حجمها فأصغر من حجم سيارة فيما 
يبلغ قطرها نحو ١٦٠ مرتا.وال داعي للهلع. فال الكويكب ديمورفوس وال الكويكب 
األكرب الذي يدور حوله ديديموس يشكالن أي تهديد ألنهما يدوران حول الشمس 
عىل مسافة نحو سبعة ماليني ميل من األرض يف أقرب نقطة.لكن وكالة «ناسا» 
فعلية.وقال  إليها  الحاجة  تكون  أن  قبل  املهمة  هذه  تنفيذ  املهم  من  أنه  اعتربت 
املسؤول يف قسم الدفاع الكوكبي يف «ناسا» لينديل جونسون للصحفيني يف مؤتمر 
الخميس «إنها لحظة مثرية ليس للوكالة فحسب بل أيضا لتاريخ الفضاء وتاريخ 
البرشية».وإذا سار كل يشء وفق املخطط، فإنه من املتوقع أن يحدث االصطدام بني 
املركبة الفضائية والكويكب عند الساعة ١٩,١٤ بالتوقيت الرشقي، ويمكن متابعته 
عرب البث املبارش لـ»ناسا»، وفق «يورونيوز».ومن خالل االصطدام بديمورفوس، 
الذي  الوقت  من  دقائق  عرش  توفر  حيث  أصغر  مدار  إىل  دفعه  يف  «ناسا»  تأمل 
يستغرقه لاللتفاف حول ديديموس والذي يبلغ حاليا ١١ ساعة و٥٥ دقيقة، وهو 
تغيري سيكتشف بواسطة تلسكوبات أرضية يف األيام التالية.وهذه التجربة ستجعل 
«أرماغيدن»  مثل  أفالم  يف  خصوصا  العلمي  الخيال  يف  فقط  السابق  يف  ُجرِّب  ما 
املركبة  الصغري، ستتوجه  الهدف  اب»، حقيقة.ومن أجل رضب هذا  لوك  و»دونت 
بشكل مستقل خالل الساعات األربع األخرية من الرحلة، مثل صاروخ موجه ذاتيا.

الذي ال يعرف شكله  وستلتقط كامريتها املسماة «دراكو» الصور األوىل للكويكب 
الثانية، ستكون  اللحظة األخرية. بمعدل صورة يف  أو مستطيل...) يف  بعد (دائري 
من املمكن رؤيته مبارشة عىل األرض مع تأخري حواىل ٤٥ ثانية فقط.وبعد دقائق، 
سيمر قمر اصطناعي بحجم علبة أحذية يسمى LICIACube وانفصل عن «دارت» 

الصخور  املقذوفة  واملواد  االصطدام  صور  اللتقاط  املوقع  قرب  أسبوعني،  قبل 
املسحوقة التي ألقيت بفعل االصطدام.وسرتسل صور LICIACube يف األسابيع 
عىل  التلسكوبات،  من  مجموعة  الحدث  هذا  سرتاقب  كذلك،  التالية،  واألشهر 
رؤية  عىل  قادرة  تكون  وقد  ويب»،  «جيمس  بينها  من  الفضاء،  ويف  األرض 

سحابة غبار مضيئة.وأخريا، سرياقب مسبار «هريا» األوروبي املقرر إطالقه 
العام ٢٠٢٤، ديمورفوس عن كثب يف العام ٢٠٢٦ لتقويم عواقب االصطدام 

وحساب كتلة الكويكب للمرة األوىل.

ُيرّجح أن تكون بيانات شخصية لحوايل ١٠ ماليني 
االتصاالت  رشكات  إحدى  يف  أسرتايل  مشرتك 
استهدفت  قرصنة  عملية  يف  للخرق،  تعرضت 
ثاني أكرب مزود للخدمة يف البالد، عىل ما أعلنت 
الرشكة الجمعة حسبما نقلت البيان اإلماراتية.
«أوبتوس»  لرشكة  التنفيذية  الرئيسة  وقالت   
اإللكرتوني  الهجوم  إن  روزمارين  باير  كييل 
ما  الخربة»  أصحاب  «من  أشخاص  نّفذه 
ماليني   ٩,٨ معلومات  إىل  بالوصول  لهم  سمح 
لسكان  اإلجمايل  العدد  أن  علماً  مستخدم، 
إحصاءات  بحسب  مليونا   ٢٥ يبلغ  أسرتاليا 

العام ٢٠٢١.
وتواريخ  عمالء  أسماء  البيانات  هذه  تتضمن 

بريدهم  وعناوين  هواتفهم  وأرقام  ميالدهم 
اإللكرتوني وأرقام بعض جوازات السفر وإجازات 

السوق.
مقرا،  سنغافورة  تتخذ  التي  الرشكة  وأفادت 
لم  مرصفية  معلومات  أو  مرور  كلمات  أي  أن 

تتعرض للخرق.
لم  الهجوم  مصدر  إن  روزمارين  باير  وقالت   
يتضح ولم ُتطلَب فدية مضيفة أنها ال تعرف «ما 
الذي ينوي (املقرصنون) فعله بهذه البيانات». 
واكتشفت عملية القرصنة هذا األسبوع لكن لم 

يحّدد وقت تنفيذها.
الذين  املواطنني  األسرتالية  السلطات  وحّذرت 
قد  أنهم  من  القرصنة  هذه  ضحية  وقعوا 

يتعرضون لخطر رسقة الهوية.
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بمرض   ١٩٣١ عام  الكهرباء  مخرتع  اديسون»  «توماس  تويف  عندما 
العراق  زال  لله ما  العالم، والحمد  الكهرباء يف  تم اطفاء جميع  السكري 
اديسون،  الجليل  للعالم  الدائم وفاًء  الحزن  العالم متفردا بهذا  دون دول 
وأملا وكمدا عىل فقدانه، وكم  التقليد حزنا  بهذا  العراق متمسكا  فمازال 
بغداد  العاصمة  وسط  له  كبريا  نصبا  يضعوا  ان  فيه  املسؤولون  تمنى 
ألبناء شعبهم..  الكهرباء  توفري  ان عجزوا عن  بعد  ليال  بالشموع  يضاء 
فالكهرباء يف كل االحوال هي عصب الحياة ال بل باتت هي الحياة نفسها 
وترجع  واملهم،  الحيوي  العصب  هذا  دون وجود  فيها  االستمرار  اليمكن 
العثماني  الوايل  عهد  يف   ١٨٨٩ عام  اىل  بالكهرباء  بغداد  العاصمة  انارة 
عبد الرحمن، حينما أمر بإنارة بعض املحالت بجانب الرصافة فوضعت 
ناظم  الوايل  عهد  يف  إال  الكهرباء  عرفت  قد  بغداد  تكن  ولم  «الفوانيس»، 
باشا عام ١٩١٠، واستطاع محمود الشابندر، احد تجار بغداد، أن يؤسس 
رشكة يف لندن إلنشاء مرشوع الطاقة الكهربائية يف بغداد بعد حصوله عىل 
موافقة السلطات العثمانية عىل انشاء هذه الرشكة يف عام ١٩١٤ وكانت 
تعرف «الرشكة العثمانية املساهمة للرتمواي والتنوير والقوة الكهربائية 
ملدينة بغداد» لكن املرشوع تم تجميده بسبب اندالع الحرب العاملية االوىل 
الكهرباء  استخدام  مرشوع  اقرتن  بعدها  ثم  للعراق  بريطانيا  واحتالل 
مع االحتالل الربيطاني، واستمر الحال يف تطوير الطاقة الكهربائية لكن 
بعد  االوىل  الخليج  حرب   ١٩٩١ عام  لغاية  مربمج  تخطيط  دون  ببطء 
الكهرباء من ارضار جسيمة، حيث  احتالل الكويت فقد عانت منظومة 
الفرعية  املحطات  وترضرت  النقل  خطوط  من  العديد  عمل  ايقاف  تم 
نتيجة استهداف قوات التحالف منظومة الكهرباء وتم اصالح بعض هذه 
املنظومات إصالحا بطيئا ال يرتقي اىل مستوى  الطموح، واستمر الحال 
الطموح،  اليريض  بسيط  بجزء  والتمتع  الكهرباء  من  املواطن  بحرمان 
وتوقع املواطن بعد سقوط نظام صدام عام ٢٠٠٣ ان تحدث نقلة  نوعية 
يف الطاقة خاصة بعد زوال املعوقات ومنها الحصار وحصول وفرة كبرية 
يف االموال املستحصلة من ايرادات النفط لكن بقي الحال أسوأ مما كان، 
وبقيت امدادات الطاقة الكهربائية غري كافية وغري مستقرة خاصة لدى 
أمواال  االهلية  الكهربائية  الطاقة  ملحطات  تدفع  التي  الفقرية  الطبقات 
حسب  االمبريية  سحب  اسعار  برفع  الحال  ووصل  مربر،   دون  اضافية 
من  البعض  قبل  من  طبيعية  غري  بزيادة  التوليد  مولدة  صاحب  مزاج 
الجشعني، وفشلت الدولة عن معالجة هذه الحالة معالجة علمية تخدم 
املواطن املبتىل بهذا الوباء الذي بات اليحتمل بعد ان فقد املواطن صربه 
نتيجة استنزاف اموال اضافية من دخله للحصول عىل الطاقة والتي هي 
الدولة هذه  الدولة.. فمتى تعي  املواطن عىل  النتيجة حق من حقوق  يف 
املعاناة وتعمل بجدية ملعالجة هذه املشكلة التي اصبحت مشكلة املشاكل 
تعاني منها اغلب العوائل العراقية محدودة الدخل.. وملن تشتكي بعد أن 

نفد صربها وأصبحت بالوناً عىل وشك االنفجار.

›Ó‹Ç@Âè´@á»é

@Ú‹ÿìfl@ıbiãËÿ€a
›◊bìæa

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

النجم  زوجة  تقدمت  أن  بعد 

األمريكي «سيلفسرت ستالون» 

سابق  وقٍت  يف  الطالق  بطلب 

أعلن  املايض،  الشهر  من 

أن  «ستالون»  باسم  متحدث 

مع  مجاريها  إىل  عادت  املياه 

طالقهما  ألغيا  وأنهما  زوجته 

وعادا معاً إىل منزلهما.

النجم  عن  متحدث  قال 

يوم   Page Sixلـ «ستالون» 

الجمعة: «لقد قرر الزوجان أن 

املنزل،  يف  أخرى  مرة  يجتمعا 

حل  من  وتمكنا  تحدثا  حيث 

سعيد  كالهما  خالفاتهما. 

للغاية».

بعد  املصالحة  أخبار  وتأتي 

املحكمة  إعالن  من  أيام 

عاماً،   ٥٤ «فالفني»،  أن 

اتفقا  عاماً،   ٧٦ و»ستالون»، 

كٍل  الطالق يف مصلحة  أن  عىل 

من  واألهم  حدة،  عىل  منهما 

كعائلة.  جماعي  بشكل  ذلك 

املصاحبة  القضايا  جميع 

بطريقة  زواجهما  لفسخ 

كريمة وودية وخصوصية 

خارج املحكمة».

وكانت «فالفني» قد قدمت 

التماساً إلنهاء الزواج من 

من  أكثر  منذ  «ستالون» 

شهر بقليل، تحديداً يف ١٩ 

حينها  وقالت  أغسطس. 

لـ  ترصيٍح  يف  «فالفني» 

أعلن  أن  «يؤسفني   :People

الزواج،  من  عاماً   ٢٥ بعد  أنه 

من  الطالق  بطلب  تقدمت 

يف  ستالون.  سيلفسرت  زوجي 

حني أننا لن نكون زوجني بعد 

اآلن، سأعتز دائماً بعالقة أكثر 

وأنا  شاركناها،  عاماً   ٣٠ من 

أعلم أننا ملتزمان تجاه بناتنا 

الخصوصية  أطلب  الجميالت. 

بشكل  نتقدم  ونحن  لعائلتنا 

ودي».

أحب  «أنا  «ستالون»:  وقال 

بشكل  نتعامل  نحن  عائلتي. 

ودي وخاص مع هذه القضايا 

النجم  الشخصية».وكان 

«سيلفسرت ستالون» قد شارك 

عىل  صفحته  عىل  منشوراً 

بإنستغرام  الخاص  حسابه 

ولزوجته  له  صورة  تضمن 

إىل  إضافة  يدها،  يمسك  وهو 

لعائلته، واكتفى  صورة أخرى 

بتعليق  املنشور  بإرفاق  النجم 

هذا  «رائع».  هو  جداً  مخترص 

ُمتابعيه،  دهشة  آثار  األمر 

خاصة أن هذه الصورة جاءت 

زوجته  عن  انفصاله  بعد 

ووصول  فالفني»  «جينيفر 

القضايا  إىل  بينهما  األمر 

واملحاكم، والذي اعتربوه ربما 

املياه  لعودة  ُيمهد  نجمهم  أن 

لم شمل  ويحاول  إىل مجاريها 

العائلة مرة أخرى، أو أن األمر 

قد حدث بالفعل. الجدير بالذكر 

تزوجا  اللذين  الزوجني  أن 

يتشاركان   ١٩٩٧ مايو  يف 

 ٢٠ «سكارليت»  ابنتني؛  يف 

عاماً،   ٢٤ «سيستني»  عاماً، 

و»صوفيا» ٢٦ عاماً.

يبدو أنَّ الفناَن كاظم الساهر عاد اىل نشاِطه يف الحفالِت 
والفعالّيات. وبعد جوالت له يف دول عربّية، ومنها 

عىل  القيرص  وافق  وكندا،  املتحدة  الواليات  إىل 
اقامة حفل له يف العاصمة السورية دمشق. 

وقالت املعلومات إّن املفاوضات مع الساهر 
قبل  موافقته  أعطى  وقد  وقت،  قبل  بدأت 
املواقُع  وبدأت  الخَرب،  االعالم  تبنى  إذ  أيام، 

تنُرش تفاصيَل عن الخرب.
الحفل سيقام داخل دار األوبرا السورية، ويبدو 

يضمَن  أن  الطرق  بشتى  سيحاول  املتعهد  أن 
حضوَر أكرب عدد من الجمهور يف الدرا نفسها بعدما 

تهافت الناس للسؤال عن البطاقات الخاصة بالحفل.. 
بعد  دمشق  يف  الساهر  فيها  يغني  التي  النادرة  املرات  من  هي 

فرتة الحرب، ويبدو أّن دمشق تستقطُب مجموعة 
بل  الساهر،  آخرهم  ليس  العرب  الفنَّانني  ِمَن 
بحضور  احتفالية  املايض  األسبوع  شهد 
لحفل  واحيائه  دمشق  اىل  شاكر  هاني 
ِمَن  اىل مجموعة  بالنجاح، إضافة  تكلل 
يعِط   لم  الّساهر  أّن  غري  التكريمات، 
أّية فعالية أو نشاط  موافقته بعد عىل 
وهو  األوبرا؛  دار  يف  حفله  غري  إضايف 
من  ذلك.  حول  بتحفظه  أصالً  املعروف 
جهة ثانية، يبدو  أن الساهر يستعد إلطالق 
جديده مطلع السنة املقبلة، ووفق ما ذكران 
هناك قصيدة جديدة جاهزة لإلصدار، وكذلك العمل 

عىل أغاٍن جديدة ستصدر الحقاً.

كريم  املخرضم،  العراقي  الفنان  تويف 
رصاع  بعد  املايض،  الجمعة  يوم  عواد، 

طويل مع املرض.
عواد،  مكي  العراقي،  الفنان  ونعى 
شقيقه الفنان كريم عواد قائال: «كل من 
الجالل  ذو  ربك  وجه  ويبقى  فان  عليها 
شقيقي  الله  رحمة  إىل  إنتقل  واإلكرام» 

الفنان كريم عواد ادعوا له بالرحمة.
دراسته  أكمل   ١٩٤٠ مواليد  من  وعواد 

الفنون  ومعهد  واملتوسطة  االبتدائية 
بغداد  الجميلة يف  الفنون  الجميلة وكلية 
الفنون  يف  ماجستري  عىل  حصل  ثم 
كاليفورنيا  جامعة  من  املرسحية 
وهو   ١٩٨١ عام  الرسمية  األمريكية 

شقيق الفنان مكي عواد.
االعمال  من  العديد  يف  الراحل  وشارك 
بصمته  له  وكانت  العراقية،  الدرامية 

الفنية التي جسدها يف ادوار متعددة.

أعلنت لجني عمران قبل أيام عن تجربة جديدة تخوضها ألول مرة 
عرب شاشة املنّصة العاملية نتفليكس والتي تحمل عنوان «دبي بلينغ 

« والتي ستنطلق يوم ٢٧ أكتوبر. 
عرشة  خالل  من  الواقع  لدراما  تنتمي  التجربة 
مليونريات جمعتهّن أحالمهّن عىل أرض دبي ؛ لكل 
الفاشون وعالم  الخاص ما بني  منهن عاملها 
اإلقتصادية  واألعمال  والتجارة  املوضة 
لجني  ستظهر  حيث  العقارات،  وحتى 
ومقدمة  كإعالمية  بشخصيتها  عمران 
برامج، أما لجني عضاضة فتظهر كسيدة 
مجتمع، وفرحانة بودي ستطّل كمؤثرة 
اإلجتماعي،  التواصل  مواقع  عىل 
وزينة الخوري مديرة إلحدى الرشكات 
العقارية، وأخرياً دانيا محمود كصانعة 

محتوى.
األعمال  رجال  أما 
ظهورهم  فيقترص 
إبراهيم  عىل 
أما  الصمدي، 
فهو  فايد  كريس 
برامج  مقّدم 
ورائد  أعمال، يف 
سيظهر  حني 
ن  ا و مر
يض  لعو ا

كـدي جي.


