
موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلنـْت روسـيا، أن نتائـج االسـتفتاءات لضـّم أربـع 
مناطق أوكرانية تسـيطر عليها موسكو كلًيا أو جزئًيا 
تظهـر تقدما كاسـحا يف نتائـج أولية لخيـار املوافقة 
عىل االنضمـام يف املناطـق األوكرانية، وفـق ما أفادت 
وكاالت روسـية، الثالثاء، فيما  اعتربت كييف أن نتائج 
االستفتاءات بشأن ضم مناطق ”لن تؤّثر“ يف تحركات 
األوكرانيني عىل الجبهة.وأفادت وكاالت ريا نوفوسـتي 
وتاس وانرتفاكس لألنباء الروسية أن السلطات املوالية 
ملوسـكو يف كّل من املناطق األوكرانية األربع(دونيتسك 
ولوغانسك وزابوروجيه وخريسـون)، أّكدت أن التأييد 

جـاء بنسـبة %97 إىل %98 من األصـوات بعد فرز ما 
يـرتاوح بـني %20 و%27 من األصوات.وأكـد الناطق 
باسم مسؤول السياسة الخارجية يف االتحاد األوروبي، 
امس الثالثاء، أن استفتاءات الضم التي تنّظمها روسيا 
يف أوكرانيا ”غري قانونية“، وأن جميع األشخاص الذين 
شـاركوا يف تنظيمها سـُتفرض عليهـم عقوبات.وقال 
بيرت ستانو خالل مؤتمر صحفي يف بروكسل: ”ستكون 
هناك عقوبات عىل جميع األشـخاص الذين شاركوا يف 
هذه االستفتاءات غري القانونية وعىل الذين دعموها“، 

نقال عن فرانس برس.

الزوراء/مصطفى فليح:
شـخصَّ الخبـري االقتصـادي، نبيـل جبـار، 
اسباب ارتفاع ازمة السكن يف العراق والحلول 
املناسـبة لهـا ويف حـني اكـد ان املجمعـات 
السـكنية التغطـي %5 مـن الطلـب توقـع 
امكانية فشـل مـرشوع داري.وقـال الخبري 
االقتصادي، نبيل جبار يف حديث لـ“الزوراء“، 
ان ”اسـباب ازمة السـكن بالدرجة االوىل هي 
زيـادة الطلـب بفعل السـكان وال يقابلها اي 
توسـع يف عدد الوحدات السـكنية والتوسـع 
املوجود هو توسـع محدود مـن حيث توزيع 

االرايض ومـن حيث بناء املجمعـات وال يلبي 
الطلـب املرتاكم الذي بدت بـوادره كازمة منذ 
بداية التسعينيات“.  واضاف ان“ االحصائية 
الرسـمية التـي مصدرهـا وزارة التخطيـط 
والجهـاز املركـزي لالحصاء تحدثـت عن ما 
يقـارب 3 ماليـني و250 الـف ارسة كانت يف 
سـنة 2003 واليـوم اصبحـت ثمانية ماليني 
و250 الـف ارسة اي الفـرق خمـس ماليـني 
معناها يجب التعويض بخمس ماليني وحدة 

سكنية لكن اين“؟
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بغداد/ الزوراء:
أعلـَن البنـك املركـزي العراقـي، عزمـه 
إصـدار فئة جديدة مـن العملة العراقية 
بقيمة 20 ألف، فيما أكد أنه ال توجد نية 
لدى البنـك املركزي لتغيري سـعر رصف 
الدوالر.وقـال محافـظ البنـك املركـزي 
مصطفـى مخيف يف ترصيـح صحفي: 
إن“البنك املركزي ليس لديه نية لخفض 
أو تغيـري سـعر رصف الـدوالر“، مؤكداً 
أن ”العـراق اليـزال يف املراحـل االوىل من 
جني االثار االيجابية لتغري سعر الرصف 
وهناك بعـض املؤرشات السـلبية يعمل 
عـىل معالجتها خـالل الفـرتة املقبلة“.

وأضـاف أن ”عملية حـذف األصفار من 
العملة يحتاج اىل ترشيع قانون ويتطلب 
اىل بعـض التعديـالت ويجـب أن تتوفـر 
األجـواء لتقبـل مثـل هـذه التعديالت“، 
مبينـاً أن ”البنـك املركزي قـدم يف وقت 
سـابق مرشوعـاً بشـأن عمليـة حذف 
األصفار“.وأشـار مخيـف إىل أن ”البنك 
املركـزي يعمل عـىل اكمال فئـة جديدة 
بقيمـة 20 ألـف دينار بناء عىل دراسـة 
وأبحاث مقارنة مع دول الجوار، ويعمل 
عىل استكمال شكل الورقة وخالل األيام 

املقبلة سوف يتم اإلعالن عنها“.

الزوراء/ مصطفى العتابي :
أعلـَن جهاز األمـن الوطنـي، ضبط 13 
عملية غش إلكرتوني يف أربع محافظات 
مع بدء إمتحانات الدور الثاني للسادس 
اإلعدادي.وذكـر الجهاز يف بيـان ورد لـ 
”الـزوراء“، أنـه ”اسـتناداً للتوجيهـات 
النافذة يف متابعة املراكز اإلمتحانية منعاً 
لحـاالت الغش نفـذت مفارزنا بالتزامن 
مـع انطـالق إمتحانـات الـدور الثانـي 
للصـف السـادس اإلعـدادي واجباتهـا 
اإلمتحانيـة  املراكـز  ملراقبـة  امليدانيـة 
ومتابعتها يف عموم محافظات العراق“.
وأضـاف، أن ”هـذه املفـارز تمكنت من 

إلكرتونـي يف  7 عمليـات غـش  ضبـط 
محافظـة األنبـار مـن بينها قيـام أحد 
األشـخاص بأداء اإلمتحان بدالً من أحد 
الطلبـة املكملني، ويف محافظـة بابل تم 
ضبـط 5 عمليات غـش مماثلة“.وتابع: 
املفـارز طالبـاً وهـو  ”فيمـا ضبطـت 
يستعمل إحدى وسائل الغش أثناء تأديته 
لإلمتحـان يف ديـاىل، أمـا يف املثنـى فقد 
ضبطت مفارزنا أحد األشخاص متلبساً 
بتجهيز أدوات الغـش اإللكرتوني“.واتم 
البيان: ”وقـد تم تقديم جميع املخالفني 
إىل الجهات التحقيقية التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهم“.

 بغداد/الزوراء:
اعلنـْت وزارة التعليـم العـايل والبحـث 
العلمـي إعـادة فتـح نافـذة التقديم إىل 
اسـتمارتي تعديل الرتشيح وقبول طلبة 
السـابقة 2021/2020  السنة  خريجي 
عىل وفق املقاعد الشـاغرة مـن الوجبة 
األوىل والحـدود الدنيـا للقبـول املركزي 
للسنة الدراسـية 2022/2021 للقناتني 
وأوضحـت  الشـهداء.  وذوي  العامـة 
دائـرة الدراسـات والتخطيـط يف بيـان 
ورد ”الـزوراء“ أن ”الطلبة الذين لم يتم 
قبولهـم يف الوجبـة األوىل والطلبة الذين 

لم يتسـن لهم التقديم مسبقا يتاح لهم 
التقديم اىل القناتني عرب بوابة الدراسات 
www.dirasat-) والتخطيـط واملتابعـة
gate.org) ولغاية نهاية الدوام الرسمي 
من يوم األربعاء املوافق 2022/10/5“. 
وتبدأ إجـراءات التقديم للطالب (املؤجل 
أو الراسب) الراغب بتعديل الرتشيح عن 
طريق مراجعـة الجامعـة املقبول فيها 
لتفعيـل الرقـم االمتحانـي، فيما يكون 
تفعيل الرقم االمتحاني للطلبة من ذوي 
الشـهداء عن طريق مؤسسـة الشهداء 

حرصا.

بريوت / أ ف ب: 
دَعـا رئيس مجلـس النـواب اللبناني 
نيابيـة غـدا  إىل جلسـة  بـرّي  نبيـه 
الخميـس إىل عقـد جلسـة النتخـاب 
رئيـس جديـد للبالد يف 29 سـبتمرب/

أيلول عىل الرغم من عدم وجود توافق 
سـيايس عىل مرشح بعينه وتضاءلت 
الفرص بشـأن نجاح التصويت.يأتي 
هذا وسط انقسامات سياسية وأزمة 
اقتصاديـة وماليـة عميقـة تعصـف 

بالبـالد، يف حني تنتهـي والية الرئيس 
الحايل ميشـال عون البالـغ 88 عاًما، 
التي امتّدت عىل سـّت سـنوات، يف 31 
ترشين األول/أكتوبـر املقبل.وجاء يف 
بيان صـادر عن مكتب رئيس مجلس 
النواب امـس الثالثاء أن برّي دعا ”إىل 
عقد جلسـة يف تمام السـاعة 11,00 
(08,00 ت غ) مـن قبـل ظهـر يـوم 
غـد الخميس ، وذلـك النتخاب رئيس 
للجمهورية“.وقد تنتهي هذه الجلسة 

بإرجائهـا يف ظّل غيـاب التوافق عىل 
مرشح، وسط انقسـامات عميقة يف 
الطبقـة السياسـية، ما يثري خشـية 
من دخـول البالد يف مرحلة من الفراغ 
الرئايس.وبسبب االنقسامات نفسها، 
لـم تثمـر مسـاعي رئيـس الحكومة 
املكلـف نجيـب ميقاتـي يف تشـكيل 
حكومة منذ االنتخابات الربملانية التي 
جـرت يف منتصـف أيار/مايـو، يف بلد 
يقـوم نظامه عىل تقاسـم الحصص 

بـني املكونات السياسـية والطائفية.
وتنتهي والية الرئيس الحايل ميشـال 
عون البالغ 88 عاًما، التي امتّدت عىل 
سـّت سـنوات، يف 31 ترشيـن األول/

أكتوبر املقبل.يف ترشين األول/أكتوبر 
2016، انُتخب عون رئيًسا بعد شغور 
رئايس اسـتمر أكثر من عامني.وتأتي 
الدعوة لجلسـة نيابية الخميس غداة 
إقرار الربملان اللبنانـي قانون موازنة 
العام 2022 الذي يشـكل أحد مطالب 

صندوق النقد الدويل الرئيسية لتنفيذ 
برنامـج دعـم للبلـد الغـارق يف أزمة 
اقتصاديـة متمادية منـذ قرابة ثالثة 
أعوام.ويشـهد لبنان منذ العام 2019 
انهياراً اقتصادياً صّنفـه البنك الدويل 
من بني األسـوأ يف العالم، خرست معه 
العملـة املحليـة نحـو 95 يف املئة من 
قيمتهـا، بينما ال يزال سـعر الرصف 
لـريات   1507 عـىل  مثبتـاً  الرسـمي 

مقابل الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
أكـَد رئيس املحكمـة االتحادية العليا 
جاسـم محمـد عبـود، أن الدسـتور 
العراقي وليد إرادة الشعب ومعرب عن 
مصلحتـه، فيما بـني موقف املحكمة 
من اسـتقالة نواب الكتلـة الصدرية 

وحـّل مجلس النواب.وأضاف عبود يف 
مقابلة مـع وكالة األنباء الرسـمية، 
االتحاديـة  السـلطات  جميـع   » أن 
يجـب أن تعمـل بموجـب الدسـتور 
مـن أجـل أن تضع مصلحة الشـعب 
يف حسـاباتها عند أي عمـل، مبيناً أن 

املحكمـة االتحادية بموجب املادة ٩٣ 
من الدسـتور تمـارس اختصاصاتها 
دسـتورية  عـىل  بالرقابـة  ابتـداًء 
القوانني وتفسـري النصـوص إضافة 
اىل االختصاصـات املذكورة».وأضاف 
أن «الغايـة مـن املحكمـة االتحادية 

هـي صيانة الدسـتور ومنـع تجاوز 
السـلطات»، مؤكداً «عـدم تقديم أي 
مقرتحـات مـن قبلنـا تتعلـق بمنح 
صالحيـات  االتحاديـة  املحكمـة 

أوسع».

الكويت/ الزوراء: 
أصـدرت املحكمـة الدسـتورية الكويتية 
قرارا، «بعـدم قبول الطعـن املبارش عىل 
قانـون االنتخـاب ورفـض طلـب وقف 
االنتخابات .وقالت وسائل إعالم كويتية، 
إن «غرفة املشورة يف املحكمة الدستورية 
قضـت بعدم قبـول الطعن باملرسـومني 

،بشـأن   ٢٠٢٢ لسـنة  و٦   ٥ بقانونـني 
انتخابـات أعضاء مجلس االمـة وإعادة 
تحديد الدوائـر االنتخابيـة. كما رفضت 
الطلـب املسـتعجل بوقـف االنتخابات ، 
مشـرية إىل أنه بحسـب القـرار الصادر، 
سـتجرى انتخابـات مجلـس األمـة غدا 
الخميس.وقالت املحكمة يف نص حكمها 

إن الطاعن لم يقدم أي دليل عىل أن رضرا 
واقعيا قد حاق به من جراء تطبيق هذين 
املرسومني بحيث يكون من شأن القضاء 
بعدم دستوريتهما. وكان مجلس الوزراء 
الكويتي قد أصدر يف أغسطس/آب املايض 
مرسـوما بتحديد يوم ٢٩ أيلول/سبتمرب 
املقبـل موعـدا النتخاب أعضـاء مجلس 

األمة (الربملان)، وذلـك بعد إعالن حلّه يف 
وقت سابق.وأعلن ويل عهد الكويت نائب 
أمري البالد، الشـيخ مشعل األحمد الجابر 
املـايض،  حزيران/يونيـو  يف  الصبـاح، 
حـل مجلس األمة والدعـوة إىل انتخابات 
عامة، يف ظل اسـتمرار األزمة السياسية 
البالد.وعـىل مـدى األشـهر  القائمـة يف 

املاضية، شـهدت الكويت أزمة حادة بني 
الحكومة التي قدمت استقالتها أكثر من 
مرة، ومجلس األمة ما أسـفر عن وجود 
حالـة مـن الجمـود السـيايس يف البالد، 
ويتمتـع مجلس األمة بنفوذ قوي يخّوله 
اسـتجواب رئيـس الحكومـة والـوزراء 

والتصويت عىل حجب الثقة.
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الزوراء/ حسني فالح:
يعقـُد مجلس النـواب اليـوم االربعاء 
اسـتقالة  عـىل  للتصويـت  جلسـته 
الحلبـويس  محمـد  املجلـس  رئيـس 
وانتخـاب نائـب اول لرئيـس املجلس، 
وفيما اسـتبعدت مقرر مجلس النواب 
االسـتقالة،  عـىل  املجلـس  تصويـت 
يتحمـل  الحلبـويس ال  ان  اىل  أشـارت 
لوحده مسـؤولية تعطيل الجلسات، يف 
حني شددت القوات االمنية باجراءاتها 
حـول املنطقة الخرضاء قبيـل انعقاد 

الجلسة.
وقالـت مقـرر الربملـان النائبـة بيـدء 
خرض السلمان يف حديث لـ“الزوراء“: 
انهـا لم تصوت عـىل اسـتقالة رئيس 
مجلـس النـواب كمـا انهـا ال تعتقـد 
تصويت الربملان لعدة اسباب منها انه 
تـم انتخابه وباالغلبية من قبل اعضاء 
مجلس النواب ومـن جميع املكونات.
واضافـت: ان تعطيل مجلس النواب ال 
تقع مسؤوليته عىل الرئيس ونوابه بل 
لعدم توافق جميع االطراف السياسية 
محمـد  ان  اىل  الفتـة  بينهـا،  فيمـا 
الحلبويس يقف عىل مسافة واحدة مع 
الجميع.واشـارت اىل انه يف حال قبلت 
اسـتقالة محمـد الحلبويس فسـتعقد 
املشـهد السـيايس بصورة اكثـر وهذا 
اليصـب يف مصلحة الشـعب الننا عىل 

امل بتشكيل حكومة قوية وبمشاركة 
السياسـية  املكونات واالطراف  جميع 
لخدمـة العراق.من جهتـه قال الخبري 
القانوني عـيل جابر التميمي يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان استقالة رئيس مجلس 

النـواب تعرض عىل الربملان ويشـرتط 
لقبولها موافقـة أغلبية عدد الحضور 
ويمكـن ان يتم انتخاب بديل له يف ذات 
الجلسـة او جلسـة قادمـة باالغلبية 
املطلقـة لعـدد األعضاء نصـف العدد 

الكيل زائد واحد.واضاف: انه يمكن ان 
تدار الجلسة القادمة من النائب الثاني 
لرئيـس مجلس النواب وفـق املادة ٣٥ 
من نظام مجلس النواب واذا غاب ايضا 
تدار الجلسـة من قبل من يتم انتخابه 

مـن املجلس باغلبيـة الحارضين وفق 
املـادة ١١ مـن نظـام مجلـس النواب 
الداخـيل، ليتـم فيها انتخـاب النقص 
الربملان.وتابـع:  رئاسـة  يف  الحاصـل 
اذا لم يصـوت الربملان عىل االسـتقالة 
يعني انه منـح الحماية للحلبويس من 
االقالـة.يف غضـون ذلك، قال مراسـل 
”الزوراء“: ان القـوات االمنية فرضت 
طوقـا امنيا حـول املنطقـة الخرضاء 
وسـط العاصمـة بغداد، قبيـل انعقاد 
جلسة الربملان للتصويت عىل استقالة 
الحلبويس.واضـاف: ان القوات االمنية 
اغلقـت بوابـة املنطقة الخـرضاء من 
جهـة وزارة التخطيـط والترشيع عرب 
وضعهـا الحواجـز الكونكريتية ، كما 
شـهدت املناطق القريبة من الخرضاء 
انتشـارا امنيا مكثفا.ويف وقت سابق، 
النـواب، موعـد عقـد  حـدَّد مجلـس 
جلسته وجدول أعمالها، بينما تضمن 
جدول األعمال التصويت عىل استقالة 
رئيس املجلـس محمـد الحلبويس من 
منصبه.وقالـت الدائـرة يف بيان تلقته 
إن ”مجلـس النـواب سـيعقد األربعاء 
، جلسـة يف السـاعة الواحـدة ظهراً“.

وأضافـت، أن ”جدول أعمال الجلسـة 
تتضمن التصويت عىل استقالة رئيس 
مجلس النـواب من منصبـه وانتخاب 

النائب األول لرئيس املجلس“.
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äb‰ÌÜ@500@ã»è€aNo: 7804    Wed   28     Sep     2022العدد:   7804     األربعاء     28     أيلول     2022

بغداد/ الزوراء:
مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  انخفضْت 
يف  الثالثاء،  امس  طفيف،  بشكل  العراق  الدينار 
مصدر  بغداد.وقال  بالعاصمة  الرئيسة  البورصة 
بغداد،  يف  املركزية  والحارثية  الكفاح  بورصة  إن 
سجلتا صباح امس ١٤٧٦٥٠ ديناراً عراقياً مقابل 
البورصة  أسعار  كانت  فيما  أمريكي،  دوالر   ١٠٠
 ١٠٠ مقابل  عراقي  دينار   ١٤٧٧٠٠ االثنني  ليوم 
والرشاء  البيع  أسعار  أن  إىل  امريكي.وأشار  دوالر 
يف  املحلية  باألسواق  الصريفة  محال  يف  استقرت 
بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٢٥٠ دينارا عراقيا 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 

١٤٧٢٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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بغداد/ الزوراء:
قرَر مجلس الوزراء، خالل جلسـته التي 
عقدت امس الثالثـاء، تخصيص ملياري 
دينـار لتغطيـة نفقات شـهداء وجرحى 
تظاهـرات املنطقـة الخـرضاء، ومبالـغ 
أخرى دعماً لجهود القوة الجوية العراقية 
يف مكافحـة اإلرهاب.وقـال وزير الرتبية 
عيل الدليمي يف املؤتمر األسـبوعي ملجلس 
الـوزراء تابعتـه «الـزوراء»: إن «رئيـس 
الكاظمـي  الـوزراء مصطفـى  مجلـس 
تحـدث خالل الجلسـة عن مشـاركته يف 
أعمـال الجمعية العامـة لألمم املتحدة يف 
نيويورك وما تحقق من لقاءاته هناك مع 
قادة ورؤسـاء دول العالـم والتي أوضح 

فيهـا الدور الكبـري الذي لعبـه العراق يف 
إقامة عالقات متوازنة إقليمياً ودولياً».

وأضاف الدليمي أن «القادة ورؤساء دول 
العالم أشادوا يف تلك اللقاءات بدور العراق 
يف دعم السـلم يف املنطقة».وحول قرارات 
الدليمـي إن «مجلـس  املجلـس أوضـح 
الـوزراء قرر قيـام وزارة املاليـة بتمويل 
مكتـب رئيـس الـوزراء بمبلـغ مليـاري 
دينـار لتغطيـة نفقات شـهداء وجرحى 
تظاهـرات املنطقـة الخرضاء».وأكـد أن 
«مجلـس الوزراء قـرر تقديـم دعم مايل 
للقوة الجويـة العراقية لدعم جهودها يف 

مكافحة اإلرهاب».

ÚÌäÏË‡v‹€@êÓˆä@lbÉn„¸@êÓ‡©a@ÚÓ„bæãi@Úè‹u@∂g@Ï«áÌ@Ô„b‰j‹€a@laÏ‰€a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
هَنأ نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي، مؤسسة 
من  املزيد  فيها  والعاملني  للقناة  تمنى  فيما  لتأسيسها،  الـ١٨  بالذكرى  السومرية 
التقدم والنجاح والتألق.وقال نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي يف برقية تهنئة، 
إنه «ببالغ التقدير واالعتزاز يرسني ان ابعث لكم بأجمل التهاني والتربيكات؛ ملناسبة 
مسريتها  عرب  استطاعت  والتي  الفضائية  السومرية  قناة  لتأسيس  السنوية  الذكرى 
اإلعالمية ان تثبت قدرتها املهنية املميزة من خالل التغطية اإلعالمية الصادقة والربامج 
الهادفة والتزامها بمهنية العمل الصحفي واإلعالمي».وأضاف الالمي، «نتمنى للقناة 
والعاملني فيها املزيد من التقدم والنجاح والتألق عىل طريق االرتقاء بالعمل اإلعالمي 

املبدع الذي يصب بخدمة بلدنا وشعبنا الكريم».
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Ministry of Trade     
General Contracts Department                                          

Advertisement  
Tender No:          MOT/WHEAT  2/2022
Classification No: 33 CURRENT BUDGET 
Date:                  28  /  9 /2022
Iraqi Ministry of Trade (MOT), General Contracts Department, is pleased to invite the qualified and experienced companies who have experience in supplying wheat and have 
similar trading deals with Iraq or other countries to participate in a tender for purchasing the quantity of (50,000) mt ±5% in minimum of hard wheat from all origins Except the 
Russian Origin according to the specifications adopted by Grain Board of Iraq, and the final quantity will be specified by the buyer. Payment will be affected by L/C.
The following should be noted:
- The qualified companies who want to obtain additional information should contact ( General Contracts Department ) through its official e-mails ( high_mot@yahoo.com & 
g.contracts@mot.gov.iq) during the  official working days of tender period from (29 /9 /2022- 4/ 10/2022) between 08:00 hrs -14:00 hrs Iraq /BLT ).
- A conference will be held on  2/ 10  /2022 in (General Contracts Department  at Ministry of Trade / Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad International 
Fair) to answer the inquiries of the participants in the tender.
- The requisite qualification requirements:  
Offers must be accompanied by initial bid bon (LG, certified check, or bill of exchange (provided that check or bill of exchange should be submitted attached to an official letter 
issued by the bidder and to be presented with offer. This letter has to mention that the submitted check or bill of exchange is a bond related to the said tender) issued from 
banks are adopted by the central bank of Iraq inside Baghdad) that mention the name & number of the above tender at rate of 1% of the bid>s value issued by the bidder in 
favor of Grain Board of Iraq. initial Bid bond must be valid for (35 days) starting from offers validity>s expiry date.
Document required from Iraqi companies:
- Offer should be signed & stamped (original copy) 
- Purchase bill of tender (original copy) 
- Mention the full details of the company address (phone no. – e- mail address – indicative points of the home address for the company>s CEO) for the purpose of correspon-
dences within the specified dates stipulated in tender`s conditions (The Standard Bids) provided that the company should notify the contracting party of any change in it>s 
address within 7 days of the date of change 
- ID.
- Habitation card.
- A letter of no objection from the State Authority of Taxes addressed to The Ministry of Trade exclusively and should be valid until the end of the year.
- Valid trade chamber ID.
-  Submitting one or more of the following documents: Incorporation certificate/ foundation contract / the company>s internal system certified  recently by Companies Recorder 
Directorate in Ministry of Trade.
- Final financial Statement (a-a general budget audited by chartered accountants showing financial position for the last tow years and whose rates are profitable /b- final ac-
counts may be submitted for the last tow years preceding the financial crisis of 2014 
- Submitting (1-3) executed contracts during the last (5) years as a similar trade dealing supported by confirmation of the concerned contracting parties.
Documents required from Arabic & Foreign companies:
- Offer should be signed & stamped (original copy) 
- Purchase bill of tender (original copy)
- Mention the full details of the company address (phone no. – e- mail address – indicative points of the home address for the company>s CEO) for the purpose of correspon-
dences within the specified dates stipulated in tender`s conditions  provided that the company should notify the contracting party of any change in it>s address within 7 days 
of the date of change.
- Submitting one or more of the following documents Incorporation certificate legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of incorporation in addition to a 
translated copy to Arabic issued by a legal translation office or specialized & adopted section / foundation contract / the company>s internal system, legally certified.
- submitting Final financial Statement (a- general budget audited by chartered accountants showing financial position for the last two years and their rates should be profit-
able
-  Submitting (1-3) executed contracts during the last (5) years as a similar trade dealing supported by confirmation of the concerned contracting parties.
General conditions:
- Representative of Iraqi companies have to present dully official certified authorization  for their representation according to law, and regarding Representative OF Arabic & 
Foreign Companies, they have to present legalized authorization by Iraqi embassy in the country of the company  
- The bidders have to submit a proof of their previous dealing with export & import wheat and are continuing their specialization activity for the last two years.
- The winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs.
- Companies who are willing in purchasing tender>s conditions (The Standard Bids), they have to visit the General Contracts Department in the head quarter of MOT  located 
in Baghdad / Almansour City – nearby Baghdad International Fair, and submit an official letter to obtain this tender>s conditions against nonrefundable amount of 500,000 
IQD Iraqi Dinars.
- The bids to be delivered to the following address: (General Contracts Department  at Ministry of Trade / Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad Inter-
national Fair) at the specified date (10:00 am Iraq/ BLT on  5  /  10  /2022) and offers are valid to reply up to    9 / 10  /2022. Any bid with shorter validity shall be disregarded  
- Bidders to submit the offer in a closed envelope sealed with the stamp of the company>s name and marked with the tender>s no. &name. These offers must be put in the 
tender>s box in the Ministers office reception in the head quarter of MOT / Almansour City – nearby Baghdad International Fair). 
- Late bids will be rejected, and bids will be opened in attendance of bidders or their representatives who are willing to attend this process at the following address Ministers 
office reception in the head quarter of MOT / Almansour City – nearby Baghdad International Fair).  at the specified date 10:00 am BLT /Iraq on  5 /10 /2022
- The bidder has to fill out the 4th part of the standard bids, it should be submitted in a paper and sealed with the original stamp of the bidding company. In case the bidder un 
fulfilled with the requirement of the 4th part mentioned above, he will be disregarded. 
- The bidder has to submit a similar table of technical specification set forth in sixth part of the standard bids to clarify its compliance with the required specifications in addition 
to fill column (H) in the list of commodities & schedule of delivery table in the part mentioned above
Contract ratification Fees according to standard document as  para (16-1) general conditions of the  contract as follows : the seller should pay 10.000 IQD (ten thousand dinar)
for the first page of the contract-  the seller should pay  1000 IQD (one thousand dinar)for the rest of contract papers  - the seller should pay 1000 IQD ( one thousand)for  
establishing Schools and Kindergarten
Note :
- Ministry of Trade is un obliged to accept the lower prices.
- If the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq, then the closing date will be on the next day
- advertisement can be founded in MOT»S Websites:
-websites: www.iitp.mot.gov.iq &  www.mot.gov.iq
-and  dg Market- tenders& Procurement Worldwide:www.dq markt.com
Acting for Manager of General Contracts Department

Ministry of Trade

يرس قسم العقود العامة يف وزارة التجارة دعوة الرشكات املؤهلة من ذات الخربة واالختصاص يف مجال تجهيز الحنطة ولديها اعمال مماثلة مع العراق او اي دولة اخرى 
للمشاركة يف مناقصة تجهيز مادة الحنطة بكمية (٥٠,٠٠٠) طن خمسون ألف طن ±٥٪ كحد أدنى من مادة الحنطة الصلبة ومن كافة املناشئ عدا املنشأ الرويس وحسب 
املواصفات املعتمدة لدى الرشكة العامة لتجارة الحبوب والكمية النهائية ستكون حسب خيار املشرتي وان يكون الدفع بطريقة (اعتماد مستندي) مع مالحظة ما يأتي:

- عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االستفسار عرب الربيد االلكرتوني لوزارة التجارة / مكتب الوزير /قسم العقود العامة عىل 
  high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq ) العنوانني التاليني

  خالل فرتة االعالن (  ٢٩  /  ٩ /  ٢٠٢٢  لغاية    ٤/  ١٠  /٢٠٢٢  ) من الساعة ٨:٠٠ صباحاً بتوقيت العراق /بغداد ولغاية الساعة ٢:٠٠ ظهرا بتوقيت العراق /بغداد .
- سيتم انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة بتاريخ (  ٢  / ١٠  /٢٠٢٢) ( بمكتب الوزير / قسم العقود العامة  يف مقر الوزارة الكائن يف  بغداد 

/ املنصور / قرب بناية معرض بغداد الدويل / قاطع مبنى مكتب الوزير)
- متطلبات التأهيل املطلوبة:

تقديم تامينات اولية بموجب خطاب ضمان  او صك مصّدق او سفتجة (عىل ان يرد الصك او السفتجة رفقة كتاب رسمي من الرشكة مقدمة العطاء ويرفق مع العطاء ويذكر 
فيه ان الصك او السفتجة هو تأمينات اولية تخص املناقصة ) لصالح الرشكة العامة لتجارة الحبوب صادرة من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي يف بغداد بنسبة 

١٪ من مبلغ العطاء ويتم ذكر اسم ورقم املناقصة يف التامينات املقدمة عىل ان تكون التامينات االولية نافذة ملدة (٣٥) يوم ابتداء من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاءات.
- يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:

اوال / بالنسبة للرشكات العراقية: 
- يقدم العطاء موّقع ومختوم (النسخة االصلية).
- ارفاق وصل رشاء املناقصة (النسخة االصلية).

املناقصة  املّحددة يف رشوط  املواعيد  املراسالت ضمن  املفوض للرشكة) ألغراض  املدير  الدالة لسكن  النقاط  االلكرتوني،  الربيد  الهاتف،  الكامل للرشكة (رقم  العنوان  - ذكر 
(الوثيقة القياسية) عىل إن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل (٧) أيام من تاريخ حصوله.

- البطاقة املوحدة او بطاقة األحوال املدنية.
-  بطاقة سكن  

-  كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل وزارة التجارة حرصياً ونافذ لغاية نهاية العام الحايل.
-  هوية غرفة التجارة للتجار نافذة.

-  تقديم واحدة او أكثر من الشهادات االتية (شهادة تأسيس الرشكة /عقد التأسيس/النظام الداخيل للرشكة مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة 
التجارة).

  الحسابات الختامية (أ- امليزانية العامة املدققة من قبل املحاسبني القانونني تعرض الوضع املايل ألخر سنتني ويجب ان يكون معدالتها رابحة ب- يجوز تقديم الحسابات 
الختامية الرابحة ألخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام ٢٠١٤).

-  األعمال التجارية املماثلة (يقدم مقدم العطاء أي وثيقة تثبت قيامه بأعمال مماثلة من ١-٣ عمل خالل الخمس سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية) .
ثانيا / بالنسبة للرشكات العربية واالجنبية:

- يقدم العطاء موّقع ومختوم (النسخة االصلية).
- ارفاق وصل رشاء املناقصة (النسخة االصلية).

- ذكر العنوان الكامل للرشكة (رقم الهاتف، الربيد االلكرتوني، النقاط الدالة لسكن املدير املفوض للرشكة) ألغراض املراسالت ضمن املواعيد املّحددة يف رشوط املناقصة عىل 
إن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل (٧) أيام من تاريخ حصوله.

- تقديم واحدة او أكثر من الشهادات االتية (شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من القنصل العراقي او من يقوم مقامه يف بلد التأسيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية 
لشهادة تأسيس الرشكات من مكتب او جهة معتمدة ومختصة /عقد التأسيس/النظام الداخيل للرشكة مصدقة اصوليا.

    الحسابات الختامية (امليزانية العامة املدققة من قبل املحاسبني القانونني تعرض الوضع املايل ألخر سنتني ويجب ان يكون معدالتها رابحة 
-  األعمال التجارية املماثلة (يقدم مقدم العطاء أي وثيقة تثبت قيامه بأعمال مماثلة من ١-٣ عمل خالل الخمس سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية).

ثالثا/ الرشوط العامة: 
- يجب ان يقدم ممثل الرشكة تخويل رسمي باملراجعة وفق القانون بالنسبة للرشكات العراقية، ومصّدق رسميا من قبل السفارة العراقية يف بلد الرشكة بالنسبة ملمثيل 

الرشكات العربية واالجنبية.
- تقدم الرشكة ما يثبت بان لديها تعامل باسترياد وتصدير الحنطة وتكون مستمرة بنشاطها التخصيص للسنتني االخريتني .

- تتحمل الرشكة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نرش اإلعالن.
- يتوجب عىل الرشكات الراغبة برشاء رشوط املناقصة (الوثيقة القياسية) تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف رشوط املناقصة بعد دفع مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) دينار « 

خمسمائة إلف دينار غري قابلة للرد.
- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ( استعالمات مكتب الوزير / يف مقر الوزارة الكائن يف  بغداد / املنصور / قرب بناية معرض بغداد الدويل / قاطع مبنى مكتب الوزير) 
يف موعد اقصاه (( الساعة ١٠:٠٠ صباحا»  بتوقيت  العراق / بغداد املصادف    ٥/  ١٠  /٢٠٢٢ وتكون العـــروض نافذة للـــرد لغاية        ٩ /  ١٠  /٢٠٢٢)) ويف حالة 

تقديم مدة نفاذية اقل سيتم استبعاد العطاء. 
- يقدم العطاء يف ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم ورقم املناقصة ويتم وضعه يف صندوق العطاءات يف استعالمات مكتب الوزير / مقر الوزارة الكائن يف املنصور / قرب 
بناية معرض بغداد الدويل/ قاطع مبنى مكتب الوزير ) وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض , وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف العنوان االتي (مكتب الوزير / استعالمات مكتب الوزير يف مقر الوزارة الكائن يف  بغداد / املنصور / قرب بناية معرض بغداد الدويل) املصادف  ٥ /  ١٠  /٢٠٢٢ الساعة 

١٠:٠٠ صباحا بتوقيت بغداد /العراق .
- عىل مقدم العطاء ميلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية ويقدم ورقيا» ومختوم بالختم الحي للرشكة مقدمة العطاء ويف حال عدم التزامه بما تتطلبه الوثيقة القياسية 

بالقسم الرابع منها فأنه سيتم استبعاده  
- عىل مقدم العطاء أن يجهز جدوالً مشابهاً للمواصفات الفنية املنصوص عليها يف القسم السادس من الوثيقة القياسية إليضاح كيفية تطابقها مع املواصفات املطلوبة 

باإلضافة إىل ملئ الحقل (د) يف جدول قائمة السلع وجدول التسليم يف القسم املشار إلية أعاله.
-عىل مقدم العطاء ان يقوم بدفع أجور تصديق العقد وحسب الوثيقة القياسية الواردة بالفقرة (١٦-١) من الرشوط العامة للعقد وكاالتي:

الــــــــــــــعقد، يتم استحصال مبلغ (١٠٠٠) عن باقــــــــــــي أوراق  يتم استحصال مبلغ (١٠٠٠٠) عرشة االف دينار عن الصـــــــــــــفحة األوىل يف 
العقد، وكذلك يتم استحصال مبلغ (١٠٠٠) ألف دينار عن انشاء مدارس ورياض األطفال 

مالحظات
- ان الوزارة غري ملزمة بأوطأ العطاءات.

- إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يف العراق، فيعترب اليوم التايل موعدا لغلق املناقصة.
  www.mot.gov.iq  و  www.iitp.mot.gov.iq :بإمكان أيجاد اإلعالن عىل املواقع االلكرتونية للوزارة -

WWW.dgmarket.com:  Dg Market واملوقع االلكرتوني ملعلومات املناقصات واملشرتيات الدولية
                                                                مدير قسم العقود العامة                             
يف وزارة التجارة
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الزوراء/مصطفى فليح:
نبيل  االقتصادي،  الخبري  شخصَّ 
يف  السكن  ازمة  ارتفاع  اسباب  جبار، 
العراق والحلول املناسبة لها ويف حني 
التغطي  السكنية  املجمعات  ان  اكد 
فشل  امكانية  توقع  الطلب  من   5%

مرشوع داري.
جبار  نبيل  االقتصادي،  الخبري  وقال 
”اسباب  ان  لـ“الزوراء“،  حديث  يف 
ازمة السكن بالدرجة االوىل هي زيادة 
يقابلها  وال  السكان  بفعل  الطلب 
السكنية  الوحدات  عدد  يف  توسع  اي 
محدود  توسع  هو  املوجود  والتوسع 

حيث  ومن  االرايض  توزيع  حيث  من 
بناء املجمعات وال يلبي الطلب املرتاكم 
بداية  منذ  كازمة  بوادره  بدت  الذي 

التسعينيات“. 
 واضاف ان“ االحصائية الرسمية التي 
والجهاز  التخطيط  وزارة  مصدرها 
ما  عن  تحدثت  لالحصاء  املركزي 
يقارب 3 ماليني و250 الف ارسة كانت 
يف سنة 2003 واليوم اصبحت ثمانية 
الفرق  اي  ارسة  الف  و250  ماليني 
خمس ماليني معناها يجب التعويض 
لكن  سكنية  وحدة  ماليني  بخمس 

اين“؟

طريق  عن  ”التعويض  ان  واوضح   
اىل  اضافة  السكنية  الدور  تقسيم 
عبارة  هي  سكنية  وحدة  الف   700
هذا  ومع  والزراعي  تجاوزات  عن 
ثالثة  اىل  مليونني  بحدود  عجز  بقي 
لوزارة  الرسمية  التقديرات  وفق 
التخطيط“، مشريا اىل ان ”هذا العجز 
ان يزداد بشكل سنوي ما بني  ممكن 
خمسني الف اىل مئة الف وحدة سكنية 

كل سنة“.
املجمعات  قضية  ”حتى  انه  وبني 
السكنية عىل سبيل املثال يف بغداد كل 
ابراجها  نشاهد  التي  املجمعات  هذه 

من  اكثر  تحقق  ال  جميعها  بغداد  يف 
وحدة  الف  ثمانني  او  الف  سبعني 
سكنية باملجمل اي ال  تغطي وحدها 
بغداد  يف  الطلب  من  باملئة  خمسة 

فقط“. 
االستثمار  هيئة  منح  جدوى  وعن   
انها  جبار  اكد  استثمارية  اجازات  
تجدي  ال  لكن  الربامج  من  ”واحد 
توفر  هي  تقريبا  الواحدة  فاالجازة 
مجمعات سكنية ما بني 500 او الف او 
الف وخمس مئة وحدة سكنية فحتى 
لو كانت االجازات 120 او 130 حسب 
ترصيحات الهيئة فهي ال تحقق اكثر 

من 120 الف وحدة“.
بني  ما  انجازها  ”فرتة  ان  اىل  ولفت 
سنتني اىل ثالث سنوات  بمعنى زيادة 
الطلب خالل هذه املدة وهذ العملية لن 
تأثر تأثريا كامال  ومبارشا لكن ممكن 
ان تسهم يف عملية التخفيف وان كان 

بنسبة محدودة“.
العقار  اسعار  ارتفاع  يخص  وفيما   
بالدرجة  بالطلب  ”مرتبط  انه  بني 
منها  اخرى  عوامل  وهناك  االوىل 
مثل  معينة  مدن  نحو  الناس  توجه 
بالنسبة  بيئة جاذبة  باعتبارها  بغداد 
للكثري من املدن او االرياف وهذا يزيد 

بغداد بشكل  يف  العقارات  اسعار  من  
طردي اكثر من غري مكان“.

واشار اىل ان ”السياسات النقدية اثرت 
املبادرات  و  التضخمية  فالسياسات 
والقروض و االموال التي تنفق بشكل 
كبري“، الفتا اىل ”احتمال رابع يتحدث 
عنه الكثري حتى عىل مستوى مسؤولني 
حكوميني  مستشارين  او  حكوميني 
يتحدثون عن شبهات خاصة بقضية 
العقارات  يف  خصوصا  اموال  غسيل 

التجارية اي املال الفاسد“.
االوىل  بالدرجة  ”الحل  ان  اىل  واشار   
من  كان  و  الجديدة  املدن  ببناء  هو 

املفرتض ان مبادرة مثل مبادرة داري 
ان تكرس ظهر االزمة“، مستدركا ”هذا 
االماكن  الن  يفشل  ممكن  املرشوع 
و  االجتماعية  والطبقة  اختريت  التي 
فالفقراء  االقتصادي  وضعها  حجم 
مدينة   لك  يبنوا  ان  يستطيعون  ال 
الطبقة  واملفروض  خلال  وسيحدث 
املتوسطة هي التي تشرتي وهي التي 
تجذب الفقراء و اناس اخرين وتحدث 
الطبقة  هذه  اشرتاطات  ولكن  اعمار 
املناطق  هذه  لكون  القبول  عملية  يف 
غري مؤهلة للسكن وبعيدة عن مركز 

املدينة ” .

بغداد/ الزوراء:
جاسم  العليا  االتحادية  املحكمة  رئيس  أكَد 
محمد عبود، أن الدستور العراقي وليد إرادة 
الشعب ومعرب عن مصلحته، فيما بني موقف 
املحكمة من استقالة نواب الكتلة الصدرية 

وحّل مجلس النواب.
األنباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  عبود  وأضاف 
االتحادية  السلطات  جميع   ” أن  الرسمية، 
يجب أن تعمل بموجب الدستور من أجل أن 
تضع مصلحة الشعب يف حساباتها عند أي 
بموجب  االتحادية  املحكمة  أن  مبيناً  عمل، 
املادة 93 من الدستور تمارس اختصاصاتها 
القوانني  دستورية  عىل  بالرقابة  ابتداًء 
وتفسري النصوص إضافة اىل االختصاصات 

املذكورة“.
وأضاف أن ”الغاية من املحكمة االتحادية هي 
السلطات“،  تجاوز  ومنع  الدستور  صيانة 
أي مقرتحات من قبلنا  ”عدم تقديم  مؤكداً 
صالحيات  االتحادية  املحكمة  بمنح  تتعلق 

أوسع“.
العراق  بها  يمر  التي  املشكلة   ” أن  وتابع 

اختصاصات  يف  وال  الدستور  يف  ليست 
املحكمة االتحادية وإنما املشكلة يف تطبيق 
الدستور وسوء التعامل معه“، مبيناً أن ”حل 
أو  أعضائها  استبدال  أو  االتحادية  املحكمة 
من  يتم  التقاعد  اىل  األعضاء  إحالة  كيفية 
خالل الدستور، وأن املحكمة االتحادية هيئة 
وتمارس  وإدارياً  مالياً  مستقلة  قضائية 

اختصاصاتها وفقاً ملا جاء يف الدستور“.
وأوضح أن ”املحكمة االتحادية هي الرقيب 
عىل جميع السلطات لكي ال تتجاوز الدستور 
وأن  الربملان  حل  اختصاصاتها  من  وليس 
لديها  التي  والجهات  الطرق  رسم  الدستور 

الحق يف حله“.
ولفت اىل أن ” موضوع عودة النائب املستقيل 
ال يمكن لرئيس املحكمة االتحادية أن يعطي 
رأيه بهذا الخصوص ألنه يصبح محل نقاش 
بني جميع أعضاء املحكمة وبالتايل يجب أن 
هناك  اىل“  الفتاً  دستوري“،  ضوء  يف  يبحث 
عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب 
الكتلة الصدرية وقد ردت بعضها ألن طريقة 
إقامتها غري صحيحة، فيما ال تزال دعاوى 

أخرى مقامة سيتم النظر بها يف وقتها“.
وأكد أن ” الدعوى املقامة للطعن باستقالة 
أصحاب  بها  يقم  لم  الصدرية  الكتلة  نواب 
من  أقيمت  وإنما  الصدري)  (التيار  الشأن 
أطراف ليس لها عالقة من الناحية القانونية 
دعوى  لكل  أن  مبيناً  املوضوع“،  بهذا 
ظروفها، لكن مصلحة الشعب العراقي فوق 

كل يشء“.  
وتابع أن ”املحكمة االتحادية العليا حكمت 
قانون  يف  املواد  من  قسم  دستورية  بعدم 
يرشع  أن  الربملان  عىل  ويجب  االنتخابات 
محل  لتحل  القانون  ضمن  قانونية  مواد 
انتخابات إال  املواد وال يمكن إجراء أي  هذه 
إذا أكمل قانون االنتخابات بشكل كامل بما 

فيها املواد التي ألغيت“.
وبني أن ”انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما 
 ، تجاوزه  يمكن  وال  واضح   70 باملادة  جاء 
املصلحة  وفق  الدستور  تطبق  املحكمة  وأن 
العليا للشعب“، مبيناً: ” يف الفقه الدستوري 
املمكن  من  وهذا  العدول،  موضوع  يوجد 
بعض  عن  تعدل  أن  الدستورية  للمحاكم 

وليس  القانونية،  املبادئ  بخصوص  آرائها 
من  صادرة  حكمية  قرارات  بخصوص 

املحكمة االتحادية“. 
أن  رأت  إذا  االتحادية  ”املحكمة  أن  اىل  ونوه 
من مصلحة الشعب العدول عن آرائها تعدل 

عن نظرها بما ال يخالف الدستور“.
وإنما  نفسه  يمثل  ال  النائب   ” أن  وتابع 
يمثل جميع الشعب ويجب أن يعمل الربملان 
قانون  ترشيع  السيما  الشعب  ملصلحة 
املوازنة“، مبيناً أن ”عدم استكمال السلطات 
التنفيذية  السلطة  فيها  بما  االتحادية 
رئيس  انتخاب  عدم  بسبب  تكتمل  لم 
السلطات  أوجد  الدستور  وأن  الجمهورية، 

ملصلحة الشعب وليس ملصلحتها“.
وأشار اىل أن ” أعضاء الربملان ليس مهامهم 
الواجب  وإنما  الربملان،  يف  الدوام  فقط 
العراق“،  مصلحة  أجل  من  العمل  عليهم 
حكومة  هي  الحالية  الحكومة  أن  اىل  الفتاً 
ترصيف أعمال وال يمكن لها ارسال قانون 
تجاوز  الترشيعية  السلطة  وعىل  املوازنة، 
مبيناً  الشعب“،  أجل  من  والعمل  الخالفات 

يف  عليها  يعرض  لم  االتحادية  ”املحكمة  أن 
ما يتعلق بقانون املوازنة يف حكومة ترصيف 

األعمال“.
ال  املوازنة  ”قانون  إن  بالقول:  واستدرك 
يمكن ارساله اىل الربملان إال من قبل حكومة 
اآلن يعاني من  العراق  أن  اىل  دائمية“، الفتاً 
السياسية  الخالفات  أولهما  كبريين  شيئني 
العراق يف  وليست مشكلة  الفساد  وثانيهما 

الدستور“.
وبني أن ” السبب الرئييس لالنسداد السيايس 
يف العراق هي الخالفات السياسية“، منوهاً 
اآلن  وهو  الدولة،  بناء  يعيق  الفساد   ” بأن 
ذو  واآلخر  كبرية،  أهمية  ذو  فساد  نوعان: 
ثقته  فقد  العراقي  املواطن  وأن  أقل،  أهمية 
بالوظيفة العامة، للمال العام حرمة ويجب 

حمايته“.
وأوضح أن ” الهيئات الرقابية املتمثلة بديوان 
الرقابة املالية وهيئة النزاهة لم تضع حتى 
بناء  العراق، وال يمكن  للفساد يف  الحّد  اآلن 
الدولة طاملا هناك غياب للعدالة االجتماعية، 

وال توجد نية حقيقية إلنهاء الفساد“.

األعمال  ترصيف  ”حكومة  أن  وأوضح 
باملجمل بحكم املستقيلة، وال يحق لها إقالة 
أو تعيني درجات عليا، وهناك دعوى  وزراء 
مرفوعة بخصوص استقالة وزير املالية عيل 

عالوي وحّدد لها موعد للنظر فيها“.
للشعب،  ملك  هما  والغاز  ”النفط  أن  وبني 
وليس  الشعب،  بهما  يترصف  أن  ويجب 
سلطة معينة، وأن املحكمة االتحادية قالت 
إقليم  يف  والغاز  النفط  بخصوص  قولتها 
كردستان وتنفيذ هذا القرار يقع عىل عاتق 
الجهات املختصة وفق مصلحة العراق وعدم 

التضحية بمصلحته“. 
الوطنية  النفط  رشكة  ”تأسيس  أن  وبني 
غري  الجبار  عبد  إحسان  الوزير  وتكليف 
تم  أن  االتحادية  للمحكمة  وسبق  قانوني 
الطعن أمامها بقرار سابق بقانون الرشكة 
وألغت العديد من املواد، وهي مواد جوهرية، 
وبذلك ال يمكن امليض بتشكيل رشكة النفط 
الوطنية بإلغاء هذه املواد ما لم يتم ترشيع 
امللغاة من قبل  املواد  مواد أخرى تحل محل 

مجلس النواب“.
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موسكو/ متابعة الزوراء:

أعلنْت روسيا، أن نتائج االستفتاءات 

لضـّم أربع مناطق أوكرانية تسـيطر 

عليها موسـكو كلًيـا أو جزئًيا تظهر 

تقدما كاسـحا يف نتائـج أولية لخيار 

املوافقـة عـىل االنضمـام يف املناطـق 

األوكرانيـة، وفـق ما أفـادت وكاالت 

اعتـربت  فيمـا   الثالثـاء،  روسـية، 

كييف أن نتائج االسـتفتاءات بشـأن 

ضم مناطـق ”لن تؤّثـر“ يف تحركات 

األوكرانيني عىل الجبهة.

وأفادت وكاالت ريا نوفوسـتي وتاس 

أن  الروسـية  لألنبـاء  وانرتفاكـس 

السـلطات املوالية ملوسـكو يف كّل من 

املناطـق األوكرانية األربع(دونيتسـك 

ولوغانسك وزابوروجيه وخريسون)، 

أّكدت أن التأييد جاء بنسـبة %97 إىل 

%98 من األصوات بعد فرز ما يرتاوح 

بني %20 و%27 من األصوات.

وأكد الناطق باسم مسؤول السياسة 

الخارجية يف االتحـاد األوروبي، امس 

الثالثـاء، أن اسـتفتاءات الضـم التي 

تنّظمهـا روسـيا يف أوكرانيـا ”غـري 

األشـخاص  جميـع  وأن  قانونيـة“، 

الذين شـاركوا يف تنظيمها سـُتفرض 

عليهم عقوبات.

مؤتمـر  سـتانو خـالل  بيـرت  وقـال 

صحفي يف بروكسـل: ”ستكون هناك 

عقوبات عىل جميع األشخاص الذين 

شـاركوا يف هـذه االسـتفتاءات غـري 

القانونية وعىل الذين دعموها“، نقال 

عن فرانس برس.

وكانـت اللجنـة االنتخابية الروسـية 

أعلنت أن النتائج األولية الستفتاءات 

ضم أربـع مناطـق أوكرانية خاضعة 

لسيطرة روسية كلية أو جزئية تظهر 

فوز الـ“نعـم“ وذلك بعد فرز أصوات 

مكاتـب االقـرتاع يف روسـيا، وفق ما 

أفادت وكاالت روسية، امس الثالثاء.

وخاضت القوات األوكرانية والروسية 

قتـاال عنيفـا يف مناطـق مختلفة من 

أوكرانيـا، مع اقـرتاب االسـتفتاءات 

التـي نظمتها روسـيا يف أربع مناطق 

تأمـل يف ضمهـا إليهـا مـع نهايتها، 

امس الثالثاء.

الـرويس يف رضب  الجيـش  وواصـل 

التحتيـة  والبنـى  القـوات  مواقـع 

العسـكرية األوكرانية وتحرير أرايض 

دونباس، فيما تسـتمر كييف يف تلقي 

الدعـم الغربـي يف مواجهـة الجيـش 

الرويس.

ويبـدو أن هنـاك املزيد مـن التمويل 

األمريكـي يف الطريق، إذ قالت مصادر 

إن أعضاء الكونغرس الذين يتباحثون 

بشأن مرشوع قانون لإلنفاق املؤقت 

وافقـوا عـىل إدراج نحـو 12 مليـار 

العسـكرية  املسـاعدات  مـن  دوالر 

واالقتصادية الجديدة ألوكرانيا.

الربيطانيـة  االسـتخبارات  وقالـت 

إن الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتني 

سـيخاطب الكرملـني يـوم الجمعـة 

املقبل، مؤكدة أن هنـاك توقعات بأن 

يعلن بوتـني أمام الكرملـني انضمام 

مناطق أوكرانية إىل روسيا.

من جهتـه، قـال الرئيـس األوكراني 

فولوديمـري زيلينسـكي، إن منطقـة 

دونيتسـك يف الـرشق ال تـزال تمثـل 

أولويـة اسـرتاتيجية قصـوى لبالده، 

ولروسـيا أيضا، بينما احتـدم القتال 

يف عـدة بلـدات بينما تحـاول القوات 

الروسية التقدم جنوبا وغربا.

ووقعت اشـتباكات أيضـا يف منطقة 

خاركيف يف الشـمال الرشقي، محور 

هجوم أوكرانيـا املضاد هذا الشـهر. 

وواصلـت القـوات األوكرانيـة حملة 

إلخراج أربعة جسـور ومعابر نهرية 

أخـرى مـن الخدمـة بهـدف تعطيل 

خطـوط اإلمـداد للقوات الروسـية يف 

الجنوب.

مناطـق  ضـم  يف  موسـكو  وتأمـل 

ودونيتسـك  ولوغانسـك  خريسـون 

والجنـوب،  الـرشق  يف  وزابوريجيـا، 

والتي تشكل نحو %15 من أوكرانيا.

املناطـق  تلـك  مـن  أي  تخضـع  وال 

لسـيطرة موسـكو التامـة، وال يزال 

القتال مستمرا عىل طول خط الجبهة 

بأكملـه، إذ أعلنت القـوات األوكرانية 

تحقيـق مزيـد مـن التقـدم منـذ أن 

هزمـت القـوات الروسـية يف منطقة 

خامسة، هي خاركيف، يف وقت سابق 

مـن الشـهر.وهدد الرئيـس الـرويس 

فالديمـري بوتـني ضمنيا باسـتخدام 

أرايض  لحمايـة  النوويـة  األسـلحة 

بالده، والتي ستشـمل املناطق األربع 

يف حالة ضمها.

وبدأ التصويت عىل ضمها إىل روسـيا 

يـوم الجمعـة،  الـذي انتهـى أمـس 

الثالثاء، مع احتمـال موافقة الربملان 

الرويس عىل الضم يف غضون أيام.

وترفض كييف والغرب االسـتفتاءات 

باعتبارهـا صوريـة، متعهدين بعدم 

االعرتاف بالنتائج.

ويف روسـيا، تـم اسـتدعاء نحو 300 

ألف جندي من قوات االحتياط.

املجنديـن  ماليـني  روسـيا  وتعتـرب 

احتيـاط  جنـود  لديهـا  السـابقني 

رسميا. ولم تفصح السلطات تحديدا 

عن الذين سيتم استدعاؤهم، ألن هذا 

الجـزء من األمـر الذي أصـدره بوتني 

رسي.

ويف وقـت متأخـر من مسـاء االثنني، 

وصف زيلينسـكي الوضع العسكري 

يف دونيتسك بأنه ”خطري للغاية“.

وقال ”نبذل قصـارى جهدنا الحتواء 

نشـاط العدو. هـذا هو هدفنـا األول 

الهـدف  تـزال  ال  دونبـاس  ألن  اآلن 

إىل  إشـارة  يف  للمحتلـني“،  األول 

املنطقة األوسـع التي تضم دونيتسك 

ولوغانسك.

وقال إدارة أوديسا إن روسيا نفذت ما 

ال يقل عن خمس هجمات عىل أهداف 

يف املنطقة باستخدام طائرات مسرية 

إيرانية يف األيام القليلة املاضية.

وتبلـغ مسـاحة األرايض األوكرانيـة 

التي تسـيطر عليها روسـيا 100 ألف 

كلم مربع، أي ما يشـكل قرابة 20 يف 

املئة من مجموع مساحة البالد.

ويـرتاوح عـدد سـكان تلـك املناطق 

الخاضعة للسيطرة الروسية ما بني 5 

إىل 7 مليون نسـمة، أي ما يقارب 15 

باملئة من مجموع سكان أوكرانيا.

- لوغانسـك: تبلغ مساحتها أكثر من 

26.5 كـم مربع، وعدد سـكانها يبلغ 

نحو مليونني وربع املليون نسمة.

- دونيتسك: تبلغ مساحتها 26.5 كم 

مربع، وعدد سكانها يتجاوز 4 ماليني 

نسمة.

- خريسون: مسـاحتها تبلغ 28 ألف 

كم مربـع ويبلغ عدد سـكانها زهاء 

مليون نسمة.

- زاباروجيا: مسـاحتها تبلغ 20 ألف 

كم مربع وعدد سكانها يفوق املليون 

ونصف مليون.

بغداد/ الزوراء: 
أكـَد رئيـس الجمهوريـة الدكتـور برهم 
صالح، امـس الثالثاء، أن العـراق يتطلع 
إىل إجـراء اإلصالحـات الرضوريـة ودعم 

االستثمار والقطاع الخاص.
وذكـر بيـان لرئاسـة الجمهوريـة تلقته 
”الـزوراء“: أن ”صالح اسـتقبل رئيسـة 
مجلـس األعمـال العراقـي - الربيطانـي 
البارونة ايما نيكلسون وجرى خالل اللقاء 
بحـث العالقـات العراقيـة - الربيطانيـة 
املشـرتكة وتعزيزها يف املجاالت املختلفة، 

خصوصاً يف قطاعـي االقتصاد والتجارة، 
العـراق  يف  االسـتثمار  فـرص  ودعـم 
واملسـاهمة يف إعـادة اإلعمار ومشـاريع 
البنـى التحتية“.وقال صالـح إن ”العراق 
يتطلـع إىل دعم األصدقاء واملجتمع الدويل 
يف مجال تعزيز وتطوير االقتصاد العراقي 
والنهوض به ودعـم الخطط االقتصادية 
الوطنيـة لتلبيـة االسـتحقاقات املتعلقة 
وإجـراء  والتنميـة،  واإلعمـار  بالبنـاء 
اإلصالحـات الرضورية ودعم االسـتثمار 

والقطاع الخاص“.

بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
مـع السـفرَي الربيطانـي مارك برايسـون، 
والسـفرَي اإليطايل ماوريتسـيو كريكانتي، 

تعزيز التعاون يف املجاالت كافة.
وذكـر املكتـب االعالمي للحلبـويس يف بيان 
تلقته ”الـزوراء“: ان رئيس مجلس النواب 

لقاءيـن  يف  اسـتقبل  الحلبـويس،  محمـد 
مـارك  الربيطانـي  السـفرَي  منفصلـني، 
برايسـون، والسـفرَي اإليطايل ماوريتسـيو 
كريكانتي، وبحث اللقاء العالقات الثنائية، 
وتعزيـز التعـاون يف املجاالت كافـة، كذلك 
مناقشـة تطـورات األوضاع السياسـية يف 

العراق.

بغداد/ الزوراء:
أكـَد السـفري الربيطانـي يف بغـداد مارك 
برايسـون ريتشاردسـون، امس الثالثاء، 
دعـم بـالده للحـوار الوطني الـذي ترعاه 

الحكومة العراقية.
وذكر بيـان للمكتـب اإلعالمي ملستشـار 
أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه  القومـي  األمـن 
”مستشـار األمن القومي قاسم األعرجي 
اسـتقبل بمكتبـه السـفري الربيطانـي يف 
بغـداد، مـارك برايسـون ريتشاردسـون 
وبحـث معـه آخـر مسـتجدات األوضاع 
السياسـية واألمنيـة يف املنطقـة، وتعزيز 
العالقـات بـني البلدين، فضـًال عن بحث 

ملـف مخيـم الهـول السـوري والتعاون 
الدويل إلنهاء املخيـم بعودة جميع الرعايا 
إىل بلدانهـم، كمـا جـرى بحـث تداعيات 

الحرب الروسية األوكرانية“. 
وأكد األعرجي أن ”من مصلحة العراق بناء 
عالقات متوازنة واالنفتـاح عىل الجميع، 
السيما الدول الصديقة التي وقفت معه يف 

الحرب ضد عصابات داعش اإلرهابية“. 
مـن جانبـه أشـار السـفري الربيطانـي، 
العـراق سياسـياً  اسـتقرار  ”أهميـة  إىل 
واجتماعيـاً وأمنيـاً“، مؤكـداً ”دعم بالده 
للحـوار الوطنـي الـذي ترعـاه الحكومة 

العراقية“.

بغداد/ الزوراء:
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  أكـَد 
مصطفـى الكاظمـي ، ان الوفـد 
العراقي املشارك باجتماعات االمم 
املتحدة بنيويـورك نجح يف تقوية 
الـرشاكات مـع الـدول الصديقة، 
فيمـا صوت مجلس الـوزراء، عىل 
توفري الدعم اللوجستي إىل طائرات 

أف16- املقاتلة.
وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيـس 
الوزراء يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  ان 
تـرأس  الكاظمـي،  مصطفـى 
الخامسـة  االعتياديـة  الجلسـة 
الـوزراء، جرت  والثالثـني ملجلس 
فيها مناقشـة تطـورات األحداث 
يف البالد، والتباحث بشأن عدد من 
امللفـات االقتصاديـة والخدميـة، 
واملوضوعات املدرجـة عىل جدول 

األعمال.
الكاظمي اسـتعرض  ان  واضاف: 
اجتماعـات  يف  العـراق  مشـاركة 
الجمعيـة العامـة لألمـم املتحدة، 
والتعريـف باملنجـز األمنـي الذي 
أحرزه العراقيون عرب هزيمة فلول 
داعش اإلرهابية، ومواصلة القوات 
محاربـة  يف  جهودهـا  العراقيـة 

اإلرهاب بالنيابة عن العالم.
وأكـد الكاظمـي، بحسـب البيان، 
أن الوفـد العراقي نجـح يف تقوية 
الـرشاكات مـع الـدول الصديقة، 

رشاكات  أمـام  األبـواب  وفتـح 
جديـدة، إليجـاد حلول لعـدد من 
املشـكالت؛ حيـث جرت اإلشـادة 
وبشـكل موسع بمسـاعي العراق 
إىل حـل األزمـات اإلقليميـة عـرب 
سياسة الحوار والتهدئة، وإحرازه 

تقّدماً ملموساً يف هذا املسار.
اسـتضاف  الجلسـة،  سـياق  ويف 
قائـد  نائـب  الـوزراء  مجلـس 
العمليـات املشـرتكة، الـذي قـدم 
تقريراً عن الوضع األمني يف عموم 

العراق، وطرح عدداً من املتطلبات 
واالحتياجـات املسـاندة للجهـود 
األمنية، وقد وّجه املجلس بتنفيذها 

وفقاً للسياقات القانونية.
واستمراراً للدعم املتواصل لقدرات 
قواتنـا الجويـة املقاتلـة، صـوّت 
مجلـس الوزراء عـىل توفري الدعم 
أف16-  طائـرات  إىل  اللوجسـتي 
املقاتلة، املرحلة الثانية، من ضمن 
مكونـات مرشوع (صنـدوق بناء 
وتطوير قـدرات الجيش العراقي) 

املوازنـة  جـدول  ضمـن  الـوارد 
االستثمارية لسنة/2021. 

وجـاء هـذا القرار لتعزيـز قدرات 
القوة الجويـة العراقية، ومالحقة 
التنظيمـات اإلرهابية التي تحاول 

زعزعة أمن البالد واستقرارها.
وواصـل مجلـس الـوزراء، وفقـا 
املوضوعـات  مناقشـته  للبيـان، 
املدرجـة يف جـدول أعمالـه، التي 
تتعلق بعدد من امللفـات الخدمية 
واالقتصاديـة، وأخـرى لهـا صلة 

بتذليـل املشـكالت والعقبات التي 
تعرتض عمل عدد من املؤسسات، 

حيث أقّر املجلس ما يأتي : 
أوالً/ تمويـل وزارة املاليـة مبلـغ 
فقـط  دينـار،   (500000000)
خمـس مئة مليون دينار إىل وزارة 
املنتجات  النفط/ رشكـة توزيـع 
النفطيـة لتهيئة الوقـود والزيوت 
أصوليـاً بحسـب متطلبات قراري 
مجلـس الـوزراء (57، 96 لسـنة 
2022)، تنفيذاً للفقرتني (1، و2) 
املذكورتـني يف كتاب ديوان الرقابة 
املاليـة االتحـادي املرقـم بالعـدد 
يف  واملـؤرخ   ،(1/1/12/2443)
ربـط  املرافـق   ،2021 شـباط   3
قرار مجلـس الوزراء (15 لسـنة 

.)2022
املاليـة  وزارة  تمويـل  ثانيـاً/ 
دينـار،   (2000000000) مبلـغ 
فقـط مليـارا دينـار، اىل مكتـب 
رئيـس مجلـس الـوزراء لتغطية 
احتياجات ذوي شـهداء وجرحى 
تظاهـرات املنطقـة الخرضاء 29 
الـكّيل  اإلنفـاق  مـن   ،2022 آب 
للدولة، تنفيـذاً للفقرتني (1، و2) 
املذكورتـني يف كتاب ديوان الرقابة 
املاليـة االتحـادي املرقـم بالعـدد 
يف  واملـؤرخ   ،(1/1/12/2443)
ربـط  املرافـق   ،2021 شـباط   3
قرار مجلـس الوزراء (15 لسـنة 

.(2022
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طوكيو/أ. ف. ب:
 شـاركْت شـخصيات يابانيـة وأجنبيـة عدة 
امس الثالثـاء يف تكريم ذكرى رئيـس الوزراء 
السـابق شـينزو آبي الـذي قتـل بالرصاص، 
يف جنـازة وطنيـة أثارت انقسـاما يف البلد بني 
آالف املواطنني الذيـن تهافتوا لوداعه وآخرين 

تظاهروا احتجاجا عىل املراسم.
وبدأت الجنـازة بوصول أرملـة رئيس الوزراء 
السابق أكي آبي يف كيمونو أسود، حاملة رماد 
زوجهـا إىل مركز ”نيبون بودوكان“ حيث كان 

يف استقباله رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وأشاد كيشـيدا يف تأبينه لشـينزو آبي واصفا 
إياه بأنه ”رجل شـجاع“ معّددا إنجازاته ومن 
بينها توطيـد العالقات الدبلوماسـية مع عدد 

من البلدان.
وختم مبديا ”حزنا هائال“ أمام صورة لسلفه 
نصبـت فوق ضمة ضخمة مـن األزهار وضع 
يف وسـطها إناء يحوي رمـاده، وخلفها العلم 

الياباني ومجموعة من امليداليات املصفوفة.
وتقاطر آالف اليابانيني منذ صباح امس الثالثاء 
إىل مركز بودوكان الـذي تقام فيه مباريات يف 
الفنون القتالية وحفالت موسـيقية وحفالت 
رسـمية يف قلـب العاصمة، لوضـع باقات من 
الزهر وتكريم ذكرى آبي أمام صورة معروضة 

يف خيمة أقيمت لهذه املناسبة.

وقال كوجـي تاكاموري رجل األعمـال البالغ 
46 عامـا الـذي قـدم مـن جزيـرة هوكايـدو 
(شـمال) مع ابنه البالغ تسـع سنوات ”اردت 
أن أشـكره، فهو فعل الكثري من أجل اليابان“ 
مؤكـدا لوكالة فرانس برس أن ”الطريقة التي 

قتل بها تشكل صدمة كربى“.
بسـبب  ايضـا  جئـت  ”برصاحـة،  وأضـاف 
املعارضة الشديدة“ التي واجهتها هذه الجنازة 

الوطنية.
فاليابانيـون غـري متحدين حول هـذا الحدث 

الذي أثار سجاالت وتظاهرات.
وتـوىل آبي رئاسـة الحكومـة لفرتة قياسـية 
تخطـت ثمانـي سـنوات ونصف السـنة عىل 

فرتتني يف 2007-2006 وبني 2012 و2020.
وكان السـيايس الياباني األكثر شهرة يف بالده 
والخـارج بفعل نشـاطه الدبلومـايس املكثف 
وبفضـل سياسـة اإلنعـاش االقتصـادي التي 

اتبعها وعرفت باسمه ”أبينوميكس“.
واثار اغتياله بالرصاص وسط تجمع انتخابي 
يف الثامن من تموز/يوليو املايض يف سن الـ67 

عاما صدمة يف اليابان والعالم بأرسه.
غري أن آبي كان يواجه عداء كبريا أيضا بسبب 
وجهات نظره الشـديدة الليرباليـة والقومية، 
وعزمه عىل مراجعة الدستور الياباني السلمي 
وارتباطـه بالعديد مـن الفضائح السياسـية 

املالية.
وسـاهم دافع قاتله الـذي كان يعتقد أنه عىل 
ارتباط بكنيسـة التوحيد املعروفة بـ“طائفة 
مون“ واملتهمة بممارسة ضغوط مالية قوية 
عىل أعضائهـا، يف تراجع صورة رئيس الوزراء 

السابق أكثر بنظر منتقديه.
وتتوارد املعلومات منذ مقتله كاشفة عن حجم 
الروابط بني هذه الطائفـة وبرملانيني يابانيني 
وخصوصـا من الحزب الليـربايل الديموقراطي 
(يمني حاكم) الذي كان يتزعمه آبي يف املايض 
ويرتأسه اليوم كيشـيدا، وسط تراجع شعبية 

رئيس الوزراء الحايل منذ الصيف.
وأثار قرار كيشـيدا الرسيـع واألحادي بتنظيم 
جنـازة وطنيـة احتجاجـات املعارضـة التـي 
تعتـرب أنه كان ينبغي بحث املسـألة يف الربملان 
واملصادقـة عليهـا. وقاطعـت عـدة أحـزاب 

معارضة املراسم.
وهذا النوع من التكريم للمسؤولني السياسيني 
نـادر يف اليابـان خـالل فـرتة ما بعـد الحرب، 

وتعود السابقة الوحيدة إىل العام 1967.
ومن املسائل التي أثارت االستياء كلفة املراسم 
املقدرة بما يوازي 12 مليون يورو، وال سـيما 
مـع التدابـري األمنيـة املشـددة التـي اتخذتها 
الحكومـة بعد مـا واجهته من انتقـادات عند 
اغتيال آبي بسـبب الثغـرات يف جهاز حمايته، 

فعمـدت إىل نـرش عرشة أالف رشطـي ملواكبة 
الجنازة.

وجرت يف األسـابيع األخرية تظاهرات سـلمية 
احتجاجـا عـىل املراسـم جمعـت أحيانا آالف 
األشـخاص وأقيم تجمـع جديد الثالثـاء أمام 

الربملان.
كذلك حـاول رجل إحراق نفسـه قرب مكاتب 
رئيس الوزراء األسـبوع املايض احتجاجا عىل 
الجنازة الوطنية، وفق ما ذكرت وسائل اإلعالم 

املحلية.
وكشفت اسـتطالعات الرأي األخرية أن حواىل 
%60 مـن اليابانيـني يعارضون هذه املراسـم 

الوطنية.
 700 4300 شـخص بينهـم  وحـرض حـواىل 
مسـؤول أجنبي مراسـم الجنازة غـري الدينية 

التي أستمرت نحو ساعة ونصف الساعة.
وبعد عـزف النشـيد الوطنـي ولـزوم دقيقة 
صمـت، القيـت كلمـات تأبني وال سـيما من 
كيشـيدا ومسـاعد آبي السـابق يوشـيهيدي 
سـوغا الذي خلفه رئيسـا للـوزراء يف -2020

.2021
ناروهيتـو  اليابـان  إمرباطـور  ولـم يحـرض 
وزوجته ماساكو لكونهما رمزا وطنيا محايدا 
سياسـيا، غـري أن أفـرادا آخرين مـن العائلة 

اإلمرباطورية شاركوا.

Ôie@Îç‰Óì€@ÚÓ‰†Ï€a@Òåb‰ßa@Û‹«@xbvnyaÎ@Üaáy@µi@ÚflÏè‘fl@ÊbibÓ€a
äÏ†a5fl�a@lbÓÀ@¿@Èfl�ãÿ�m@ÚÓj‰ucÎ@ÚÓ„bibÌ@pbÓóÉí

3 www.alzawraapaper.com

تقارير
No: 7804    Wed   28     Sep     2022العدد:   7804     األربعاء     28     أيلول     2022



جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                             العدد: ٢٤٤/ ج/٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية          التاريخ : ٢٠٢٢/٩/٢٧
محكمة جنح الحيدرية

اىل/ املتهم الهارب (أركان عدنان محمد النعريي)
م/ اعالن

ملجهوليـة محل إقامتك يا (أركان عدنان محمد النعريي، اسـم االم: مكيه 
أحمد، تولد: ١٩٧٥) تقرر تبليغك باإلعالن بالصحف املحلية للحضور امام 
هـذه املحكمة خالل فـرتة امدها (٣٠) يوما من تاريـخ النرش يف الدعوى 
املرقمـة أعـاله املشـتكي فيها (قـيص موىس احمـد) وفق احـكام املادة 
١/٤٥٦/أ من قانون العقوبات واثناء الدوام الرسـمي وبعكسـه ستجري 

املحاكمة بحق غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض 
عيسم عيل الجبوري

إعالن
اىل الرشيك (كريم حنا شمو)

اقتىض حضـورك اىل صندوق االسـكان العراقي الكائن 
قرب مجمع النهضة وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك السـيد (سـعد حسـني خلف) بالبناء عىل 
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة (١١٩٢/٧) مقاطعة 

( ٥ صليخ) لغرض تسليفه قرض االسكان.
وخـالل مدة اقصاها خمسـة عـرش يوم داخـل العراق 
وشـهر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق                                                                                                                                                      رقم اإلضبارة: ٤٦٠/ ٢٠٢١
وزارة العدل                                                                                                                                   التاريخ: ٢٠٢٢/٩/١٥ 

دائرة التنفيذ         
مديرية تنفيذ العباسية

اعالن
تبيُع مديرية تنفيذ العباسـية العقار تسلسـل ١/٥٧ و ٦٠ /١و٥٩ مقاطعة ١٢ أبو جوارير الواقع يف العباسـية العائد للمدين رضا محمود 
طرخان املحجوز لقاء طلب الدائن رياض جابر هاشـم البالغ ٤٣٫٠٠٠٫٠٠٠  مليون دينار، فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 

مدة ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التايل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل 
ثائر كناوي حمود

املواصفات:
١- موقعه ورقمه : ٥٧/ ١ و٦٠ /١و٥٩ مقاطعة ١٢ أبو جوارير

٢- جنسه ونوعه : أرض زراعية
٣- حدوده واوصافه : ١/٥٧ و٦٠ /١و٥٩ مقاطعة ١٢ أبو جوارير يحدها الشارع العام لنهر العريان باتجاه عباسية معمل الببيس

٤- مشتمالته: ال يوجد
٥- مساحته:    ١/٥٧ م ١٢ أبو جوارير بمساحة ٢٥ مرت ٢١ أولك ١١ دونم

١/٦٠ م ١٢ أبو جوارير بمساحة ٢٥ مرت ٢٢ أولك ١ دونم
٥٩ م ١٢ أبو جوارير بمساحة ٥٠ مرت ٢٢ أولك - دونم

٦- درجة العمران: 
٧- الشاغل : ال يوجد

٨- القيمة املقدرة: ١/٥٧ تساوي مبلغ ٢٫٥٩٢٫٠٠٠ مليون دينار
١/٦٠ تساوي مبلغ ٤٠٨٫٠٠٠ ألف دينار

٥٩ تساوي مبلغ ٢٤٨٫٠٠٠ ألف دينار

جمهورية العراق                                                                                                                رقم اإلضبارة: ١٢/خ/ ٢٠٢٢
وزارة العدل                                                                                                 التاريخ: ٢٠٢٢/٩/٢٧ 

دائرة التنفيذ         
مديرية تنفيذ الرفاعي

اعالن
تبيـُع مديرية تنفيـذ الرفاعي العقار تسلسـل ١١٣٦/١١ التفيج الواقع يف قضاء الرفاعي والعائد للمدينة/ خمائل حسـن 
باجي املحجوز لقاء طلب الدائن/ رئاسـة جامعة ذي قار والبالغ (١٤٢٫٣٢٠٫٠٠٠) مائة واثنان واربعون مليون وثالثمائة 
وعـرشون الف دينار، فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة خمسـة عرش يومـًا تبدأ من اليوم التايل للنرش 
مسـتصحبا معه التأمينات األولية البالغة عرشة باملائة من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل 
عيل غالب صيهود القرييش

مواصفات العقار:
موقعه ورقمه : ذي قار/ قضاء الرفاعي/ خلف ملعب الرفاعي الكبري شـارع فرعي ترابي غري مبلط تسلسـل ١١٣٦/١١ 

محلة التفيج املساحة الكلية (٢٨٥٫٣٤ م٢)
درجة العمران: وسط بناء قديم

الشاغل : غري مشغول
القيمة املقدرة: ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ستون مليون دينار

جمهورية العراق                                                                                                                                      رقم اإلضبارة: ٤٦٠/ ٢٠٢١
وزارة العدل                                                                                                                    التاريخ: ٢٠٢٢/٩/١٥ 

دائرة التنفيذ         
مديرية تنفيذ العباسية

اعالن
تبيُع مديرية تنفيذ العباسية العقار تسلسل ٩٢و٩٣و٩٤و٩٥و١٠٠و٦٠ مقاطعة ٢٠ أبو شورة الواقع يف العباسية العائد للمدين رضا 
محمود طرخان املحجوز لقاء طلب الدائن رياض جابر هاشـم البالغ ٤٣٫٠٠٠٫٠٠٠ مليون دينار، فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 

املديرية خالل مدة ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التايل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل 
ثائر كناوي حمود

املواصفات:
١- موقعه ورقمه : ٩٢و٩٣و٩٤و٩٥و١٠٠و٦٠ مقاطعة ٢٠ أبو شورة

٢- جنسه ونوعه : أرض زراعية
٣- حـدوده واوصافـه : ٩٢و٩٣و٩٤و٩٥و١٠٠ مقاطعـة ٢٠ أبـو شـورة يحدها الشـارع الفرعي ملنطقة الشـوافع باتجـاه ناحية 

العباسية
٤- مشتمالته: ال يوجد

٥- مساحته:  
٩٢ م٢٠ أبو شورة بمساحة ٢٥ مرت ٣ أولك ٧ دوانم

٩٣ م٢٠ أبو شورة بمساحة ٥٠ مرت ٦ أولك ١٤ دوانم
٩٤ م٢٠ أبو شورة بمساحة - مرت ٥ أولك ٦ دوانم

٩٥ م٢٠ أبو شورة بمساحة ٥٠ مرت ٢٢ أولك ٣ دوانم
١٠٠ م٢٠ أبو شورة بمساحة ٧٥ مرت ٢ أولك ٨ دوانم

٦٠ م٢٠ أبو شورة بمساحة - أولك ٣٤ دوانم
٦- درجة العمران: 

٧- الشاغل : ال يوجد
٨- القيمة املقدرة: 

٩٢ تساوي مبلغ ١٫٨٨٤٫٠٠٠ مليون دينار
٩٣ تساوي مبلغ ٣٫٧٦٢٫٠٠٠ مليون دينار
٩٤ تساوي مبلغ ١٫٦٣٢٫٠٠٠ مليون دينار
٩٥ تساوي مبلغ ١٫٠٢٦٫٠٠٠ مليون دينار

١٠٠ تساوي مبلغ ٢٧٦٫٠٠٠ ألف دينار
٦٠ تساوي مبلغ ٩٫١٠٢٫٠٠٠ مليون دينار
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بغداد/الزوراء:
أعلـن وزير العمل والشـؤون االجتماعية وكالة، سـاالر عبدالستار ، امس الثالثاء، 
عن إطالق الدفعة التاسعة من راتب املعني املتفرغ للمستفيدين يف بغداد واملحافظات 
لشـهر أيلول الجاري.وذكر بيان لهيئة رعايـة ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة، 
تلقتـه «الـزوراء» أنهـا «اكملـت اإلجـراءات الفنية واملاليـة  إلطـالق رواتب املعني 
املتفرغ  الدفعة التاسـعة لشـهر أيلول الجاري لسـنة ٢٠٢٢ مـن ضمنهم اكثر من 
٤٠٠٠ آالف مسـتفيد جديـد ألصحاب القرارات الطبية الذيـن اكملوا اصدار بطاقة 
املاسرت كارد»، مشرياً اىل أنه «سيكون الرصف للبقيه تباعا».وداعت الهيئة بحسب 
البيان «املسـتفيدين واملسـتفيدات اىل التوجـه للمنافذ  املعتمدة مـن قبل مصارف 
  (الرافدين، والرشـيد، وآشور) لتسـلم رواتبهم بعد اكمال  االجراءات وتبليغهم من 

قبل املصارف».

املثنى/الزوراء:
نظـم ناشـطون مدنيـون يف محافظـة 
املثنى، امـس الثالثاء، وقفة احتجاجية 
امام دائـرة صحة املحافظـة للمطالبة 
بإقالـة مدير الصحة، بسـبب وفاة احد 

املرىض بسبب نقص األّرسة .
ناشـطون محتجـون نظمـوا الوقفـة  
أمام مبنى دائرة الصحة، وسـط مدينة 
املثنـى،  محافظـة  مركـز  السـماوة، 
نتيجـة  شـاب  وفـاة  عـىل  احتجاجـاً 
نقـص اّرسة املشـفى التعليمي» داعني 
لــ» تشـكيل لجنة تحقيقيـة بالحادث 

املؤلم».
وطالـب الناشـطون بإقالـة مدير عام 
الصحـة يف املحافظـة، باسـل صرب من 

يف  التقصـري  بــ  واتهمـوه  منصبـه، 
الحفاظ عىل حياة مواطني املثنى.

دياىل/الزوراء:
افـاد مصدر أمنـي، امـس الثالثـاء، تدمـري ٣ اوكار لجماعات 

خارجة عن القانون شمال رشق املحافظة.
وأبلـغ املصـدر ان «قـوة مـن الفـوج الثانـي يف اللـواء الثانـي 
التابـع لفرقة الرد الرسيـع يف وزارة الداخلية مسـنودة بالجهد 
االسـتخباري، وبناًء عـىل أوامر قضائية نفـذت عملية مداهمة 
إللقـاء القبـض عىل عصابـة إجرامية يف منطقة بسـاتني قرية 

العواشق بناحية ابي صيدا يف محافظة دياىل».
وتابـع املصـدر ان «القـوة األمنيـة تعرضت إلطالق نـار كثيف 
باالسلحة الخفيفة واملتوسطة والرمانات اليدوية فور وصولها 
اىل الوكـر»، مؤكـدا «ان القـوة  عـىل مصادر النـريان، ورشعت 
بمطاردة عنارص هذه العصابة رغم الطبيعة الجغرافية املعقدة 
للمنطقة».وأشـار إىل أن «عمليـات البحـث واملطـاردة وتعقب 
العصابة اإلجرامية مستمرة».واكد ان «قوة الرد الرسيع تمكنت 
مـن  تدمـري ٣ اوكار لهؤالء املجرمني و٤ دراجـات نارية، فضال 
عن ضبط هواتف ورشيحة هاتف و ٤٠٠ إطالقة BKC ومخازن 
بندقية».ودفعت السـلطات االمنية قبل نحـو عامني قوات الرد 
الرسيـع االتحاديـة اىل ابـي صيـدا الحتـواء ومعالجة مشـاكل 
ونزاعات عشـائرية وطائفية متشعبة ومعقدة امتدت لسنوات 

طويلة
وتسـود ناحية ابي صيدا (٣٠ كم شمال رشق بعقوبة) نزاعات 
واقتتال عشـائرية يف عـدة مناطق وقصبات منذ سـنوات عدة، 

تسبب بنزوح عرشات العائالت ومرصع وجرح مئات املدنيني.

االنبار/الزوراء:
أعلنـت خليـة اإلعـالم األمني، 
القبـض عىل  الثالثـاء،  امـس 
إرهابي وتاجرين للمخدرات يف 
األنبار.وذكر بيان للخلية تلقته 
إىل  «اسـتناداً  أنـه  «الـزوراء» 
دقيقة  اسـتخبارية  معلومات 
لشـعبة اسـتخبارات الفرقـة 
السـابعة وبالتعاون مع كتيبة 
الفرقة واستخبارات  استطالع 
الفـوج الرابع لواء املشـاة ٢٨ 
تـم إلقـاء القبض عـىل متهم 
تبـني بعـد التدقيـق وتقاطـع 
املعلومات مع الوكاالت األمنية 
أن لديـه أكثـر مـن قيـد، وأنه 
املعلومات  يعمـل عـىل جمـع 
ويرسـلها اىل عصابات داعش 
اإلرهابيـة يف محافظـة األنبار 
حيـث تـم إلقاء القبـض عليه 
الطلـب  جهـة  إىل  وتسـليمه 
أصولياً».وأضـاف البيـان أنـه 
«وفقـاً ملعلومات اسـتخبارية 
اسـتخبارات  لشـعبة  دقيقـة 
العـارشة  الفرقـة  وأمـن 
وبمشـاركة اسـتخبارات لواء 
املشاة ٣٨ وفوج طوارئ الثالث 

واألدلـة الجنائيـة، تـم إلقـاء 
القبـض عـىل متهمـني اثنـني 
وبالجرم املشـهود وبحوزتهما 
حبوب مخدرة وبكميات كبرية 
بالرمادي  الـرشع  يف سـيطرة 
جهـة  اىل  تسـليمهما  وتـم 
الطلـب أصوليـاً»، الفتـاً اىل أن 
«اسـتخبارات الفرقة العارشة 
وبالتعـاون مـع اسـتخبارات 

وقوة الفوج األول لواء املشـاة 
٣٩ ضبطت كدساً تابعاً لداعش 
يف جزيـرة الثرثـار بداخله (٣) 
صواريـخ جهنـم و(٢) قذيفة 
هـاون  قنـربة  و(٢٠)  مدفـع 
مختلفـة العيار، وتـم التعامل 
مـع الكدس حسـب الضوابط 
من قبل مفرزة الجهد الهنديس 

للفرقة».

بغداد/الزوراء:
بدأ العرشات من منتسـبي مزارات 
العراق، امـس  الثالثـاء، احتجاجاً 
مفتوحـاً ومحاولـة نصـب خيـام 
اعتصـام أمـام مقر رئيـس ديوان 
الوقف الشـيعي للمطالبة بتثبيتهم 

واقالة االمني العام للمزارات.
العـرشات مـن منتسـبي مـزارات 
العـراق، تظاهـروا امـس، يف بغداد 

أمـام مقـر رئيـس ديـوان الوقف 
الشـيعي للمطالبـة بالتثبيـت عىل 
املـالك الدائـم وإقالة األمـني العام 
بني  احتحـاكات  للمزارات.وجـرت 
املتظاهرين وقـوات حفظ القانون 
التـي حاولـت منـع املحتجـني من 
نصب خيـم االعتصام أمـام املقر، 
فيما انترشت بكثافة حوله ملنع أي 

محاوالت القتحامه».

بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة املوارد املائية ، امس الثالثاء، أن الخريف 
الحايل سـيكون جافاً ويزيد التهديدات بشأن الزراعة 

الشتوية.
وذكـر بيان لخلية اإلعالم الحكومي ، تلقته «الزوراء» 
أن «وزارة املـوارد املائيـة دعـت الجهات املسـتهلكة 
والجمعيـات  الزراعـة  وزارة  وباألخـص  للميـاه 
االسـكان  ووزارة  املحليـة  والحكومـات  الفالحيـة 
واالعمـار والبلديات واالشـغال العامـة وامانة بغداد 
اىل رضورة الوقفـة الجـادة ملواجهة شـح املياه من 
خالل ترشيد اسـتهالكه»، مبيناً أن «الوزارة وحسب 
متابعتهـا ملجموعـة من التنبـؤات الجويـة للخريف 
الحايل عرب االقمار الصناعية املختصة تشري جميعها 
اىل أن الخريف الحايل سيكون خريفاً جافاً مما سيزيد 
التهديـدات بشـأن الزراعة الشـتوية وينـذر بموجة 
جفـاف وللموسـم الرابـع عـىل التـوايل مما سـيزيد 

املخاطر والتهديدات بشأن الزراعة الشتوية».
وأضاف أن «الوزارة طالبت الجميع سواء املؤسسات 
القطاعية املسـتهلكة للميـاه أو املواطنني برضورة 
ترشيد االستهالك لتجاوز االزمة الحالية التي يمر بها 
العالـم اجمع والعراق عىل وجـه الخصوص ولغرض 

تأمني إيصال املياه ملحطات اإلسالة».

ودعت الوزارة بحسـب البيان «املؤسسات الحكومية 
واملواطنني اىل عدم رمي املخلفات الصناعية وامللوثات 
وميـاه الرصف الصحي والنفايـات يف مقاطع األنهر 
الرئيسـة والفرعية حفاظـاً عىل بيئـة النهر وصحة 

املواطن».
يذكـر أن البالد تمر بموجبة جفاف غري مسـبوقة لم 

يشهدها العراق منذ العام ١٩٣٠
وكانـت وزارة وزارة الزراعة قد اعلنت، اإلثنني، حجم 
املسـاحات الصالحـة للزراعـة واملتأثـرة بالتغـريات 
املناخيـة بعمـوم العـراق، فيمـا حـددت املحافظات 
األكثـر ترضراً بسـبب التغـريات املناخيـة والتصحر 

والشح املائي.

وقال مدير عام دائرة األرايض الزراعية يف الوزارة، عيل 
حمـود، يف ترصيح صحفـي إن «هنـاك أرايض جيدة 
وصالحـة للزراعة تقدر بأكثـر من ٢٩ مليون دونم»، 
الفتـًا إىل أن «هذه األرايض صالحـة للزراعة ومهيئة 
لزراعة املحاصيل بكل أنواعها إن كانت اسـرتاتيجية 

أو الخرض أو البساتني بعموم محافظات العراق».
وأضاف حمود أن «املساحات الباقية تأثرت بالتغريات 
املناخية بشكل مبارش ومن خالل التأثري عىل األرايض 
املهددة بالتصحر ومنهـا مليونني و٩٥٣ دونما حجم 
املسـاحات التي تأثرت بالتغـريات املناخية والتصحر 

وكذلك الشحة املائية».
وأشار إىل أن «أكثر املحافظات ترضراً من ذلك هي ذي 
قار بنسـبة ترضر بلغت     ٥٣٪، أمـا باقي املحافظات 
فالنسـب فيهـا تـرتاوح مـن (١-١٤) ٪ »، مبينـاً أن 
«املحافظـة التي تـيل ذي قار هي املثنى وميسـان».
ولفـت إىل أن «إدارة األرايض بالنسـبة لـألرضار التي 
تحـدث فتكون من قبل وزارة املوارد املائية وليس من 
الزراعة فنحـن دائرة تخصصيـة وإرشاف عىل إدارة 
األرايض»، مبينـًا أن «عمـل الدائرة هو اإلشـارة عىل 
املشـاكل واملعوقات التي تحدث ونقلهـا بمخاطبات 
رسـمية إىل وزارة املـوارد املائية السـتصالح األرايض 

التي تكون فيها مشاكل والتعرية».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئـة املنافـذ الحدودية،امـس الثالثاء، ضبط 
حاوية تحتوي عىل (شاشـات بالزما مخالفة لرشوط 

االسترياد يف ميناء أم قرص.
وذكـر بيـان للهيئة تلقتـه «الـزوراء» أن»منفذ ميناء 
أم قـرص الجنوبـي وبالتعـاون مع املراكـز الجمركية 
تمكن من ضبط حاوية تحتوي عىل (شاشات بالزما) 
مخالفة لرشوط وضوابط االسـترياد لكونها متجاوزة 
للمدة القانونية املسـموحة عـىل بقائها يف امليناء دون 

مراجعة أصحاب العالقة».
وأضاف أن»منفذ ميناء أم قرص األوسـط تمكن أيضاً 
من ضبط سـيارات عـدد (٢) دون املوديل أحدهما تم 
التالعب برقم الشـايص والثانية دون املوديل املسموح 

باالسترياد».     
وتابـع أنه»تمـت إحالـة املخالفـات للقضـاء التخاذ 

اإلجراءات القانونية» .

@Ú–€b¨@ÜaÏfl@¡jõm@âœb‰æa
@ıb‰Ófl@¿@Üa7né¸a@¬Îãì€

ãó”@‚c

@ãÌáæa@’¢@êjy@äaã”@11@äÎáñ@NNÚ‰é@36@ Ï‡v∑
pÏÿ€a@ÚÌá‹j€@’jé˛a

ÒÜbu@Ú–”Î@∂g@ıb‡‹€@Úÿ‹Ënèæa@ÚÓflÏÿ®a@pbèé˚æa@o«Ü

بغداد/الزوراء:
التحقيقـات يف  أفصحـت دائـرة 
هيئـة النزاهة، امس الثالثاء، عن 
تفاصيل أحـكام اإلدانة الصادرة 
بحق ُمدير بلديَّة الكوت األسـبق، 
ُمبيِّنـًة صـدور (١١) قـرار حكٍم 
غيابـي بالحبـس الشـديد بحـق 

املُدان.وذكرت الدائرة يف بيان ورد 
لــ «الـزوراء» أنَّ «محكمة جنح 
الكوت أصـدرت (١١) حكم إدانٍة 
ملُديـر بلديَّـة الكوت األسـبق بلغ 
مجموع أحكامها (٣٦ سـنة و٤ 
أشـهر)»، ُموضحـًة أنَّ «األحكام 
املادتـني  أحـكام  وفـق  صـدرت 

مـواد  بداللـة  و(٣٣١)   (٣٤١)
االشرتاك (٤٧-٤٨-٤٩) من قانون 
العقوبـات؛ الرتكابـه عمـداً مـا 
يخالف واجبات وظيفته، وإلحاق 
رضٍر جسـيٍم بأمـوال و مصالح 
الجهـة التي يعمـل بها».وأفادت 
بأنَّ «املدان قام بتمشية معامالٍت 
وسندات رصٍف ووصوالٍت وهميٍَّة 
تخـصُّ لجنة الصيانة يف املُديريَّة، 
واملوافقـة عـىل مرشوع إنشـاء 
إحـدى الرشكات ُمتنـزٍَّه ُمخالف 
للمواصفـات املطلوبـة يف العقد، 
فضالً عن مخالفاٍت يف منح إجازٍة 
اسـتثماريٍَّة ملعمـل إسـمنت، ويف 
إحالة وتنفيذ مجمٍع اسـتثماريٍّ 
يف مدينة الكـوت، وإيقاف فرصٍة 
استثماريٍَّة إلنشاء محطة وقود، 
إىل مخالفـاٍت يف لجنـة  إضافـة 
اآلليـات تعوُد  الصيانة وورشـة 
أنَّ  «.وأوضحـت   ٢٠١٧ لعـام 

«املدان بسـبب إسـاءة استعمال 
السـلطة وإهماله؛ ألحق الرضر 
يف مرشوع إكساء الطريق الرابط 
بـني مدينتـي الكـوت والعمارة، 
وتطوير شـارع رئيـس يف مركز 
يف  أعمـال  ومـرشوع  الكـوت؛ 
عـن  فضـًال  منطقةالخاجيـة، 
رشاء أجهـزة تحديـد املواقع مع 
ملُراقبة  ومنظوماتهـا؛  معدَّاتهـا 
مسـار وتحرُّكات آليـات ُمديريَّة 
 ٢٠١٧ عامـي  خـالل  البلديَّـة 
عقـد   (١٦) وإبـرام  و٢٠١٨، 
السيَّارات». بمعارض  ُمساطحٍة 

دت الدائرة أنَّ «محكمة جنح  وأكَّ
الكوت أصدرت أمـر قبٍض وتحرٍّ 
بحـقِّ املُـدان، ووضعـت إشـارة 
الحجز عـىل أمواله املنقولة وغري 
املنقولة، مع إعطاء الحقِّ للجهة 
رة؛ للمطالبة بالتعويض  املُتـرضِّ

أمام املحاكم املدنيَّـة».
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بغداد/ الزوراء:
أوضحـت وزارة الصناعـة واملعادن، 
امس الثالثاء، أسـباب عـدم تصدير 

الخامات املعدنية اىل خارج البالد.
وقال مدير قسـم االسـتثمار املعدني 
يف هيئة املسـح الجيولوجـي التابعة 
لـوزارة الصناعـة، املهنـدس أحمـد 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  طـارق، 
”الثـروة املعدنيـة ال يمكن تصديرها 
ألنهـا ال تحقـق جـدوى اقتصاديـة، 

بسبب عمليات النقل“.
الفتاً إىل أن ”قانون تنظيم االستثمار 
املعدني رقم 91 لسـنة 1988 املعدل، 
مـرشوع  ومسـودة  حاليـاً،  النافـذ 
قانـون املرفوعـة منـذ العـام 2008 
ال يجيـزان تصديـر املعـادن الخـام 
كثروات معدنية، إنما أجازت أن تقوم 

عليهـا معامـل لصناعـات تحويلية 
ومن املمكن من خاللها تصدير املواد 
املصنعـة اىل الخـارج أسـوة بالـدول 
التي نما اقتصادها عىل هذا األساس 
وتصّنع منها مواد تضاعف أسعارها 

فهي ليست كالنفط“.
وأكـد أن ”مناجم املعـادن كالكربيت 
والفوسـفات تقام عليهـا صناعات 
تحويلية موجهة لالسـتخدام املحيل، 
وال يمكـن تصديرها بل اسـتثمارها 
”صناعـة  أن  إىل  مشـرياً  فقـط“، 
ومعاملهـا  الفوسـفاتية  األسـمدة 
متوقفـة حاليـاً، ونتيجـة لذلك فإن 
العـراق يسـتورد املادة مـن الخارج 
بالعملـة الصعبـة، رغـم أن العـراق 
يمتلـك ثانـي احتياطـي بالعالم من 

هذه املادة األولية“.

ä¸Îá€a@“ãñ@ã»é@7ÓÃn€@ÈÌá€@ÚÓ„@áuÏm@¸@È„c@á◊c
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بغداد/ الزوراء:
أعلـن البنك املركـزي العراقـي، امس 
الثالثـاء، عزمه إصدار فئة جديدة من 
العملة العراقيـة بقيمة 20 ألف، فيما 
أكد أنه ال توجد نية لدى البنك املركزي 

لتغيري سعر رصف الدوالر.
وقال محافظ البنك املركزي، مصطفى 
مخيف، يف ترصيح صحفي: إن ”البنك 
املركـزي ليسـت لديه نيـة لخفض أو 
تغيـري سـعر رصف الـدوالر“، مؤكداً 
أن ”العـراق اليـزال يف املراحـل االوىل 
من جني االثار االيجابية لتغري سـعر 
املـؤرشات  بعـض  وهنـاك  الـرصف، 
السـلبية يعمل عـىل معالجتها خالل 

الفرتة املقبلة“.
وأضـاف أن ”عمليـة حـذف األصفار 
مـن العملة يحتـاج اىل ترشيع قانون 
ويتطلـب اىل بعـض التعديالت ويجب 
أن تتوفـر األجـواء لتقبـل مثـل هذه 
التعديالت“، مبينـًا أن ”البنك املركزي 
قـدم يف وقت سـابق مرشوعاً بشـأن 

عملية حذف األصفار“.
وأشـار مخيف إىل أن ”البنـك املركزي 
يعمل عـىل اكمال فئة جديـدة بقيمة 
20 ألف دينار بناًء عىل دراسة وأبحاث 
مقارنة مع دول الجـوار، ويعمل عىل 
استكمال شـكل الورقة وخالل األيام 
املقبلـة سـوف يتـم اإلعـالن عنها“، 

قـام  املركـزي  ”البنـك  بـأن  منوهـاً 
بتخفيض سعر الفائدة عىل القروض 
وأن  املشـاريع،  لتمويـل  املقدمـة 
املبادرات استهدفت بشكل كبري قطاع 
اإلسكان الذي يشـغل أكثر من 30 % 

يف مختلف القطاعات ”. 
لديـه  املركـزي  ”البنـك  أن  وأوضـح 
خطة واسـرتاتيجية لخمس سـنوات 

وقد تتأخر بسـبب ما يواجهه يف عدة 
مجاالت“، مشرياً اىل أن ”البنك املركزي 
قام بعدة خطـوات لتطوير القطاعني 
املـرصيف واملـايل منهـا إلغـاء الفائدة 
ووضع رسوم بسيطة لتنمية املشاريع 

الصناعية والسكنية والزراعية“.
ونـوه اىل أن ”هنـاك عـدة إجـراءات 
املـرصيف  القطـاع  اتخـذت يف مجـال 

الخـاص ويمكـن تصنيفهـا اىل ثالثة 
تصنيفات، مصـارف جيدة جدا تمتاز 
بعالقـات وتعامـالت جيـدة، وهنـاك 
مصارف جيـدة، ومصارف ناشـئة“، 
مشـدداً عـىل أن ”هناك قراراً سـابقاً 
بتحويل رشكات الصريفة اىل مصارف 

وهذا أثر عىل املصارف“.
وتابـع أن ”جميـع القطاعـات تتأثر 

بالوضـع العـام يف البـالد وخصوصا 
القطاع املرصيف سـواء كانت سياسية 
أو أمنيـة ورغم ذلك القطـاع املرصيف 
كان له دور يف تحريك عجلة االقتصاد 
اإلسـكان بشـكل  خاصـة يف قطـاع 
خـاص“، مؤكـداً أن ”البنـك املركزي 
بادر بتطويـر القطاع املرصيف وتعزيز 
العربيـة  املصـارف  مـع  العالقـات 

والعاملية“.
وبني أن ”البنـك املركزي لديه عالقات 
مميزة مع البنك الدويل وصندوق النقد 
ولديها اسرتاتيجية وهناك تواصل مع 
صندوق النقد الـدويل وانفتاح العراق 
معهـم مهم جدا رغـم التحديات التي 

تواجه البالد“
ولفت اىل أن ”البنك املركزي يقوم اآلن 
باسـتكمال بناية جديدة مصممة من 
قبـل املهندسـة املعمارية زهـا حديد 
ولديه فرع يف محافظة البرصة يغطي 
املنطقـة الجنوبية ولدينـا يف املوصل 
للمنطقـة الشـمالية ولدينـا فـرع يف 
إقليم كردسـتان، وكانـت النية لفتح 
فـرع يف املنطقة الوسـطى يف النجف، 
ولكـن ضمن قانون البنـك املركزي ال 
يمكن انشـاء فـرع ان لم تكـن لديه 
أرض خاصة به وتم تخصيص قطعة 
يف  فـرع  انشـاء  ارض ونعمـل عـىل 

النجف“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رشكـة غـاز البـرصة، امـس 
الثالثـاء، أن إنتـاج الغاز املسـال من 
غـاز البـرصة يغطـي 80 باملئـة من 
الحاجة املحلية والفائض يتم تصديره 
إىل الخارج، يف الوقـت الذي تعمل فيه 
الرشكة عىل تطوير وتوسـيع لكميات 

التصدير.
 وقـال نائب املدير املفوض مدير هيئة 
اإلنتاج العليا، مرفأ األسدي، يف ترصيح 
صحفي: إن ”الرشكة مستمرة بالعمل 
يف إنتـاج الغـاز املسـال املسـتعمل يف 

الطبخ لسد حاجة البلد“.
واشـار االسـدي اىل أن ”اإلنتاج الحايل 
يغطـي 80 باملئـة فضال عـن تصدير 
الفائـض عـن الحاجة منـذ 6 أعوام، 
عـن طريـق مينـاء أم قـرص التابـع 

للرشكة“. 
وأضـاف: ان الرشكة تسـعى لتحديث 
خططهـا يف تصديـر الغاز املسـال إىل 
الخارج، إذ عملت عىل تطوير منشآتها 
وتصدير الغاز من النوع شبه املربد (4 
درجات مئوية) الذي أسهم يف إمكانية 

تحميـل املنتـج يف بواخر ذات سـعات 
أكـرب تصـل تقريباً إىل ضعـف الكمية 
املصدرة سـابقاً، إذ تصـل إىل 10 آالف 
طن، األمر الذي يتيح ملنتجنا الوصول 
إىل أسـواق أبعـد وإىل توافر أعداد أكثر 

من البواخر الناقلة املسـتخدمة لهذه 
املادة، بعد أن كان االعتماد عىل تصدير 
الغاز يف بواخر صغرية ترتاوح سعاتها 
آالف و500   5 إىل  آالف و500   3 بـني 

طن حسب نوع الباخرة“. 

مـن جانب متصل، انخفضت أسـعار 
والثقيـل  املتوسـط  البـرصة  خامـي 
العراقي، أمس، بشكل كبري بأكثر من 

5 دوالرات.
املتوسـط  البـرصة  وانخفـض خـام 

املصدر آلسـيا 5.13 دوالرات وبنسبة 
تغيري بلغـت %5.91 ليصل اىل 81.68 

دوالرا للربميل الواحد.
وانخفض خام البرصة الثقيل املصدر 
آلسـيا 5.13 دوالرات وبنسـبة تغيري 
 77.78 اىل  ليصـل   %  6.19 بلغـت 

دوالرا.
وانخفضـت أيضـا خامـات منظمـة 
العربـي  أوبـك، حيـث سـجل خـام 
للربميـل  دوالراً   89.00 السـعودي 
بانخفاض بلغ 5.22 دوالرات، وسجل 
مزيج مربـان اإلماراتي 85.82 دوالرا 
للربميـل بانخفاض بلـغ 2.01 دوالر 

للربميل.
العامليـة  النفـط  اسـعار  وشـهدت 
انخفاضـا يـوم االثنـني مـع ارتفـاع 
كبري للدوالر مع قيـام البنك الفيدرايل 
األوروبيـة برفع  االمريكـي والبنـوك 
الفائـدة ملحاربة التضخـم مما يؤدي 
باألسـواق اىل الركود، يف حني ارتفعت 
االسـعار اليـوم الثالثـاء مـع ضعف 
الـدوالر وتلويـح اوبـك بخفـض اكرب 

إلنتاجها.

بغداد/ الزوراء:

طمأنت اللجنة املالية النيابية بشأن رواتب املوظفني 

مع انخفاض مستمر بأسعار النفط حتى ان وصلت 

اىل 50 دوالراً للربميل.

وقـال عضو اللجنة املالية، جمال كوجر، يف ترصيح 

صحفي: إنَّ ”أسـعار النفـط انخفضت قبل فرتة ملا 

دون 40 دوالراً ولم تتأثر رواتب املوظفني“، متسائالً 

”ملاذا هناك مخاوف بسـبب هبوط األسـعار إىل 80 

دوالراً للربميل؟“.

وأكد أنَّ ”رواتب املوظفني مؤمنة بالكامل، وُترصف 

وفـق مبدأ واحد 1/12، يف حال عـدم إقرار املوازنة، 

واصفـاً توقعات انهيار البالد بسـبب عدم تشـكيل 

الحكومة ”بغري الواقعية وعدَّها غري مقبولة“.

وتابع كوجر ”انَّ قانون األمن الغذائي حّمل الحكومة 

مسؤولية توفري التعاقد الوظيفي ملدة ثالث سنوات 

وتقـع عىل عاتق وزارتـي املاليـة والتخطيط اللتني 

سـتكونان املعنيتـني يف إعـداد التعليمـات الخاصة 

بقانون“، مشـرياً إىل ”أنَّ الربملان ّرشع هذا القانون 

ولـم يتـم الطعن بـه من قبـل املحكمـة االتحادية، 

مـا يعني أنَّ هنـاك إمكانية لترشيـع قوانني أخرى 

مماثلة له“.

وأثار انخفاض أسـعار النفط خـالل الفرتة الحالَّية 

املخاوف بشـأن تأمني الرواتب الحكومية مستقبالً، 

يف ظل أزمة تشكيل الحكومة التي حالت دون إقرار 

قانون املوازنة املالية للعام الحايل.

ويف آخر مؤرش اقتصادي، انخفضت أسعار النفط اىل 

82 دوالراً للربميل، مما سـيؤدي إىل ترضر ميزانيات 

دول أعضاء أوبك.
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بغداد/ الزوراء:
عزت عضو لجنة العمل والشؤون االجتماعية النيابية، ناسك الزنكي، امس 
الثالثاء، أسـباب تفاقـم األزمة االقتصادية إىل الخلل الواضح يف السياسـية 
املاليـة املتبعـة من قبل حكومة ترصيف األعمال والتـي أدت إىل تدهور أداء 

القطاعات االقتصادية.
وقالت الزنكـي يف حديث صحفي: ان ”حكومة ترصيف األعمال فشـلت يف 
ادارة االزمـة االقتصاديـة واالجتماعية وسـاهمت بارتفـاع معدالت الفقر 

والبطالة بشكل مريع“.
وأضافـت أن ”الحكومة عاجزة عـن تقديم الخدمات السياسـية للمواطن 
العراقـي بالتزامن مع وصـول التضخم ألرقام فلكية وتدنـي قيمة الدينار 

العراقي مقابل الدوالر.“
وأشـارت إىل ”تضاعف معانـاة املواطنني مـن محدودي الدخـل والرشائح 
الضعيفة بسبب عجز الحكومة عن توفري متطلبات املعيشة يف ظل الزيادات 

املستمرة يف األسعار“.

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق 
الثالثـاء،  امـس  املاليـة،  لـألوراق 

مرتفعا بنسبة (1.26 %)
وجـاءت مـؤرشات التداول لسـوق 
ليـوم  املاليـة  لـألوراق  العـراق 
امـس كمـا ييل: بلـغ عدد االسـهم 
 (1.278.564.679) املتداولـة 
سـهما، بينما بلغت قيمة االسـهم 

(1.064.672.021) دينارا. 
واغلق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف 
جلسـة امس عىل (598.16) نقطة 
عـن   (1.26%) بنسـبة  مرتفعـا 
اغالقه يف الجلسـة السـابقة البالغ 

(590.70) نقطة.
(46) رشكـة  اسـهم  تـداول  وتـم 
مـن اصـل (103) رشكـة مدرجـة 
يف السـوق، واصبح عـدد الرشكات 
املوقوفـة بقـرار من هيئـة االوراق 
املاليـة لعـدم التزامهـا بتعليمـات 

االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلـغ عـدد االسـهم املشـرتاة من 

يف  العراقيـني  غـري  املسـتثمرين 
السـوق (102) مليون سهم بقيمة 
بلغت (299) مليون دينار من خالل 
تنفيـذ (19) صفقة عىل اسـهم 4 

رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من 
املستثمرين غري العراقيني يف السوق 
(54) مليـون سـهم بقيمـة بلغت 
(70) مليـون دينار من خالل تنفيذ 
(14) صفقة عىل اسهم 3 رشكات.

لـألوراق  العـراق  ان سـوق  يذكـر 
املالية قد اسـتخدم انظمـة التداول 
االلكرتونـي وااليـداع املركـزي منذ 
عام 2009، ويسـعى إلطالق نظام 
التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، 
تـداول  جلسـات  خمـس  وينظـم 
اسـبوعيا مـن االحـد اىل الخميس، 
ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة 
عراقيـة تمثـل قطاعـات املصارف 
واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة 
املـايل  واالسـتثمار  والتـأمـني 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنـت لبنـان، امس الثالثـاء، أنها 
تنتظـر شـحنات الفيـول املتبقية 
مـن العراق ضمن العقـد املربم بني 
الطرفـني، مبينـة أنهـا تسـعى اىل 

تجديد االتفاقية.
وقال وزير الطاقة واملياه يف حكومة 
ترصيـف األعمال، وليـد فياض، يف 
ترصيحـات صحفيـة: إن ”هنـاك 
تطـورات يف ملف الفيـول العراقي 
التي بسببها تأخرت شحنة الفيول 
لبنـان“،  اىل  بالوصـول  العراقـي 
مبينا أنه ”سـتكون لنا جلسة عمل 
افرتاضيـة مـع الطـرف العراقـي 

لنعمل عىل موضوع املواصفات“.
واضـاف أنـه ”سـنقوم بحـل هذه 
املشـكلة مع الجانـب العراقي بعد 
الحصـول عىل  لنعـاود  االجتمـاع، 
شـحنات الفيول العراقـي املتبقية 

والتي تبلغ 190 ألـف طن“، معربا 
عـن املـه ان ”تصـل يف الشـهرين 

املقبلني“.
كما أشـار الفياض إىل أنه ”سيقوم 
بعـد ذلك بمسـألة تجديـد اتفاقية 
الحصول عىل الفيول مع العراقيني، 
وسـنقوم لهـذه الغاية بزيـارة اىل 
العراق، للبحـث يف تجديد االتفاقية 
للحصول عىل مليون طن إضايف من 
الفيـول، بإمكانهـا أن تؤمن بني 3 
و4 ساعات تغذية بالكهرباء يومياً، 

ملدة سنة“.
ووقـع لبنـان مع العـراق اتفاقا يف 
تمـوز 2021 السـترياد مليون طن 
مـن وقـود الفيـول للتخفيـف من 
أزمة الكهربـاء يف البـالد، ووصلت 
اول باخـرة اىل لبنان محملة بـ 31 
الف طن من هذه املادة يف 16 ايلول 

عام 2021.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشـؤون االجتماعية، 
امس الثالثاء، عن منح 145 قرضاً ملرشوع 
فعيل قائم عـىل مبدأ االبتكار والتميز خالل 

العامني املاضيني.
وقـال مدير دائـرة العمـل والتدريب املهني 
يف الـــوزارة، رائــد باهـض، يف ترصيـح 
صحفـي: إنـه ”تنفيـذاً للخطة املرسـومة 
مـن قبـل الــــوزارة يف منـح الـقـروض 
للمشـاريع املبتكـرة الجديـدة عـن طريق 
التقديم يف قسـم حاضنات األعمال املكلف 
وفق قانـون العمل رقـم 37 لسـنة 2015 
عرب الربامج الريادية من خـالل الــدورات 

األعمـال  بابتـكار  الخاصـة  التدريبيـة 
واملهارات الحياتية، فضال عن التدريب عىل 
برنامج الـكاب للتعرف عىل آخر التطورات 
يف عالـم األعمـال فـإن الـوزارة بـــادرت 
بمنح قـــروض مـيـسـرة لتلك املشاريع 
الرياديـة“، الفتـاً إىل ”أن الـوزارة منحـت 
بالفعل خالل العامني املاضيني 145 قرضاً 
ملشـاريع فعلية قائمـة عىل مبـدأ االبتكار 

والتميز“. 
وأضــاف باهـض أن ”الـــوزارة تمنـح 
قروضـاً ميرسة مـن 5 إىل 20 مليون دينار 
والتـي  املشـاريع  عـىل  املتقدمـني  لدعـم 
باإلمـكان التقديـم عليها مبـارشة يف حال 

توفرت جميع الرشوط القانونية للشـمول 
بهـذا القـرض والـذي يعتمد أساسـاً عىل 
ابتكار وإبداع املقـرتض يف اختيار مرشوع 
ريـادي جديد يف سـوق العمل ومـن ثم يتم 
إجراء دراسـة الجـدوى للمـرشوع املبتكر 
الفـرتة  طيلـة  املشـاريع  تلـك  ومتابعـة 
القانونية للتسـديد والبالغة 5 سـنوات من 

تاريخ تسلم القرض“.
واشـار اىل أن ”الـوزارة تعمل عـىل متابعة 
لجـان  عـرب  ميدانيـاً  املبتكـرة  املشـاريع 
مختصـة من املـالكات الوظيفية يف قسـم 
حاضنـات األعمال بهدف إنجاح املشـاريع 

وضمان استمرارها“. 

بغداد/ الزوراء:
اكد الخبـري االقتصادي، نبيـل جبار العيل، 
امـس الثالثاء، أن قانون األمـن الغذائي لم 
يطبق فعليا ولـم يحقق األهداف خصوصا 
بعـد ان عقدت فئات شـعبية عديدة اآلمال 

عليه .
وقـال العـيل يف حديـث صحفـي: ان ”تأثر 

بروباغندا االعالم السـيايس الذي سـلطته 
بعض االحزاب يف الرتويج ملثل هذا القانون 
الذي عىل ما يبدو كان يهدف لتمرير اهداف 

معينة ذات طبيعة مصلحية رصفة“ .
واضـاف ”تحدثنـا كثريا عن قانـون االمن 
الغذائـي قبيـل ترشيعـه ومـدى االرضار 
امللحقـة والتي تقـف عىل رأسـها االرضار 

املتعلقة باسـتمرار االنسـداد السـيايس او 
تلك االرضار املتعلقة بهدر باملال العام“ .

أن ”عـدم تحصـني االقتصـاد  إىل  وأشـار 
العراقـي بالوقوع مجددا يف فـخ انهيارات 
االسـواق النفطيـة العامليـة وبالتـايل لـم 
يتحقق الهدف األسـايس الذي من أجله تم 

تمرير قانون األمن الغذائي“.

 بغداد/ الزوراء:
أعلن مـرصف الرافديـن، أمس، اسـتثناء املوظفني ومنتسـبي وزارتـي الدفاع 

والداخلية الذين تم ترويج معامالت سلفهم سابقا من اإليقاف املؤقت.
ودعا املرصف الفئات الثالث اىل ”مراجعة فروع املرصف السـتكمال معامالتهم 

وتسلم مبلغ السلفة“.
وكان مـرصف الرافديـن قـرر، باألمس، إيقاف تسـلم معامالت السـلف مؤقتا 
واىل إشـعار آخر، عازيا القرار اىل ”الزخم الكبري ملعامالت الزبائن واعادة ترتيب 
متطلبات عمل الفروع من حيث استكمال انجاز املعامالت السابقة والتي مىض 

عليها فرتة ولم يتم حسمها“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعـات البنك مـن الدوالر 
للحـواالت الخارجيـة يف مـزاد، امس 
الثالثـاء، لتصـل إىل أكثـر مـن 200 

مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن ”البنـك املركزي باع 
امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 242 مليونـا و 854 الفا 
و995 دوالرا أمريكيـا غطاهـا البنك 
بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً 

لكل دوالر.
واضـاف ان عمليـة الـرشاء للـدوالر 

مـن قبل املصارف التي ذهبت لتعزيز 
االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت 
واعتمادات ارتفعت من مجمل قيمة 
200 مليـون و  اىل  املبيعـات لتصـل 
104 آالف و995 دوالرا، فيمـا ذهبت 
البقية البالغـة 42 مليونا و750 الف 
دوالر عىل شكل مشرتيات نقدية من 
قبل املصارف.وأشـار املصـدر إىل ان 
33 مرصفـا قام بتلبية طلبات تعزيز 
االرصـدة يف الخـارج، و 20 مرصفـا 
لتلبيـة الطلبات النقديـة، إضافة اىل 

208 رشكات توسط.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 رفَع العب فريق الطلبة عيل فائز دعوى قضائية ضد نادي أربيل بخصوص مسـتحقاته 

املالية املرتتبة بذمة النادي ولم تسدد حتى االن.
وبحسـب وثيقـة، فقد رفع محامـي الالعب عيل فائـز دعوى ضد رئيس نـادي اربيل يف 

محكمة بداءة الكرخ املختصة بالنظر يف قضايا املنازعات الرياضية.
ويتبني من مضمون الدعوى هو طلب الالعب الحصول عىل مبلغ قدره ٣١٠ ماليني دينار 

مقابل مستحقات تمثيل فائز نادي اربيل لم تسدد له بعد ترك النادي وانتهاء عقده.
وقد حددت املحكمة يوم ١٧ من ترشين االول املقبل موعداً املرافعة للنظر بالقضية.
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الكويت/ سيف املالكي
لكـرِة  الوطنـّي  منتخبنـا  خـَرس 
الصاالت أمام نظريه التايلندي بثالثِة 
أهـداٍف مقابل هدفني يف املباراِة التي 
ضيفتهـا قاعـُة مجمع سـعد العبد 
اللـه املغلقـة يف العاصمـِة الكويتّية 
الكويت امس الثالثاء يف إطاِر الجولِة 
األوىل من نهائياِت بطولة كأس آسيا 
لكرِة الصاالت 2022.ونجَح منتخبنا 
الوطنّي يف التقدِم بهدف طارق زياد يف 
الدقيقة (8) قبل أن يضاعَف النتيجَة 
زميله مصطفى إحسـان يف الدقيقة 
(14)، بيـد أن الفريـق التايلندي عاَد 
للمبـاراِة، ونجَح يف تقليـِص الفارق 
بهدفـني  الشـوُط  لينتهـي  بهـدٍف 

مقابـل واحـد لصالـِح منتخبنا.ويف 
الشوِط الثاني عاوَد منتخبنا الوطنّي 
سـيطرته من جديـٍد عـىل ُمجرياِت 
املواجهـة، غـري أن أخطاًء بسـيطًة 
تكفلـت بمنـح األفضليـة للمنافِس 
التايلنـدي، ثالـث القارة يف النسـخِة 
السـابقة مـن النهائياِت اآلسـيوية، 
حيـث تمكـَن مـن تسـجيِل هدفني 
متتاليني كانـا كفيلني بنهايِة املباراة 
الوطنّي  منتخبنا  لصالحه.ويسـتعُد 
لكرِة الصاالت ملالقاِة نظريه الُعماني 
يف الساعِة الخامسـة من مساء يوم 
غـد الخميس  ضمن الجولـِة الثانية 
للمجموعـِة األوىل لكأس آسـيا لكرِة 

للصاالت يف الكويت.

بغداد/ الزوراء
باُرش املحـارض الدويلّ املرصي جمال 
الغندور يف إلقاِء عدٍد من املحارضاِت 
املهمـة وبعـض التعديـالِت الجديدة 
يف قانـون كـرِة القـدم عـىل الحكام 
املشاركني يف املعسـكر الداخيل الذي 
بدأ يف محافظـة اربيل، والتي وصلها 
الغندور  فجر امس الثالثاء قادماً من 
القاهرة لإلرشاِف  العاصمِة املرصّية 
عىل معسكِر الحكام يف مدينِة أربيل. 
وكان يف استقباِل الغندور نائُب رئيس 

لجنـِة الحـكام يف االتحـاِد العراقـّي 
لكـرِة القـدم الدكتور محمـد كاظم 
عـرب وُعضو لجنة الحكام ارسـالن 
قادر. ويأتي معسـكُر حـكام الكرة 
يف مدينِة أربيـل ضمن إطاِر مفرداِت 
اتحاد الكرِة لتطويِر قابليات الحكام 
وتحضريهم النطالقِة املوسم الكروّي 
املقبل، حيث يعدُّ هذا املعسكُر واحداً 
مـن املحطـاِت التي اعتمدتهـا لجنُة 
الحـكام يف االتحـاِد لتطويـر قدراِت 

الحكام.

@ÈuaÏÌÎ@á‰‹Ìbm@‚bflc@ãè≤@b‰jÉn‰fl
@Òäb‘€a@pbÓˆbË‰i@aáÀ@Êb‡«

@Û‹«@“ãìÌ@äÎá‰Ã€a@fibª@ãóæa
@›Óiäc@Úƒœb´@¿@‚bÿ®a@ãÿè»fl

بغداد/ ميثم الحسني
اختتـَم منتخـُب الناشـئني دون 17 عامـاً 
معسـكره التدريبـّي الداخـيل يف العاصمِة 
بغـداد بخوضه مباراًة تجريبّيـًة، يف ملعِب 
الالعب الراحل عيل حسـني شـهاب، وهي 
املبـاراُة  التحضريّيـة الثالثـة، وذلـك أمام 
ناشـئي فريق الطلبـة، وانتهـت بالتعادل 

السلبي.
وتعدُّ هذه املباراُة الربوفـَة األخرية ملنتخِب 
الناشـئني قبل التوجـِه إىل سـلطنة ُعمان 
لخـوِض تصفيـات آسـيا دون ١٧ عامـاً 
واملقررة يف العاصمِة مسقط بدءاً من شهر 
ترشيـن األول املقبل، حيث يفتتُح منتخبنا 

التصفياَت بمواجهِة نظريه القطري.
وأكَد مدرُب منتخبنا للناشئني، أحمد كاظم 
إن التحضـرياَت جرْت وفق مـا متوفٌر من 
إمكانيـاٍت يف العاصمـِة بغـداد، وتّم توفرُي 
ثالث مبارياٍت تجريبيٍة حاولنا من خاللها 

زَج جميع الالعبني للوقوِف عىل جاهزيتهم 
البدنّيـة والسـيما العبينـا العائديـن مـن 

اإلصابة.
التصفيـاِت  يف  نوفـق  أن  نأمـُل  وأضـاَف 
وجـوِد  رغـم  التأهـل  بطاقـة  وخطـف 
منتخباٍت منافسـة تحرضت بشـكٍل جيٍد 

ضمن مجموعتنا.
وأشاَر إىل إنه يثق بقدراِت العبيه يف الذهاِب 
بعيداً يف املجموعِة واملنافسـة بقوٍة للتأهل 

إىل النهائيات.
وبنّيَ إن الفريق سـيفتقُد جهـوَد احد أبرز 
العبي الفريق وهو الالعب أحمد جواد الذي 
تعرَض إلصابٍة عىل ُمستوى الركبة نتيجة 
سـوِء أرضية امللعب بعد التواِء ساقه أثناء 

املبارياِت التجريبّية.
يشاُر إىل أن منتخبنا يلعُب ضمن مجموعٍة 
تضـُم منتخبـاَت عمان والبحريـن ولبنان 

وقطر إىل جانِب منتخبنا.

بغداد/ ليث العتابي
زاخـو،  نـادي  صالـة  يف  تتواصـل 
للـدوري  األول  التجمـع  منافسـات 
للسـيدات  السـلة  لكـرة  العراقـي 
البـرصة  هـي   أنديـة   5 بمشـاركة 
وغـاز  عينـكاوا  وأكاد  وسـنحاريب 
الشـمال ودربندخان ، وسـط تنافس 

قوي لحصد صدارة الرتتيب .

ظهـرت العبـات سـنحاريب بصورة 
مميـزة يف اللقـاء األول، ونجحـن من 
تحقيـق أكـرب انتصـار حتـى االن يف 
البطولة عىل حسـاب البرصة بنتيجة 
( 93 - 57)، يف مباراة شـهدت تفوق 
مسـتحق ملمثـل مدينة دهـوك، الذي 
سـبق لـه أن نـال املركـز الثانـي يف 
املوسم املايض، بعد خسارته يف اللقاء 

الختامـي مع أكاد عينـكاوا بفارق 4 
نقاط.

ومن املـؤرشات الفنية خالل الجوالت 
املاضيـة، تألـق العبات غاز الشـمال 
وتحقيق االنتصـار يف مباراتني توالياً 
عـىل دربندخـان والبـرصة، ولتصبح 
حظـوظ ممثـل مدينة كركـوك قوية 
بعـد  األول،  املركـز  عـىل  باملنافسـة 
رزكار  للمـدرب  الناجحـة  القيـادة 
محمـد ومسـاعدته جنار فتـاح، مع 
تألق الالعبات يارا أياد ، سـوزيار عبد 
الله، هونيا ئاري ازاد ، التي تعد أصغر 

الالعبات سناً بتشكيلة الفريق.
ونجحـت العبـات أكاد عينـكاوا من 
تحقيق الفـوز األول بفارق كبري عىل 
البرصة ، ليتقدمن بخطى واثقة نحو 
تحقيـق اللقـب الثالث تواليـاً، تحت 
قيادة املدرب السـوري صائب محمد 

طاهر.
وقدمت الالعبات إيالن فتاح ، سـولني 
جمـال، هازا كامـريان، سـانا جمال 
، مسـتويات جيدة، وتحقيـق البداية 

القوية يف البطولة.
وقدمـت الالعبات ربه ريسـا محمد ، 

نينا محمد، سوزيار مجيد، مستويات 
جيدة مـع دربندخـان، وكذلك تألقت 
رقيـة،  وشـقيقتها  رحمـن،  تبـارك 
ونبـأ وفيق ، مع البـرصة رغم البداية 

املتعثرة.
وأعتمـد االتحاد العراقي لكرة السـلة 
، تواجـد العبة محرتفـة بصفوف كل 

فريق، لهذا املوسم 2022 - 2023.
وقدمت محرتفة سـنحاريب اإليرانية 
شيدا رحيم، مستوى مبهر، واسهمت 
بشـكل كبري بفـوز فريقهـا باملباراة 

األوىل عىل البرصة.
وحـرضت املحرتفـة السـورية سـنا 
جلبي ، بشكل رائع مع أكاد عينكاوا، 
ونجحت من نيل جائـزة أفضل العبة 

يف اللقاء األول.
البـرصة  محرتفـة  ظهـرت  بينمـا 
اإليرانيـة آيـدا حسـني، بمسـتويات 
متفاوتـة يف املباراتـني ، ولم تنجح يف 

تقديم اإلضافة لفريقها.
ولعب ناديا دربندخان وغاز الشـمال 
بدون العبـات محرتفـات ، يف خطوة 
منهما ملنح الفرصة لالعبات الناشئات 

باملشاركة يف هذا التجمع السلوي.

@=æÎˇ€@ÜÏ»ÌÎ@Èn‡Ëfl@ÔË‰Ì@›ìÓ‰íÎ@ÂÌáœaã€a@ÜÏé˛@Ú”ãìfl@ÚõflÎ
@ÊbÁã€a@kèÿÌ@ëbÇ7flÎ@Ô–ÌáËn€a@È„á»fl@ãËƒÌ@Â∫c

بغداد / صالح عبد املهدي 

نجح منتخبنا يف تعويض خسارته 

امام املنتخب العماني  يوم الجمعة 

املايض  من خالل الفوز عىل نظريه 

السوري بهدف دون مقابل ليحتل 

املركـز الثالـث يف بطولـة االردن 

الدولية  الرباعية بينما انتزع البلد 

املنظـم لقـب البطولة اثـر تغلبه 

عـىل منتخب السـلطنة بالنتيجة 

ذاتهـا ، (الزوراء) تابعـت مباراة 

اسـود الرافدين  ونسور قاسيون 

وخرجت بهذه الحصيلة: 

@Ùã◊â‹€@ıb8a
 مثـل منتخبنا الذي قـاده املدرب 

املؤقـت رايض شنيشـل  الالعبون 

: جـالل حسـن ومنـاف يونـس 

(حمـزة  دوسـكي  ومريخـاس 

عدنـان)   واحمـد عبـد الحسـني  

وعبـاس محمد  ( زيد تحسـني ) 

وامجد عطـوان  وامـري العماري  

( ريـوان امـني ) وهـريان احمـد 

(حسـن عبـد الكريم )   وحسـني 

عيل ( محمد عيل عبود )  وابراهيم 

( اسـو  بايـش وايمـن حسـني  

رستم) . 

ومثل املنتخب السوري الذي قاده 

املـدرب حسـام السـيد الالعبون 

: احمـد مدنيـة  وحسـني جويـد 

وسعد احمد  ( عبد الرزاق محمد)  

وخالـد كردغـيل  وثائـر كرومـا  

واحمـد الـدايل ( عمـار رمضان )  

ومحمـد املرمور وكامل حميشـة 

ومحمد ريحانية ( محمود البحر)  

وعبـد الرحمـن ويـس ( محمود 

املـواس )  وعمر السـومة ( عالء 

الدين الدايل ) .

ادار املبـاراة طاقـت تحكيم دويل  

اردني قـاده حكم الوسـط احمد 

فيصل .

Ú◊6ìfl@pa7ÓÃm
اجرى مدربنا رايض شنيشل ثالث 

تغيريات عىل التشـكيل االسـايس  

الـذي  خرس  مع عمـان يف املباراة 

االوىل بـركالت الرتجيح من عالمة 

الجزاء فارشك احمد عبد الحسني  

وعبـاس محمـد وهـريان احمـد 

عوضـا عـن آالي فاضـل وكـرار 

عامر  وحسـن عبد الكريم  تواليا 

فيمـا وضع ثقتـه باملهاجم ايمن 

الثانيـة والحقيقة  حسـني للمرة 

كان هـذا الالعب اهـال لها بعد ان 

سـجل هـديف املنتخـب يف البطولة 

كمـا قدم مريخاس دوسـكي اداء 

رائعا يبرش بمستقبل مرشق لهذا 

الالعـب يف مركز املدافـع االيرس ،  

وعىل الطرف االخر اجرى حسـام 

السـيد مـن جانبه اربـع تغيريات 

عىل التشكيل االسايس الذي خرس 

امـام االردن بهدفـني دون مقابل 

يف االسـتهالل االول  فزج بحسني 

جويـد  وخالـد كردغـيل  واحمـد 

الـدايل  وكامـل حميشـة  عوضـا 

عـن عمـر ميداني وعمـر جنيات  

وحسام عايش  ومحمود املواس ، 

واملالحـظ ان هناك عددا كبريا من 

نجوم نسـور قاسـيون قد خربوا 

الكـرة العراقيـة جيدا مـن خالل 

خوضهـم غمار الـدوري العراقي 

وحتى املدرب حسام السيد  ارشف 

عـىل قيادة  اقـدم ناديني عراقيني 

عىل االطالق  ونعني القوة الجوية 

وامليناء .

15@Ú‘Ó”á€a –@@∂Î¸a@Ú‘Ó”á€a@Âfl
انطلقت املبـاراة مـن دون املرور 

بعمليـة  جس نبض بني املنتخبني 

وذلـك  ملعرفـة احدهمـا باالخـر  

يف ضـوء  ماقدمـه الطرفـان  يف 

مباراتيهما السابقتني  امام عمان 

االوىل  الهجمـة  وكانـت  واالردن 

سورية  اثر كرة اخطا فيها احمد 

عبـد الحسـني لتنتهـي اىل ركنية  

وحفـزت  هـذه الهجمـة نسـور 

قاسـيون للقيام بطلعـات اخرى  

اثمـرت عـن ثالث ركنيـات اخرى 

لكنهـا لـم تثمر عـن يشء  ليعود 

االداء اىل وسـط امليـدان مـن دون  

خطورة حقيقية عىل شباك  جالل 

حسن واحمد مدنية .

30@Ú‘Ó”á€a –@16@Ú‘Ó”á€a@Âfl
اذا كان البـد من نجم لهذه الفرتة 

فهو  دون شك امجد عطوان الذي 

اخطـر املرمـى السـوري مرتـني 

اوالهمـا  عندمـا اطلـق قذيفـة 

يمينية  بعيدة املدى  مرت قريبا من 

القائم االيمن للمرمى االحمر  اما 

يف املحاولة  الثانيـة فكادت كرته 

ان  تعلن عن  تسجيل الهدف االول  

اال ان بسالة الحارس احمد مدنية 

حالـت دون ذلك بعدها جاء هدف 

الفـوز  الوحيـد عنـد الدقيقة 26  

من كرة طويلة  اسـتثمرها ايمن 

حسـني  عـىل نحو مثـايل  لتذهب 

تسـديدته دون ابطاء  اىل الزاوية 

البعيـدة عـن متنـاول الحـارس 

معلنا تقدم اسـود الرافدين  وهو 

الهـدف الـذي انتهت اليـه املباراة 

بمجملها . 

45@Ú‘Ó”á€a –@31@Ú‘Ó”á€a@Âfl
صالـح  يف  الفـرتة  هـذه  مضـت 

املنتخب السوري الذي رمى بثقله  

يف سـاحة منتخبنا سـعيا ملعادلة 

الكفـة عىل اقل تقدير  فشـاهدنا 

عدة محاوالت حقيقية اصطبغت 

باللون االحمر  بدأها  عمر السومة 

براسية رائعة ابعدها جالل حسن 

اىل ركنية  برد فعل اروع  ثم يظهر 

السـومة مـرة اخرى لينفـذ ركلة 

حـرة مبارشة قريبة مـن منطقة 

الجزاء  بيد ان كرته ذهبت اىل اعىل 

العارضة البيضاء ووسط الحصار 

السـوري لجا منتخبنا اىل الهجوم 

العكـيس الرسيع  وعىل اثره انفرد 

هريان احمد بالحارس مدنية  الذي 

نجح  بدوره يف انقاذ املوقف  .

60@Ú‘Ó”á€a –@45@Ú‘Ó”á€a@Âfl@
انطلقـت الحصـة الثانيـة بتغيري 

مـزدوج  لـرايض شنيشـل ارشك 

بموجبه حسـن عبد الكريم وزيد 

تحسـني عوضا عن هـريان احمد  

وعباس محمـد  بعدها بدقائق رد  

حسام السيد بتغريين مماثلني حل  

بهمـا  املحمودان مـواس والبحر 

عوضـا عـن عبـد الرحمـن ويس 

واحمد الـدايل لتتواصل  محاوالت 

السـوريني باتجـاه معادلة الكفة 

حيـث مرر املـواس كـرة عرضية 

اخطاهـا دفاعنا لتصـل اىل البحر 

الـذي سـددها بقوة  لكن بسـالة 

جـالل حسـن  احبطـت املحاولة 

ثم يظهـر املواس مـرة اخرى من 

خالل ركلـة حرة مبـارشة حاول 

بها خداع العبينا لكن الكرة ذهبت 

اىل الخارج .

75@Ú‘Ó”á€a –@61@Ú‘Ó”á€a@Âfl
تواصل االندفاع السوري والسيما 

من  الجناحني وارسـال الكرت اىل 

عمر السومة املراقب برصامة  من 

العبينا املتماسـكني دفاعيا  ومع 

ذلـك افلت السـومة  مـن املراقبة 

ذات مـرة ليسـدد كـرة خطـرية 

ابعدها جالل حسن اىل ركنية  ويف 

هذه اآلونة  لم نر اية هجمة مرتدة 

عراقيـة تسـتحق الذكـر ، ومـع 

استمرار السجال الكروي ارتفعت 

لوحـة التبديل  مرة اخرى لتشـري 

اىل مشـاركة محمـد عـيل عبـود  

واسـو رسـتم  محل حسـني عيل 

وايمـن حسـني   ومشـاركة عالء 

الديـن الدايل وعمـار رمضان  بدال 

من عمر السومة واحمد الدايل .

@95@Ú‘Ó”á€a –@76@Ú‘Ó”á€a@Âfl
رتم املباراة يسري عىل ذات الصورة 

الفـرتة  منـذ  شـاهدناها   التـي 

االخرية من الشوط االول فاملنتخب 

السـوري يريد التعـادل باي ثمن  

ومنتخبنا يسـعى للمحافظة عىل 

النتيجة  او زيادتها باالعتماد عىل 

الهجمات العكسـية  ومع ذلك لم 

يحـدث  مايمكن  ذكـره  اللهم اال 

حالتـني اوالهما اصابة السـوري 

سعد احمد واستبداله بزميله عبد 

الـرزاق احمـد   والثانيـة الكرتني 

رسـتم   اسـو  اطلقهمـا  اللتـني 

وذهبتا اىل خارج املرمى السـوري 

لتعلـن الصفـارة االردنيـة انتهاء 

املبـاراة عراقية  بهـدف كان ثمنه 

احراز املركز الثالث يف البطولة .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
الزميـل الدكتـور موفـق عبـد الوهاب حـل ضيفا 

يف برنامـج (وطـن سـبورت) الذي يبـث من عىل 
شاشة قناة (وطن)، حيث ناقش الربنامج العديد 
مـن امللفـات، منهـا مشـاركة املنتخـب الوطني 

يف منافسـات بطولـة االردن الدوليـة والتي احرز 
خاللهـا املركـز الثالث، فضـال عن مناقشـة جميع 

املواضيـع التي تخص ملف الرتاخيـص الخاصة باألندية 
املحلية وايضا ناقش الربنامج ملف االندية والزيارات التي قامت بها اللجنة 
املكلفة من وزارة الشـباب والرياضـة لالندية يف مختلف محافظات العراق، 

وغريها من املواضيع املهمة التي تهم الرياضة العراقية.
 *******************

العدد الحادي والتسـعون من صحيفـة الريايض التي 
تصـدر عن االتحـاد العراقي للصحافـة الرياضية رأى 
النـور يوم االحـد املايض، وتضمن العديـد من املقاالت 
واالخبار واملواضيع الخاصة برياضة كرة القدم وبقية 
األلعـاب األخرى التي زينت بأقـالم صحفية مرموقة، 
خالـص االمنيـات الرسة الصحيفة الرائعـة بمواصلة 

النجاح يف قادم األيام.



لشبونة / متابعة الزوراء

يثـق بابلـو سـارابيا، العـب باريس سـان 

جريمان، يف حظوظ تواجده بقائمة منتخب 

إسبانيا، يف كأس العالم 2022.

وقـال سـارابيا يف مؤتمـر صحفـي: ”قلة 

تؤثـر  باريـس ال  مشـاركتي يف مباريـات 

عيل، ومـن يعرفني جيدا يـدرك تماما أنني 

أتـدرب بـكل جديـة 

وبأفضل طريقة 

ممكنة“.

وأضـاف: ”بالتأكيد املباريـات مختلفة عن 

التدريبـات، سـأحاول االسـتعداد بأفضـل 

شكل ممكن لكأس العالم“.

وواصل: ”لقد ملست ثقة الجميع يف بي إس 

جي بمجـرد عودتـي إىل النـادي، فالفريق 

ليـس 11 العبـا فقط، بـل يمكـن للجميع 

املشـاركة وترك بصمـة مميـزة، وهو أمر 

رضوري للفوز باأللقاب“.

وأتـم ترصيحاته: ”بقيـت يف باريس، ألنني 

أعتقـد أنني سأشـارك يف املباريـات بمعدل 

أكرب“.

وقىض بابلو سـارابيا املوسم املايض معارا 

لنادي سبورتنج لشبونة الربتغايل.

برشلونة / متابعة الزوراء
أعلن نادي برشـلونة أن الفحوصات الطبية تؤكد إصابة متوسط ميدانه الهولندي 

فرينكي دي يونغ بتشنج يف العضلة نصف الوترية للفخذ األيرس.
وقال الربسا إن مدة الغياب تتوقف عىل وترية تعايف دي يونغ من اإلصابة.

وفيمـا يتعلق باملهاجم ممفيس ديباي مواطـن دي يونغ قال النادي الكتالوني إن 
الفحوصات الطبية تؤكد إصابته يف العضلة ذات الرأسني للفخذ األيرس.

ويعـد برشـلونة - املقبل عىل رهانـات هامة - أكرب الخارسين مـن التوقف الدويل 
بعـد إصابة مدافعه الفرنيس كوندي إضافـة اىل األوروغوياني رونالد أراوخو الذي 

سيجري عملية جراحية اليوم األربعاء.
وسـيواجه فريق املدرب تشـايف هرينانديز مسـتضيفه مايوركا يوم السبت املقبل 

ضمن املرحلة السـابعة من الدوري اإلسـباني ثم يرحل الثالثاء القادم إىل إيطاليا 
ملواجهـة إنـرت يف دوري أبطـال أوروبا.ويتأهب برشـلونة ملواجه مسـتضيفه 

وغريمه ريال مدريد يف كالسيكو األرض يوم األحد 16-10-2022.

تورينو / متابعة الزوراء
كشـف تقرير صحفـي إيطايل عـن اقرتاب 
األمريكـي، كريسـتيان بوليسـيتش، نجـم 

تشيليس، من اللعب يف الكالتشيو.
وال يشـارك بوليسيتش (24 عاما) بانتظام 
مـع البلـوز، ممـا يجعلـه مرشـحا وبقوة 

للرحيل بنهاية هذا املوسم.

مريكاتـو“  ”كالتشـيو  موقـع  وبحسـب 
اإليطايل، فـإن إدارة يوفنتوس تراقب وضع 
بوليسـيتش مع تشـيليس، تحسـبا للتقدم 

بعرض رسمي لضمه.
 177 يف  سـوى  بوليسـيتس  يشـارك  ولـم 
دقيقة مقسـمة عىل 8 مباريات هذا املوسم 

بقميص تشيليس.

وارتبط اسم بوليسـيتش بالرحيل إىل 
يوفنتوس، خـالل املريكاتـو الصيفي 
تشـيليس  محـاوالت  خـالل  املـايض، 

للتعاقـد مع الهولنـدي ماتياس دي 
البيانكونريي  مدافـع  ليخت، 

الـذي انتقـل لصفوف 
بايرن ميونيخ.

مدريد / متابعة الزوراء
أكد تقرير صحفي إسباني أن سريجيو راموس، مدافع باريس 
سان جريمان، لن يتواجد يف كأس العالم 2022.ووفًقا لربنامج 
”الشـرينجيتو“ اإلسـباني، فـإن راموس ليس لديـه أي فرصة 
لالنضمام إىل قائمة منتخب إسبانيا يف كأس العالم، تحت قيادة 
املدرب لويس إنريكي.وتعود آخر مباراة دولية خاضها راموس 
مع منتخب إسـبانيا إىل 31 مارس/آذار 2021 ضد كوسـوفو، 

املؤهلـة  أوروبـا  يف تصفيـات 
إىل كأس العالـم.وكان رامـوس 

قد تعـرض للعديد مـن اإلصابات يف 
املوسـم املايض، ما حرمه من التواجد بانتظام 

يف مباريات باريس ومنتخب إسبانيا.لكن راموس يقدم موسما 
جيـًدا مـع باريس خالل األشـهر األخـرية، حيث شـارك يف 11 

مباراة بمختلف البطوالت حتى اآلن، وأحرز هدًفا واحًدا.

بودابست / متابعة الزوراء

بلـغ املنتخـب اإليطـايل نصـف 

نهائـي دوري األمـم األوروبيـة 

لكرة القدم، بعد فوزه عىل املجر 

بنتيجـة -2صفـر يف العاصمـة 

بودابست.

وسـّجل هديف بطل أوروبا والذي 

يغيب عن مونديـال قطر 2022 

تواليـاً، مهاجم  الثانيـة  للمـرة 

راسـبادوري  جاكومـو  نابـويل 

د (27) والعـب إنـرت فيديريكو 

ديماركو د  (52) 

إيطاليـا  تصـّدرت  وبالتـايل، 

املجموعة الثالثة مع 11 نقطة، 

بفارق نقطة عـن املجر، لتلحق 

انتظـار  يف  وكرواتيـا،  بهولنـدا 

اكتمال املربع الذهبي يف سـاعة 

متأخـرة من ليلة أمـس الثالثاء 

بعد مواجهة إسبانيا والربتغال.

ويف مبـاراة أخـرى، ودّع منتخبا 

إنكلـرتا وأملانيـا البطولة بتعادل 

3-3 عىل ملعب ويمبيل.

وسّجل أهداف إنكلرتا لوك شو د 

(71)، مايسـون ماونت د (75) 

وهـاري كـني د (83 مـن ركلـة 

جزاء)، فيما أحـرز ثالثية أملانيا 

و87)   67) د  هافرتـس  كاي 

وإيلكاي غوندوغان د  .(52) 

وبالتـايل، أنهـى املنتخب األملاني 

الثالـث  املركـز  يف  مشـواره 

 7 برصيـد  الثالثـة  باملجموعـة 

اإلنكليـز  تذّيـل  فيمـا  نقـاط، 

الرتتيب بثالث نقاط.

وأكد منتخب جورجيا أحقيته يف 

التأهل إىل املستوى الثاني بدوري 

األمـم األوروبيـة لكـرة القـدم، 

بفوزه عىل مضيفه منتخب جبل 

طـارق 2 /1 يف الوقت الذي فاز 

فيه منتخب بلغاريا عىل مضيفه 

منتخـب مقدونيـا الشـمالية 1 

/0، يف الجولة السادسة األخرية 

من مباريـات املجموعة الرابعة 

للمسـتوى الثالث مـن البطولة 

القارية.

وعـىل اسـتاد فيكتوريـا، تقدم 

خفيشـا كفاراتسـخيليا بهدف 

ملنتخـب جورجيـا مـن رضبـة 

جـزاء يف الدقيقـة 19 ثم أضاف 

هيورهـي تزيتايشـفييل الهدف 

الثانـي يف الدقيقـة 49 ورد لوي 

أنيسـيل بالهـدف الوحيـد لجبل 

طارق يف الدقيقة 75.

وعىل ملعب تودور برويسـكي، 

مقدونيـا  منتخـب  خـاض 

الشـمالية أغلب أوقـات املباراة 

بعـرشة العبني بعد طـرد تودور 

تودورسكي يف الدقيقة 14.

واستغل منتخب بلغاريا النقص 

أصحـاب  صفـوف  يف  العـددي 

بهـدف  الفـوز  وحسـم  األرض 

كرييـل ديسـبودوف يف الدقيقة 

.50

وحقـق منتخـب جورجيا فوزه 

الخامـس مقابـل تعـادل وحيد 

لريفع رصيده يف الصدارة إىل 16 

نقطـة ويحـل منتخـب بلغاريا 

يف املركـز الثانـي بتسـع نقاط 

ثـم مقدونيا الشـمالية يف املركز 

وتذيـل  نقـاط  بسـبع  الثالـث 

منتخـب جبـل طـارق الرتتيـب 

بنقطة وحيدة ليهبط للمستوى 

الرابع.

وهبط منتخب رومانيا للمستوى 

الثالث بـدوري األمـم األوروبية 

لكـرة القـدم، رغـم فـوزه عىل 

ضيفه البوسنة والهرسك 4 /1 

وذلك بعد نجاح منافسه املبارش 

منتخـب فنلنـدا يف الفـوز عـىل 

مضيفه منتخب الجبل األسـود 

(مونتنيجـرو) 2 / 0، يف الجولة 

السادسـة األخرية من مباريات 

للمسـتوى  الثالثـة  املجموعـة 

الثاني من البطولة القارية.

وتذيـل منتخـب رومانيا ترتيب 

املجموعـة برصيد سـبع نقاط 

املواجهـات  بفـارق  متأخـرا 

املبارشة عن منتخب مونتنيجرو 

صاحب املركز الثالث.

منتخـب  خسـارة  وجـاءت 

البوسنة والهرسـك بعد ضمان 

تأهلـه للمسـتوى األول خـالل 

النسـخة املقبلـة مـن البطولـة 

القارية، حيث يتصدر املجموعة 

الثالثة برصيـد 11 نقطة ويحل 

منتخـب فنلندا يف املركـز الثاني 

برصيد ثمان نقاط.

وعىل اسـتاد ستانسـكو، تقدم 

منتخـب رومانيـا بهدفني حمال 

توقيـع دينيس مـان يف الدقيقة 

يف  بوسـكاس  وجورجـي   38

الدقيقة 74.

ورد إدين دجيكو بهدف للبوسنة 

منتخـب  لكـن   77 الدقيقـة  يف 

رومانيا سـجل هدفني متتاليني 

يف  راتيـو  أنـدري  طريـق  عـن 

الدقيقة 79 وجورجي بوسكاس 

يف الدقيقة 86.

وعىل ملعب بودجوريكا سـيتي 

ستاديوم، استغل منتخب فنلندا 

صفـوف  يف  العـددي  النقـص 

مضيفـه منتخـب مونتنيجـرو 

وفاز عليه بهدفني.

مونتنيجـرو  منتخـب  وأكمـل 

املباراة بتسـعة العبني بعد طرد 

زاركو توماسيفيتش يف الدقيقة 

17 وميـودراج رادولوفيتـش يف 

الدقيقة 68.

وسجل أوليفر انتمان وبنجامني 

كاملان هديف الفوز ملنتخب فنلندا 

يف الدقيقتني 47 و53.

7الرياضي
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نيويورك / متابعة الزوراء
أكـد نجـم بروكلـني نتـس، كايـري 
إيرفينغ، أنه رفـض تمديد عقده ملدة 
أربـع سـنوات مقابل أكثـر من 100 
2020- موسـم  قبـل  دوالر  مليـون 
2021 بسـبب قراره عدم تلقي لقاح 

”كوفيد19-“.
وقال إيرفينـغ يف ترصيحات يف اليوم 
اإلعالمـي قبـل بدايـة املوسـم: ”لقد 
تخليـت عـن تمديـد عقـدي ألربـع 
سـنوات أخـرى، مقابـل 100 مليون 
وبعض املاليني بسبب تشبثي بقراري 

عدم التطعيم“.
وأضـاف: ”لتوقيـع مثل هـذا العقد، 
عـدم  أو  التطعيـم  عـىل  الحصـول 
التطعيـم ... هناك مسـتوى من عدم 
اليقـني بشـأن مسـتقبلك (...) لذلك 
كان عـيل أن أواجـه احتمـال فقدان 

عميل بسبب هذا القرار“.
عـن  الغيـاب  إىل  إيرفينـغ  واضطـر 
املباريـات البيتيـة يف بروكلـني حتى 

نهاية آذار/مارس من هذا العام، ألن 
الربوتوكـول الصحـي السـاري حتى 
ذلـك الحـني يف نيويـورك كان يحظر 
عـىل غـري املُلقحـني دخـول قاعـات 

األلعاب الرياضية.
وأضـاف الالعـب البالـغ مـن العمر 
30 عاًمـا أنه تلقـى ”إنـذاراً نهائًيا“ 

للتطعيم إذا أراد تمديد عقده.
وشـدد عىل أنه ”كان من املفرتض أن 
نقوم بتسـوية كل يشء قبل املعسكر 
التدريبي املوسـم املايض. ولم يحدث 
ذلك بكل بسـاطة بسبب رفيض. كان 
عيل فقط التعايش مع األمر. لقد كان 

وضعا من الصعب هضمه“.
ودحـض املدير العـام لربوكلني نتس 
شـون ماركس فكرة توجيـه ”إنذار 
نهائـي“ لالعـب، وقـال: ”كان األمر 
يتعلق فقط يف التعامل مع أشـخاص 
موثوق بهم وحارضين ومسـؤولني. 
نحـن جميعـا، املوظفـون، الالعبون 
واملدربـون. لـم يتعلق األمـر بتوجيه 

إنذار نهائي إىل شـخص مـا من أجل 
تلقي التطعيم“.

وكان إيرفينغ قام يف نهاية حزيران/
يونيـو بتفعيـل بنـد تمديـد عقـده 
للموسـم املقبل حتى حزيران/يونيو 

2023 مقابل 37 مليون دوالر.
يف املقابل، كان النجم اآلخر يف صفوف 
بروكلـني نتـس كيفن دورانـت أعلن 
قبل ثالثة أسـابيع عدولـه عن قراره 

الرحيل عن النادي هذا الصيف.

وطلب دورانت يف 30 حزيران/يونيو 
املـايض أن يتم شـمله ضمن صفقة 
للرحيل عن النادي، وذلك بعد أقل من 
عـام عىل تمديـد عقـده بقيمة 198 

مليون دوالر ملدة أربع سنوات.
وذكـرت تقاريـر أمريكيـة عـدة أن 
ـه إنـذاًرا نهائًيـا ملالـك  دورانـت وجَّ
النـادي جـو تسـاي يطلب منـه إما 
فصـل املدير العـام ماركس واملدرب 
ستيف ناش أو املوافقة عىل طلبه يف 

االنتقال.
وقال دورانـت: ”يف املوسـم املايض، 
النـادي  كان لدينـا العبـون تركـوا 
فيالدلفيـا)،  إىل  هـاردن  (جيمـس 
وآخرون مصابون، والكثري من عدم 
اليقني، األمـر الذي أثار الشـكوك يف 
ذهني، حول السـنوات األربع املقبلة 

من مسريتي“.
وتابـع: ”لقد تقدمت يف السـن وأريد 
أن أكـون يف مـكان مسـتقر وأحاول 
بناء ثقافـة البطولة. لذلك كانت لدي 

بعض الشـكوك حول ذلك. لقد عربت 
عنها إىل (مالك نتس) جو (تسـاي)، 
وعـىل ضـوء ذلـك توصلنـا اىل اتفاق 

ملواصلة العمل“.
من جهته، قلل ناش من أهمية طلب 
دورانت للرحيل، وقال إن ذلك ”جزء ال 
يتجزأ من الحياة يف الدوري االمريكي 
تمر  ”العائالت  للمحرتفني“.وأضاف: 
بأشـياء من هذا القبيل. تمر بظروف 
محنة، تمر بخالفات. هذا ليس جديًدا 
عـىل الـدوري األمريكـي للمحرتفني. 
لقد حـدث عرشات املـرات، أنا متأكد 
من أن كل منظمـة واجهت ذلك. لذا، 
كمـا تعلمون، هذا جـزء من العمل يف 
هذا املجـال. إنه تنافيس جدا“.وتابع: 
”نحن جميًعا فخورون. لدينا جميًعا 
توقعـات، وعندمـا ال نحققهـا كمـا 
فعلنـا العام املـايض، كمـا تعلمون، 
يشـعر الجميـع بخيبـة أمـل. قمنـا 
بتنقيـة األجواء وتحدثنـا ونحن اآلن 

لدينا نفس الطموح“.

A@áÓœÏÿ€a@Åb‘€@kjèi@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@QPP@Âfl@ãr◊di@aá‘«@ùœä@Õ‰ÓœãÌg

لندن / متابعة الزوراء
قررت الكينية، بريجيد كوسغي، حاملة الرقم القيايس 
العاملـي، عـدم املخاطـرة واالعتكاف عن املشـاركة يف 
ماراثـون لنـدن املقـرر يف الثانـي من ترشيـن األول/

أكتوبر والذي أحرزت لقبه مرتني، وذلك بسـبب إصابة 
عضلية.

وقالت ابنة الـ28 عاماً: ”كنت أعاني خالل الشـهرين 
املاضيني مع مشـكلة يف أوتار مأبض سـاقي اليمنى. 
كانت هناك تقلبات يف تماريني التي لم تجر بالطريقة 
التـي كنت أتمنى أن أسـتعد بها ألكون يف قمة أدائي يف 

ماراثون لندن“.
وتابعـت الكينية الفائـزة بلقب ماراثـون لندن عامي 
2019 و2020 فيما حلت رابعة العام املايض: ”ارتأيت 
أنه من األفضل االنسـحاب من نسـخة هـذا العام كي 

أتعاىف وأدخل عام 2023 أقوى من أي وقت مىض“.
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ميالنو / متابعة الزوراء

كشـف تقرير صحفي إيطايل أن باريس سـان 

جريمـان حـاول التعاقـد مـع الفرنـيس ثيـو 

هرينانديـز، ظهـري ميـالن، خـالل املريكاتـو 

الصيفي املايض.

وقـال باولو مالديني، املدير التقني مليالن، يف 

حـوار أجراه مؤخرا مـع صحيفة ”الجازيتا 

ديللـو سـبورت“ اإليطاليـة، إن العديـد من 

الالعبـني يف الروسـونريي، ومـن بينهم ثيو، 

حصلوا عىل عروض لكن رفضها النادي.

ووفقا ملوقع ”كالتشـيو مريكاتـو“ اإليطايل، فإن 

سـان جريمان مـن تقدم بأكـرب عـرض للتعاقد 

مع ثيو يف الصيف املـايض، لكن ميالن رفض عىل 

الفور.

يذكر أن ثيـو هرينانديز جدد عقـده مع ميالن يف 

املوسم املايض حتى صيف 2026، مع زيادة راتبه 

السنوي ألكثر من الضعف.

وشارك الظهري الفرنيس هذا املوسم يف 9 مباريات، 

حيث أحرز هدفا واحدا وقدم تمريرتني حاسمتني 

يف مختلف البطوالت.
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باريس/متابعة الزوراء:

بانتظـام  األحـداث  الصحفيـون  يراقـب 
مـع  ويتحدثـون  املعلومـات  ويجمعـون 
املصـادر أثنـاء العمـل. فماذا إًذا لـو كانوا 
يعرفـون أيًضـا – مـن دون االنتقاص من 
تغطيتهـم األساسـية – كيفيـة الحفـاظ 
عـىل األدلـة الحيويـة التـي تـّم جمعهـا 
إلعـداد التقاريـر بحيـث يتم اسـتخدامها 
يف اإلجـراءات القانونيـة؟ يمكـن أن يكون 
لهـذا األمر أهمية خاصـة يف مناطق النزاع 
واألزمـات حيـث ُترتكب الجرائـم الدولية، 
مثلمـا حدث أثناء الغزو الـرويس ألوكرانيا 

والرصاع الداخيل يف ميانمار.
وقد نرش مركز القانون والديمقراطية دليًال 
جديـًدا يحتوي عىل خطـوات عملية يمكن 
للصحفيـني اتخاذهـا لضمـان الصالحية 
القانونية للمعلومات التي يجمعونها حول 
الجرائم الدولية – وبذلك يمكنهم مساعدة 
املحاكم يف تحديد الجرائم التي تم ارتكابها 

وكيف تمت وبواسطة َمن.
مـن جانبـه، أوضـح توبـي منـدل، املدير 
التنفيـذي للمركـز، أّنه «ال يمكـن التعامل 
مـع هـذه املعلومـات مثلمـا نتعامل مع 
األخبـار، ألّن املحاكم لديهـا قواعد محددة 

بشأن األدلة».
ويركز الدليل يف توصياته عىل ثالث «جرائم 
دولية خطرية» حسـب تعريف نظام روما 
األسايس للمحكمة الجنائية الدولية. وليس 
من الرضوري أن يصبح الصحفيون خرباء 

يف هـذا النوع من الجرائـم، ولكن من املهم 
أن يفهموا أبرز سماتها:

اإلبـادة الجماعيـة: وهـي «أي فعـل مـن 
األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جماعة 
قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها 
هذه، إهالًكا كلًيا أو جزئًيا. وتشـمل هذه 
األفعال: قتل أفـراد الجماعة؛ إلحاق رضر 
جسـدي أو عقيل جسـيم بأفراد الجماعة؛ 
فرض تدابري تسـتهدف منع اإلنجاب داخل 
الجماعة؛ أو إخضاع الجماعة عمًدا ألحوال 
معيشية يقصد بها إهالكها الفعيل كلًيا أو 

جزئًيا.
الجرائم ضد اإلنسـانية: يشكل أي فعل من 
األفعـال التاليـة «جريمة ضد اإلنسـانية» 
متى ارتكب يف إطار هجوم واسـع النطاق 
أو منهجـي موجـه ضـد أي مجموعة من 
السـكان املدنيـني، وعـن علـم بالهجـوم. 
العمـد؛  القتـل  الجرائـم:  هـذه  وتشـمل 
التعذيب؛ االغتصاب؛ االسرتقاق؛ وغري ذلك. 
ويف بعض الحاالت، ُيعترب خطاب الكراهية 
جريمة ضد اإلنسـانية إذا شمل الدعوة إىل 

ارتكاب الجرائم ضد املدنيني.
جرائم الحرب: وهي االنتهاكات «الخطرية» 
أو  جنيـف  التفاقيـات  «الجسـيمة»  أو 
للقوانني واألعراف السـارية عىل املنازعات 
الدولية املسلحة، بني الدول أو يف الرصاعات 
الداخلية. وتشـمل هذه االنتهاكات: القتل 
العمـد؛ التعذيب؛ االغتصـاب؛ تعمد توجيه 
هجمـات ضد املبانـي املخصصة لألغراض 

الدينيـة أو التعليمية؛ اسـتخدام األسـلحة 
الكيميائيـة؛  األسـلحة  مثـل  املحظـورة 

واستخدام املدنيني كدروع برشية.
ويتم تقييم األدلة يف هذه الفئات الثالثة يف 
املحاكم بناًء عىل صلتها بالجرائم املحتملة، 
الجرائـم،  إظهـار  يف  موثوقيتهـا  ومـدى 
و»غياب التأثري الضار». ولتجنب استبعاد 
األدلة تحت هـذا البند األخري، يويص الدليل 
بتجميع األدلة بمختلف أشكالها إن أمكن.

كما ينصح الدليل بجمع أكرب قدر ممكن من 
البيانات الوصفية، فالبيانات مثل التاريخ 
والوقـت واملوقـع تسـاعد يف التحقـق من 
صحـة الصور والفيديوهات والتسـجيالت 
الصوتية أمـام املحاكم. ومـن املفيد أيًضا 
التقـاط الصور ذات العالمـات يف الخلفية، 

مثل السـاعات أو الفتات الشوارع، إضافًة 
إىل الشـهادات املكتوبـة واملوقعـة، والتـي 
توفر املزيـد من السـياق والتفاصيل حول 

املعلومات التي تم جمعها.
وعند إجراء املقابالت مع الضحايا والشهود، 
ينبغي الحصـول عىل «املوافقـة الواعية»، 
وُيفضل أن يتم ذلك من خالل االسـتمارات 
املوقعة أو تسـجيالت الصـوت أو الفيديو. 
وبحسـب الدليل، فإّن «هـذا يعني عادًة أّن 
الشخص يفهم من تكون وأين سُتعرض/
ُتنـرش املقابلـة ومن سـرياها وأي مخاطر 
محتملة ترتبط بهذه املقابلة». وكلما كان 
املوضـوع أكثر مصداقيـة، كلما كان األمر 
أفضل، فاألدلـة مجهولة املصدر ال ُتقبل يف 
املحاكم. وأثناء املقابالت، ال تطرح أسـئلة 

إرشادية، فقد ترفضها املحكمة.
ونظـرًا للحساسـية العاليـة لتوثيق األدلة 
حول الجرائم الدولية، يجب عىل الصحفيني 
اتخاذ احتياطات إضافية لحماية املعلومات 
املاديـة والرقميـة التي جمعوهـا. ويف هذا 
اإلطار، يشري الدليل إىل أّن «املخاطر األمنية 
يمكن أن تزداد بشـكل خاص عندما تكون 
الحكومة القائمة إمـا متواطئة يف الجرائم 

أو لديها مصلحة يف إخفائها».
وينصح الدليل بتخزين املعلومات يف صيغة 
مشفرة ومسحها من األجهزة اإللكرتونية 
أو إخفائهـا، إضافـًة إىل تشـفري هويـات 
املصـادر أو حجبها، وكلهـا خطوات أولية 
جيدة لحماية هـذه املعلومات. ومن املفيد 
 ،eyeWitness تطبيـق  اسـتخدام  أيًضـا 
الذي يكون مخفًيا عىل الشاشـة الرئيسية 
للهاتف، مما يقلل من احتمالية اكتشـاف 

السلطات األمنية له.
وبينما يدمج الصحفيون هذه الخطوات يف 
عملهـم، أّكد مندل أّن الدليل يهدف إىل دعم 
تغطيتهم الهامـة ملناطق النزاع، وليس إىل 
إبعادهم عن مهامهم األساسـية. وأضاف 
أّن «هدفنـا ليس أّن نبعـد الصحفيني عن 
عملهم األسـايس يف جمع األخبار ونقلها، 
ولكن أن نستفيد مما يالحظونه بالفعل يف 
هذه املناطق، وأن نساهم يف هذه الجهود 
العاملية شديدة األهمية. وعىل الرغم من أّنه 
ليس نشاًطا صحفًيا، إّال أّنه نشاط لجمع 
املعلومات، لذا فهو يقع ضمن االختصاص 

الواسـع للعمل الذي يقـوم به الصحفيون 
كمحرتفني يف مجال املعلومات».

وال ينبغي كذلك أن يسمح الصحفيون ألي 
من هذه التوصيات باملساس بأخالقياتهم 
الصحفيـة. فعـىل سـبيل املثـال، يمكنـك 
االعتمـاد عىل مصـادر املعلومـات الرسية 
لتسـاعدك يف عملك، ولكن اسـتخدام هذه 
املعلومـات يف املحكمة قد يتطلب الكشـف 
عـن هويات املصـادر. ويف هـذه الحاالت، 
يحـث الدليل عـىل إعطاء األولويـة لعملك 
الصحفـي، «فعندمـا يواجـه الصحفيون 
خيـاًرا بني حمايـة املصـادر الرسية وبني 
أن  يجـب  دويل،  جنائـي  تحقيـق  دعـم 
يختـاروا الخيـار األول يف أغلـب األحيـان، 
وذلـك لحمايـة النزاهة التحريريـة للعمل 

الصحفي أيًضا».
ويأمل منـدل أن يمّكـن الدليل الصحفيني 
مـن التعرّف عـىل ماهية الجرائـم الدولية 
– فليـس كل مـا هو خطـأ يصـل إىل هذا 
املسـتوى – واتخاذ الخطوات العملية التي 
قّدمهـا للتحقق مـن املعلومات حتى ُتقبل 

يف املحاكم.
واختتـم مندل قائًال إّن «تقديـم الُجناة إىل 
العدالة يشـكل خطوة نحو تقليص معدل 
الجرائـم الدوليـة. فمثلما هـو الحال مع 
الجرائـم األخـرى، ُتعـد املحاكمـة خطوة 
مهمة تجاه الحد من مسـتوى الجريمة يف 

املجتمع». 
 (عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)

بعقوبة / نينا :
خانقـني  ادارة  قـررت 
املحلية يف محافظة دياىل 
منـع دخـول الصحفيني 
من خـارج القضاء دون 

موافقات رسمية .
وقالـت وثيقـة صـدرت 
قائمقاميـة خانقني  من 
حصلت عليهـا / نينا /: 
انه تقـرر منع دخول أي 
صحفي او فريق اعالمي 
من خارج خانقني بدون 
املوافقـات  اسـتحصال 

الرسمية“.
ومختصـون  ناشـطون 
اكـدوا ان أسـباب القرار 
تقاريـر  نـرش  اىل  تعـود 
لتقاليد  تـيسء  إعالميـة 
واعراف خانقني وتستغل 
اشـخاصاً يعانـون مـن 
او  نفسـية  امـراض 
انتقائهـم بشـكل موجه 
لتسـويق اجنـدة تحاول 
اثـارة الفوىض واالنحالل 

االجتماعي .
مـن جهتـه، اكـد ممثل 
مركز ميـرتو للدفاع عن 

يف  الصحفيـني  حقـوق 
خانقني، امري خانقيني“ 
ان القـرار يأتـي لحماية 
حمـالت  مـن  خانقـني 
اسـتهداف وإسـاءة عرب 
تقاريـر إعالمية وخربية 
الواقـع  عـن  بعيـدة 
يف  وامللتـزم  املتحفـظ 
املدينـة وما يعيشـه من 
تماسـك اجتماعي متني.
وبني: ان القرار يسـتثني 

خانقـني  يف  االعالميـني 
لنقابات  ينتمـون  ممـن 
ومعرفـني  الصحفيـني 
املتصيدين  ملنـع  رسـمياً 
والطارئني عىل الصحافة 
سـمعة  تشـويه  مـن 
املهني يف خانقني  االعالم 
ومناطـق أخـرى. مؤكدا 
خانقـني  ”مجتمـع  ان 
يرفض املسـاس بعراقته 

واصالته التاريخية“.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أصدر القضاء الجزائري قراراً بتمديد حبس الصحفي بلقاسم حّوام إىل حني إحالته 
إىل املحاكمـة، وذلك بعد أسـبوعني من توقيفه عىل خلفيـة تقرير كان قد نرشه يف 
صحيفـة الـرشوق ي، حول وقـف تصدير التمـور الجزائرية، وإعادة شـحنة من 

فرنسا الحتوائها عىل مواد كيميائية ضارة.
وأصدرت غرفة االتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، قراراً بتأييد إيداع بلقاسم حوّام 
الحبـس املؤقـت، إىل حني عرضـه عىل املحاكمـة، حيث تتم مالحقتـه بتهم ”نرش 
أخبار كاذبة أو مغرضة عمداً، بغرض إحداث اضطراب يف السـوق ورفع األسعار“، 
وتسـتند إىل قانون حديث ملكافحة املضاربة غـري املرشوعة، إضافة إىل تهمة ثانية 
هي ”نرش أخبار كاذبة من شأنها املساس باألمن العمومي أو النظام العام“، وفقاً 

لقانون العقوبات.
وتّم تأييد حبس حّوام، عىل الرغم من أّن الدسـتور الجزائري يمنع يف بند من املادة 
54 منه، تسـليط أّية عقوبة سـالبة للحرية عىل الصحفيني يف القضايا ذات الصلة 
بالصحافة والنرش. وهذه هي املرة الثانية التي يرفض فيها القضاء إخالء الصحايف، 

بعد أسبوع من رفضه طلباً تقّدمت به هيئة الدفاع لإلفراج عنه.
ولم يتّم تحديد تاريخ لعقد جلسة محاكمة حوام حّتى اآلن.

وبعد توقيف الصحفي، حرّكت السلطات الجزائرية قضية ديون الطباعة املستحقة 
عـىل صحيفة الـرشوق ي، ومنعـت طباعتها منذ 10 سـبتمرب/ أيلـول الحايل، إذ 
تكتفي الصحيفة حالياً بالنرش عىل املوقع اإللكرتوني. ونّظم صحفيون قبل قرابة 

أسبوعني وقفة تضامنية أمام مقّر الصحيفة للمطالبة باإلفراج عن حوّام.

الرباط/متابعة الزوراء:
أثـارت ترصيحـات الصحفي بوبكـر الجامعي، 
التـي أدىل بها عـىل هامش مشـاركته يف الحلقة 
األخرية من برنامج ”املغرب يف أسبوع“ الذي يذاع 
عىل شـبكة األنرتنيت، مجموعة من ردود الفعل 
القوية والرافضة؛ خصوصا عندما انربى يتحدث 
عـن قضية سـجناء أحداث 16 مايـو اإلرهابية، 
ومـا أعقبهـا مـن إجـراءات العفو امللكـي التي 
جاءت كتتويـج ملخرجات برنامـج ”مصالحة“ 

داخل املؤسسات اإلصالحية والعقابية.
من بـني الترصيحـات التـي أسـالت الكثري من 
”املداد االفرتايض“ يف مواقع التواصل االجتماعي 
الـردود والتعليقـات  واسـتأثرت بالكثـري مـن 
مجلـة  ونـارش  مؤسـس  ادعـاء  املسـتهجنة 
«لوجورنـال» املتوقفـة عـن الصـدور، بشـكل 
مشـوب بعدم الصحة، أن امللك محمدا السادس 
كان قـد منـح العفو امللكـي لالنتحـاري محمد 
العمـاري، الذي ألقـي عليه القبـض يف 16 ماي 
2003 مبـارشة بعـد وقـوع أحداث فنـدق فرح 

بشارع الجيش امللكي بالدار البيضاء!
وأردف الجامعـي هـذا الـكالم املشـفوع بعـدم 
الدقة، حسـب رواد اإلعالم البديـل، بترصيحاته 
مفادهـا أن الجالس عىل العرش املغربي كان قد 
قرر منح العفو ملن وصفه بـ“االنتحاري الرديف 
Kamikaze de réserve“ بعـد سـنتني فقط من 

اعتقاله وإدانته بالسجن املؤبد.
ترصيحات أخرى مماثلة سـوف يخضعها رواد 
مواقـع التواصـل االجتماعـي ملجهـر الرقابـة 
الفايسـبوكية، خصوصـا مـن جانـب املهتمني 
بالشـأن القانوني والقضائي، وهي عندما صور 
الجامعـي آليـة العفو عـىل أنها آليـة لتصحيح 
آليـة  بوصفهـا  وليـس  القضائيـة،  األخطـاء 
دستورية تعترب بمثابة الفرصة األخرية ”للتفريد 
العقابـي“ التـي تسـتحرض معايـري ومعطيات 
مرتبطـة بالشـخص املحكـوم ومـدة العقوبـة 

وليس نوع الجريمة وطبيعتها.
يف تعقيبه عىل ترصيحات بوبكر الجامعي، أبدى 
مصدر أمني اندهاشـه واسـتغرابه مما وصفه 
إمعـان مؤسـس ونـارش مجلـة «لوجورنـال» 

املتوقفة عن الصدور ”يف تحريف الحقائق بشكل 
قد يزيغ بالرأي العام إىل تكوين قناعات مغلوطة 

جراء االدعاءات الزائفة املنشورة“.
واستطرد املصدر األمني ترصيحه بـ“أن محمدا 
العماري، االنتحاري الـذي ألقي عليه القبض يف 
خضم أحداث 16 ماي اإلرهابية، لم يسبق له أن 
استفاد نهائيا من العفو امللكي السامي؛ وهو ما 
يدحض بشكل كيل املزاعم التي تم الرتويج لها يف 

هذا الصدد من طرف بوبكر الجامعي“.
كمـا صّحح املصدر األمني مـا اعتربها ”األخبار 
الزائفة التي أدىل بهـا بوبكر الجامعي والتي من 
شـأنها تغليط الـرأي العـام الوطنـي والدويل“، 
موضحـا أن االنتحـاري املوقـوف أدين يف جميع 
مراحل التقايض باإلعدام وليس بالسـجن املؤبد 
كمـا جاء يف الخرب الزائف، وأنه يوجد حاليا رهن 
االعتقال وليس خارج السـجن، كما أومأ إىل ذلك 
بوبكـر الجامعي عندمـا زعم أن املعنـي باألمر 

استفاد من العفو بعد سنتني فقط.
وإمعانـا يف التوضيح، أشـار املصـدر األمني إىل 
أن ”ترصيحـات بوبكر الجامعي تحتاج إىل كثري 
مـن التصويب والتدقيـق، خصوصا أن موضوع 
اإلرهاب هـو موضوع دقيق للغايـة ويحتاج إىل 
كثري من الدقة وعدم الترسع لئال يسقط املرصح 

يف فخ إلقاء الكالم عىل عواهنه“. فحديث بوبكر 
الجامعـي الـذي ادعـى فيـه أن 164 شـخصا 
اسـتفادوا من العفو بعد سـنتني مـن اعتقالهم 
رغـم أن رجـال القضـاء والرشطـة اعتربوهـم 
مرتبطـني بأحداث 16 ماي 2003! هو كالم غري 
دقيـق وعار مـن الصحـة؛ ألن هـؤالء املعتقلني 
لم يكونـوا مدانني نهائيا من أجل املسـاهمة أو 
املشـاركة املبارشة يف أحداث 16 ماي اإلرهابية، 
وإنمـا كانـوا محكومني يف قضايـا أخرى تتعلق 
بالتطرف، باسـتثناء معتقل واحـد كانت حالته 
الصحيـة متدهـورة واسـتأثرت بسـابغ العفو 

امللكي، شّدد املصدر األمني دائما.
أوضح األسـتاذ محمـد الهينـي، املحامي بهيئة 
الربـاط، أن ترصيحات بوبكـر الجامعي تصدح 
بالجهـل بمبـادئ وفلسـفة العفـو يف مختلـف 
الترشيعـات اإلجرائية املقارنة؛ بمـا فيها الدول 

األكثر تطورا يف نظام املرافعات الجنائية.
وأضاف املرصح ذاته أن العفو ليس آلية لتصحيح 
األخطاء األمنية والقانونية، وأن الشـخص الذي 
يستفيد من العفو، لسبب من األسباب، ال يعترب 
بأي شكل من األشكال بريئا. كما ال يمكن أيضا 
وصم القضاء الذي أصدر الحكم يف حق الشخص 

املتمتع بالعفو بأنه كان خاطئا.

واسـتطرد املحامي الهيني حديثـه: ”فمن يقدم 
مثـل هـذه التحاليـل الشـعبوية إما أنـه جاهل 
بأحـكام العفـو وآثـاره، وإمـا أنـه ال يميز بني 
نظام العفو كسبب من أسباب انقضاء العقوبة 
من جهـة وبني طـرق الطعن االسـتثنائية التي 
أفردهـا املرشع لتصحيح األخطـاء التي تترسب 
لألحكام مثل (إعادة النظر وتصحيح القرارات) 
املنصوص عليها يف املادتني 563 و564 من قانون 
املسطرة الجنائية املغربي وكذا نظام (املراجعة) 
املنصوص عليه يف املادة 565 وما يليها من نفس 

القانون من جهة ثانية“.
وشـّدد املحامـي محمـد الهينـي عـىل أن لجنة 
العفـو، وهي لجنة مشـرتكة وتضـم العديد من 
القطاعات، هي التي تدرس طلبات العفو وتقوم 
بمالءمتها ودراسـة التفريد العقابي لألشخاص 
املعنيـني، قبـل إحالـة مرئياتهـا واقرتاحاتها 
عـىل الجنـاب الرشيـف. وبالتـايل، فـإن مـن 
يختزل العفو يف شـخص الجالس عىل العرش 
وينثر عىل ذلك مزاعـم واهية يحتاج حتما إىل 
مراجعـة أفـكاره وتصويبها.. ختـم املحامي 
بهيئـة الربـاط ترصيحه لجريدة هسـربيس 

اإللكرتونية.
الكثـري ممن تفاعلـوا مع ترصيحـات بوبكر 
الجامعـي، خصوصا من املعتقلني السـابقني 
أن  اعتـربوا  واإلرهـاب،  التطـرف  قضايـا  يف 
ترصيحات مؤسس ونارش مجلة «لوجورنال» 
املتوقفة عن الصدور ”تسـتهدف نظام العفو 
وتستهجن سجناء التطرف عىل حد سواء؛ بل 
إنها تبخس حتى جهـود برنامج ”مصالحة“ 

املعتمد حاليا يف السجون“.
ففـي ترصيـح ألحـد املعتقلني السـابقني يف 
قضايا اإلرهاب، والذي فّضل عدم الكشف عن 
هويته، أوضح ”أن استفادتي من العفو امللكي 
جاءت بعد مشاركتي يف برنامج ”مصالحة“، 
والذي مكنني من إجراء العديد من املراجعات 
الفكريـة والعقديـة التـي طالـت مفاهيمي 
السـابقة“، مضيفا: ”يستشـف ظاهريا من 
كالم بوبكـر الجامعي بأنه مـع تجريد املغرر 

بهم يف قضايا التطرف من آلية العفو. 

نيويورك/متابعة الزوراء:
 ”ستار وورز“ أو ”سرتينجر ثينغز“ مع 
فقـرات إعالنية… هذا األمر سيسـتحيل 
واقعـاً قريباً، مـع توجه منصتـي البث 
التدفقـي العمالقتـني نتفليكس وديزني 
بالس لتقديـم صيغ اشـرتاكات أرخص 
ثمنـاً لكـن مـع إعالنـات، ما قـد يعزز 
موقعيهما عىل حساب القنوات التقليدية 

يف املقام األول.
فبعـد أن رفضـت طويالً فتـح منصتها 
لإلعالنـات، تواصـل نتفليكـس ترسيع 
الجدول الزمني إلطـالق صيغتها، املقرر 
لتسـبق  نوفمـرب،  مـن  األول  يف  حاليـاً 
منافسـتها ديزني بالس التي أعلنت عن 
البـدء بهـذه الصيغة الجديـدة يف الثامن 
من ديسمرب. ويقول داالس لورانس من 
رشكة ”سامبا تي يف“، ”ستفتح عمليات 
اإلطـالق هـذه أكـرب مسـاحة إعالنيـة 
متميزة منذ أكثر من جيل“، ما سيشكل 

”لحظة مهمة للمعلنني“.
ويسـتذكر املدير العام لرشكـة ”إي دي 
أو“ كيفن كريـم ”منذ وقت ليس ببعيد، 
سـتقتل  االشـرتاكات  صيغـة  إن  قيـل 
اإلعالنـات“، لكـن ”، يمكننـا أن نـرى 

بوضوح أن هذا لم يكن صحيحاً“.
أمـام  أبوابهـا  املنصـات  فتـح  ويتيـح 
اإلعالنات تحقيق إيرادات كبرية. ويشري 
روس بينيس من ”إنسايدر إنتيليجنس“ 
إىل أن عائـدات اإلعالنـات عـرب خدمـات 
البث التدفقي قد تصل إىل 30 مليار دوالر 
يف غضـون عامـني يف الواليـات املتحـدة 
وحدها، ومن املحتمل أن تصل إىل ضعف 
هذا املبلغ عىل األقل عىل مستوى العالم.

وتسـتحوذ يوتيـوب حالياً عىل السـواد 
األعظم من هذه اإليرادات، إذ بلغت 28.8 

مليار دوالر عام 2021.
وأطلقـت خدمـات منافسـة أقـرب إىل 
نتفليكـس أو ديزني بـالس، مثل بيكوك 
(يونيفرسـال) أو باراماونـت بـالس أو 
”إتش بـي أو ماكـس“ أو ديسـكوفري 
بالس، صيغ اشرتاكات مع إعالنات، لكّن 
أيـاً منهـا ال يضاهي بحجمـه املنصتني 
العمالقتـني: 220 مليـون مشـرتك عىل 
نتفليكـس، و152 مليونـاً عـىل ديزنـي 

بالس.
وُيتوقع أن يختار بعض هؤالء املشرتكني 
الصيغـة مخفضـة التكلفـة املتضمنـة 
إعالنـات، لكن املنصتني تأمـالن أيضاً يف 

جـذب وافدين جـدد عـن طريق خفض 
األسعار. وتعّول نتفليكس عىل جذب 40 
مليون مسـتخدم لصيغتهـا ”منخفضة 
التكلفـة“ بحلول الربـع الثالث من عام 

.2023
ويوضـح املحرر يف موقـع متخصص يف 
خدمـات البث التدفقي كولن ديكسـون 
”لـم يعـد بإمـكان العالمـات التجارية 
الوصول إىل الكثري من األشـخاص الذين 
اعتادوا مشـاهدة التلفزيون الكالسيكي 
وكانوا جـزءاً مـن األهـداف اإلعالنية“، 
ألنهـم لـم يعـودوا يشـاهدون القنوات 

التقليدية.
ويشـري إىل أن خدمـات البـث التدفقـي 
”تمنـح املعلنـني إمكانيـة الوصـول إىل 
أشخاص ظلوا بعيدين عن متناولهم منذ 
فرتة، ألن املشرتك يف خدمات الفيديو عند 
الطلب يختـار جدوله الزمنـي ووقته“، 
عىل عكـس النمط التقليدي للمشـاهدة 
التلفزيونية.ومـن شـأن هـذا االنفتـاح 
أن يضعـف قنوات التلفزيـون بصيغتها 
التقليديـة ”والتـي لـم تعتمـد بالكامل 
إسرتاتيجية موجهة نحو البث التدفقي“، 
وفق داالس لورانس، ما يشمل خصوصاً 

القنوات الصغرية ومتوسطة الحجم، ألن 
املحطـات األمريكية األربع الرئيسـية قد 
طـورت بالفعل وجودها عـىل اإلنرتنت.
لكن حتى هذه األخرية، أي ”ايه.بي يس“ 
(اململوكـة من ديزنـي) و“يس.بي.أس“ 
و“أن.بـي.يس“ و“فوكـس“ سـتعاني، 
ألنها كانـت حتى اآلن الوحيـدة القادرة 

عىل إتاحة جماهري ضخمة للمعلنني.
وعىل عكس القنوات التقليدية أو املنصات 
األخـرى، يوفر الوافـدان الجديدان أيضاً 
إمكانيـة الوصول إىل عـرشات البلدان يف 
الوقت نفسـه، وهو نسـق غري مسبوق 

يف هـذا املجال. ويوضح كولن ديكسـون 
”إذا كنـت رشكـة متعددة الجنسـيات، 
فيمكنك الذهاب إىل نقطة اتصال واحدة 
ورشاء مسـاحات إعالنيـة مـن جميـع 
أنحاء العالم“، مضيفاً ”هذا عرض قوي 
جـداً“. ويف ما يتعلق بما إذا كان بإمكان 
ديزنـي ونتفليكـس تحقيـق حصص يف 
السـوق أكثر من منافسيهما املبارشين، 
مثل فيسبوك أو غوغل أو أمازون، يشري 
روس بينيس إىل أن خدمات الفيديو عند 
الطلـب لـم تنجـح يف تحقيـق ذلك حتى 

اآلن.
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بقلم/ أبو الحسـن الجمال – كاتب 
من مرص 

ُعرفـْت دمشـق ومنـذ الِقـَدم بأنها 
األنشـطة  لجميـع  مواكـب  خـري 
الثقافيـة، وتغّنـى بهـا الكثـري من 
عنهـا  وكتـب  والشـعراء،  األدبـاء 
املؤرخون واألدباء والشعراء، وتغنوا 
بجمال مناخهـا ومروجها وباديتها 
وشـعبها، والحقيقة أن الشـام كله 
-ودمشـق أقـدم عاصمـة عربية يف 
القلب- قـد أظلت بظاللهـا الوارفة 
عىل كل البقاع، وما من سوري يحط 
رحاله يف كل بقاع إال ووضع بصمته 
الحضاريـة فيهـا.. وقـد كتـب عن 
الشـام املئات املؤرخني يف من أمثال: 
الواقـدي، وابن عسـاكر، وغريهم.. 
ولكن يف العقد األخري تعرضت سوريا 
العزيـزة لفتنـة أقضـت مضاجعها 
وهـددت السـلم االجتماعـي لهـا، 
وتـرشد أهلهـا يف البلـدان، وقـد آثر 

املاليـني أن يواجهـوا الخطـر ولـم 
يغادروا بالدهـم، يناضلون بالكلمة 
والشعر، ومن أمثال هؤالء شاعرتنا 

الفضىل سيدرا األسعد..    
وسـيدرا األسـعد شـاعرة سـورية 
مـن مدينة حمـاة العريقـة، غزتها 
ربـة الشـعر منـذ فجـر شـبابها، 
حيث بدأت كتابة الشـعر يف املرحلة 
اإلعدادية بمحـاوالت متواضعة، ثّم 
اّتجهـت إىل كتابة الشـعر العمودي 
وشـعر التفعيلـة والنثـر الخاطرة، 
وقد ألهمتهـا طبيعة بالدها الخالبة 
التجربة  واملروج واألنهـار، فألهبت 
مسـكونة  شـاعرة  وهـي  لديهـا، 
بالوطـن ويف جل ما تكتب تسـتلهم 
أفكارها منم أوجاع بلدها ونبضاته 

ويتضح ذلك جلياَ يف قولها:
يميض الوجود بهديه وضالله *** 

نحو الثريا يحتفي بمآله 
سـوريتي اعتصمـت بهـا كل الدنى 

*** من كفها بزغ الهدى بكماله 
وتكمل الشـاعرة يف قصيـدة أخرى 
بانسـيابية ولغـة متميـزة وتؤكـد 
وتعلقهـا  بالطبيعـة  تمسـكها 
والتصاقهـا بهـا مـن خـالل ربـط 
العاطفـة تجـاه الحبيـب باملعالـم 

الجميلة، فتقول:
حبنا نقش ببال الحجر ***شهقة 

العطر وبوح الوتر
ثم تكمل تزيني تحفتها فتقول: 

منذ كنا يافعني *** اتحدت خفقة 
الشوق بكل الصور

فنقشـنا حلمنـا فوق السـما *** 
ومنحنا قطعة للقمر 

وقد أغرمت بشعراء العرب الكبار يف 
كل العصور ووقفـت عند تجاربهم 
وأعجبـت بشـعر املتنبـي وصـوره 

وحكمته وهو حكيم العرب.
ويف هـذا تقول: ”كنت أحـّب أن أقرأ 
للشـاعر الكبري املتنبـي مالئ الدنيا 
وشاغل الناس ، ولجميع أبناء جيله، 
وأعتقـد أنه ترك أثـراً بالغاً يف نفيس 
حيث اّتجهت لكتابة الشعر العمودي 
بألفاظه الجزىل، وكتبُت أيضاً شـعر 
التفعيلة والخاطرة، وأشـكر الله أّن 
ما أكتبه قوِبَل باستحسان وكان له 

وقعاَ طيباً يف نفوس القرّاء“.
  وتأخذنـا الشـاعرة معها يف رحاب 
تالحم شعري يصل بني الكالسيكية 
البحـور  بـني  متنقلـة  والحداثـة 
يف  فتقـول  براعـة  بـكل  الخليليـة 

قصيدتها عن الشعر:
عـرس الحـروف هنـا مقـام نصبه 
*** بخالصة األمطار نبض يخفق 
بحفيف نـوٍر ال يجـاري ظله *** 

وعصري شمٍس يف الثنايا يرشق 

إن القصيـدة لوحة مـن أنجم *** 
وسحابة فيها الربيق املطبق 

سـيدرا  الشـاعرة  أغرمـت  كمـا   
األسـعد بشعراء العرب املحدثني من 
أمثـال: محمود سـامي البـارودي، 
وأحمـد شـوقي، وحافـظ إبراهيم، 
ونـزار قباني، وصـالح عبد الصبور 
وغريهـم.. وشـاركت يف مهرجانات 
وأمسـيات ثقافية، كما حصلت عىل 
العديد من شهادات التكريم وُنرشت 
واملجـالت  الصحـف  يف  قصائدهـا 
العربية، واختريْت قصائدها كأجمل 

نص مرات عديدة.
 وحـول تجربتهـا الشـعرية تقول: 
”الشـعر بالنسـبة يل ملجـأً ألوذ به 
وإليه كلّما ضاقت بي مناكب الحياة 
وسبلها، فأفرغ لديه حقائبي املثقلة 
بالغضـب أو ربمـا الفـرح والحزن، 
وأصّب بـه ما يجيـش يف نفيس من 
مشاعر علّها تكون خرياً بالناس، إّن 
الشـعر نزيف لذيذ كلّما زادت حّدته 

نضَب األلم واخّرضت األفكار.“
كتبت الشاعرة سيدرا األسعد الشعر 
بكل أشـكاله، ولديها معجم شعري 
ثري يؤكد استواء التجربة الشعرية 
فكتبـت  الشـعر،  أغـراض  وتنـوع 
والوطنيـة  العاطفيـة،  القصيـدة 

واالجتماعية.. 
وتـربز الحكـم مـن أيضـاً مـن بني 
خـالل  مـن  الشـاعرة  سـطور 
اسـقاطات تميل إىل تكييف الصورة 
مطواعـة مـع مـا يعكسـه الواقع 

املعاش فتقول ناصحة:
لله روحـك، إن رفعت مكوثها *** 
فيك .. احتميت وصنتها فوق البرش 
وإذا ارتحلت فإن ذكرك ماطر *** 

فبأي ذكر بني رصخ األثر 
فأغـرس هوي ليعـم يف الدنيا هوى 
*** واخلـد برحـم الكـون وأمأله 

عرب 
 ومـن قصائدها مناجـاة لحبيب أن 
يعـود إليها بعـد أن تذكـره بأيامها 
السعيدة معه، وكيف أصبحت تجرت 
هذه الذكريات بحزن يغلف قلبها يف 

بعده فتقول:
أنـا يف بعـده أجـّرت حزنـي ** * 

تغادرني رياح األبجدية
حبيبي قبلنـا األيـام ضاعت *** 

فال تهدر نسائمنا الثرّية
وال تجعل شـغاف القلب ناراً  *** 

تحرّقنا كنريان القضّية
شعاٌع منك يكفي الكون نوراً *** 

وسحرك قد سما باآلدمية
 فلو بالحلم راودني خياٌل *** يّنئ 

الناي ألحاناً شجّية..
مليك سور األقدار ظلماً *** وزاد 

سناه بطشاً بالرعية
أسـائله وارجو منه عفواً *** هل 

السياف يرأف بالضحية
وإذا سكبوا عبريه فوق قربي  *** 

من املوت املحتم عدت حية.
كمـا تفتقت الشـاعرة مـن أعماق 
قلبها قصائد تؤكد تفاعل الشاعرة 
الراهنـة،  بالدهـا  قضايـا  مـع 
التـي حيكـت ضدها،  واملؤامـرات 
وهددت سالمها وجمالها وطبيعتها 

الخالبة فتقول:
مللُت العيش يف زمن الحيارى *** 

ورحُت أجوُب هاتيك  الديارا
 فمذ للحرب قد َرشعْت نفوس *** 

وحكم العرْب كم يحوي صغارا 
عرفنـا من طفولتنـا التآخي  *** 

فبيُت العرْب قلٌب ال ُيجارى
 فكم يف الحرب كنا خرَي غيٍث *** 

وكم للّسلم رّددنا الشعارا
ألـم نحفـظ قصيداً يف قلـوٍب *** 

ونهجْع فوق أحرفِه َسكارى؟
 ألْم تجـزْع لنكبِتنا حروٌف؟   *** 

نسيُم الّضاِد يلعُنكْم جهارا
 بكاُء الربِد يف طفٍل يتيم   *** يهّز 

جهّنماً ويأجُّ نارا 
وبـات الـداُر يلفظنا جياعـاً  *** 

وصمُت األفق لم يدرْك نهارا
والشـاعرة سيدرا األسـعد عروبية 
مهمومـة بقضيـة وطنهـا األكرب، 
تتمنى له الوحدة والتآخي والرخاء، 
وأن يعـود إىل سـابق مجـده يـوم 
أن كان العـرب أمـة واحـدة، ففي 
قصيدة ”عروبية“ نجد االنتماء يبدأ 
من وطنها الصغري سوريا ليمتد إىل 
خـارج الحـدود املصطنعـة فتطري 
حروفها محلقـة فوق أجواء مرص 

الكنانـة ولبنان الشـقيق، والقدس 
األسري، واملغرب والسودان وتونس 
والجزائـر وليبيـا والعـراق واألردن 

وعمان .
فتقول عن مرص الكنانة: 

أرض الكنانـِة كـم أتـوق إىل اللقـا 
*** وبها الربيُع الّثّر يف آكاله

فبمرصنـا اختبـأ القصيُد بنشـوٍة 
*** يف نيلها بجماله ودالله

أما مدينة القدس التي أصبحت هم 
كل عربي فتقول عنها:

والقـدُس تغفـو رغـم كل جراحها 
*** يف ثائٍر شَغَل الّدنى بمحالِه

مازاَل يزأُر ضارباً كفَّ الوغى *** 
حتى يلوح النُرص من أوصالِه

وبعـد فإننا نجد من خـالل قصائد 
الشـاعرة سيدرا األسـعد بأن هناك 
خيط جميل يصل بني حبات اللؤلؤ 
يف ديوانهـا (نبـض مختلـف) الذي 
صـدر مؤخـراً، فيجمعهـا بحروف 
نابضـة نبضاً مختلفـاً بحق، ونجد 
بأن دمـاء القصيدة أنبتـت حقوالً 
مـن األقحوان، فنحن بـإزاء تجربة 
لنهنـئ  وأننـا  صادقـة،  شـعرية 
الشاعرة بمولودها الجديد عىل أمل 
أن نلتقي معهـا يف داوين جديدة يف 

قابل السنوات .
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 أحمد الشطري
ونحـن  يصادفنـا  مـا  كثـريا 
نقـرأ النصـوص اإلبداعيـة بكل 

تشكالتها الصورية واللغوية
فراغات مبهمة تسـبب انقطاعا 
تواصليـا مـع الدفـق البوحـي، 
ولكنها تفتـح يف أذهاننا عالمات 
اسـتفهام متعددة عما يمكن أن 

يمأل تلك الفراغات.
والواقع أن تلـك الفراغات يمكن 
أن تشكل نصوصا صامتة تفتح 
بوابـة التأويـل؛ الجـرتاح صـور 
التواصل  بإعادة  ذهنية تسـاهم 
وهـذه  املكتـوب،  النـص  مـع 
االجرتاحات قـد تتفق أو ال تتفق 
مع النص املوجود يف ذهن منشئ 
النـص، بيد أنهـا تصبح حقا من 
حقـوق املـؤِول، وليـس من حق 
منشـئ النص أن يفـرض رؤيته 
مستقبال، ولكن هذه االجرتاحات 
بـد  ال  القرائيـة  االقرتاحـات  أو 
أن تكـون مبنيـة عـىل معطيات 
الناطقـة  الفضـاءات  تقدمهـا 
املجاورة وليس عملية اعتباطية 
التـي  تلـك  مثـل  رغباتيـة،  أو 
يقدمهـا لنا تعسـفا املثل املتواتر  
الذي يقول:“ إن السـكوت عالمة 
الرضـا“ والحقيقة أن السـكوت 

ليس دائما عالمة للرضا بل أحيانا 
يكـون عالمـة للرفـض والثورة 
املكبوتـة، ولكي تتحقـق قراءتنا 
واقرتاحنا التأوييل للسكوت ال بد 
أن ننظـر بالجوانـب التي تحيط 
بـه، وأن نفتـح أبواب تسـاؤالت 
متعددة من مثل: مـا الذي يمنع 
منشـئ النـص مـن إمـالء ذلـك 
الفـراغ أو إنهاء حالـة الصمت؟ 
هل هو الخوف أم الخجل أم يشء 

آخر؟ 

واذا افرتضنـا وهـو مـا نـراه أن 
الخجـل يمكـن أن ينـدرج تحت 
مسـمى الخوف أيضـا وإن كان 
مـن نـوع آخـر يبقى األمـر بني 
أثنني أما الخوف أو اليشء اآلخر. 
ويف النـص اإلبداعـي نحن نبحث 
عن اليشء اآلخر الذي لم يستطع 
منشئ النص البوح به أو التعبري 
عنـه، وهو مـا يمكن أن يشـكل 
نصا موازيا يفتح ذهنية املتلقي 
عـىل مجـاالت تأويليـة متعددة، 

و يكون قابـال لالنفتاح عىل تلك 
التأويالت بما يعززها من عالمات 

منطوقة مجاورة.
إن وجـود ذلـك النـص الصامت 
يكتسـب  ال  األم  النـص  داخـل 
أهميتـه إال مـن خـالل قابليتـه 
وجـوده  وليـس  االنفتاحيـة، 
اإلعتباطـي، بما يعنـي أنه يجب 
أن يكـون نصـا محمـال بـرؤى 
التعبـري عنهـا، ولكـن  يصعـب 
يمكـن تصورهـا ذهنيـا، أي أن 

النـص  يف  املنطـوق  وجودهـا 
يمكن أن يخل بانسـيابية النص 
أو صورتـه الجماليـة أو داللتـه 
الرمزية، ويمكـن لذلك أن يندرج 
تحـت محتوى العبارة الشـهرية 
للنفـري:“ كلما اتسـعت الرؤية 
[الرؤيا] ضاقت العبارة“ إن ذلك 
الفراغ الذي نتحدث عنه رغم أنه 
ليـس الـذي يتحدث عنـه الفنان 
اإليطـايل (سـلفاتوري غـاروا)، 
ولكنه ال يبتعد عنه كثريا، بل ربما 
يقرتب منـه من حيـث االنفتاح 
الذهنـي والذي يشـري إليه بقوله 
وهـو يشـري إىل تمثـال وهمـي : 
”أنت ال تراه ولكنه موجود... هو 
عمل يطالبك بتفعيل قوة الخيال 
القـوة التي يمتلكها أي شـخص 
حتـى أولئك الذين يعتقدون أنهم 

ال يمتلكونها.“ 
هل مـا نقوله هنا من فكرة ملء 
الفـراغ هو مـا تعنيه (مدرسـة 
الفـن املفاهيمـي) أو مـا تـراه 
أو  كانـط)  (إيمانويـل  فلسـفة 
مـا تمثله لوحـة الفـراغ للفنانة 

التشكيلية (النا نيسرتوم) ؟
أقول: ربما من ناحية تفعيل قوة 
الخيال بما يمكن أن يسببه النص 
الصامت من عصف ذهني، وهو 

ما يجعل من املتلقي مشـاركا يف 
عملية انتاج النص، رغم أن نصه 

املتخيل أو املتأول ينحرص به.
إن قولنـا أن املتلقـي مشـارك يف 
عمليـة إنتـاج النص مـن خالل 
النصية ليس  للفراغـات  تأثيثـه 
بفرضية أن اجرتاحه لذلك التأثيث 
هو فعل مستقل أو غري ذي صلة 
بحيثيـات النـص األم، وإنما البد 
من استغالل الخيوط املتدلية من 
األطراف املحيطة بالنص الفارغ، 
ومـن َثـمَّ اقـرتاح تلـك الصـورة 
املثالية - وفقـا ملنظوره - والتي 

يمكن أن تمأل ذلك الفراغ.
إن تقنية الفراغات أو املحذوفات 
اسـتخدمت من قبـل العديد من 
وتشـكيليني،  شـعراء  املبدعـني 
وهـي ليسـت بالفعل السـهل أو 
وإنمـا  العفـوي  أو  االعتباطـي 
تتطلب قـدرة ودرايـة وتخطيط 
ومعرفـة وإحاطـة يف جعل ذلك 
وقابـال  فاعـال  النـيص  الفـراغ 
للقـراءة، ولكنهـا ال تخلـو مـن 
يف  اإلفـراط   أن  إذ  الخطـورة، 
استخدام هذه التقنية سيؤدي إىل 
قتل النص بكامله بدال من تعزيز 
حيويتـه وقـوة نبضـه وقيمتـه 

الجمالية.  

دراسـة مختزلة للناقـد الذرائعي 
هيثم محسن الجاسم 

القـاص خالـد مهدي الشـمري / 
صدر له يف القصة ” نبوءة حمامة 
” و“انـا الظل“و ”جذور عنيدة“و 

”غبار االرواح ”
الرواية :“عىل حافة الخوف ”
النص : ”السيكارة“ ق.ق.ج 

الهياجـة  بمشـاعره  ”اشـعلها 
بعـد ان اغوته, يراقبهـا عن قرب 
,يطيل التأمل وهي تحرق نفسها, 
تذوب بني يديه ,تشـعل الذكريات 
واالحاسـيس ,تجمعهما النشـوة 
فيـزداد  ثوبهـا  ,تخلـع  والخـدر 
توهجها اكثر  ,تطوف عليه االفكار 
,يـرسح يف ملكوت العزلة ,يؤرجح 

قدميه كي تداعب اصابعه االمواج 
وجبينه املتعرق يصافح الشمس, 
يرمـق بطرف عينه بني حني واخر 
,يبحـث يف السـماء عـن الطيور, 
لكنهـا تحلـق فقـط يف مخيلتـه 
,تتوهـج كلمـا داعبهـا بشـفتيه 
ليشـتعال  فاكثـر,  اكثـر  ,تحمـر 
معـا بثورة جمرهـا ,ويكتفيا من 
اللحظة ,ويخمد  لتنتهي  بعضهما 
الشـوق ,وتنتهي اللـذة ,ليطفئها 

بقدمه.“.
ديباجة النص العام :

يف هـذه القصـة دالالت تشـري اىل 
رمـوز غامضـة خفيـة ال تحـدد 
االشارة اىل املعنى,استعان القاص 
بعـدة بنى تعبرييـة وانزياحات يف 
حبك متكامل لنص قابل ان يكون 
ثيمـة لرواية. هنـا, القاص اعتمد 
البنائيـة مـن  الرسديـة  االسـس 
مقدمـة ومتن ونهايـة . فنالحظ, 
قـد اشـار اىل رمـز محمـل قابـل 
للتأويـل لوغيبنا العنـوان املفتوح 
,فقـد نفهمـه نصـا عن املـرأة او 
النار, لكن عنوانه الرصيح اخترص 
التفكريعـىل املتلقـي وضيع عليه 
متعـة التأويـل السـتنطاق النص 
يحثا عن الثيمة الرئيسة املخبوءة 
. ولكن بـرزت امكانيـات القاص 
يف الرسد بجماليـات النص وبيانه 

وبالغته الرائعة .
التحليل الداليل االيحائي :

ابتـدأ النـص بداللـة ارتكازيـة ” 
اشعلها بمشاعره الهياجة بعد ان 
اغوتـه, يراقبها عن قـرب ,يطيل 
التأمل وهي تحرق نفسها, تذوب 

بني يديه ”
عرب مفرداته ”اشـعلها... , تحرق 
... , تـذوب ...“ فكانـت االفعـال 
اىل معانـي  لكـي نصـل  محملـة 
الـدالالت بالبحث عن مدلوالتها يف 
الذهـن . وتبعها بـدالالت اخرى ” 
يـرسح يف ملكوت العزلـة , تداعب 
اصابعه االمواج , يبحث يف السماء 
يف  فقـط  تحلـق   , الطيـور  عـن 
مخيلتـه“, وعند الغوص يف اعماق 
احاسـيس  لنـا  تتكشـف  النـص 
ومشـاعر البطـل زمكانيـا وهـو 
يمتص السـيكارة ويرسح بخيال 
جمايل هياة له القاص من الكلمات 
املكثفـة لتحملها اىل املتلقي مثرية 

فيه الدهشة واالعجاب .
ثـم يتدحـرج اىل النهاية بدالالت ” 
لتنتهي اللحظة , ويخمد الشـوق , 
وتنتهي اللـذة , ليطفئها بقدمه ” 
هنا يكتفي القاص يف رسد احداثه 
 ,” بعضهمـا  مـن  ”باكتفائهمـا 
ولوال فتـح الرمز بالعنوان املبارش 
ال بقى القاص املتلقي سـارحا يف 

اللـذة الجنسـية االيحائية  هيـام 
مـن دالالته املوحية التـي تدفعها 
عقل املتلقـي للتاويل الداليل ولكن 
فتح الرمـز بالعنوان جـرد النص 
الذرائعـي  التأويـل  حـالوة  مـن 

(االيحائي). 
املستوى النفيس :

عـاش البطل لحظات مـن الخيال 
الجميل يف عزلـة ملكوتية ملا دخن 
السـيكارة وساح يف عالم الطبيعة 
بتأمـل جمالهـا والقها وتالشـت 

بإطفائها .
املستوى الديناميكي : 

تميز القاص بإبداعه بتوفر عنارص 
البناء الفني والجمايل ملا امتال نصه 
باالنزياحات نحو الخيال والرموز 
عرب دالالت محملة باملعاني اضافة 
لتقنيات الرسد من الصور البالغية 
وعنـارص البيان من االسـتعارات 
والتشخيص  املوفقة  والتشبيهات 

(أنسنة السيكارة).
املستوى االخالقي :

حافظ القاص عىل القيم االنسانية 
االخالقية ولم يتجاوز الذوق العام 
بخـدش الحيـاء , وكانـت النـص 
بالرغم من كونه موحي جنسـيا, 
لكنـه بفك طالسـم  الرمـز طوعا 
بالعنوان املبـارش حال دون تأويل 

رموزه املخبأة . 

هدى عّز الدين / مرص:
مـن أهـم األجنـاس األدبيـة تعبرياً 
عن اللوحـات الفنية؛ الشـعر، ومن 
هنا سـوف أبدأ حديثي عـن املرأة يف 
ظل العـادات والتقاليـد ومدى تأثري 
للتعبـري  ولجوئهـا  فيهـا  املجتمـع 
بالريشـة والكلمـة وهمـا مـن أهم 
سـبل التغيـري يف حيـاة املجتمعات، 
ولقد عربت الفنانة (ناهد تاج الدين) 
عن الواقعية بالتعبريية والقليل من 
الرسيالـة وأخذت تجسـد لنا حاالت 
العديـد مـن النسـاء يف مجتمعنـا، 
مجموعـة  تفاصيلهـا  عـىل  وأقـف 
(ألنَّها درويشة)، ومفردة (درويش) 
معناهـا الزهـد والتصـوف والتأمل 
يف الكـون، مـع األلـوان والطبيعـة، 
والتأمل يف تداخل األلوان مع الجنون 

اإلبداعـي يف عقـل الفنانـة املرصية 
(ناهد تاج الدين).

لقد رسـمْت لوحات الزهـور. يقول 
الناقد الفني (أنـدرو بريارديني)، يف 
مقالـه ملجلة موس الفنيـة الزهرّية 
معنـاه  مـا   ،(Floral Patterns)
أن الرمزيـة الشـعرية لألزهـار قـد 
ُتفكك املعانـي التي تفرضها اآلليات 
القيـم  حـول  بالقـوة  السياسـية 
والتاريخ واألعمال، وللزهور عبق مع 

املعاني خفي، يختلف باختالف...
 لقد عربَّ قدماء املرصيني عىل جدران 
املعابـد الفرعونيـة برسـم الزهـور 
وبرزت أهميـة زهرة (اللوتس) التى 
كانوا يزرعونها ىف الحدائق، والربدي، 
والعنرب، واللفاح، وخشخاش الزينة، 
والياسمني، والغار الوردي، والعليق، 
وورود الزينة، والرمان. سيظل الفن 

أهم السبل يف التعبري عن الجمال.
 لوحة (بعض الظّن)...

”مدَّْت العنُي يَدها تشحُذ
َزرعَة األمِل

لكنَّ الحصاَد ِحزمُة دموٍع“
(هدى عزالدين)

ت الريشـة عـن واقـع مؤلم ال  عـربَّ
تستطيع يدها إرفاق التغريات وكان 
الطريق األوحد دموعاً تسـقي حقل 

األمل.
اللوحـة ( ال تلومنـي) لقد رسـمت 
نفس الدهشـة لكـن بمنظور عقيل 

مشوَّش

وقلب خاَف التغيري.
لوحة (صمت مغلف بالكالم) خوف 
مبـارش وهـروب والنظر مـن خلف 
اليد التي تريد التغيري، ستظل األنثى 
العربيـة واملرصية تبحث عن التقدم 

واالزدهار
كيـف  الوصـال)  جبـل   اللوحـة( 
تصنع من كل انكسـار تحدِّياً، إرادة 

جديدة؟
 نقف ثم نقف ثم تتواىل النجاحات.

لوحة  ( فساتيني القديمة) يد القوة؛ 
خاب وخرس أنه يستطيع أن يحطم 
أنثـى تثق يف ذاتها لوحتـا ( أكون أو 

ال أكون)
(وأنت..مـاذا  البحـر!)  (ويضحـك 

تريد؟)
نظرة سـاخرة باكية عـربت الفنانة 

(ناهـد تاج الدين) عـن الظلم وعدم 
تطبيـق القانون لصالـح املرأة، وإىل 
متى يستمر الوضع حرباً عىل ورق؟ 
وإىل متـى تتحمـل املرأة مسـؤولية 
أوالدهـا مـع وجـود رجـل ماهر يف 

الهروب من مسؤوليته.
لوحة تعبري عن أن الحياة االجتماعية 
بحر، وقاربا نجاة متفرقان، متأثرة 
بطبيعتها السكندرية، وحبها للبحر 

وخوفها الشديد منه.
إنها خلطـة تعبرييـة، للفنانة ناهد 
تـاج الديـن، بني مـا هـو ُمعلن من 
خـالل اللون وبني ما هـو غيبي من 
مرمـوزات دالليـة تمظهـرت عـىل 
مسـاحات شاسـعة عـىل الوجـوه 
التداخـل  ذلـك  أو  (البورتريهـات) 
خـارج املألـوف وإظهـار الحـاالت 
للمرسـوم، حتـى تدفـع  النفسـية 
املتلقي لحوارية ذاتية ربما يستطيع 

من خاللها الوصول إىل املعنى...
األلـوان لها تشـفرياتها؛ فمن خالل 
األداء ظهرت األلـوان املرتاكمة كأن 
هناك ازدحاماً روحانياً واضطرابات 
نفسـية كتعبري للحالة التي يمر بها 
املرسوم، وبني الظالل والضوء هناك 
ترابط وجداني عىل هامش الكتابات 
أو الخواطر املرفقة مع العمل الفني، 
ربمـا أرادت الفنانـة الوصول بنا إىل 
قدرتها كمبدعـة بمجالني مختلفني 
لربـط مشـاعرها أكثـر مـن كونها 

رسامة فقط أو كاتبة.
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رصاصٌة أخطأْت مساَرها،
لوحٌة تشعُّ ألواَن بهجة

عىل مقربٍة...
آثاٌر لفريِق نحٍل

يحتفُل عىل مرسح الزهر،
عصفوراِن .. ينشداِن نشيَد وطٍن

...عفواً، نشيَد جرٍح
لعصفوٍر طعنتُه شوكٌة

من جذع شجرٍة
..شجرٌة تعلُن موتها بعَد

جفاِف نهر...
ارٌض تهرُم.. تكثُر تجاعيُدها

الرصاصُة........أخطأْت..
أخطأت.. أم غرّيْت.. مساَرها..؟؟

ما زلِت تغّننَي لزهرٍة برّيٍة
العصفوراِن ينشداِن

وأنا....
كنُت هدَف الرصاصِة ( الخاطئة)..
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الخيانـة أزمـة كـربى يف أي عالقـة، 

فالخيانـة تهـدم الثقة بـني الطرفني، 

ُتبنـى عليهـا  والثقـة أسـاس مهـم 

العالقات الصحية املسـتقرة، لذا فإن 

الخيانة تكون شـبح مخيف يف أذهان 

الكثرييـن، كونها أزمة خطـرية قد ال 

ينجو منها الزواج.

إذا كنـِت يف بداية حياتـك الزوجية، أو 

حتى متزوجـة وتخافني مـن تعرّض 

زواجك ألزمة الخيانـة، فهناك عادات 

يمكنـِك اعتمادهـا يف عالقتك بزوجك، 

سـوف تحمـي زواجـك مـن الخيانة. 

تابعي القـراءة وتعريف عـىل 4 عادات 

تحمي زواجك من الخيانة.

1. التواصل

التواصـل بـني الزوجـني هـو مفتاح 

السعادة واالستقرار، فالتواصل يعزز 

التفاهـم واالنسـجام بـني الزوجـني، 

ويزيد الشـعور بااللتزام بينهما. ومن 

أهم ميزات التواصل، أنه يتيح للزوجني 

االنفتاح يف أفكارهم ومشاعرهم، مما 

يجعل كل منهما عىل علم باحتياجات 

ومسـتعد  اآلخـر،  الطـرف  ورغبـات 

لتلبيتها من أجـل الحفاظ عىل عالقة 

القـرب بينهما، لذا فـإن أوىل خطوات 

زواجـك  يف  االلتـزام  عـىل  الحفـاظ 

وحمايته مـن الخيانـة، الحرص عىل 

التواصل باستمرار مع زوجك.

2. االعرتاف بالخطأ

إخفاء األخطاء البسيطة أو البحث عن 

مربرات بغرض عدم االعرتاف بالخطأ 

وعـدم تحمـل املسـؤولية، يـدق أول 

مسـمار يف نعش الثقة بـني الزوجني. 

لـذا عندمـا تخطئـني ال تتكـربي عىل 

بالخطـأ، وكونـي ناضجة  االعـرتاف 

بمـا يكفي لتحمل مسـؤولية خطئك، 

فارتـكاب األخطـاء ال يدمـر العالقة، 

وإنما يدمرها التعايل وتجاهل األخطاء 

التي تكرب مع الوقت وتصبح مدمرة.

3. الصدق والشفافية

الكـذب مهمـا كان بسـيطاً، وإخفاء 

الحقائـق، أول طريـق االنـزالق نحـو 

الخيانة بأنواعها املختلفة، لذا اعتمدي 

الصدق والشفافية مع زوجك، وكوني 

عـىل طبيعتـك دائمـاً، ال تتصنعي من 

أجل أن تحوزي إعجابه، ألن انكشـاف 

التصّنع يدمر الثقة بني الزوجني.

4. ضعي الحدود

الحدود ليسـت حواجز بـني الزوجني، 

وإنما توضع الحـدود من أجل حماية 

العالقـة، فوضـع الحـدود منـذ بداية 

العالقـة، يجعـل كل طرف عـىل دراية 

بالخطـوط التـي ال يجـب تجاوزها، 

وبالتايل يصبح االلتزام أسهل، وتكون 

الخيانـة أبعد مـا يكون عـن العالقة. 

فضعـي حـدوداً واضحـة منـذ بداية 

العالقة.

يقوم العديد من األشـخاص ممن 

يعانون من ارتفاع الكوليسـرتول 

يف الدم بالبحث عن طرق مختلفة 

الربوتـني  مسـتويات  لتقليـل 

الكثافـة  منخفـض  الدهنـي 

(LDL)، واملعـروف أيًضـا باسـم 

”الكوليسرتول الضار“.

و يرجـع ذلـك كونـه عامل خطر 

رئيـيس لإلصابة بأمـراض القلب 

والسـكتة الدماغيـة، واألعشـاب 

الخصائـص  ذات  واملكمـالت 

هي  للكوليسـرتول“  ”الخافضـة 

من بني الخيارات التي قد يفكرون 

فيها.

األلياف القابلة للذوبان

يبـدو أن األليـاف القابلة للذوبان 

تخفض الكوليسـرتول الضار عن 

طريق تقليل كمية الكوليسـرتول 

التـي يتم امتصاصهـا يف األمعاء، 

واألليـاف القابلـة للذوبان ترتبط 

بالكوليسـرتول بحيث يتم إفرازه 

من الجسـم، و يمكن العثور عليه 

كمكمـل غذائـي، مثـل سـيلليوم 

مسحوق أو يف أطعمة مثل:

الشوفان والشعري والجاودار

البقوليات (البازالء والفول)

التفـاح  مثـل  الفواكـه  بعـض 

والربقوق والتوت

بعـض الخـرضوات، مثـل الجزر 

والربوكيل والبطاطا

الخروب

أن  إىل  األبحـاث  بعـض  وتشـري 

 ) الخرشـوف  أوراق  مسـتخلص 

Cynara scolymus) قد يساعد يف 

خفض الكوليسـرتول، وقد يعمل 

الخرشـوف  أوراق  مسـتخلص 

إنتـاج  مـن  الحـد  طريـق  عـن 

الكوليسرتول يف الجسم.

ويحتـوي الخرشـوف أيًضـا عىل 

مركب يسمى سينارين، ويزيد من 

إنتـاج الصفـراء يف الكبد ويرسع 

من تدفق الصفراء مـن املرارة، و 

كال اإلجراءيـن قـد يعـززان إفراز 

الكوليسرتول.

ووجـد أن تنـاول 5 إىل 15 جراًما 

يومًيا من األلياف القابلة للذوبان 

يخفض نسبة الكوليسرتول الضار 

بحوايل ٪5 إىل ٪10، و تسمح إدارة 

الغـذاء والـدواء (FDA) ملنتجات 

األلياف القابلة للذوبان باإلشـارة 

إىل أنها ”صحية للقلب“ و تشـمل 

واألطعمـة  الغذائيـة  املكمـالت 

األخـرى الغنية باألليـاف القابلة 

للذوبـان ألياف األكاسـيا ونوبال 

وبذور الكتان.

أنواع الكوليسرتول

الكوليسرتول هو نوع من الدهون 

الشـمعية التي يصنعهـا الكبد أو 

تمتصها مـن األطعمـة، يحتاجه 

جسـمك ألنه لبنة أساسية يف بناء 

خالياك، كما أنـه رضوري لصنع 

الهرمونات وبعض سوائل الجهاز 

الهضمي.

ومـع ذلك يف بعـض الناس ترتفع 

يف  الكوليسـرتول  مسـتويات 

الدم بشـكل كبري، و لكن ليسـت 

كل أنـواع الكوليسـرتول سـيئة، 

والكوليسرتول الكيل هو مجموع 

نوعني رئيسيني من الكوليسرتول، 

باإلضافة إىل الدهون األخرى:

منخفـض  الدهنـي  والربوتـني 

الكثافـة (LDL): املعروف باسـم 

”الكوليسـرتول الضـار“، يمكـن 

أن يرتاكـم LDL يف بطانة األوعية 

الدموية ويتلفها، و هذا قد يساهم 

يف تصلب الرشايني، املعروف باسم 

تصلـب الرشايـني، باإلضافـة إىل 

املشكالت الصحية األخرى.

والربوتـني الدهنـي عـايل الكثافة 

(HDL): يسـاعد هـذا النوع عىل 

إزالـة الكوليسـرتول اآلخـر مـن 

الجسـم، ممـا يقلل مـن مخاطر 

اآلثار الصحية السلبية التي يمكن 

أن يسـببها لهذا السـبب، يشـار 

”الكوليسـرتول  باسـم   HDL إىل 

الجيد“.

وبينما قد يكون لديك نسبة عالية 

مـن الكوليسـرتول الكيل بسـبب 

الكوليسـرتول  مسـتوى  ارتفـاع 

الضار، فمن املمكن أيًضا أن يكون 

لديك كوليسـرتول إجمايل طبيعي 

ونسـبة عالية من الكوليسـرتول 

الضار.

قدمت الدكتورة، زهرة بافلوفا، اختصاصية 

الغدد الصماء، تحذيرا من تناول البطاطس 

السـاخنة ألنهـا تسـبب ارتفاعـا مفاجئا 

ملستوى الغلوكوز يف الدم.

ولفتـت االختصاصيـة إىل أنـه قبـل تناول 

البطاطا يجب تركها بعض الوقت لتربد إىل 

درجـة حرارة الغرفة، حيـث يف هذه الحالة 

ال يرتفع مسـتوى الغلوكـوز يف الدم كثريا، 

وسوف يتم تخمري النشاء جزئيا يف األمعاء، 

ما يؤدي إىل زيادة عدد البكترييا املفيدة.

البطاطـا  تكـون  أن  ”يمكـن  قالـت:  و 

املسـلوقة جزءا من النظـام الغذائي ولكن 

بعض أطبـاق البطاطا تحتوي عىل نسـبة 

عالية من السعرات الحرارية، مثل البطاطا 

املقليـة التـي تعـادل السـعرات الحراريـة 

التـي تحتويها املأكـوالت الرسيعـة، طبق 

البطاطا املهروسـة التي تضاف لها الزبدة 

أو القشطة“.

و أكـدت عىل أن األطعمـة الدهنية واملقلية 

واملالحة، تزيد مـن خطر اإلصابة بأمراض 

القلب والنوع الثاني من السكري وأمراض 

الكبـد والكىل كما أن البطاطا املقلية يمكن 

أن تسـبب مشـكالت يف بـرشة الوجـه ويف 

الرتكيز والذاكرة.
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املقادير:

- كزبـرة خـرضاء : 2 كـوب 

(طازجة ومفرومة)

- الشبت : 2 كوب (مفروم)

2 ملعقـة   : - دبـس الرمـان 

كبرية

- بقدونس : 2 كوب (مفروم)

- طماطم : 3 حبات (مقطعة 

مكعبات)

- صلصة طماطـم : 3 مالعق 

صغرية

- البصـل : 2 حبـة (مقطـع 

مكعبات)

- األرز : 2 كوب

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- بهـارات مشـكلة : ملعقـة 

صغرية

ملعقـة   : يابسـة  كزبـرة   -

كبرية

- الزيـت النباتـي : 4 مالعـق 

كبرية

- الباذنجان : حسب الحاجة

- الفليفلة : حسب الحاجة

حسـب   : خضـار  مـرق   -

الحاجة

طريقة التحضري:

مـن  واحـدة  حبـة  ضعـي 

الخـالط  يف  الطماطـم 

الكهربائـي، واخلطيهـا جيداً 

حتـى يصبـح لديـِك مزيجـاً 

ناعماً.

يف وعاء عميق، ضعي البصل، 

وامللـح،  األسـود،  والفلفـل 

والبهارات، والكزبرة اليابسة، 

والشـبت  الطازجة،  والكزبرة 

املفروم،  والبقدونس  املفروم، 

واألرز،  الطماطـم،  ومكعبات 

ومزيـج الطماطـم، وصلصة 

النباتـي  الطماطـم، والزيـت 

ثم اخلطـي املكونات جميعها 

حتى تتجانس.

الباذنجـان  بتفريـغ  قومـي 

ثـم  اللـّب،  مـن  والفليفلـة 

احشـيها بكمية مناسبة من 

الحشوة.

يف قدر عميق عىل النار، ضعي 

ثم اسكبي  املحشية،  الخضار 

الرمان  مرق الخضار ودبـس 

حتى يغطيها، ثم غطي القدر 

واتركي املكونات حتى تنضج 

عىل نار هادئة.

اسـكبي محـيش الخضـار يف 

طبق التقديم، ثم قدميه.
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يعاني العديد من األشـخاص مـن انبعاث رائحـة كريهة من الفم، 
فرائحة الفـم الكريهة عالمة عىل حالة صحية خطرية - خاصة إذا 

كانت شبيهة بالبيض الفاسد عند التجشؤ.
ورائحـة الفم الكريهة شـائعة للغاية ويمكـن أن تكون ناتجة عن 
تناول األطعمة ذات الرائحة النفاذة وأمراض اللثة يف بعض الحاالت، 
كما يمكن أن يكون نوع الرائحة عالمة عىل السبب الكامن وراءها، 

ما قد يتطلب عالجا طبيا.
وقـال الخرباء: ”إن التجشـؤ غـري ضار عادة ويحـدث عندما يقوم 
الجسـم بإزالة الغازات الزائدة من الجهاز الهضمي العلوي، ويدخل 
الغاز عادة إىل الجسم من خالل الفم أو من الطعام الذي يتم تكسريه 
بواسـطة بكترييا األمعاء ولكن عندما تعاني من تجشؤ تنبعث منه 
رائحة مثل البيض الفاسـد، وهي رائحة كربيتيد الهيدروجني، فقد 

يكون ذلك عالمة عىل وجود مشاكل خطرية يف الجهاز الهضمي“.
و أضـاف الخرباء“ كربيتيد الهيدروجني هـو أحد املنتجات الثانوية 
لعمليـة الهضم ويف حـني أن إنتـاج كربيتيـد الهيدروجني يف بعض 
األحيـان أمر طبيعي، فإن اإلنتاج املفرط غالبا ما يكون مؤرشا عىل 
مشكلة يف الجهاز الهضمي ويمكن أن يحدث تجشؤ الكربيت بسبب 
العديد مـن الحاالت بما يف ذلك اإلجهاد، ومتالزمة القولون العصبي 

(IBS)، وااللتهابات البكتريية مثل امللوية البوابية“.
ووفقـا للخـرباء، يمكن أيضا أن يكون سـبب تجشـؤ الكربيت هو 
االرتجاع الحميض املتكرر، املعروف باسم داء االرتداد املعدي املريئي 
(GORD)، ويحـدث داء االرتداد املعدي املريئي عندما يتدفق حمض 
املعدة بانتظام إىل الحلق من األجزاء السفلية من الجهاز الهضمي.

ويمكن أن يتسـبب الحمض املنتظم يف التهاب بطانة املريء، ويزيد 
من خطر اإلصابة برسطان املريء، ولكن قد يحدث تجشؤ الكربيت 
أيضا بسـبب وجود بعض األطعمـة واملرشوبات يف نظامك الغذائي، 
حيث يمكن أن تتسـبب بعض األطعمة أيضا يف تجشؤ الكربيت مثل 
الربوكيل، وملفوف بروكسل، والقرنبيط، والثوم، ومنتجات األلبان، 

والحليب“.
وأوضحـت الهيئـة الصحية أن أفضل عـالج للتنفس الـذي تنبعث 
منه رائحة البيض الفاسـد هو عالج السبب الكامن وراءه، وتتمثل 
النصيحة الرئيسـية يف االحتفاظ بمفكرة طعام ومالحظة األطعمة 
التي تتناولها والتي تؤثر عليك أكثر من غريها، حيث قالت مؤسسة 
Metropolitan Gastroenterology Associates: ”يمكنك محاولة 

التخيل عن تلك األطعمة من نظامك الغذائي مؤقتا“.
وإذا كنـت تعاني من تجشـؤ الكربيت، فيجب عليـك زيارة طبيبك، 
خاصة إذا كانت مقرتنة بأعراض أخرى، وتعد صعوبة البلع والقيء 
املستمر أو القيء الدموي من العالمات األخرى ملرض ارتجاع املريء 
التي قد تالحظها، وتفيد بعض التقارير أن الشاي األخرض يمكن أن 

يساعد عىل الهضم، وثبت أنه يقلل من تجشؤ الكربيت.
ويمكن للبقاء رطبا أن يحمي املعدة من البكترييا كما أنه يسـاعدك 
عىل تكسـري األطعمة الكربيتية بشـكل أفضل، كما أوصت العالمة 
التجاريـة الخاصـة بصحة الفـم Colgate: ”إن املضـغ ببطء أكثر 
وتجنب العلكة والحلويات الصلبة سـيقلل مـن الهواء الذي تبتلعه 
وقد يسـاعد التقليل مـن تناول الخرضوات املحتويـة عىل الكربيت 
أيضـا يف التجشـؤ ذي الرائحـة الكريهـة، لكن التأثـري يختلف من 

شخص آلخر“.

ال تملكني الكثري من الوقت وترغبني 
يف نصائح رسيعة تتيح لك الكشف 
عن ترسيحـة أنيقة وماكياج الفت 
خالل دقائق معدودة. إليك إذاً هذه 

املجموعة من النصائح.
تنظيف البرشة

الدهنيـة  اإلفـرازات  المتصـاص 
وإنعـاش املاكياج، ريش القليل من 
رذاذ التونيـك عىل وجهك، ثم ربتيه 
بنعومـة بمحرمـة ورقيـة ناعمة. 
القليـل مـن البـودرة  ريش أخـرياً 

الطليقة.
ترطيب البرشة

اسـتعميل ملطف الشـعر لرتطيب 
شـعرك وجسـمك عىل حد سـواء. 
فأثناء االسـتحمام، دلكي جسمك، 
من العنق وحتى القدمني، بملطف 
الشعر، ثم اشـطفي جسمك باملاء 
وجففيه. سـيعمل ملطف الشـعر 
عىل ترطيـب البرشة تمامـًا مثلما 

يفعل كريم الجسم.
أظافر رائعة

هـل سـمعت يومـاً باسـرتاتيجية 
السـتني ثانية؟ إنزعـي كل الطالء 
عـن أظافـرك، ونظفـي املسـاحة 
املوجودة تحت األظافر (بمساعدة 

عصـري الليمـون يف حـال توافره) 
ثم دلكـي الجلد املحيـط باألظافر 
كثافـة  األكثـر  الرتطيـب  بكريـم 

املتوافر لديك.
الرتكيـز عـىل الجهـة األمامية من 

الرأس
إذا كنـت ال تملكـني الوقـت الكايف 
لتصفيـف كل شـعرك، ركزي عىل 
واألماميـة  العلويـة  الخصـالت 
للشـعر، أي تلـك املؤطـرة للوجه. 
فحني تكون هذه الخصالت مرتبة، 

يبدو الشعر كله مرتباً.
جديلة مرتبة

ال مشكلة أبداً إذا لجأت إىل ترسيحة 
الجديلة البسيطة. فهي الترسيحة 
األسـهل عىل اإلطالق. مـا عليك إال 
شـّد شـعرك إىل الخلـف بطريقـة 
عشوائية بمسـاعدة أصابعك ومن 
كل  عـىل  التثبيـت  رذاذ  رش  ثـم 
الشـعر. يمكنـك أيضاً لـف خصلة 
رفيعـة مـن الجديلة حـول الرباط 
املطاطـي إلخفائـه وتثبيـت تلـك 

الخصلة بدبوس رفيع.
إنعاش الوجه

لكي يبـدو وجهك متألقـاً وحيوياً 
لكل عني، وتحت األهداب السـفلية خايف العيوب عـىل الزاوية الداخلية بعد سهرة طويلة، ربتي القليل من 

وقرب مساحة األنف. وزعي من ثم 
مستحرض االسمرار عىل وجنتيك.

وداعاً للمظهر األشعث
األشـعث  املظهـر  مـن  للتخلـص 
يف شـعرك، رطبـي يديـك بالقليـل 
من املاء ثـم ضعـي عليهما قطرة 
من كريـم اليدين وشـدّي شـعرك 
إىل الخلـف لربطـه. انتظـري عرش 
دقائـق، ثـم افلتي شـعرك مجدداً. 

لقد اختفى املظهر األشعث!
أحمر شفاه وردي

ينجز خـايف العيوب نصـف املهمة 
فقط يف ما يتعلق بتصحيح العيوب 
الحصـول  أردت  وإذا  الوجـه.  يف 
فعـًال عىل برشة مثاليـة خالية من 
العيـوب، مهما كان لـون برشتك، 
جربي أحمر الشفاه باللون الوردي 
الدافـئ. فهذا اللـون يلفت األنظار 
ويرصف االنتبـاه عن بقية العيوب 

يف الوجه.
عينان ساحرتان

قـد يكـون اآليالينر أرسع وسـيلة 
للحصـول عـىل عينـني جذابتـني. 
أرسـمي خطـاً بمحـاذاة األهداب 
العلويـة ومّديـه قليـًال أبعـد مـن 

الزاوية الخارجية للعني.
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إذا كنـت تفكر خـالل األيام املاضيـة يف كتابة 
رواية أو قصة قصرية أو يف رسم بعض اللوحات 
بألـوان الزيت، فابـدأ اليوم. ليس لديـك أي أعذار. 
لديـك العديد مـن املواهب، فلم ال تسـتغلها اليوم؟ 

من املمتع اليوم أن تجمع بني الكتابة والرسم.

زيارتك ألحد املتاحف اليـوم أو ملعرض من املعارض 
الفنيـة قـد تحـرك مشـاعرك وعواطفك. سـتخطف 
أنظـارك األشـياء الجميلـة التـي تراها يف هـذا املعرض أو 
املتحـف، وربما تفكر يف محاكاة بعـض األعمال الفنية أو 

تصميم عمل جديد من وحي خيالك!

هناك شخص ما يحاول أن يفرض رأيه عليك، ولكن 
عـىل الرغم من ذلك، قد تقبـل وجهة نظره ألنك تقدر 
مشاعره وحبه لك. فكر يف وجهات نظر اآلخرين فربما 
يكونون عىل صواب. كن عمليا وواقعيا حتى تسـتطيع 

التغلب عىل املشاكل التي تواجهك.

أحوالـك العاطفيـة متوتـرة نوعـا ما اليـوم فكن 
متيقظـا. أنـت تمر بفـرتة صعبـة جدا خـالل هذا 
األسـبوع بالتحديـد. تـزداد مطالب ورغبـات الحبيب 
وتشـعر أنـك تتحمل مـاال تطيـق. اليوم مناسـب جدا 
لتقيض بعض الوقت بمفـردك. اذهب للنادي أو مارس 

بعض التمارين الرياضية يف املنزل.

ال تقـم بكل أعمالك اليوم سـواء يف املنـزل أو يف املكتب 
دفعـة واحـدة. لديك بعـض املشـاكل االجتماعيـة التي 
تتطلب منك الحرص واالهتمـام. تهتم اليوم بحضور بعض 
االحتفـاالت أو النـدوات وتعترب هذا الحضور مـن أولوياتك. كل 
هـذه األمور واملهام سـتجعلك يف ضغط مسـتمر وربما تضطر 

لتناول بعض العقاقري املهدئة.

تشـعر أن األحمال والضغوط تتزايد بشكل مستمر. كن 
حريصا عـىل تنظيم وقتـك وجهدك فتفكريك املسـتمر يف 
كثـرة األعباء واملسـؤوليات ال يعد حال. اجتهـد واصرب حتى 
تخف هذه األعباء مع مرور الوقت. إذا شـعرت بعدم القدرة عىل 

الرتكيز، من األفضل أن ترتاح قليال حتى تستعيد نشاطك.

تواجـه اليـوم العديـد مـن املواقـف الصعبة 
وتناضل من أجل الوصول إىل هدفك. يطلب منك 
أحد األشـخاص اليـوم أن تروي له قصـة حياتك. 
كلماتك الرقيقة وخيالك الواسع سيجذبان اآلخرين 
إليك. اجعل كالمك مفيدا ومخترصا. خري الكالم ما 

قل ودل.

تشعر أنك نشيط ومتحمس ولديك قدر كبري من الطاقة، 
وبالتايل ستسـطيع القيام بأي يشء اليوم دون التفكري يف 
التعـب أو اإلرهاق. ال تخف من التغيـريات املهنية والعقبات 
التـي قـد تبدو كبـرية، فاليـوم أنت تمتلـك زمام مهـام جديدة 

وبإمكانك التحكم يف املشكالت بسهولة.

أنت شـخص متعطش للقـراءة واملعرفة دائما. ربما 
تقـرأ اليوم بعض الكتب التي تلهمك بفكرة ما تحولها 
إىل قصة قصرية. ربما تلتقي بأحد األشـخاص املولعني 
بالفن واملوسـيقى ويجعلك تسـتعيد رغبتك الشـديدة 
يف العـزف عىل البيانو. اهتم بهذه األمور جيدا وسـجل 

أفكارك.

حالتك النفسية مستقرة اليوم فتبدو متفائال 
ومتحمسـا خاصة يف فرتة الصباح. يدعمك من 
حولك ولكنك تعتمد عىل نفسـك بشـكل أكرب وتثق 
يف قدراتـك. قد يحدث اليوم أمر ما يجعلك تتمسـك 

ببعض وجهات نظرك الروحانية.
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السرطان
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يمكنك البدء يف أي مرشوعات جديدة ولكن بحذر، وتذكر 
أن معظـم املرشوعات ال تسـري بالضبط كما هو مخطط 
لهـا، فدائمـا ما توجد عقبـات جديدة تقابلـك يف الطريق. ال 
تشـتت نفسـك يف املرشوعات غري الهادفة، وإنما يجب أن تصرب 
وأن تعد اسـرتاتيجية للمرشوعات التي تقرر تبنيها، وسـتكون 

قريبا يف موقع يسمح لك باستعادة نجاحاتك السابقة.

1238 - توقيـع معاهدة لتسـليم مدينة بلنسـية ململكة أراجون 
املسيحية يف األندلس بعد حصار شديد للمدينة.

1538 - حـدوث معركة بروزة بالقرب من مينـاء بريفيزا غربي 
اليونـان، وانترص فيها األسـطول العثماني عـىل تحالف الرابطة 

املقدسة الصليبي الذي نظمه البابا بولس الثالث.
1567 - لويـس، أمـري كوندي يغزو قلعة مونسـو بـري بالقرب 
من مو من أجل إلقاء القبض عىل شـخص تشـارلز التاسع ملك 

فرنسا، يف إطار مفاجأة مو.
1939 – بدايـة الهجوم األملاني عىل الدول اإلسـكندنافية يف إطار 

الحرب العاملية الثانية.
1950 - انضمام إندونيسيا لألمم املتحدة.

1960 - انضمام كًال من مايل والسنغال لألمم املتحدة.
1961 - سـوريا تعلن انفصالها عـن الجمهورية العربية املتحدة 

إثر انقالب عسكري قاده عبد الكريم النحالوي.
1970 - محمد أنور السادات يتسلم رئاسة مرص بعد وفاة الرئيس 

جمال عبد النارص وذلك كونه يتوىل منصب نائب الرئيس.
1995 - توقيـع «اتفاقيـة طابـا» يف واشـنطن بـني الطرفـني 

الفلسطيني واإلرسائييل وذلك ضمن اتفاق إعالن املبادئ.
1999 - انتهاء غزو داغستان بنرص رويس.

2000 - بدايـة االنتفاضة الفلسـطينية الثانية بعـد دخول وزير 
الدفاع اإلرسائييل أرئيل شارون لحرم املسجد األقىص.

2015 - ظاهـرة خسـوف القمـر الدامي ُتشـاَهد يف أغلب أقطار 
أفريقيا وأوروبا وأمريكا وغرب آسيا.

2017 - املحكمـة العسـكريَّة الُلبنانيَّـة ُتصـدر ُحكًمـا باإلعدام 
عىل الشـيخ أحمد األسري الحسـيني، بعد إدانته ِبقضيَّة املُواجهة 
العسـكريَّة مع الجيش الُلبناني، وبسـجن املطرب السابق فضل 

شاكر ملدة 15 سنة.
2020 - عـدد الوفيـات املؤكـدة بجائحة كورونـا يتخّطى حاجز 
املليون حالة وفاة بعد إصابة 33 مليون شخص حول العالم، من 

بينهم 23 مليون حالة تماثلت للشفاء.
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ابيـه  عـن  ينقـل  رجـل 
يقول ذهبت مـع أبي قبل 
خمسـني سـنة اىل الحـج 
بصحبة قافلة من الجمال 
، وعندما تجاوزنا منطقة 
يقـال لها  عفيـف ، قال يل 
أبـي أنزلني مـن البعري يا 
ولـدي ألقـيض  حاجتـي ، 
فأنزلته مـن البعري وذهب 
ليقـيض حاجتـه، وقال يل 
أبـي ، اذهـب ياولـدي مع 
ألتحـق  وسـوف  القافلـة 
بكم عندمـا أكمل حاجتي  
وذهبت مع القافلة ، وبعد 
فرتة  نظرت خلفي وجدت 

القافلـة قد بعـدت كثريا عن أبي .. فرجعت جاريا عـىل قدمي، فحملت أبي 
عـىل كتفي ثم انطلقت اىل القافلة ، وأنا أميش أحسسـت برطوبة نزلت عىل 
وجهـي وتبني أنها دموع أبـي .. ونظرت اىل وجه أبي فوجدته يبكي ، فقلت 
له يا أبي يا أبي والله والله أنك أخف عىل كتفي من الريشة ، فقال األب ليس 
لهـذا بكيت يا ولدي ولكن بكيت ألنني يف هـذا املكان حملت  أبي عىل كتفي 

قبل ثالثني سنة عندما أراد أن يحج وانت األآ تحملني عىل كتفيك ياولدي.

ان فقدت مكان بذورك التي بذرتها يوما ما ، سيخربك املطر أين زرعتها..
من بـدأ بالعطية من غري طلـب وأكمل املعروف من غـري امتنان فقد أكمل 

االحسان..
اللهـم اجعلنـا ممن طـاب ذكرهم وحسـنت سـريتهم واسـتمر أجرهم يف 

حياتهم وبعد مماتهم.
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يمكـن اختبار تحليل بسـيط جـداً ان 
يساعد عىل تحديد الخطوات التي يجب 
القيام بها من اجل تغيري مجرى الحياة 
وتحسني املسـتقبل واملصري. ويف هذه 
الحالة يجب مثالً تحديد الشـكل الذي 
تتم رؤيته فور النظر إىل رسم يتضمن 
أشكاالً متداخلة او االختيار بني رسوم 
عدة. ويف اختبار تحليل الشخصية هذا 
يجب اختيار واحد من االشـكال الستة 
ملعرفـة النصيحة التي يجب التقيد بها 
من اجل تغيـري الحياة وتحويل املصري 

نحو االفضل.
طريقة اختبار لتغيري املصري 

تحليـل  باختبـار  القيـام  اجـل  مـن 
الشخصية هذا يجب النظر اىل االشكال 

الستة واختيار احدها.
١ .الخفاش

اذا تم اختيار الخفـاش فهذا يعني انه 
يجـب الحـرص عـىل الخـروج برفقة 
االصدقـاء والزمـالء واملقربني وقضاء 

املزيد مـن الوقـت برفقة االشـخاص 
املفضلـني. كمـا يجـب االبتعـاد قـدر 
االمكان عـن العزلة اضافة اىل رضورة 
اكتشـاف هواية يمكن ممارستها بني 
الحني واآلخر. ومن املهم إظهار الوفاء 
للذات وعدم املبالغة يف اظهار التضحية 
والتفانـي. كذلـك ينصـح بالتخيل عن 

الرغبة الدائمة يف تغيري املجتمع.   
٢. العنكبوت

تكشـف رؤيـة العنكبـوت انـه يجـب 
التحـيل بالصـرب وتعزيـز القـدرة عىل 
االنتظـار مـن اجـل تحقيـق النجـاح 
وخصوصاً عنـد اداء املهمات الصعبة. 
ومـن النصائـح التـي يجـب االلتـزام 
بها لتغيـري املصري ايضـًا التواصل مع 
اآلخريـن والتعـاون معهـم يف الحيـاة 
الشـخصية كمـا يف الحيـاة العمليـة. 
ومنها ايضاً اسـتثمار الطاقة من اجل 
القيام بأعمال مفيدة بعيداً عن اضاعة 

الوقت وعن الخالفات غري املفيدة.  

٣ . البومة
كل  يف  التفاصيـل  اىل  االنتبـاه  يجـب 
الخطـوات التـي يتـم القيـام بهـا يف 
مجاالت الحيـاة كافة. ومن الرضوري 
عـن  والبحـث  بالفضـول  التحـيل 
املعلومات املفيـدة. كذلك يجب اعتماد 
للتعامـل  والهـدوء طريقـة  الحكمـة 
مـع كل املواقف واالشـخاص من اجل 
اخذ القـرارات الصائبـة واالبتعاد عن 

االخطاء.  
٤. األفعى

يف اختبار الشخصية هذا يمكن ان يتم 
اختيـار االفعى. وهذا يعنـي انه يجب 
ايضـاً اتبـاع بعـض النصائـح املهمة 
التـي يمكنها ان تغـري املصري بطريقة 
ايجابيـة. ومنهـا توخـي الحـذر اثناء 
التعامل مع بعض االشـخاص الذين ال 
يمكن الثقة بهم. ومنهـا ايضاً التمتع 
بالشجاعة وعدم الرتدد عند اخذ بعض 
القـرارات والقيام بعـدد من الخطوات 

التي تم تأجيلها لسنوات.
٥ .القطة  

من ابـرز النصائح التـي يجب االلتزام 
بهـا يف هـذه الحالـة الحفـاظ عـىل 
الخضـوع  عـدم  مـع  االسـتقاللية 
ألي تأثـري خارجـي سـلبي عنـد اخذ 
القرارات الصائبة. كمـا يجب االبتعاد 
عـن االشـخاص الذين يبثـون االجواء 
توخـي  الـرضوري  ومـن  السـلبية. 
الواقعية اثناء النظر اىل الحياة من اجل 
عـدم االصابـة باالحباط يف حـال عدم 
تحقـق االمنيات. ومـن املمكن اللجوء 
اىل الخيال فقط من اجل اخذ قسط من 
الراحة واالبتعاد عن التفكري باالزمات 

واملصاعب والتحديات.
٦. االرنب

يتضمن اختبار تحليل الشـخصية هذا 
رسـماً لظل االرنـب. واذا تـم اختياره 
فهذا يدل عىل انه يمكن االلتزام ببعض 
النصائح سهلة التطبيق ان يساعد عىل 
تحقيق االنجـازات املميـزة يف الحياة. 
ولهذا يجب مثالً تقديم التشـجيع لكل 
مـن يحتاج اىل ذلك. ومن املهم الحرص 
عىل إظهار الفـرح بإنجازات اآلخرين. 
ويجب يف املقابل عدم االختباء واظهار 
الطاقات واملواهب املميزة وعدم الرتدد 
يف  واملشـاركة  االقرتاحـات  تقديـم  يف 
النشـاطات التي تسـاعد عىل الشعور 
اجـل  ومـن  واالسـرتخاء.   بالراحـة 
تحسـني ظـروف الحيـاة يجـب ايضاً 
االسـتماع اىل النصائح التـي يمكن ان 
يقدمها اآلخرون االكثر خربة واالعمق 
تجربـة يف الحياة بحسـب ما يكشـفه 

اختبار تحليل الشخصية هذا.

قـد يقرتح الحبيـب عليك اليـوم القيام برحلـة ما. قد 
تكـون هذه الرحلة إىل مكان ما كنت تتمنى رؤيته. قد ال 
تحبذ هذه الفكرة عىل الرغم من إلحاح الحبيب الشـديد. 
ال ترفـض هذا العـرض فمـن املتوقع أن تسـتمتع بهذه 

الرحلة.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

          ماينفع اسف والعمرميشي بســــــاع 
واني وياك تهنه وكلمن مبســـــــلك
مجنون اني ما ارهم اعيش ويــــاك

ومن جسمي ولك لو ردت اذبحــــلك
اشربك ماي عيني وتاكل من الروح
واذا حزنان اخلي جروحي ترگصلك

ماحسيت ابد بحساسي ماحســــــيت
رغم بيدي اجيب احساس واخـــذلك
وانته الدمعه ماتذرفهه جلل النــاس
وماتعرف عدوك ذاك من خــــــــلك

ضل بهذا حالك واني هم ابعــــــــيد
واحسن خل اعوفك وانت احسنـــلك



يستعد النجم، ماجد املهندس، لطرح أغنية 
موقع  عىل  عيوني»  «يا  بعنوان  جديدة 
هذه  يف  ويتعاون  «يوتيوب»،  الفيديوهات 
األغنية مع فريق عمل أغنيته التي طرحها 
نجاًحا  وحققت  «لندن»  بعنوان  مؤخرًا 
من  األغنية  إن  إذ  املشاهدات،  حيث  من 
وتوزيع  النارص  فهد  وألحان  برقان  كلمات 

سريوس.
مؤخرًا،  املهندس،  ماجد  النجم  وطرح 
موقع  عىل  «لندن»،  اسم  تحمل  أغنية 

مواقع  ومنصات  «يوتيوب»،  الفيديوهات 
املختلفة، واألغنية من  االجتماعي  التواصل 
كلمات برقان، وألحان فهد النارص، وتوزيع 

سريوس.
كليب  فيديو  املهندس  ماجد  الفنان  وطرح 
أغنية «يا كريم بالجفا»، مؤخرًا، من كلمات 
طالل،  املوسيقار  وألحان  مانع،  بن  سعيد 
خالد  عام  وإرشاف  عادل،  زيد  وتوزيع 
تم  وقد  املاروق،  سعيد  وإخراج  منذر،  أبو 

تصوير العمل يف دبي ملدة ثالثة أيام.

أغنية  املهندس  ماجد  مؤخرًا  طرح  كما 
فيصل  كلمات  من  واألغنية  «مسكني»، 
توزيع  طويحي،  محمد  وألحان  الشعالن، 
سريوس، ويف أول شهر أكتوبر، طرح أغنية 
جديدة تحمل اسم «حرام تروح»، وهي من 
كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، 
وتوزيع ميثم عالء الدين.. ويف الفيديو كليب 
الشهرية  العاملية  باملوديل  االستعانة  تمت 
إيرينا شايك وهي الصديقة السابقة لالعب 

الكرة الشهري كريستيانو رونالدو.

يتعاون «أهالً سمسم»، برنامج األطفال الحائز عىل جوائز والذي يقدمه 
 (Sesame Street) «مبتكرو «إفتح يا سمسم» وبرامج «سسمي سرتيت

حول العالم، مع النجمة العربية ريا أبي راشد يف حلقة خاصة.
الهدف التعليمي األسايس ملوسم «أهالً سمسم» الحايل هو تعزيز قدرات 
يعترب  الذي  األمر  خيالهم،  تجنيد  خالل  من  املشكالت  حل  عىل  األطفال 
االجتماعي  ولرفاههم  التكيف،  عىل  األطفال  قدرة  يف  حيوياً  عنرصاً 
والعاطفي.. وإن ظهور أبي راشد كضيفة خاصة يف الحلقة األخرية من 
املوسم ُيشدد عىل أهمية الخيال لألطفال فيما هم يتعاملون مع العقبات 

اليومية.
وبدورها علّقت رّيا أبي راشد عىل تعاونها مع «أهالً سمسم» قائلًة: «كان 
يل  تعنيه  ملا  فقط  ليس  خاص،  بشكل  مميزاً  سمسم  أهالً  حلقة  تصوير 
شخصيات الربنامج، ولكن أيضاً بسبب الحماس الشديد الذي غمر ابنتي عندما 
علمت باألمر. إىل ذلك، فإن األجواء الرائعة يف موقع التصوير أضفت عىل اليوم 

خصوصية أكثر.»
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عن  للحديث  مبكرا  الوقت  يزال  ال 
«أبل»:  رشكة  لهواتف  املقبل  اإلصدار 
ترسبت  فقد  ذلك  ومع   ،«١٥ «آيفون 
هذا  هواتف  من  واحد  اسم  عن  أنباء 

اإلصدار.
الذي  سبتمرب  شهر  يف  نزال  ال  ونحن 
رشكة  أجهزة  إصدار  مطلعه  شهد 
الجديدة،  العمالقة  األمريكية  «أبل» 
من  وغريها   «١٤ «آيفون  قبيل  من 

األجهزة.
فريج»  «ذا  موقع  ذكر  ذلك،  ومع 
«آيفون  سلسلة  أن  التقني  اإلخباري 
«آيفون  هاتف  إصدار  ستشهد   «١٥

١٥ ألرتا».
للنسخة  بديال  سيكون  أنه  وأضاف 

املعروفة بـ»آيفون برو ماكس».
وليس من الواضح ما هو السبب وراء 
تعليق  يصدر  لم  فيما  التغيري،  هذا 
وكلمة  بشأنه،  «أبل»  من  رسمي 

«ألرتا» تعني ببساطة «الفائق».
التقني   «soyacincau» موقع  وقال 
جانب  من  املقرتح  الجديد  االسم  إن 
منافسهم  من  مستوحى  «أبل» 

«سامسونغ».

هذه  تأكدت  حال  يف  أنه  وأضاف 
تقوم  عمليا  «أبل»  فإن  املعلومات، 
منافستها  عن  االسم  بـ»نسخ» 
الكورية الجنوبية.وقد يثري األمر لبسا 
وربما نزاعا مع رشكة «سامسونغ» 
التي تستعمل اسم «ألرتا»،  املنافسة، 
هذا  تحمل  صنعتها  هواتف  فثمة 
 ٢٢ أس  «غالكيس  قبيل  من  االسم 
بني  فرق  يوجد  ال  ألرتا».وعمليا 
و»الربوماكس»،  العادي  «اآليفون» 
إال يف صفات مواصفات محدودة مثل 
البطارية. وحجم  الشاشة  مساحة 
«برو  اسم  استخدام  يف  «أبل»  وبدأت 
«آيفون  حزمة  إصدار  مع  ماكس» 
توسعت  عندما   ،٢٠١٩ عام  يف   «١١
نسخ  إصدار  يف  العمالقة  الرشكة 
متعددة يف الطراز السنوي.والتغيريات 
تقترص  ال   «١٥ «آيفون  يف  املرتقبة 
عىل االسم فحسب، إذ ستكون هناك 
الصحفي  بحسب  أكرب»،  «تغيريات 
مارك  التقنية  الشؤون  يف  املتخصص 
الهاتف  إن  غورمان  غورمان.وقال 
منفذ  إضافة  سيتضمن  الجديد 

«USB-C» إىل الهاتف الجديد.

ابتكر العلماء قناعا للوجه يمكنه اكتشاف فريوسات الجهاز التنفيس الشائعة، 
بما يف ذلك اإلنفلونزا وفريوس كورونا، يف الهواء يف القطرات أو الرذاذ، يف غضون 
بضع دقائق.ويمكن للقناع شديد الحساسية، الذي تم تقديمه يف ١٩ سبتمرب يف 
مجلة Matter، تنبيه مرتديه عرب الهاتف يف غضون ١٠ دقائق إذا كانت مسببات 
األمراض املستهدفة موجودة يف الهواء املحيط.وتنترش أمراض الجهاز التنفيس 
من خالل الرذاذ املتطاير يف الهواء الذي يطلقه املصاب عند التحدث أو السعال 
أو العطس.ويمكن للجزيئات الصغرية غري املرئية أن تظل معلقة يف الهواء لفرتة 
من  كبرية  مجموعة  يف  التنفس  طريق  عن  باألمراض  الناس  ويصاب  طويلة، 
الجزيئات أثناء تربصها بهم.واخترب فريق من العلماء يف الصني القناع يف غرفة 

مغلقة عن طريق رش سائل يحتوي عىل بروتينات فريوسية عىل قناع الوجه.
واستجاب املستشعر لـ ٠٫٣ ميكرولرت فقط من السائل. وهذا ما يمثل ما بني 
أقل  وحتى  واحدة  عطسة  تنتجها  التي  السائل  كمية  من  أقل  مرة  و٥٦٠   ٧٠
األبتمرات  عىل  املستشعر  الكالم.ويحتوي  أو  السعال  عن  الناتجة  الكمية  من 
تحديد  يمكنها  التي  االصطناعية  الجزيئات  من  نوع  وهو   ،(aptamers)
األبتامريات  باستخدام  نموذجهم  األمراضواختربوا  مسببات  يف  الربوتينات 
الطيور. وإنفلونزا  الخنازير  وإنفلونزا  التعرف عىل «كوفيد-١٩»  يمكنها  التي 
وبمجرد أن ترتبط األبتامرات بربوتينات الفريوس يف الهواء، قامت أداة تسمى 

البوابات األيونية بتنبيه مرتديها إىل مسببات األمراض عرب  الرتانزستور ذو 
هواتفهم.

األمريكية  التكنولوجيا  رشكة  تطور 
أدوات  بالتفورمس  ميتا  العمالقة 
تطبيق  مستخدم  تساعد  جديدة 
لها  اململوك  االجتماعي  التواصل 
غري  املحتوى  حظر  يف  إنستجرام 
حسبما  املناسب  غري  أو  فيه  املرغوب 

نقلت البيان اإلماراتية.
القول  ميتا  باسم  متحدث  عن  وذكر 
إن األدوات الجديدة التي يتم تطويرها 
تساعد املستخدمني يف حماية أنفسهم 
من الرسائل غري املرغوبة، مثل الصور 
«هذه  املتحدث  العارية.وأضاف 
ميتا  لرشكة  تسمح  ال  التكنولوجيا 
برؤية الرسائل الخاصة بأي مستخدم، 
وال تبادلها مع أي شخص آخر... نحن 
للتأكد  الخرباء  مع  وثيق  بشكل  نعمل 
الجديدة  الخصائص  هذه  أن  من 
ستحافظ عىل خصوصية املستخدمني، 
وتتيح لهم السيطرة عىل الرسائل التي 
أدوات  بعض  وتشبه  يستقبلونها». 
التحكم الجديدة التي يعتزم إنستغرام 
املعروفة  الحالية  الخاصية  توفريها، 

املخفية»  «الكلمات  باسم 
أدوات  توفري  إىل  باإلضافة 
من  الجهاز  عىل  الحماية 
خالل تقنية التشفري الطريف 
التي تمنع وصول أي طرف 
املستخدم.  رسائل  إىل  آخر 
وتستهدف األدوات الجديدة 

للمستخدم  يمكن  التي 
وقف  أو  تشغيلها  اختيار 

املحتوى  منع  هو  تشغيلها، 
املستخدم  إىل  الوصول  الضار من 
ميتا  تطوير  يأتي  األساس..  من 
بعد  الجديدة  األدوات  لهذه 
دوالر  مليون   ٤٠٠ تغريمها 
يف  البيانات  حماية  جهاز  من 
يف  بالفشل  التهامها  أيرلندا  
عىل  األطفال  بيانات  حماية 
العديد  جانب  إىل  إنستغرام،  
من القضايا  املقامة ضدها يف 
الواليات املتحدة، بسبب إساءة 
األطفال عىل  بيانات  استخدام 
منصتي فيسبوك وإنستجرام.
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نفسها  األحزاب  تعاود  باملبكرة،  انتخابات وصفت  إجراء  من  شهرا   ١١ بعد 
التي فازت والتي خرست والتي انسحبت، الحديث عن انتخابات أخرى ومبكرة 
أيضا.. لم يقف األمر عند هذا الحد، فبسبب عدم القدرة عىل تشكيل حكومة 
أغلبية من قبل طرف قرر أن يذهب اىل األغلبية بعد ١٩ عاما من تداول السلطة 
توافقيا بسبب فخ الثلث املعطل قررت كل األحزاب والقوى باستثناء الطرف 
املنسحب وبعد ١٩ عاما عىل إدارتها الدولة تشكيل ائتالف جديد اسمه ائتالف 
توضيحا.  تحتاج  التي  بالداوركيسة  أشبه  العملية  تبدو  أال  الدولة»..  «إدارة 
واملؤرخني  والحامضني  والدارسني  للباحثني  إنما  للمواطن  ليس  التوضيح 
من  نوعني  لدينا  فألن  توضيح  اىل  املواطن  يحتاج  ال  ملاذا  أما  و»املرتخني». 
والشخصيات  واألحزاب  القوى  وصف  حسب  كريم  مواطن  املواطنني.. 
طاملا  بالعرشة..  والبصم  النعم  جمهور  وهذا  املكونات،  كل  من  والزعامات 
الزعيم سالم فهذا املواطن الذي يخرج من عام ٢٠٠٥ اىل اليوم ينتخب ونسبته 
يف أقىص حاالتها ٢٥٪ سالم. مع أن هذا املواطن نفسه الذي منح صفة الكريم 
أمام كل  التي يرسدها  الخدمات  قلة  باكيا من  الفضائيات شاكيا  اىل  يخرج 
باملاء  وينتهي  بالكهرباء  يبدأ  مرة  التأخري..  أو  التقديم  بعض  مع  فضائية 
ومرة يبدأ باملاء وينتهي بالتعيني وهكذا دون كلل وال ملل.. مع ذلك حني يقال 
له اخرج متظاهرا يخرج متظاهرا، اخرج اىل االنتخابات حتى لو كل أسبوعني 

يخرج منتخبا بل يبالغ يف «تغميس» إصبعه بالحرب البنفسجي. 
املواطن اآلخر غري الكريم هو املواطن الذي ال عالقة له إن رشقت أو غربت. 
أم  القوم  لم تحصل. تظاهر  أم  انتخابات  أصال «السالفة مو يمه».. صارت 
تغلق.. وهذا  أو  لم تقطع  أم  الجسور  وأغلقت  الطرق  يتظاهروا. قطعت  لم 
التغيري..  يريد  ولكنه  يشء  أي  يف  يشارك  ال   ..٪٧٠ من  أكثر  نسبته  املواطن 
ربما املتغري املهم عىل صعيد املشاركة من عدمها هي انتفاضة ترشين عام 
تأسيس  أول  «نريد وطن» وهو  املعادلة عرب شعار  تغيري  أرادت  التي   ٢٠١٩
املآخذ بشأن  التظاهرات، وبرغم  لتلك  الذي حصل  لكن  لبناء دولة..  صحيح 
ما كان ينبغي أن يكون عليه مسارها، فإنها قدمت تضحيات كبرية جدا دون 
أن تكون مخرجاتها بحجم تضحياتها. ومع كل ما يمكن قوله بشأن تباين 
املواقف بني من يريد دولة وأي دولة وبني من ال يفرق بني الدولة والحكومة، 
فإن التخبط سيد املوقف بسبب عدم القدرة عىل الفرز وبسبب رسوخ عقدة 
العراق،  النقطة تحديدا، فإن  لها.. عىل صعيد هذه  الدولة دون فهم واضح 
الكيفية  حول  قائما  الجدل  اليزال  لكن  القرن،  تعدى  دولته  عمر  أن  وبرغم 
التي بنيت عليها الدولة العراقية منذ العرشينات عند أول التأسيس اىل اليوم 
مرورا بالتأسيس الثاني عام ٢٠٠٣.. ومع أن حنا بطاطو بحث كل التفاصيل 
املتعلقة باإلشكالية التي مثلتها الدولة العراقية وعالقاتها باملكونات العرقية 
والدينية واملذهبية التي يتكون منها العراق شعبا وجغرافية والتي يطلق عليها 
تحببا وبدون مضمون فعيل «شدة الورد»، فإنها التزال قائمة بسبب إشكالية 
املواطنة.. فالدولة العراقية بنسختيها الربيطانية (١٩٢١ـ ١٩٥٨) واألمريكية 
وبسبب  عابرة..  مواطنة  هوية  ترسيخ  من  تتمكن  لم  اليوم)  اىل  ـ   ٢٠٠٣)
هوية  أساس  عىل  الدولة  بناء  بآليات  يتعلق  ما  كل  عىل  القفز  تم  فقد  ذلك 
املواطنة باتجاه إقامة حكومات مكوناتية فشلت يف تحقيق الحد األدنى من 
طموح املواطن العراقي. فاملواطن العراقي هو شيعي وسني وكردي ومسلم 
ومسيحي وتركماني وأزيدي وصابئي يفخر بتكويناته ومكوناته لكنه يصبح 
وفرص  والكهرباء  املاء  اىل  بالحاجة  األمر  يتعلق  حني  وللعظم  فقط  عراقيا 
إشكالية  ذاتها  بحد  وهذه  العامة..  والخدمات  الحكومية  والوظيفة  العمل 
الدولة والحكومة..  بنسبة معيارية واحدة بني  التعامل  الصعوبة  تجعل من 
العراقيون يريدون دولة تمنح لهم كل ما يريدون مثل ما تقدمه أي دولة يف 
العالم.. لكنهم يف مقابل ذلك ويحصل هذا بالتماهي مع األحزاب التي تقود 
(الدولة) التي التزال مفرتضة يريدون حكومة من ٢٢ وزيرا فيها ١٢ وزيرا 
التقسيم  هذا  املكونات..  لباقي  وحصص  لألكراد  و٣  سنة  وزراء  و٦  شيعيا 
الدولة  املسبق للمناصب واملواقع أدى اىل تغليب فكرة الحكومة وقوتها عىل 
كمفهوم وواقع.. ال أعرف إن كانت األحزاب التي فكرت اليوم بإنشاء ائتالف 
تسمية  مجرد  هو  أم  االتجاه  بهذا  رؤية  يمثل  الدولة»  «إدارة  مسمى  تحت 

تضاف اىل سجل هذه األحزاب الحافلة بالتسميات.. خالية الدسم.
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من  الزاهد،  هنا  الفنانة،  انتهت 
فيلم  يف  مشاهدها  كل  تصوير 
يجمعها  الذي  إكس»  «مسرت 
يصور  فيما  فهمي،  أحمد  بزوجها 
من  األخرية  املشاهد  األبطال  باقى 
بتصوير  ارتباطهما  قبل  العمل 
املقبلة،  الفرتة  خالل  أخرى  أعمال 
لتصوير  الزاهد  هنا  تستعد  فيما 
وأنا  «سيب  الجديد  مسلسلها 
أسيب» يف لبنان خالل األيام املقبلة.

الجديد  مسلسلها  تصوير  لبدء 
«سيب وأنا أسيب» - اسم مؤقت - 
املقبلة،  الفرتة  خالل  تغيريه  مقرر 
العمل  عىل  القائمون  حدد  حيث 

موعًدا  الجاري  سبتمرب   ٢٠ يوم 
العمل  مشاهد  أول  تصوير  لبدء 
رنا  تأليف  ١٠ حلقات  املكون من 
إحسان  وائل  وإخراج  الريش  أبو 
ويشارك يف بطولته أحمد السعدني 
وأنا  الرسول.«سيب  عبد  وعارفة 

أسيب» مكون من ١٠ حلقات ومن 
يف  ويشارك  احسان،  وائل  إخراج 
بطولته أحمد السعدني، عارفة عبد 
الفنانني،  من  آخر  وعدد  الرسول 
الثانية  املطلقة  البطولة  ويسجل 
حيث  الدراما،  يف  الزاهد  هنا  لـ 
العام  األوىل  املطلقة  البطولة  كانت 
املايض خالل مسلسل «حلوة الدنيا 

سكر» من ٤٠ حلقة وإخراج خالد 
الحكايات  عىل  ويعتمد  الحلفاوى، 

من  حكاية  كل  املتصلة،  املنفصلة 
٥ حلقات.

مع  ضيفة  صربي،  ياسمني  املرصية،  الفنانة  حلت 
برنامج  يف  يونس  إسعاد  واإلعالمية  الفنانة 

السعادة» حيث كشفت عن تصالحها  «صاحبة 
مع نفسها وأخطائها، مؤكدة أن األخالق هي 
أساس كل يشء جيد يف الحياة.وأضافت: «أنا 
لو  نفيس،  عىل  أضحك  بعرف  اليل  الناس  من 
يف حاجة بتضحك عملتها اضحك عىل نفيس 
كإني من برا، ما باخدش األمور عىل صدري 

كنت  مشاهد  يف  يعني  متأزمة،  قاعدة  وأبقى 
أشوفها لنفيس أقول يا نهار أسود وساعات أقلب 

ومشوفهاش، كارثة كارثة، وأكلم نفيس دي وراها 
أنا عارفة  بتكرسي مجاديفك».وتابعت»  أنك  ثقة مش 

طريقي،  مسلسل  يف  عملته  اليل  زي  إيه،  جوايا 
أمثل  ملا  طبيعتي  دي  هي  البدايات  يف  كنت 
بطبيعتي، ملا الورق بيبقى حلو، ملا املخرج 
يبقى حلو، ملا الكاتب يبقى حلو، ملا تبقي 
متناغمة مع زمايلك، أنا عشان عارفة 
نفيس». عىل  أضحك  أعرف  جوايا  اليل 
يشار إىل أن أخر أعمال ياسمني صربي 
كان مسلسل «فرصة تانية» يف رمضان 
٢٠٢٠، وهو من تأليف مصطفى جمال 
هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشري، 
إخراج مرقس عادل، وشاركها البطولة أحمد 

مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي.

سمرية  الديفا  عادت  ضخم،  غنائي  بحفل 
ختام  بحفل  باملغرب  لجمهورها  سعيد 
الذي  الحفل  وهو  الرباط  مهرجان 
ألف   ٢٠٠ يقارب   ما  حرضه 
القيايس  الرقم  لتحقق  شخص 

بالحفالت هذا املوسم.
قبل حفلها الغنائي الضخم عىل 
السوييس  منصة  مرسح  خشبة 
سمرية  كشفت  الرباط،  مدينة  يف 
بلدها  يف  بوجودها  سعادتها  عن 
وجو  بالدفء  به  تشعر  والذي  املغرب 

العائلة وتسرتجع ذكريات طفولتها.
بلدها  إبن  مع  يجمعها  دويتو  تقديم  إمكانية  عن  وبسؤالها 
تمانع  ال  أنها  وأكدت  زواجه،  وتهنئة عىل  مباركة  له رسالة  سعد ملجرد، وجهت 

دويتو  تقديم  الساحة يف  عىل  متواجدة  دامت  فما  يجمعهما؛ 
 ، ئية لغنا هناك فرص كثرية أمامها ملشاريع غنائية ا

مختلفة.
املقبلة  الفرتة  خالل  أنها  أكدت  كما 
تنتمي  أغنيات  إختيار  عىل  سرتكز 
أحبها  التي  الرأي  أغاني  لنوعية 
إمكانية  عن  جمهورها.وبسؤالها 
عودتها مجدداً لإلستقرار بأرض 
املغرب، أجابت سمرية انها منذ 
مستقرة  وهي   ١٩٩٠ عام 
عائلتها  حيث  مرص  يف 
تشعر  ولم  وأصدقاؤها، 
أبداً،  بالغربة  فيها 
تفكر  لم  كانت  وإن 
بالفرتة  القرار  يف هذا 
ذكرت  لكنها  الحالية، 
أنه ال بد من العودة إىل 

أرض الوطن يوًما ما.

النجمة  أغنيات  أحدث  ستوديوز  ستايلز  اليف  رشكة  طرحت 
تعاون  ثاني  يف  انا»  «مجنونك  أغنية  تسكت،  ابتسام  املغربية، 
شهرين.وصدرت  قبل  صدرت  التي  «مبارشة»  أغنية  بعد  بينهما 
الفيديو كليب حرصياً عرب قناة  أنا» عىل طريقة  أغنية «مجنونك 
وتم  ازويات  عماد  املخرج  توقيع  وحمل  ستوديوز،  ستايلز  اليف 
إطاللة  من  بأكثر  تسكت  ابتسام  املغرب.وظهرت  يف  تصويره 
مختلفة ومنوعة، ومن بني تلك اإلطالالت ظهورها بفستان الزفاف 
انا».وجاءت أغنية «مجنونك  بأغنية «مجنونك  حيث بدت عروساً 
املغربية  الفنانة  والحان  كلمات  وحملت  املغربية،  باللهجة  انا» 

أمرية زهري وتوزيع رشيد محمد عيل.
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