
بغداد/ الزوراء:
وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
امس األربعـاء، القوى األمنيـة بمتابعة 
مرتكبـي جريمـة القصـف الصاروخي 
للمنطقة الخـرضاء، فيما اكد ان الوضع 
األمنـي الحـايل يمّثـل انعكاسـاً للوضع 
السـيايس، دعـا رئيـس مجلـس النواب 
”وثيقـة  تبنـي  اىل  الحلبـويس،  محمـد 
بغـداد“ اليجاد مخـرج سـيايس لالزمة 
الراهنة.وقـال املكتـب اإلعالمـي لرئيس 
مجلس الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

ان ”رئيـس مجلس الـوزراء القائد العام 
الكاظمي  املسـلحة مصطفـى  للقـوات 
وجـه القوى األمنيـة بمتابعـة مرتكبي 
جريمـة القصـف الصاروخـي للمنطقة 
الخـرضاء وإلقاء القبـض عليهم“.وأكد 
الكاظمي بحسـب البيـان عىل ”رضورة 
التزام القوى األمنية بواجباتها يف حماية 
العامـة  واألمـالك  الدولـة،  مؤسسـات 
السـلميني“،  واملتظاهريـن  والخاصـة، 
داعيا ”املتظاهرين إىل االلتزام بالسلمية.

بغداد/ الزوراء:
ردت املحكمـة االتحاديـة العليـا، امس 
األربعـاء، الطعـن املقـدم بعـدم صحة 
اسـتقالة نواب الكتلـة الصدرية.وقالت 

مصادر قضائية: ”إن املحكمة االتحادية 
ردت الطعن املقدم بعدم صحة استقالة 
نواب الكتلة الصدرية لعدم توفر املصلحة 

العامة لدى املدعيني“.

الرياض/ متابعة الزوراء:
صـدرت أوامر ملكيـة بإعادة تشـكيل 
مجلس الوزراء السـعودي برئاسـة ويل 
العهد األمري محمد بن سـلمان، وكذلك 
تعيـني األمـري خالد بـن سـلمان وزيراً 
للدفاع.وجـاء يف نـص األوامـر امللكية: 
”يكـون صاحب السـمو امللكـي األمري 
محمـد بـن سـلمان بـن عبدالعزيز آل 

سعود ويل العهد رئيساً ملجلس الوزراء؛ 
اسـتثناًء مـن حكم املـادة (السادسـة 
األسـايس  النظـام  مـن  والخمسـني) 
للحكـم، ومـن األحـكام ذوات الصلـة 
الواردة يف نظـام مجلس الوزراء“.وورد 
يف النـص أن جلسـات مجلـس الوزراء 
التي سـيحرضها امللك سلمان ستكون 

برئاسته.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحـة، امـس األربعاء، 
شـمول الفئـات مـن 5 سـنوات فأكثر 
بلقاح كورونا، فيما أشـارت إىل السماح 
بمنح الجرعة الرابعة من اللقاح لجميع 
الفئات.وقالـت الـوزارة يف كتـاب عمـم 
لجميع دوائر الصحة يف العراق واىل وزارة 
الصحة يف اقليم كردستان، اطلعت عليه 
”الزوراء“: إن ”وزيـر الصحة وافق عىل 
توصيـات اللجنـة العلمية االستشـارية 

للربنامج املوسع للتحصني املتضمنة ما 
ييل:

1. شمول الفئة العمرية (5 سنوات 12- 
سنة) بالتلقيح بلقاحات كوفيد19-.

2. أخذ الجرعة الرابعة (املعززة الثانية) 
مـن لقـاح فايـزر – بايونتـك مـن قبل 
مجاميـع االختطـار واختياريـاً لبقيـة 
الفئـات عىل أن تكون بعد سـتة اشـهر 
 مـن آخـر جرعـة لقـاح مـن لقاحـات 

كوفيد- 19.

الضفة الغربية/ متابعة الزوراء:
قتلـت قـوات االحتـالل اإلرسائيلية 3 
مسـلحني فلسطينيني، امس األربعاء، 
يف مدينـة جنـني وهـي محـور حملة 
مداهمـات مسـتمرة منذ 6 أشـهر يف 
الضفـة الغربيـة يف أعقـاب سلسـلة 
مـن الهجمـات يف شـوارع إرسائيـل.
وقال الناطق الرسـمي باسم الرئاسة 

إن  أبـو ردينـة:  نبيـل  الفلسـطينية، 
”االحتالل اإلرسائييل ما زال يسـتخف 
الفلسـطيني،  شـعبنا  أبنـاء  بحيـاة 
عـرب  واالسـتقرار  باألمـن  ويعبـث 
مواصلتـه لسياسـة التصعيـد، حيث 
ذهـب ضحيـة عدوانـه يف جنني حتى 
مـن  والعـرشات  شـهداء  ثالثـة  اآلن 
أبو ردينـة: ”هذا  الجرحى“.وأضـاف 

التصعيد اإلرسائييل الخطري لن يعطي 
رشعيـة أو أمنا واسـتقرارا إلرسائيل، 
سـواء يف األماكن املقدسـة اإلسالمية 
واملسـيحية أو يف جنـني او غريها من 
املحتلة“.ووفق  الفلسـطينية  األرايض 
الرشطـة اإلرسائيليـة فـإن املداهمـة 
فلسـطينيني  اسـتهدفت  جنـني  يف 
اثنـني يشـتبه يف تنفيذهمـا هجمات.

وأوضحـت أنهمـا فتحا النـار وفجرا 
عبـوة ناسـفة عندما اقرتبـت القوات 
الخاصة من املكان وأصيبا بالرصاص.

وحسبما نقلت ”رويرتز“ عن مسعفني 
فلسـطينيني، فإن 40 شخصا أصيبوا 
حركـة  املواجهات.وأشـارت  هـذه  يف 
فلسـطينية، ينضـوي تحـت لوائهـا 
نشـطاء مـن فصائل مختلفـة، إىل أن 

أحد املسـلحني القتىل كان يعمل أيضا 
يف األجهـزة األمنيـة التابعة للسـلطة 
الفلسـطينية، بينما القتيل الثاني هو 
شـقيق فلسـطيني قتل 3 أشـخاص 
بالرصاص يف تل أبيـب يف أبريل ضمن 
سلسـلة هجمـات يف الشـوارع داخل 
إرسائيـل أدت إىل مداهمـات مكثفة يف 

الضفة الغربية.

الزوراء/ حسني فالح: 
كشـفت وزارة الزراعـة عـن تفاصيـل خططهـا 
الزراعيـة يف ظـل االزمة املائيـة، وفيما حذرت من 
هـالك الثروة الحيوانية وهجـرة الفالح من الريف 
اىل املدينة، اوضحـت ان الخزين املائي تناقص عن 
العام املايض بنسبة ٦٠ باملئة.وقال املتحدث باسم 

الـوزارة، حميـد النايـف، يف حديث لـ»الـزوراء»: 
ان املتغـريات املناخية واالنحباس الحـراري ألقى 
بظاللـه عىل اجواء العراق تدريجيا منذ عام ٢٠٢١ 
، حيث كانت سـنوات جافة. مبينا: ان املياه بدأت 
تتناقـص يف ظل عـدم وجود اتفاقية تسـوية مع 
دول الجـوار وخصوصـا الجانب الرتكـي باعتبار 

ان ٧٠ باملئة من امليـاه تأتي من تركيا و١٠ باملئة 
من ايـران و٢٠ باملئة تأتي مـن االمطار.واضاف: 
ان العـام املـايض تـم تقليـص الخطـة الزراعية 
بحدود ٥٠ باملئة. الفتـا اىل: ان وزارة املوارد املائية 
تقول ان الخزين االسـرتاتيجي املائي تناقص عن 
العام املايض بنسـبة ٦٠ باملئة ما يعني ان الخطة 

الزراعيـة ايضـا سـتتناقص، وهذا مـؤرش خطري 
وغـري مجٍد  للمزارعـني والفالحني.واشـار اىل: ان 
الفالح عندما ال يبحث عن مصادر اروائية سـيغري 
مصادر عيشه، وبالتايل هذا خطر عىل الهجرة من 

الريف اىل املدينة.

الكويت/ الزوراء:
يتوجـه الناخبـون الكويتيـون، اليـوم 
الخميـس، إىل مراكز االقـرتاع النتخاب 
أعضـاء مجلـس النـواب يف دورته ١٨، 
وذلك بعد مرور شهرين عىل حل الربملان 
بمرسوم أمريي.ويتنافس يف االنتخابات 
عـىل ٥٠ مقعدا تمثل ٥ دوائر انتخابية، 

٣١٣ مرشـحا، مـن بينهـم ٢٢ امـرأة.
وأفيـد بـأن عـدد الناخبـني املقيدين يف 
الدوائر االنتخابيـة الخاصة بانتخابات 
مجلـس األمـة بلـغ ٩٢٠ ٧٩٥ ناخبـا، 
بحسب الصحيفة الرسـمية الكويتية، 
ويبلـغ عدد الذكور منهـم١٠٧ ٣٨٨، يف 
حـني أن عـدد اإلنـاث ٨١٣ ٤٠٧.وكان 

اليف السـبيعي، وكيل قطـاع الصحافة 
والنـرش واملطبوعات بالتكليف يف وزارة 
اإلعالم الكويتيـة، قد أعلن أن ما يعرف 
بيـوم الصمت االنتخابي يصادف يومي 
األربعـاء والخميس، ٢٨ و٢٩ سـبتمرب 
الجاري، مشـريا إن «الصمت االنتخابي 
يحظر خاللـه «عـرض أي إحصائيات 

الرأي للمراكز املرخصة  واسـتطالعات 
وذلك حفاظا عىل عدم اإلخالل بالعملية 
االنتخابيـة عىل أن يتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونيـة بحـق املخالفـني».إىل ذلـك، 
أصدرت املحكمة الدسـتورية الكويتية 
يـوم الثالثاء قـرارا قىض «بعـدم قبول 
الطعـن املبارش عـىل قانـون االنتخاب 

ورفض طلـب وقف انتخابـات مجلس 
األمـة املقدم مـن عدد مـن املحامني». 
بـأن «غرفـة  السـياق  وأفيـد يف هـذا 
املشـورة يف املحكمة الدستورية قضت 
بعدم قبول الطعن بمرسـومي البطاقة 

املدنية وضم املناطق.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
أصـدرت السـفارة األمريكيـة يف موسـكو إنـذاًرا 
أمنًيـا خالل الليل حثت فيـه املواطنني األمريكيني 
عىل مغادرة روسـيا فوًرا نظـرا ألنه ال تزال هناك 
خيـارات ملغـادرة البالد.وتأتـي حالـة التأهب يف 
أعقـاب أمـر الرئيس الـرويس، فالديمـري بوتني، 
بتعبئـة جزئية للرجال الـروس للقتال يف حربه يف 
أوكرانيا.وجـاء يف التحذيـر: ”قـد ترفض روسـيا 
االعرتاف بمزدوجـي الجنسـية، وتمنع وصولهم 
إىل املسـاعدة يف القنصليـات األمريكيـة، وتمنـع 
مغادرتهم روسـيا، وقـد تقوم بتجنيـد مزدوجي 
الجنسـية للخدمة العسـكرية“. وأضاف التحذير 

”اعتقلت السلطات الروسـية مواطنني أمريكيني 
شاركوا يف مظاهرات“.وحذرت السفارة األمريكية 
باستمرار من السفر إىل روسيا، ومغادرة البالد عىل 
الفور.وحث تنبيه السـفارة املواطنني األمريكيني 
عىل ”تجنـب جميـع االحتجاجات السياسـية أو 
االجتماعيـة، وعـدم تصويـر أفراد األمـن يف هذه 
األحداث“، مشريًا إىل أن ”الحق يف التجمع السلمي 
وحرية التعبـري غري مضمونني يف روسـيا“.وقال 
التحذيـر إن السـفارة ”لديهـا قيـود صارمة عىل 
املواطنـني األمريكيـني،  قدرتهـا عـىل مسـاعدة 
وقد تصبـح الظروف، بما يف ذلك خيـارات النقل، 

محدودة بشكل مفاجئ“.

بغداد/ الزوراء:
أدانت وزارة الخارجية، امس األربعاء، االسـتهداف 
املدفعّي والصاروخّي من قبل الجانب اإليراني ملناطق 
يف كردستان، وفيما أشارت إىل أنها سرتتكن لكلِّ ما 
ة،  يكفل عدم تكرار ذلك بأعىل املواقف الدبلوماسـيَّ
اسـتدعت سـفري طهران وسـلمته رسـالة شديدة 
اللهجة.وذكـرت الوزارة، يف بيـان تلقته ”الزوراء“: 
أنهـا ”ُتديُن وبأشـدِّ العبارات االسـتهداف املدفعّي 
والصاروخـّي مـن قبل الجانـب اإليرانـي، متزامناً 

ة تحمُل مواد  مع اسـتعمال عرشيـن طائرة مسـريَّ
ـرة، طالَت أربـع مناطق يف إقليم كردسـتان  متفجِّ
العـراق، وأوقعـت أعـداداً من القتـىل والجرحى، يف 
تطّوٍر خطر يهدُد أمن العراق وسـيادته، ويضاِعف 
آثـار الخـوف والُرعب عـىل اآلمننَي مـن املدنيني“.

وأضـاف، أن ”هذه األعمـال االسـتفزازيَّة، أُحادية 
ُد املشـهد األمنـّي وُتلقي بظاللها عىل  الجانب، ُتَعقِّ

املنطقة ولن تساهم إّال باملزيد من التوتر“.
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بغداد/ الزوراء:
صوت مجلس النواب، عـىل تجديد الثقة 
برئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
وفيما انتخـب النائب محسـن املندالوي 
نائب اول لرئيـس الربملان، تظاهر املئات 
يف سـاحة التحرير وسـط بغـداد تنديدا 
بانعقاد الجلسـة وسـط اجراءات امنية 
مشـددة، يف حـني أعلنـت خليـة االعالم 
االمنـي اصابـة ضابـط و3 مـن املراتب 
بقصـف صاروخـي اسـتهدف املنطقـة 
الخـرضاء ، بينما كانت اعـداد املصابني 
قرب املنطقة الخرضاء مع شديد األسف 
٤ ضابط و١١٨ منتسباً، فيما اصيب ١١ 

مدنياً ايضا .
وافتتـح اعمـال الجلسـة رقـم 4 الدورة 
االنتخابية الخامسـة للسـنة الترشيعية 
الثانـي،  الترشيعـي  الفصـل  األوىل مـن 
نائـب رئيـس مجلـس النواب شـاخوان 
عبدالله.وتضمـن جـدول اعمال جلسـة 
التصويت عىل اسـتقالة رئيـس املجلس 
محمد الحلبويس وانتخاب النائب األول.و 
تنافـس ثالثـة مرشـحني عـىل منصـب 
النائب األول لرئيس الربملان وهم: (النائب 
محسـن املندالوي، والنائب يارس هاشم 
الحسـيني، والنائـب باسـم الخشـان).

وذكرت الدائرة اإلعالميـة ملجلس النواب 
يف بيان تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”املجلس، 
صـوت عىل تجديد الثقـة برئيس مجلس 
النـواب محمـد الحلبويس“.وأضافت، أن 
”العـدد الكيل للمصوتني بلغ 235 نائباً“، 
مشـرية اىل أن ”املوافقني عىل االسـتقالة 

13 نائباً فقط والرافضني لالستقالة 222 
نائباً“.واشـارت اىل أن ”مجلـس النـواب 
انتخـب النائب محسـن املنـدالوي نائباً 
أوال لرئيـس املجلـس“، مبينـة أن ”عدد 
املصوتـني للمندالوي بلـغ 203 اصوات، 
اما عدد املصوتني للنائب يارس الحسيني 
فبلغ 7 اصوات، فيما حصل النائب باسم 
الخشـان عـىل 17 صوتاً“.وأضافـت، أن 
”عـدد االوراق الباطلـة بلـغ 13 صوتاً“.

يف غضـون ذلـك، تظاهـر انصـار التيار 
الصدري يف سـاحة التحرير وقرب جرس 
الجمهورية وسـط بغداد تنديدا بانعقاد 
النواب.وقـال مراسـل  جلسـة مجلـس 
”الزوراء“: ان اعداد كبرية من متظاهري 
التيـار الصـدري خرجوا امس يف سـاحة 
التحرير وسـط بغـداد رافعني شـعارات 
االصـالح ورافضـني محـاوالت تشـكيل 
السياسـية. الحكومة وفـق املحاصصة 

كما شهدت العاصمة بغداد انتشارا امنيا 
مكثفا وقطع لبعض الطرق بالتزامن مع 
انعقاد جلسـة مجلس النواب.يف غضون 
ذلـك أعلنـت خلية االعـالم االمني اصابة 
ضابط و3 من املراتب بقصف صاروخي 
استهدف املنطقة الخرضاء وسط بغداد.

وذكرت الخليـة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
انه ”يف السـاعة 15:30 تعرضت املنطقة 
الخرضاء ببغـداد اىل قصف بثالث قذائف 

سـقطت األوىل امام مبنى مجلس النواب 
العراقـي واألخرى قرب دار الضيافة، أما 
القذيفة الثالثة فسـقطت قرب سـيطرة 
القدس، ممـا ادى اىل إصابـة ضابط و3 
مـن املراتـب بجـروح مختلفـة وأرضار 
بعدد من العجالت واحـد املباني“.ويأتي 
القصف بعد انعقاد جلسة مجلس النواب 
للتصويـت عـىل عـدم اسـتقالة رئيـس 
الحلبويس.كما  النـواب محمـد  مجلـس 

كشـف خلية اإلعالم األمني، عن حصيلة 
جديـدة للمصابني بأحداث امس االربعاء 
قرب املنطقـة الخرضاء يف بغداد.وذكرت 
الخليـة يف بيـان، إنـه ”نتيجـة لالعمال 
املؤسـفة واالحتكاك الذي وقع، امس، يف 
العاصمة بغداد بني املتظاهرين والقوات 
األمنيـة، فقـد كانت اعـداد املصابني مع 
شـديد األسـف ٤ ضابط و١١٨ منتسباً، 
فيمـا اصيـب ١١ مدنيـاً أيضاً“.ودعـت 

الخلية الجميع اىل ”االلتزام بالتوجيهات 
الصادرة عـن األجهزة األمنيـة املختصة 
لكـون هـذه اإلصابات وقعت يف أجسـاد 
العراقيـني وهـم ابنـاء البلـد الواحـد“.
وشـهدت بغداد، امـس األربعاء، محاولة 
متظاهريـن عبـور جـرس الجمهوريـة 
باتجـاه املنطقـة الخـرضاء اثنـاء عقد 
مجلس النواب جلسة له، قبل أن تتعرض 

املنطقة لقصف بقذائف الهاون.
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بغداد/ الزوراء:
حالة  األربعاء،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً 
الجمعة.وذكرت  غد  من  بدءاً  الحرارة  درجات  يف 
اليوم  «طقس  أن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الهيئة 
الخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة 
لليوم السابق يف عموم البالد».وأضافت أن «طقس 
يوم غد الجمعة سيكون صحواً ، أما درجات الحرارة  
االقسام  يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  فسرتتفع 
الوسطى والجنوبية، يف حني ستكون مقاربة لليوم 

السابق يف القسم الشمايل من البالد».
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس األربعاء، يف البورصة 
بورصة  إن  مصدر  كردستان.وقال  إقليم  عاصمة  أربيل  ويف  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسية 
الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلتا صباح امس ١٤٧٤٥٠ دينارا عراقيا مقابل ١٠٠ 
دوالر أمريكي، فيما كانت اسعار البورصة ليوم الثالثاء ١٤٧٦٥٠ دينارا عراقيا مقابل ١٠٠ 
باألسواق  الصريفة  محال  يف  انخفضت  والرشاء  البيع  اسعار  أن  إىل  امريكي.وأشار  دوالر 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما 
اربيل عاصمة  يف  امريكي.أما  دوالر   ١٠٠ لكل  عراقي  دينار   ١٤٧٠٠٠ الرشاء  أسعار  بلغت 
اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٧٦٠٠ 

دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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بغداد/ الزوراء:
وجه رئيس الوزراء مصطفـى الكاظمي، امس 
األربعاء، القوى األمنية بمتابعة مرتكبي جريمة 
القصـف الصاروخي للمنطقـة الخرضاء، فيما 
اكـد ان الوضـع األمني الحـايل يمّثل انعكاسـاً 
للوضع السـيايس، دعـا رئيس مجلـس النواب 
محمد الحلبويس، اىل تبني «وثيقة بغداد» اليجاد 

مخرج سيايس لالزمة الراهنة.
وقـال املكتـب اإلعالمي لرئيس مجلـس الوزراء 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: ان «رئيـس مجلس 
الوزراء القائد العام للقوات املسـلحة مصطفى 
الكاظمي وجـه القوى األمنية بمتابعة مرتكبي 
جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخرضاء 

وإلقاء القبض عليهم».
وأكـد الكاظمـي بحسـب البيان عـىل «رضورة 
التـزام القـوى األمنيـة بواجباتهـا يف حمايـة 
مؤسسـات الدولة، واألمالك العامـة والخاصة، 
واملتظاهرين السلميني»، داعيا «املتظاهرين إىل 
االلتزام بالسـلمية، وبتوجيهـات القوى األمنية 

حول أماكن التظاهر».
وتابع ان «الوضع األمني الحايل يمّثل انعكاسـًا 
للوضع السـيايس»، مجدداً الدعوة «للحوار بني 
كل القوى املتصدية للشـأن السـيايس؛ للخروج 
من األزمـة الحالية، ودعم الدولة ومؤسسـاتها 

للقيـام بمهامهـا، وتجنيـب املواطنـني تبعات 
الرصاعـات السياسـية، والحفـاظ عـىل األمن، 

ورفض أي مساس بالسلم االجتماعي».
وشدد «عىل رضورة استمرار التعاون والتنسيق 

بني السلطات».
يف غضون ذلك، دعا رئيس مجلس النواب محمد 
الحلبويس، القـوى السياسـية إىل الجلوس عىل 

طاولة واحدة إليجاد مخرج لألزمة. 
وذكر مكتبه اإلعالمـي يف بيان تلقته «الزوراء»: 
أن «الحلبويس أكد خالل جلسـة مجلس النواب 
رضورة إيجـاد حل ووجوب الحـرص كمجلس 
النـواب أن يكون ممثال لجميع أبناء الشـعب»، 
داعيـا القوى السياسـية للجلوس عـىل طاولة 
واحدة اليجاد مخرج سيايس للبلد عىل املستوى 
التنفيذي والقضائـي والتأكيد عىل العمل لجمع 

الفرقاء السياسيني.
وأضاف البيان أن «الحلبويس شـدد عىل رضورة 
أن يكـون هنـاك حـل سـيايس شـامل يتحّمل 
الجميع فيه مسـؤولياته ومـا يلقى عىل عاتقه 
أمـام الشـعب، ألننـا نسـتهل جلسـاتنا بكلمة 
«باسـم الشـعب» ولذلك يجب أن يكون املجلس 

ممثال لكل أبناء الشعب».
وتابـع إن «الحلبـويس وجـه اللجـان النيابيـة 
باستئناف عملها والعمل عىل استضافة الوزراء 

يف حكومـة ترصيـف االعمـال واملعنـني فيهـا 
ومتابعـة مراحـل تطبيق قانون االمـن الغذائي 
والقوانـني االخـرى، وتقديـم تقريرهـا وتحمل 
املسـؤولية امام الشـعب وإعادة الدور الرقابي 

للمجلس».
وزاد البيـان أن «رئيـس مجلس النـواب دعا إىل 
عـت صورتها  تبنـي (وثيقـة بغداد) التـي تقطَّ
وعانى أهلها اليوم بسبب جلسة مجلس النواب 
وبسـبب نشـاط سـيايس كان يجـب أن يكون 

طبيعيا».
وأشـار الحلبـويس وفقـاً للبيـان إىل أن «بغـداد 
تسـتحق أن ُتكتـب باسـمها وثيقـة سياسـية 
تكون بمثابة حل شـامل لألزمة يف العراق، لذلك 
أدعو مخلصا قـادة القوى السياسـية وزعماء 
البلـد إىل الجلوس حول طاولة حـوار يف مجلس 
النواب وسـنكون جميعا مسـاندين يف السلطة 
الترشيعية بحضور الرئاسات ومجلس القضاء 
األعـىل واملحكمة االتحادية إليجـاد مخرج للبلد 
وإعادة تبني الجميع ملسؤولياته أمام املواطنني، 
وسـيكون هذا األمـر عىل عاتق رئيـس املجلس 
ونوابـه وبمسـاندة السـيدات والسـادة النواب 
للتحـرك عىل كل القوى السياسـية إلبـراز دور 
بغداد وأهلها مرة أخـرى؛ ألنها تحتاج إىل ورقة 

جادة يف هذا الوقت».

الزوراء/ حسني فالح: 
عـن  الزراعـة  وزارة  كشـفت 
تفاصيـل خططهـا الزراعية يف 
ظل االزمة املائية، وفيما حذرت 
الحيوانيـة  الثـروة  مـن هـالك 
وهجـرة الفـالح مـن الريف اىل 
الخزيـن  ان  املدينـة، اوضحـت 
املائي تناقـص عن العام املايض 

بنسبة ٦٠ باملئة.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، 
حديـث  يف  النايـف،  حميـد 
املتغـريات  ان  لـ»الـزوراء»: 
الحراري  واالنحبـاس  املناخيـة 
ألقى بظالله عـىل اجواء العراق 
تدريجيـا منذ عام ٢٠٢١ ، حيث 
كانـت سـنوات جافـة. مبينـا: 
ان امليـاه بـدأت تتناقص يف ظل 
عدم وجود اتفاقية تسـوية مع 
دول الجـوار وخصوصا الجانب 
الرتكي باعتبار ان ٧٠ باملئة من 
املياه تأتي من تركيا و١٠ باملئة 

من ايـران و٢٠ باملئـة تأتي من 
االمطار.

واضـاف: ان العـام املـايض تم 
تقليص الخطة الزراعية بحدود 
ان وزارة  اىل:  باملئـة. الفتـا   ٥٠
املـوارد املائية تقـول ان الخزين 
تناقص عن  املائي  االسرتاتيجي 
العـام املايض بنسـبة ٦٠ باملئة 
مـا يعنـي ان الخطـة الزراعية 
ايضـا سـتتناقص، وهذا مؤرش 
خطـري وغـري مجـٍد  للمزارعني 

والفالحني.
عندمـا  الفـالح  ان  اىل:  واشـار 
ال يبحـث عـن مصـادر اروائية 
سـيغري مصادر عيشه، وبالتايل 
هـذا خطـر عـىل الهجـرة مـن 
الريـف اىل املدينة ، فضال عن ان 
الثـروة الحيوانية اليـوم تعاني 
من هـالكات كثـرية نتيجة قلة 
االيـرادات املائية وقلـة االمطار 
والغطـاء النباتـي وقلة االعالف 

وهذه مؤرشات ايضا خطرية.
وتابـع: نحـن كـوزارة ال يمكن 
دون  واحـد  دونـم  زراعـة  لنـا 
موافقة املوارد املائية، وباملقابل 
لم نقـف مكتويف االيـدي، حيث 
اعددنا خطة زراعية تقدر  بـ ٣ 
ماليني دونم عرب الزراعة باالبار 
االرتوازية واملياه الجوفية، كذلك 
اسـتخدام املرشـات املحوريـة، 
وهذا جـزء من املعالجـات التي 
من خاللهـا نحافظ عىل كميات 
املنتجة وزيادتها خالل  الحنطة 
هـذا املوسـم، كمـا ان الـوزارة 
اعـدت كل الخطـط الالزمة من 
بـذور واسـمدة جاهـزة، فضال 
عن انها شجعت جميع اصحاب 
املرشـات الذي لديهم مرشات يف 
املناطق املروية ولم يحصلوا عىل 
الخطة بـأن يتحلوا اىل الصحراء 
واعطائهـم ميـاه جوفيـة من 
ان  لهـم  يمكـن  االبـار  خـالل 

يزرعـوا ويزيدوا من املسـاحات 
املزروعة.

ولفت اىل: ان وزارة املوارد املائية 
اليوم لم تدخر جهدا يف التواصل 
وكذلـك  الرتكـي  الجانـب  مـع 
مع الدول املتشـاطئة كسـوريا 
وتركيا، إال انه لـم تصل بيانات 
حقيقيـة او اتفاقات حول ملف 

املياه الذي يعد ملف: سياديا.
 مؤكـدا: لدينـا وسـائل ضغـط 
اسـتخدامها  يمكـن  متعـددة 
كامليـزان التجاري مـع الجانب 
الرتكي الذي يقـدر بـ ٢٠ مليار 
دوالر سـنويا، يمكن استخدامه 
مسـتحقاتنا  عـىل  للحصـول 
املائيـة، اضافـة اىل انـه يجـب 
دعم النظـام االروائـي العراقي 
وتأهيله، وهو ما يمكن ان يزيد 
من نسبة املياه بنسبة ٤٠ باملئة 
إذا ما تم تأهيل النظام االروائي 

املتهالك.
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 اعالن للمرة االولى

 )تجهيز منظومة مانعة صواعق( 
     و ذوي نـــاءات المؤهليــــــي العطــوة مقدمــ) بدعاز  ـــة وخدمات الغــعبئة لتـــركة العامــالش /ط ــــوزارة النفر (ـــــــــيس

مائة و  ) ١٥١,٧٤٥,٤٠٠,( اــمقداره ةــــة تخمينيــــوبكلف )تجهيز منظومـة مانــعة صواعــق(هم ـم عطاءاتـــرة لتقديـالخب
مناشئ المثبتة في القسم لل  هارالغيعراقي رديناواحد و خمسون مليون وسبعمائة وخمسة واربعون الف و اربعمائة 

 :ما يأتيمع مالحظة  لتشغيليةاالموازنة اب ــمن حس  السادس
ول على معلومات اضافية االتصال (الشركة العامة لتعبئة على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحص .١

 . ام االسبوعــجميع اي.   pd.taji@gfc.oil.gov.iqعن طريق البريد االلكتروني ) وخدمات الغاز
 )ة, مالية, فنية(قانوني مطابق لما موجود في الوثيقة القياسية  متطلبات التاهيل المطلوبة : .٢
نسخة مصورة مع  من الشركةصادر ئق العطاء بعد تقديم طلب تحريريابامكان مقدمي العطاء المهتمين شراء وث .٣

الى  مع نسخة من هوية االحوال المدنية للمخول وتخويل بأسم المخول بالمراجعة هوية غرفة تجارة نافذةمن 
الف  مائة وخمسون )١٥٠ , ٠٠٠ة (ــــالعطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغ ورقة بيانات العنوان المحدد في 

 .غير قابلة للرد حصرآ دين نقدا اوعلى شكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدينارعراقي فقط 
 حد المساهمين فيا بأسم الشركة او مديرها المفوض اومن مبلغ الكلفة التخمينية  % ٣البالغة تقديم تأمينات أولية  .٤

    ثالثمائة  و الف وخمسمائة واثنان وخمسون  اربعة ماليين) ٤,٥٥٢,٣٦٢بموجب عقد شراكة  بمبلغ (الشركة 
الغير على شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد قط عراقي فدينار و اثنان وستون

من يوم  ٢٨بعد  همن البنك المركزي وحسب نشرة البنك المركزية ومعتمد من وزارة النفط وان تكون التأمينات نافذ
 نفاذ العطاء .

بغداد/ التاجي / مقابل مديرية الغاز/الشركة العامة لتعبئة وخدمات  اءات الى العنوان األتي (ــم العطـــم تسليــــيت .٥
، العطاءات المتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح )٢٠٢٢/  ١٠/  ٣١ الغلق ( ومــيل الساعة الواحدةشرطة التاجي) 

في ) في الزمان العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان األتي(مقر الشركة
واليسمح بتقديم العطاءات ألكترونيا ويتم تقديم العطاء بالدينار )  ٢٠٢٢/    ١١ /   ١    (اليوم التالي للغلق 

 العراقي  .
اذا صــادف يــوم غلق المنـاقصــة عطلــة رسميــة يكــون مـوعــد الغلق يـوم الــدوام الرسمي الـذي يلي يوم  .٦

 العطلة
العامة شركــــة الفي مقر  من يوم الغلق اعالهقبل سبعة ايام يعقد مؤتمر فني لالجابة على االستفسارات الفنية  .٧

واعالمنا في حال حضوركم المؤتمر الفني ليتسنى لنا اعداد كادر متقدم  الغــاز / التاجي / بغدادوخدمات تعبئـــــة ل
 من مهندسين مختصين في المواصفة الفنية للمناقصة لالجابة على االستفسارات الفنية

 اقصة في أي مرحلة من مراحلهـــــــا وقبل االحالة وعدم اجراء المفاضلةللدائرة الحق في الغاء المن .٨
 ذلك . وحسب مقتضيات المصلحة العامة وال يحق للمشتركين في المناقصة المطالبـــة بأي تعويض جراء

 يوم من  تاريخ غلق المناقصة . ١٢٠مــدة نفـــاذيـــة العطـــاء   .٩
 زام الشركة بما منصوص في الوثيقة القياسية بكافة اقسامهايتم استبعاد العطاء في حالة عدم الت .١٠
 عدم ارفاقة ضمن الوثائق المطلوب في الوثيقة القياسية سيتم استبعاد العطاءوفي حالة يتم ملئ القسم الرابع  .١١
 يتحمــــل مــن تـرســـو عليـــــه المنـــاقصـه اجــــور النشـــر واالعــــــالن.  ١٢

 ) وموقع www.oil.gov.iqوزارة النفط ( طالع على وثائق القياسية للمناقصة عن طريق موقعباالمكان اال. ٣١
 )www.gfc.gov.iqالغاز (  وخدمات  تعبئةل العامة  شركةال

افة الشروط المذكورة في الوثائق القياسية وتثبيت ذلك في عطاءاتهم الموافقة على ك ءعلى مقدمي العطاءات ابدا. ١٤
 المتقدمة

        % من الكلفة التخمينية على ان تكون الشركة المقدمة مصنعة رئيسية  ٢٠قبول العطاءات التي يقل مبلغها عن   -١٥       
 او وكيل حصري او موزع معتمد . 

 طاءات . . الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ الع١٦ 
 انمار علي حسين                                                                                                  

 المـــدير العــــام                                                                                                   
 رئيس مجلس االدارة                                                                                                   
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بغداد/ الزوراء:
امـس  الخارجيـة،  أدانـت وزارة 
املدفعـّي  االسـتهداف  األربعـاء، 
والصاروخـّي مـن قبـل الجانب 
اإليرانـي ملناطـق يف كردسـتان، 
وفيما أشـارت إىل أنها سـرتتكن 
لـكلِّ مـا يكفل عـدم تكـرار ذلك 
الدبلوماسـيَّة،  املواقـف  بأعـىل 
استدعت سـفري طهران وسلمته 

رسالة شديدة اللهجة.
وذكـرت الـوزارة، يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: أنهـا ”ُتديُن وبأشـدِّ 
املدفعـّي  االسـتهداف  العبـارات 
والصاروخـّي مـن قبـل الجانب 
اإليرانـي، متزامناً مع اسـتعمال 
ة تحمُل  عرشيـن طائـرة مسـريَّ
أربـع  طالَـت  ـرة،  متفجِّ مـواد 
كردسـتان  إقليـم  يف  مناطـق 
العراق، وأوقعت أعداداً من القتىل 
والجرحـى، يف تطـّوٍر خطر يهدُد 
أمن العراق وسـيادته، ويضاِعف 
آثار الخـوف والُرعب عىل اآلمننَي 

من املدنيني“.
األعمـال  ”هـذه  أن  وأضـاف، 
االسـتفزازيَّة، أُحاديـة الجانـب، 
وُتلقـي  األمنـّي  املشـهد  ـُد  ُتَعقِّ
بظاللها عىل املنطقة ولن تساهم 

إّال باملزيد من التوتر“.
وأكـدت أنهـا ”تتابـُع مـن كثب 
تطّورات القصف املتتابع، وُتَجدُِّد 
رفض حكومة العراق ألي منطٍق 
التحديـات  ملواجهـة  عسـكريٍّ 

األمنيَّة“.

وأشـارت إىل أنها ”سـرتتكن لكلِّ 
ما يكفل عدم تكـرار ذلك وبأعىل 

املواقف الدبلوماسيَّة“.
كما أعلنـت وزارة الخارجية انها 
ستسـتدعي السـفري اإليرانـي يف 
بغداد لتسـلميه مذكـرة احتجاج 
شـديدة اللهجـة جـراء القصـف 
املسـتمر عـىل مناطـق يف إقليـم 

كردستان.
وقال املتحدث باسم الوزارة، احمد 
الصحاف، يف ترصيح صحفي: انه 
”سيتم إستدعاء السفري اإليراني 
يف بغداد بشـكل عاجل لتسـلميه 
مذكـرة احتجاج شـديدة اللهجة 
جرّاء عمليات القصف املسـتمرة 

عىل مناطق يف إقليم كردستان“.
الخارجيـة  وزارة  وأدانـت 
االستهداف املدفعّي والصاروخّي 
مـن قبل الجانب اإليراني ملناطق 
يف كردسـتان، فيمـا أشـارت إىل 
أنهـا سـرتتكن لـكلِّ مـا يكفل 
عدم تكـرار ذلك بأعـىل املواقف 

الدبلوماسيَّة.
وزارة  أعلنـت  ذلـك،  غضـون  يف 
كردسـتان  إقليـم  يف  الصحـة 
9 أشـخاص وإصابة  استشـهاد 
32 آخرين جراء القصف اإليراني 

ملناطق يف اإلقليم.
وقال وزير الصحة يف كردسـتان، 
سامان الربزنجي، يف ترصيح لعدد 
من وسـائل االعـالم إن ”القصف 
اإليرانـي ملناطق يف اإلقليم أسـفر 
و32  شـهداء   9 سـقوط  عـن 

جريحاً“.
واضاف إنه ”تمـت تهئية جميع 
مستشفيات كردستان الستقبال 

جرحى القصف االيراني“.
من جهتهـا، أدانت حكومة إقليم 
كردستان القصف اإليراني ملواقع 
داخل اإلقليم، فيما طالبت بإنهاء 

االعتداءات املتكررة.
وذكـر بيان لحكومة كردسـتان، 
تلقته ”الزوراء“: أنه ”ندين بشدة 
خرق سيادة إقليم كردستان وشن 
قصـف بالصواريخ عـىل مقرات 
للمعارضـة من قبـل الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية“.
وأضـاف البيـان أن ”تكـرار هذه 
يكـون  أرضنـا  عـىل  الهجمـات 
املواطـن ضحيـة لهـا“، مطالبـاً 

بـ“إنهاء هذه االعتداءات“.
من جانبهـا، شـددت بعثة األمم 
املتحدة ملساعدة العراق ”يونامي“ 
عىل وجـوب أن تتوقف الهجمات 

اإليرانية عىل اإلقليم فوراً.
وذكرت البعثة يف بيان أن ”حكومة 
إقليم كردستان ترفض فكرة أنه 
يمكن معاملتها عىل أنها ”الفناء 
الخلفـي“ للمنطقة، حيث ينتهك 
الجـريان بشـكل روتينـي، ودون 

عقاب، سيادتها“.
”الدبلوماسـية  أن  وأضافـت 
لـه  طائـش  عمـل  الصاروخيـة 
عواقب وخيمة“، مشددة بالقول: 
”يجب أن تتوقـف هذه الهجمات 

عىل الفور“.

الكويت/ الزوراء:
الكويتيـون،  الناخبـون  يتوجـه 
اليوم الخميس، إىل مراكز االقرتاع 
النتخـاب أعضاء مجلـس النواب 
يف دورتـه 18، وذلـك بعـد مـرور 
شهرين عىل حل الربملان بمرسوم 

أمريي.
ويتنافـس يف االنتخابـات عىل 50 
مقعـدا تمثـل 5 دوائـر انتخابية، 
 22 بينهـم  مـن  مرشـحا،   313

امرأة.
وأفيد بأن عـدد الناخبني املقيدين 
الخاصـة  االنتخابيـة  الدوائـر  يف 
بانتخابات مجلس األمة بلغ 920 
795 ناخبـا، بحسـب الصحيفـة 
الرسـمية الكويتيـة، ويبلـغ عدد 
الذكور منهم107 388، يف حني أن 

عدد اإلناث 813 407.
وكان اليف السـبيعي، وكيـل قطاع 
الصحافـة والنـرش واملطبوعـات 
اإلعـالم  وزارة  يف  بالتكليـف 
الكويتيـة، قـد أعلـن أن ما يعرف 
بيوم الصمـت االنتخابي يصادف 
 28 والخميـس،  األربعـاء  يومـي 
مشـريا  الجـاري،  سـبتمرب  و29 

االنتخابـي يحظـر  ”الصمـت  إن 
إحصائيـات  أي  ”عـرض  خاللـه 
للمراكـز  الـرأي  واسـتطالعات 
املرخصـة وذلك حفاظـا عىل عدم 
االنتخابية عىل  بالعمليـة  اإلخالل 
أن يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحق املخالفني“.
املحكمـة  أصـدرت  ذلـك،  إىل 
الدسـتورية الكويتية يوم الثالثاء 
قرارا قـىض ”بعدم قبـول الطعن 
االنتخـاب  قانـون  عـىل  املبـارش 
ورفـض طلـب وقـف انتخابـات 
مجلـس األمة املقـدم من عدد من 

املحامني“.
وأفيـد يف هذا السـياق بأن ”غرفة 
الدسـتورية  املحكمة  املشـورة يف 
الطعـن  قبـول  بعـدم  قضـت 
املدنيـة  البطاقـة  بمرسـومي 
الطلب  املناطـق، ورفضـت  وضم 
املسـتعجل بوقـف االنتخابـات“، 
الفتة إىل أن انتخابات مجلس األمة 
ستجرى يوم الخميس املقبل، كما 
كان محددا يف قرار مجلس الوزراء 
أغسـطس  يف  الصـادر  الكويتـي 

املايض.

يشـار إىل أن ويل العهـد الكويتي، 
ونائب أمري البالد، الشـيخ مشعل 
األحمد الجابر الصبـاح، قد أعلن، 
يف يونيو املايض، حل مجلس األمة 
والدعوة إىل انتخابات عامة، وذلك 
يف خضـم  أزمة سياسـية يف البالد 
بني الحكومة والسلطة الترشيعية 
املتمثلـة يف مجلس األمة الكويتي، 
الحكومـة  تقديـم  إىل  أدى  مـا 

استقالتها يف أكثر من مناسبة.
ويحظـى مجلس األمـة الكويتي، 
الذي كان تأسـس يف عـام 1963، 
بسـلطة تخوله اسـتجواب رئيس 
وكذلـك  وأعضائهـا  الحكومـة 
التصويـت عـىل حجـب الثقة عن 
تعـرض  كان  فيمـا  الحكومـة، 
املجلس عىل مدى ست عقود للحل 

10 مرات.
وذكـر تقريـر لوكالـة الصحافـة 
يـوم  انتخابـات  أن  الفرنسـية 
الخميس تشارك فيها ”شخصيات 
سياسـية  وتيـارات  معارضـة 
قاطعت االقـرتاع منذ عقد مّتهمة 
السـلطات التنفيذية بالتأثري عىل 

عمل الربملان“.

املنامة / الزوراء:
بدعـوة من عاهل البحريـن، امللك حمد بن عيىس آل 
خليفة، سـيزور شيخ األزهر رئيس مجلس حكماء 
املسـلمني، أحمـد الطيـب، البحريـن مطلع ترشين 
الثاني/ نوفمرب املقبل، كما يزورها البابا فرنسيس 
بابـا الفاتيـكان ضمن فعاليـات ملتقـى البحرين 

للحوار.
وسـيتوجه اإلمـام األكرب أحمـد الطيـب إىل مملكة 
البحريـن، يف الثالـث من ترشيـن الثانـي/ نوفمرب 

املقبل، يف زيارة رسمية للبالد تستمر عدة أيام.

ومـن املقـرر أن يشـارك شـيخ األزهـر يف فعاليات 
ملتقى البحريـن للحوار، الذي ينعقـد تحت عنوان 
”حوار الرشق والغرب من أجل التعايش اإلنساني“ 
برعايـة وحضـور ملـك البحرين، ومشـاركة البابا 
فرنسـيس، بابا الكنيسـة الكاثوليكيـة، وعدد من 

رموز وقادة األديان.
وتعقد مملكـة البحرين هذا امللتقـى بالرشاكة مع 
مجلس حكماء املسلمني يف الفرتة من 3 إىل 4 ترشين 
الثانـي /نوفمرب، بحضور أكثر من 200 شـخصية 

دينية حول العالم، يمثلون األديان واملذاهب كافة.
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ذي قار/الزوراء:

تسـتمر املخاوف يوما بعد آخر لدى 

سـكان املناطـق االهواريـة يف ثالث 

محافظـات جنوبيـة وهـي ذي قار 

بفعـل  والبـرصة، وذلـك  وميسـان 

انخفاض مناسـيب امليـاه التي تعد 

قوام الحياة هناك.

وبلغـت نسـبة الجفـاف يف اهـوار 

ميسـان وذي قـار والبـرصة ارقام 

اىل هجـرة جماعيـة  ادت  مرتفعـة 

للسـكان وزيادة ملحوظة يف نسـبة 

هـالك الجامـوس ونفـوق كميـات 

كبرية من االسماك.

الشـأن  يف  وناشـطون  مختصـون 

البيئي، يؤكدون ان ما يحدث لالهوار 

السياسـات  نتـاج  هـو  العراقيـة 

الخاطئـة التـي تتبعهـا الحكومـة 

املركزيـة وعجزهـا عـن ادارة ملف 

املياه طوال السنوات املاضية.

احمـد  البيئـي  الناشـط  ويقـول 

شـاكر ان «نسـبة الجفاف يف اهوار 

محافظتي ميسـان وذي قار وصلت 

اىل نحـو ٩٠٪، واتـيل تعترب االسـوء 

طوال العرشين سنة املاضية».

واضاف ان « اسـتمرار الجفاف ادى 

اىل هجـرة السـكان املحليـني نحـو 

مصبـات املياه وحافـات االنهر من 

اجـل انقـاذ ما تبقـى مـن ثروتهم 

الحيوانيـة التي تعترب مصدر رزقهم 

الوحيد».

واشـار اىل ان «الحكومتـني املحليـة 

واملركزيـة لـم تتعامل مع مسـتوى 

الخطر الذي تعرض له سكان املناطق 

يف االهوار، حيـث لم توفر اعالف وال 

مساعدات للحد من االزمة».

بدوره يقول االستشـاري يف منظمة 

طبيعة العراق جاسـم األسـدي، ان 

«مسـاحة اإلغمـار يف أهـوار جنوب 

العـراق ال تتجاوز ٨ باملائة من أصل 

مساحة ٥٥٦٠ كم٢ «.

ويضيـف االسـدي ان «وزارة املوارد 

املائيـة تتحمـل املسـؤولية املبارشة 

عما يحدث لألهـوار وأنه كان عليها 

أن تلتـزم بتوفـري الحـد األدنـى من 

امليـاه إلدامـة النظـام اإليكولوجي 

لهذه املسطحات».

واشـار إىل أن «هور الحمـار الغربي 

يف محافظـة ذي قـار أصبـح عبارة 

عن حطام بيئي ويخلو من السكان 

املحليني».

وُيصنـف العـراق، بـني دول العالـم 

الخمسـة األكثر عرضة لتغري املناخ 

والتصحـر عـىل الرغـم مـن وجـود 

نهري دجلة والفرات.

اعالن
اقتـىض  قاسـم)  نـوري  (انتصـار  الرشيكـة  اىل 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجف 
وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عـىل قيام رشيكك 
(لطيفـة عبدالزهـرة عـواد) بالبنـاء عـىل حصته 
املشـاعة يف القطعة املرقمة (٣/٥١٠٧٦) املقاطعة 
(٤ حي النداء) حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش 
يومـا داخل العراق وشـهر واحد خـارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق                                        رقم االضبارة: ٢٨/خ/٢٠٢٢
وزارة العدل                                             التاريخ: ٢٠٢٢/٩/٢٧ 

دائرة التنفيذ       
مديرية تنفيذ املشخاب

اعالن
تبيـُع مديريـة تنفيذ املشـخاب العقار تسلسـل ١م١٧ الواقع يف املشـخاب 
العائد للمدين (        ) املحجوز لقاء طلب الدائن (       ) البالغ      دينار. فعىل 
الراغـب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم 

التايل  والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل 
عماد بجاي الحمداني

املواصفات:
١- موقعه ورقمه : املشخاب 

٢- جنسه ونوعه : ارض زراعية
٣- حدوده واوصافه : ارض زراعية تسقى سيحاً

٤- مشتمالته: ـــــــ
٥- مساحته:  حسب الحصص املثبتة بالقسم الرشعي

٦- درجة العمران: ــــــــ
٧- الشاغل : - قسم من الرشكاء

٨- القيمة املقدرة: اربعة ماليني دينار

جمهورية العراق         بغداد

وزارة النفط          العدد/٢٣٦٥٣

رشكة مصايف الوسط / رشكة عامة     

التاريخ:٢٠٢٢/٩/٢٨       

م/ تنويه

اشارة اىل االعالن رقم (٤٩) الخاص بطلبية الرشاء (٢٠٢٢/١٥٤٦) 

واملنشـور يف جريدة الصباح العدد (٥٤٩٢) يف ٢٠٢٢/٩/٨ وجريدة 

الـزوراء العـدد (٧٧٩٣) يف ٢٠٢٢/٩/٨ وجريـدة كل االخبار العدد 

(٣٠٣٤) يف ٢٠٢٢/٩/٨ .

تقرر اضافة املنشـأ (العراقـي واالردني) اىل املناشـىئ املطلوبة يف 

طلبية الرشاء اعاله لذا اقتىض التنويه....

د. عائد جابر عمران

املدير العام

أحمد جمعة حسني

وكيل املدير العام
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
كشـف رئيـس جهـاز األمـن الوطني 
حميـد الشـطري، امس األربعـاء، عن 
مرشوع لتحديد ساحات العمل األمنية 
واالسـتخبارية، فيما أشـار إىل السعي 

لتحقيق األمن العراقي.
وقال الشطري يف ترصيح صحفي ، إن 
«جهاز األمـن الوطني ويف كافة األمور 

املتعلقـة باألمن الداخيل، يسـعى خلف 
املعلومـة اينما كانت»، مبينا أن «هناك 
تعاونـا مع األجهـزة األمنية يف اإلقليم، 
ونعمل جاهدين للقضاء عىل التهديدات 
وبشكل استباقي وبجهد استخباري». 
مـن  األوىل  «معلوماتنـا  أن  وأضـاف، 
املواطن ونحن نكسـب ثقـة املواطن»، 
مشـريا اىل أن «جهـاز االمـن الوطنـي 

يشارك مع كافة األجهزة االستخباراتية 
الجهـود وتحقيـق  واألمنيـة لتكامـل 

االمن».
وأكـد الشـطري «السـعي اىل تحقيـق 
االمن العراقي، حيـث إن جهدنا داخيل 
جميعـا»، الفتـا اىل أن «العـراق يعيش 
يف بيئـة إقليميـة مضطربة ورصعات، 
امنيـة  منظومـة  يمتلـك   أن  ويجـب 

متكاملة».
وتابع «اذا كنا غري قادرين عىل ذلك، فإن 
البالد ستمر بظروف صعبة»، موضحا 
«أننا عىل املستوى االسرتاتيجي نحاول 
امنيـة وعسـكرية  امتـالك منظومـة 
يحـاول  ال  كـي  ردع  وسـيلة  لتكـون 

االخرون التأثري عىل الوضع العراقي».
وذكـر أن «هنـاك مشـاريع طامحـة 

لتكامل وإصالح القطاع األمني، ولدينا 
مرشوع ترشف عليه مستشارية األمن 
القومـي يهـدف اىل تحديـد سـاحات 
العمـل األمنيـة واالسـتخبارية لغرض 
التكامـل يف العمل»، الفتا اىل أن «بعض 
دعـم  إىل  بحاجـة  األمنيـة  األجهـزة 
وترشيعـات لتصل مرحلـة التكامل يف 

إنجاز الواجبات واملهام».
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 بغداد/الزوراء:
ألقت األجهزة األمنية القبض عىل عصابة 
سطو مسلح قامت بالسطو عىل مسكن 

مواطن يف محافظة كركوك.
وقالـت وكالـة وزارة الداخليـة لشـؤون 
الرشطـة يف بيـان ان «مفـارز مديريـة 
مكافحة اجرام بغـداد ألقت القبض عىل 
متهـم لقيامـه بابتـزاز فتـاة الكرتونيا 
وتهديدهـا بنـرش صورهـا عـىل مواقع 
التواصل االجتماعي ما لم تدفع له مبالغ 

مالية او ترضخ لرغباته الدنيئة».
وأضـاف البيان ان «عمليـة القبض تمت 
املشـتكية بمفـارز  اسـتنجدت  أن  بعـد 

مكتـب بغـداد الجديدة ملكافحـة اإلجرام 
بعد تعرضهـا البتزاز الكرتونـي من قبل 
أحد األشـخاص، وعىل الفور تم تشـكيل 
فريـق عمـل مختـص للتحـري وجمـع 
املعلومات التي اثمرت بالتوصل اىل املتهم 
والقبض عليه، دونت اقـوال املتهم وقرر 
قايض التحقيق توقيفه وفق أحكام املادة 

٤٣٠ من قانون العقوبات». 
ولفـت اىل «القبض عىل أربعة أشـخاص 
بحوزتهم أسـلحة غري مرخصة يف اماكن 
متفرقـة مـن العاصمـة بغـداد حيث تم 
اتخاذ كافـة االجراءات القانونية بحقهم 

اصولياً».

صالح/الدين/الزوراء:
افاد مصـدر امني، امس األربعاء، بإصابة 
شـاب بعـد محاولـة اختطافـه مـن قبل 
مجهولـني يف اطراف قضاء طوزخورماتو 

رشقي محافظة صالح الدين.
وقال املصدر ، ان مسلحني يحملون أسلحة 
واالت جارحـة حاولوا اختطاف شـاب يف 
حي «الجمهورية» ذات األغلبية الكوردية 
رشقـي قضـاء طـوز خرماتـو وقاومهم 
واشـتبك معهم ما سـبب اصابته بجروح 

وفرار املسلحني اىل جهة مجهولة.
وأضـاف ان قوة امنية حـرضت اىل مكان 
الحـادث ونقلـت الشـاب اىل مستشـفى 
طوزخرماتـو وفتحت تحقيقـا بالحادث 
لكشـف مالبسـاته، مؤكـدا ان الحـادث 

جنائي وبعيد عن أي دوافع إرهابية.
وأشـار املصدر اىل ان اطراف الطوز تشهد 
بسـبب  وتهديـدات  شـجارات  حـوادث 
نزاعات مالية شخصية او مشاكل يومية 

م ومستمرة.
وزارة  وكالـة  أعلنـت  ذلـك  غضـون  يف 
الداخليـة لشـؤون الرشطـة القبض عىل 
عصابـة سـطو مسـلح قامـت بإقتحام 
مسـكن مواطـن يف كركـوك، وعـىل مبتز 
الكرتوني ساوم فتاة بنرش صورها مقابل 
مبلغ مايل، وعىل اربعة اشخاص بحوزتهم 
اسـلحة غـري مرخصة يف اماكـن متفرقة 
مـن العاصمـة بغداد.وذكـرت الوكالة يف 
بيان، انه تـم اتخاذ اإلجـراءات القانونية 

كافة بحقهم اصولياً.
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البرصة/الزوراء:
قـررت  وزارة البيئـة، االربعاء،  غلق  عـدد من املراكز 
الصحيـة املخالفـة للضوابـط البيئيـة  يف محافظـة 

البرصة.
 وقـال مديـر عـام دائـرة حمايـة وتحسـني البيئة يف 
املنطقة الجنوبية وليد املوسـوي يف بيان اطلعت عليه 
«الـزوراء»إن «الرقابـة املتواصلـة للفرق التفتيشـية 
التابعة لـوزارة  البيئة يف جميـع املحافظات لها تأثري 

ايجابي كبري يف التعامل مع الضوابط البيئية». 
واضاف املوسـوي، ان «الفرق الفنية يف  دائرته رصدت 
مخالفات بيئية يف  عدد من املؤسسات الصحية وشملت 
مركز الشـعلة للرعاية الصحيـة االولية ومركز محمد 

الـدرة للرعايـة الصحية  االولية والتي توثر سـلبا عىل 
صحة االنسان ، مؤكدا عدم التزامهم بازالة املخالفات 
السـابقة بعد انتهاء املـدة املحددة لالنـذار  ومراجعة 
دائرة حماية وتحسني البيئة يف املنطقة الجنوبية التي 
تمنع الجهات ذات النشـاطات املؤثـرة عىل البيئة من 

ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة».
وأشـار اىل انـه «تم غلق األنشـطة املخالفـة ٣٠ يوما 
لحني ازالـة املخالفـة»، مبينا أن «اإلجـراء اتخذ بحق 
املراكـز املخالفة وفق إحكام املـادة ٣٣ أوال من قانون 
حماية وتحسـني البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩ يف توجيه 
اإلنـذارات والغرامات للمؤسسـات الصحيـة املخالفة 

للتعليمات البيئية املعمول بها». 

بغداد/الزوراء:
أكـدت عضو لجنـة األرسة واملرأة نيسـان الزاير ، 
امـس األربعاء،  أهميـة ترشيع قانـون مناهضة 
العنـف ضـد املـرأة،  مشـرية إىل القانـون يعد من 

القوانني املهمة.  
وقالت الزاير يف ترصيح صحفي إنه «يجب ترشيع 
قانـون العنـف األرسي كونه مـن القوانني املهمة 

ويضع الحلول للكثري من املشاكل االجتماعية». 

وأضافـت أن لجنتهـا «تعمل جاهـدة عىل ترشيع 
القانون خالل الدورة النيابية وجعله من أولويات 
عمل مجلـس النواب»، مشـرية إىل أن «القانون ال 
يزال حبيـس إدراج الربملان وسـط اعرتاضات من 

قبل بعض الجهات الربملانية عىل ترشيعه.  
ولفتـت الزايـر إىل أن «املطالبـة بترشيـع قانـون 
مناهضة العنـف األرسي ال يمكن أن تتوقف طاملا 

العنف مستمر». 



بغداد/ الزوراء:
أكـد وزيـر التخطيط خالـد بتال، امـس األربعـاء، أن الحكومـة العراقية 

خصصت األموال الالزمة إلنشاء ميناء الفاو.
وقـال بتال يف ترصيح صحفـي: إن طريق الحرير يمـر يف بلدان تمتلك 55 
% مـن الناتج العاملـي و70 % من انتاج الطاقة“، مبينـا أن ”لدى العراق 
فرصة الستغالل ميناء الفاو اضافة اىل مد السكك الحديدية والتي ستكون 

ايجابية“.
وأضـاف أن ”الحكومـة خصصـت مليناء الفـاو االموال الالزمة النشـاء 5 
ارصفـة“، مشـريا اىل أن ”املينـاء يجب أن ال يكون فقط لنقـل البضائع“. 
وذكر أن ”الصني تبنت الطريق الـدويل اقتصادياً، وهناك تفاهمات لتأمني 

هذا الطريق“.

بغداد/ الزوراء:
إقــلــيـــم  بــاشـــر 
العـراق تـطـبـيـق  كــردســـتــان 
نـظــام (الــدفــع املسـبق) لجباية 
أجــور الكهربـاء، تــزامــنــا مــع 
وصــولــه ملــراحـــل مـتـقـدمـة 
الـذكـيــة،  الــعـــدادات  نصـب  يف 
ـتـجــاوزات  عـىل  السـيطرة  بغيـة 
الشبكة الكهربائية وتقليل كمية الهدر.  
وقـــال عضـو اللجنـة العليـا لنصب 
الـعـدادات الذكية يف إقليم كردسـتان، 
عـيل إسـماعيل عبد الغنـي، يف ترصيح 
صحفي: إن ”نظام (الدفع املسبق) يعد 
تقنية جديدة لتسعرية الكهرباء التي ال 
تختلف عن السابقة، ولكن يكون الدفع 

مسبقا بشكل يشبه رصيد املوبايل“. 
وأوضح عبد الغني أن ”الكارت الخاص 
بهـذا النظـام يبـني عـدد الكيلواطـات 
املشـرتكني،  قبـل  مـن  املسـتخدمة 
كميـة  ملتابعـة  اقتصاديـا  وسـيكون 
الرصف عن طريق جهاز ينصب، يوضح 
كمية الرصيد سـواء كان املوقع تجاريا 

أو صناعيا أو زراعيا أو منزليا“. 
وأشـار عبد الغني إىل ”عمل تجربة لهذا 
النظام يف ثالث مناطق يف دهوك وواحدة 
يف أربيـل، وسـنبدأ بداية ترشيـن األول 

املقبل تطبيقه يف ستة مواقع أخرى، ثم 
تعميمه بعد ثالثة أشهر يف أغلب مناطق 

اإلقليم“. 
مـن جهته، قـال املتحدث باسـم وزارة 
إن  أحمـد:  أوميـد  اإلقليـم  كهربـاء، 
”الــوزارة قامت بنصـب مليون و300 
مقياس كهربائـي يف اإلقليم حتى اآلن، 
ولم يتبق سـوى 150 ألف عداد لتغطية 

بقية املشرتكني يف اإلقليم“. 
وبني احمد أن ”هذه العدادات لها دور يف 

رفع مستوى الخدمات وتنظيم الجباية 
واالســتـفـادة من اإلمكانيات التقنية 
لنظام (الدفع املسـبق) الذي سيطبق يف 
اإلقليم لتزويد املشرتكني بالكهرباء عىل 

مدار الساعة“.
مشـريا اىل أن ”نظـام (الدفع املسـبق) 
أجريـت  إذ  جـديــدة،  تجربـة  يمثـل 
أسـواق  يف  ناجحـة  اختبـارات  عليـه 
أربيـل ودهـوك، وسـيتم تعميمه يف كل 

اإلقليم“.

بغداد/ الزوراء:
أفاد مسـؤول نفطي يف روسـيا، امـس األربعاء، 
بأن بالده سـتقرتح عـىل منظمة أوبـك+ خالل 
اجتماعها املقرر يف 5 ترشين االول املقبل خفض 
إنتـاج النفط بنحو مليـون برميل يوميـاً، فيما 
أعلـن العراق رغبـة املنظمة تحقيـق التوازن يف 

األسواق. 
وسـيعقد االجتمـاع يف الخامـس مـن أكتوبـر/ 
ترشين األول املقبل عىل خلفية انخفاض أسـعار 
النفط وأشـهر من التقلبات الشـديدة يف السوق، 
األمـر الذي دفع اململكة العربية السـعودية، أكرب 
منتـج آخـر يف أوبـك+، إىل القـول إن املنظمة قد 

تخفض اإلنتاج.
ورفضـت أوبك+، التـي تضم دول أوبـك وحلفاء 
مثل روسـيا، زيادة اإلنتاج لخفض أسعار النفط 
عىل الرغـم من ضغوط كبار املسـتهلكني، بما يف 
ذلك الواليات املتحدة ، ملساعدة االقتصاد العاملي.

ومـع ذلـك، انخفضـت األسـعار بشـكل حـاد 
هذا الشـهر بسـبب املخـاوف بشـأن االقتصاد 
العاملـي وارتفاع الـدوالر األمريكي بعد أن رفعت 

االحتياطيات الفيدرالية أسعار الفائدة.

ومـن املرجـح أن يتـم تخفيف تأثـري أي اتفاقية 
أوبك+ لخفض اإلنتاج بسـبب عدم قـدرة العديد 
مـن أعضاء املجموعة عىل اإلنتـاج وفًقا لألهداف 

املتفق عليها.
وقـال وزير النفط العراقي، إحسـان عبد الجبار، 
إن أوبـك+ تراقب وضع أسـعار النفـط، راغبة يف 

تحقيق توازن يف األسواق.
ويف وقت سابق هذا الشهر، قال جي بي مورجان 
إنه يعتقد أن أوبك+ قد تحتاج إىل التدخل بخفض 
يصـل إىل مليـون برميـل يوميـا ”لوقـف الزخم 
الهبوطـي يف األسـعار وإعـادة تنظيم األسـواق 

املادية والورقية التي تبدو غري متصلة“.

مـن جهته، رجـح الخبـري االقتصـادي، صفوان 
قـيص، زيادة اسـعار النفـط العاملية يف االشـهر 
املقبلـة خصوصـا مـع تفاقـم ازمة املشـتقات 
يف اوروبـا، الفتـا اىل ان الزيـادة يف االسـعار يتـم 
االسـتفادة منها يف تحديد سـعر برميل النفط يف 

املوازنة.
وقـال قيص يف ترصيح صحفي: ان ”هناك حاجة 
للمشتقات النفطية يف اوروبا خصوصا يف االشهر 
القليلـة املقبلـة، حيث قـد يصل ذلـك بالنفط اىل 
سـعر 130 دوالرا للربميـل، خصوصـا إذا رفعت 
الواليات املتحدة والصني واليابان واوروبا نسبة 

االستهالل من خزينها“.
واضاف ان ”زيادة االسعار ستؤدي اىل زيادة سعر 
برميـل النفـط يف املوازنة للعام املقبـل، حيث ان 
تحديد سـعر 90 دوالرا للربميل قد يكون مناسب 

للموازنة وفق الزيادة الحاصة باالسعار“.
وبـني قـيص ان ”الـدول الصناعية سـتكون اول 
املترضريـن بفعل نقص الغاز، ومـن بينها املانيا 
التي تعترب الثالثة عامليا عىل مستوى الصناعات، 
وهـو ما يدفـع اىل اللجوء اىل املشـتقات النفطية 

لتشغيل املحطات وتوليد الكهرباء“.

الزوراء/ وكاالت:
اآلسـيوية  األسـهم  أسـواق  تراجعـت 
واألوروبيـة، امس األربعـاء، بعد انتهاء 
يـوم متذبـذب بنتائـج متباينـة يف وول 
سـرتيت، حيث تعانـي البورصات حالة 

من االضطراب خوفا من ركود محتمـل.
ففـي آسـيا، انخفـض مـؤرش نيكي يف 
طوكيو بنسبة 2.1 باملائة إىل 26020.56 
بينمـا خرس مؤرش كوسـبي يف سـيول 
بكوريـا الجنوبية 2.8 باملائـة ليصل إىل 
2161.95 نقطـة. ويف سـيدني، تراجع 
مـؤرش إس آند بـي / إيه إس إكس 200 
بنسـبة 0.8 باملائة ليصـل إىل 6442.40 

نقطة.
وانخفـض مـؤرش هانغ سـنغ يف هونغ 
كونغ بنسبة 2.8 باملائة إىل 17363.08، 
وانخفـض مـؤرش شـنغهاي املركب يف 
الصني بنسـبة 1.3 باملائة إىل 3053.79. 
وانخفـض مـؤرش تايـوان بنسـبة 2.6 

باملائة.
تراجع أوروبي

ويف السـياق، فتحـت األسـهم األوروبية 
عـىل انخفاض امـس األربعـاء مدفوعة 
األسـواق  يف  مكثفـة  بيـع  بعمليـات 
اآلسيوية، إذ أدت أزمة الطاقة املتصاعدة 
يف املنطقـة واالرتفاع املسـتمر يف عوائد 
السندات العاملية، إىل تأجيج املخاوف من 

حدوث ركود.
وانخفض املؤرش ستوكس 600 األوروبي 

 07.07 السـاعة  بحلـول  باملائـة   0.8
تراجعـه  ليواصـل  غرينتـش  بتوقيـت 
للجلسة الخامسة عىل التوايل، كما خرس 
املؤرش داكس األملاني 0.9 باملائة تماشيا 
مع وول سرتيت التي شهدت مؤرشاتها 

مزيدا من االنخفاض الليلة املاضية.
وتراجعـت جميع مـؤرشات القطاعات 
مـع انخفـاض قطاعات الغـاز والنفط 
والبنـوك واملوارد األساسـية بـني واحد 

باملائة و1.5 باملائة.

وتعرضـت أسـهم قطـاع التكنولوجيـا 
لضغـط بسـبب ارتفـاع عوائد سـندات 
الخزانـة األمريكيـة ألجل عرش سـنوات 
بنسـبة تجـاوزت أربعة باملائـة، لتصل 
ظـل  يف  عامـا   12 يف  مسـتوى  ألعـىل 
مخاوف األسـواق من أن ُيضطر مجلس 
االحتياطـي االتحـادي (البنـك املركزي 
األمريكي) إىل رفع أسـعار الفائدة بأكثر 
من 4.5 باملائة ضمن مسـاعيه ملكافحة 

التضخم.

وهبـط املـؤرش فايننشـال تايمـز 100 
لألسـهم املدرجـة يف لنـدن 0.9 باملائـة، 
بعدمـا حـذرت وكالـة موديـز مـن أن 
التخفيضـات الرضيبية غـري املمولة يف 
بريطانيا سيكون لها تأثري ”سلبي“ عىل 

الوضع االئتماني للبالد.
تداعيات رفع الفائدة

وبـدأ األسـبوع الحـايل، بعمليـات بيـع 
مكثـف أدى إىل تحول مـؤرش داو جونز 
الصناعي إىل سـوق هابطـة، لينضم إىل 

املؤرشات األمريكية الرئيسية األخرى.
 ،500 بـي  آنـد  وانخفـض مـؤرش إس 
الثالثاء، بنسبة 0.2 باملائة إىل 3647.29، 
التـوايل.  لـه عـىل  يف سـادس خسـارة 
وانخفض مؤرش داو جونز بنسـبة 0.4 
ارتفـع  بينمـا   ،29134.99 إىل  باملائـة 
مؤرش ناسداك املركب بنسبة 0.2 باملائة 

ليغلق عند 10829.50.
وتتجـه البورصـات إىل شـهر آخـر من 
الخسـائر حيث تخىش األسـواق من أن 
تدفـع أسـعار الفائـدة املرتفعـة، التي 
لجأت إليها الحكومات ملحاربة التضخم، 

االقتصاد إىل الركود.
ولجأت البنوك املركزيـة يف جميع أنحاء 
العالم إىل رفع أسعار الفائدة، يف محاولة 
لجعـل االقـرتاض أكثر تكلفـة وخفض 

التضخم األسوأ منذ عقود.
األمريكـي  الفيـدرايل  االحتياطـي  وكان 
األكثـر جـرأة ورفـع سـعره القيـايس، 
الـذي يؤثـر عـىل العديـد مـن القروض 
االسـتهالكية والتجاريـة، مـرة أخـرى 
األسـبوع املـايض. وارتفع مـن الصفر 
تقريبـا يف بداية العام ليـرتاوح حاليا ما 

بني 3 و3.25 باملائة.
وأصدر بنـك االحتياطي الفيـدرايل أيضا 
توقعات تشـري إىل ارتفاع سـعر الفائدة 
القيـايس إىل 4.4 باملائـة بحلـول نهاية 
العـام، وهـي نقطة مئويـة كاملة أعىل 

مما كان متوقعا يف يونيو/ حزيران.
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بغداد/ الزوراء:
اكـد النائب عن تحالـف الفتح، رئيس لجنـة الخدمات النيابيـة يف الدورة 
النيابية املاضية، وليد السهالني، حاجة البالد اىل انشاء سدود واحدها عند 
منطقـة الكرمة يف البرصة لضمان عدم هدر املياه، الفتا اىل اهمية انشـاء 
محطات تحلية املياه يف مياه الخليج إليصال املاء الصالح ملناطق البرصة.

وقال السـهالني يف ترصيح صحفي: ان ”هناك مشـكلة حقيقية تكمن يف 
جفاف االهوار وشـحة املياه يف الكثري من املسـطحات نتيجة قلة املخزون 

املائي بعد ان شهدت السنوات املاضية امطاراً رفعت نسبة املخزون“.
واضـاف ان ”هنـاك امكانية لتجاوز ازمـة املياه وسـد الحاجة من خالل 
انشـاء محطات تحلية عـىل مياه الخليـج لنقلها اىل املواطنـني وايصالها 

للمنازل من اجل االستخدام، كما تعمل دول الخليج“.
وبني ان ”هناك حاجة اىل انشـاء سـدود عىل منطقة الكرمة للحفاظ عىل 
املياه الواردة من نهر الفرات وكذلك االهوار ودفع اللسـان امللحي، وبالتايل 
تقـدم الفائدة ملحافظات البرصة وذي قار وميسـان وضمان عدم جفاف 

االهوار واالبقاء عىل سكانها وعدم هجرتهم اىل مناطق اخرى“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت مديريـة زراعة كركـوك، امس األربعـاء، حجم إنتاجهـا من الذرة 

الصفراء، فيما وجهت رسالة إىل ثالث جهات حكومية.
وقـال محافظ كركـوك رئيس اللجنة الزراعية، راكان سـعيد الجبوري، يف 
حديث صحفي: إن ”نجاح عودة النازحني إلراضيهم املحررة واستقرارهم، 
أعطاهم الدعم الكايف للمساهمة يف إعادة الحياة للمساحات الزراعية التي 
تقـدر بعرشات آالف الدونمـات الزراعية، لكي تبقى حقـول كركوك االوىل 

والرائدة بزارعة محصول الذرة الصفراء“.
وطالـب الجبوري ”مجلس الـوزراء ووزارتي الزراعـة والتجارة بإنصاف 
الفالحـني واملزارعني يف محافظة كركوك، من خالل تسـلم محصول الذرة 

الصفراء يف عموم املحافظة“. 
فيما أوضـح مدير زراعة كركوك، زهري عـيل: أن ”إنتاج محافظة كركوك 
مـن الذرة الصفراء للموسـم الحـايل بلغ 536399 الف طن عىل مسـاحة 

بلغت 230000 دونم“.
وأضاف أن ”كركوك تتصدر املحافظـات العراقية بإنتاج الذرة الصفراء“، 
مؤكـداً ”رضورة إيجـاد منافـذ تسـويقية لدعـم الفالح وتشـجيعه عىل 

الزراعة“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت املبيعات النقدية من الـدوالر االمريكي يف مزاد البنك 
املركـزي العراقـي، امس االربعـاء، فيما انخفضـت الحواالت 

الخارجية.
وذكـر مصـدر أن البنك املركزي بـاع امس خالل مـزاده لبيع 
ورشاء الـدوالر االمريكي، 219 مليوناً و990 الفاً و136 دوالراً 
أمريكياً غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ 1460 ديناراً 

لكل دوالر.

واضـاف ان عملية الـرشاء النقدي للدوالر مـن قبل املصارف 
ارتفعـت من قيمـة املبيعات اإلجماليـة لتصـل إىل 50 مليوناً 
و650 الفاً، فيما ذهبت البقية البالغة 169 مليوناً و 340 الفاً 
و136 دوالراً لتعزيـز االرصـدة يف الخـارج عىل شـكل حواالت 

واعتمادات.
وأشـار إىل ان 33 مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف 
الخارج، و 20 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 209 

رشكات توسط.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب ”االجنبـي والعراقـي“ يف األسـواق املحليـة 
بالعاصمة بغداد، فيما استقرت يف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، 

امس االربعاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 332 الف دينار، وسعر الرشاء 328 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم الثالثاء 334 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند 302 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 298 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بني 330 الف دينـار و 340 ألفاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 300 الفاً و 310 الف دينار.
فيما شـهدت اسـعار الذهب اربيل استقرارا يف اسـواقها حيث بلغ سعر 
البيع كاآلتي: مثقـال ذهب عيار 24 بـ 385,000، مثقال ذهب عيار 22 
بــ 360.000، مثقال ذهب عيار 21 بـ 350,000، مثقال ذهب عيار 18 

بـ 290,000.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.
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 بغداد/ الزوراء:
اسـتقبل محافـظ البنك املركـزي العراقـي مصطفى غالـب مخيف، امس 

األربعاء، رئيس هيأة األوراق املالية السيد حسن العكييل. 
وجرى خـالل اللقاء بحث الوضع املايل واالقتصادي يف العراق، ودور سـوق 
األوراق املالية يف تسهيل حركة األسهم والسندات، وتوعية الجمهور بأسواق 

املال، وأهمية دورها يف التنمية املستدامة. 
واتفق الطرفان عىل تشـجيع عمليات تداول األسـهم، والتحـّول إىل اآلليات 

اإللكرتونية ومواكبة التطّور الحاصل يف هذا املجال. 
وأشـار محافظ البنك املركزي العراقي إىل: اّن البنـك املركزي العراقي أطلق 
مبادراتـه التنموية التي تجاوزت (18) تريليون دينار عراقي بهدف تحفيز 

االقتصاد العراقي وتحريك عجلته إىل األمام.
 مؤكًدا: أّن مبادرات البنك أسـهمت بشـكل كبري يف توفـري الكثري من فرص 

العمل لرشائح وفئات مختلفة يف املجتمع.

بغداد/ الزوراء:
حذر القيادي يف تحالف االنبار املوحد الشـيخ عبدالله احمد الجعيفي، امس 
األربعـاء، من مخطط لرسقة اموال قانون االمن الغذائي يف ظل غياب لجان 

املراقبة واالنسداد السيايس  .
وقال الجغيفي يف ترصيح صحفي: ان ”هناك مخططا يجري من قبل جهات 
داخلية وخارجية يهدف اىل رسقة مبالغ مالية ضخمة يف سـيناريو مشـابه 
لرسقة ميزانية عام 2014 ابان سيطرة التنظيم االجرامي عىل 3 محافظات 
واختفـت عىل اثرها مبالغ مالية ضخمة لم يكشـف عن مصريها لحد هذه 
الساعة ولم تتطرق ÷ليها العديد من اللجان الحكومية كونها بوبت لصالح 

متنفذين وتقدر تلك االموال بـ 140 مليار دوالر ”.
واضـاف الجغيفـي ان“ مخطط رسقة اموال كبرية يجري عىل قدم وسـاق 
من قبـل جهات متنفذة وبدعم جهات خارجية تطمح وتخطط لسـيناريو 
مشـابه مستغلني هذه املرة التظاهرات والفراغ السيايس وعدم وجود لجان 
املتابعة جراء تعطيل عمل الربملان والوضع املضطرب جراء عدم االتفاق عىل 

تشكيل الحكومة الجديدة“.
واوضح أن ”مسلسـل اختفـاء ورسقة اموال مالية كبرية ال تزال مسـتمرة 

دون محاسبة املتورطني فيها كون مرتكبيها يمتلكون النفوذ ”.
يشـار اىل ان محافظة االنبار شـهدت رسقة واختفـاء مبالغ مالية ضخمة 
ابان سـيطرة ”داعش“ االجرامي عىل مسـاحات واسعة من مدن املحافظة 

دون كشفها واحالت املتورطني فيها اىل القضاء.
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الالذقية / ساجد سليم

ضمن منافسات بطولة االندية العربية 

بالدراجـات التـي تسـتضيفها مدينـة 

الالذقية السورية للفرتة من ٢٦ ولغاية 

الثاني من الشهر املقبل بمشاركة اندية 

عربية لفئات الرجال والنساء حيث مثل 

العـراق يف هـذه البطولة اندية الحشـد 

الشـعبي والصناعـة للرجال وللنسـاء 

نادي نوروز من السليمانية حيث سبق 

انطالق البطولة املؤتمر الفني الذي عقد 

يف قاعـة فنـدق مريال بحضـور االتحاد 

العربي واالتحاد السوري ومن ثم جرت 

سـباقات اليوم االول هي سباق الفرقي 

ضد السـاعة للنسـاء بمشـاركة أربعة 

اندية هي نـوروز العراقـي واملحافظة 

السـوري والقدس الفلسـطيني وبردى 

السـوري واحـرز منافسـات السـباق 

نادي املحافظـة املركز االول وحل نادي 

نـوروز ثانيـا ونـادي بـردى السـوري 

باملركـز الثالـث ومن ثم انطلق سـباق 

الرجـال بمشـاركة سـبعة اندية وهي 

نـادي الصناعـة والحشـد مـن العراق 

وقناة السـويس من مرص والقدس من 

فلسـطني واملحافظة وبـردى والالذقية 

من سـورية وحصد منافسـات السباق 

نادي الصناعة بكل جدارة ليحصل عىل 

امليداليـة الذهبيـة وحـل نادي الحشـد 

الشـعبي باملركز الثانـي ليحصد فضية 

السـباق اما الربونزية من نصيب نادي 

املحافظة من سورية ويف نهاية السباق 

وزعت امليداليات عـىل الفرق الفائز من 

قبل ضيـوف البطولة واعضـاء االتحاد 

العربي والسوري للدراجات .

هـذا وشـارك ثالثـة حـكام عراقيني يف 

البطولـة هم الدكتـورة رقية عبدالرضا 

وجمال حسني ورسمد سهيل

بغداد/ متابعة الزوراء 

أعلـن نـادي الطلبـة الريـايض، تعاقده مـع املحرتف 

الربازييل اندرسون دي أوليفريا ،لتمثيل الفريق باملوسم 

الجديد 2022-2023.

ويعـد أوليفريا ثاني محـرتف برازييل بصفوف الطلبة، 

بعد مواطنه جايلسـون دي ليمـا، ويمتد عقد أوليفريا 

لعام واحد ، ويلعب يف خط الوسط. 

وسـيكون أوليفريا ( 28 عاما)، املحرتف الثالث للطلبة 

بعـد الغاني إسـماعيل عبد الجانيـو، وزميله الربازييل 

دي ليما.

كما سـيخضع أوليفريا، للفحـص الطبي قبل الدخول 

بالتدريبات التي يقودها املدير الفني ثائر أحمد.

وكان الطلبـة قد نجح بالتعاقد مؤخراً مع ثنائي دفاع 

املنتخب العراقي عيل فائز  ورضغام أسماعيل ، يف أبرز 

صفقاته للموسم الجديد املؤمل إنطالقه يف السابع من 

شهر ترشين األول املقبل.

Ú‡Ëjfl@ÒäÏñ يزال الجدال قائما حـول موضوع العدد
املطلوب للفرق املشـاركة يف دوري أندية 
العراق لفرق الدرجة املمتازة لكرة القدم 

للموسم الريايض الجديد.
 فريـق يطـرح الرقـم 22 ويدافـع عـن 
مربراتـه وفريق آخـر يطـرح الرقم 20 
ويدافـع عن قناعاته، وفريـق ثالث آخر 
يطـرح الرقـم 18 ويدافـع عـن وجهـة 
نظره، االتحاد العراقي لكرة القدم   يجب 
عليه أن يتحرك وبرسعه لحسم موضوع 
عـدد فرق الدوري املمتـاز   بأرسع وقت 

مبكـر لتكون الصورة واضحه أمام فرق 
الدوري وعىل علـم  بنظام الدوري وعدد 
فرقه لكـون الصورة التزال مبهمة وغري 
واضحه وليكون اعداد الفرق عىل أساس 

صحيح .
ال شك أن تحديد الرقم املطلوب  لعدد فرق 
دوري أندية العراق لفرق الدرجة املمتازة 
، مسألة شـائكه ال تعالج بجلسة علنية 
أمام كامريات الفضائيات، املسالة تحتاج 
لدراسة مسـبقة وعىل اكثر من مستوى 
ليكون القرار مؤسسـا عىل أسس قويه 

وراسـخة، ويجب دراسـة املوضوع عىل 
املستويات الفنية واالدارية واملالية ..وهل 
الفرق مؤهله أن تحافظ عىل مسـتويات 
فنيه مشـجعه طوال منافسات الدوري 
..هل إدارات االندية مؤهله لقيادة فرقها 
من الزاوية االدارية بدون مشـاكل ..هل 
ميزانيات االندية مؤهلـه لتمويل فرقها 
التي تلعب يف بطولة دوري أندية الدرجة 
املمتـازة يف ظـل هـذا الظـرف الصعـب 
ومنهـا الفرق الال  مؤسسـاتيه، االجابة 
الدقيقة واملوضوعية عىل هذه التساؤالت 

تعطـي االتحـاد العراقي املركـزي لكرة 
القدم صوره صحيحه عىل ضوئها يجب 
أن يتـم االتفـاق عىل عدد فـرق الدوري، 
ويجـب أن يكون االتفاق عىل عدد الفرق 
بداية النهايـة لهذا املوضـوع ويحب أن 
يسـتقر االتحاد عىل العدد ولن  يزيده أو 
ينقصـه تحـت اي ظـرف أو ضغط كان 
.. ويجـب أن نعرف حقيقـة مفادها أن 
بطـوالت الـدوري يف معظـم دول العالم 
تجري بمشـاركة عدد محـدد من الفرق 

منذ عقود طويلة.
Ôˆb�€a@ÂÌá€a@fibª
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بغداد/ احمد الداغستاني 
أفاد رئيس نادي النجف الريايض عباس مهدي، بأن ناديه يستغيث لوزير الشباب، ويدعو القائمني عىل الرياضة 
العراقيـة بدعمه بغيـة انقاذه من االنهيار .وقال مهدي ، إن نادي النجف يمر بأصعب الظروف، وأنه يسـتغيث 
بوزير الشباب والرياضة والخريين من القائمني عىل الرياضة العراقية النقاذه، سيما وأنه مقبل عىل منافسات 
طويلة للدوري املمتاز وال يمتلك املال لالستمرارية،  وذلك بعد دفع مستحقات سابقة لديون العبني لم تسدد لهم 
مبالغهم من قبل اإلدارات السابقة للنادي .واضاف ان محافظ النجف دعم النادي مشكوراً لتمشية امور النادي 
املادية، لكن هذا الدعم غري كاف، مع انه اعاننا بشكل جيد، موضحا أن خزينة النادي خاوية من املال حالياً وهذا 

صعب جدا عىل نادي بحجم النجف  يستعد للدوري ومطالب من قبل جمهوره بنتائج
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بغداد/ الزوراء
وافـَق االتحـاُد العراقّي لكرِة القدم عىل اسـتقالِة املحلـل الفنّي ملنتخِب 
الناشـئني لكرِة القدم عالء عبد عون والتي وصفها بأسـباٍب شـخصيٍة 
عائلية.ويشـكُر اتحاد الكرة عبد عون عىل جهوده التي قّدمها يف خدمِة 
املنتخب يف الفرتِة املاضية التي عمَل بها مع منتخِب الناشـئني. ويتمنى 
االتحاُد للمحلل الفنّي عبد عون التوفيَق والنجاح يف مهام عمله املُقبلة.

بغداد/ متابعة الزوراء
عقدت الهيئة اإلداريـة املؤقتة لنادي 
الريـايض اجتماعـاً  الجويـة  القـوة 
موسـعاً، بحضـور جميـع األعضاء 
ناقشـت فيه عـدداً من األمـور التي 
تصـب يف خدمـة النـادي. وذكر بيان 
للنادي أن ”االجتماع خرج بمجموعة 
وهـي  والتوصيـات  القـرارات  مـن 
إعادة انشـطة النـادي لأللعاب كافة 
وتشكيل اللجان املالية وتشكيل لجنة 
خاصة بتعاقـدات الالعبني واملدربني 
مع تشكيل لجنة فنية وكذلك تشكيل 
لجنة لتجديد عقود العاملني يف النادي 
مع اسـتحداث قاعدة بيانات خاصة 
بهـم، باالضافـة اىل تشـكيل لجنـة 

باعادة املفصولـني من الهيئة العامة 
الذيـن تم ابعادهم خالفـا للقانون“.
وأضاف، أن ”اللجنة بدأت باسـتقبال 
طلبـات املبعديـن من الهيئـة العامة 
واعـادة النظـر بهم ابتـداء من امس 
االربعـاء“. ويف نهاية االجتماع قدمت 
الهيئة االدارية املؤقتة التي يرتأسـها 
الفريق الركن عماد الزهريي الشـكر 
والتقديـر للدعم الـذي قدمه الجيش 
العراقـي العادة وتأهيـل مقر النادي 
يف شـارع فلسـطني من قبـل الفرقة 
الحادية عرشة املتمثلة بعضو االدارة 
اللـواء الركـن معـد بـداي مـن اجل 
اظهار مقر النادي بشكل جميل امام 

الضيوف والزائرين.
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احمـد  عمـاد-  محمـد  عمـان/ 

الداغستاني

اوضح مدرب املنتخب السـوري حسام 

السـيد ان املنتخبـات االربعة املشـاركة 

يف بطولـة االردن الدوليـة قـد حظيـت 

بالفائدة املرجوة.  واضـاف بالرغم من 

قرص فـرتة االعداد بالنسـبة لنـا وعدم 

مشـاركة العبينا السورين املحرتفني يف 

الدوري العراقي وتفاوت االعداد حسـب 

تواجدهـم مـع انديتهـم وعـدم بدايـة 

الدوري العراقـي اضافة خوض العبينا 

املحليـني لـدور واحـد مـن منافسـات 

الـدوري السـوري لكـم بالنسـبة لنـا 

استفدنا واطلعنا عىل العبينا عن قرب .

وعـن تقيمـه لالعبي املنتخـب العراقي 

يمـر  ال  العراقـي  املنتخـب  ان  اضـاف 

بأفضـل ايامه يف الوقـت الحايل كونه يف 

مرحلة انتقالية والتي سـتكون بحاجه 

اىل الصـرب ونحن نقـدر ان هناك العبني 

جـدد يف كتيبـة املنتخـب العراقي وهم 

بحاجـة اىل االنسـجام ويف تصـوري لو  

توفـرت مباريـات دوليـة قادمـة لهذه 

املجموعة ستشهد تطوراً كبرياً .

وعن الالعبـني املحرتفني الذيـن ظهروا 

ألول مـرة بقميـص املنتخـب العراقـي 

اوضح بـأن من الصعـب الحكم عليهم 

مبـارشة من خـالل مبـاراة واحـده او 

مباراتـني لكـن يبـدو انهـم يمتلكـون 

املوهبـة وما لفت انتباهـي ايضاً معدل 

اعمارهم الصغرية وتبقى الكرة العراقية 

واعدة ومليئة باملواهب.

وختم السـيد حديث بمباركة الجماهري 

العراقيـة بتحقيـق الفوز مضيفـاً بأنه 

دائما ما يشـعر بحالـه انه ليس بغريب 

عن العراق وانهم جزء من اهله.

إحـدى  كشـفت  متصـل  سـياق  ويف 

الـرشكات الرياضيـة املتعهـدة بإقامة 

املباريـات عـن اعتذار االتحـاد العراقي 

عن اقامة مباراتني وديتني إحداهما مع 

فريق تأهل لكأس العالـم، فيما أعربت 

عن ”استغرابها“ ألسباب االعتذار.

وقـال مصدر يف رشكة هاتريك للرياضة 

املتعهدة بإقامة مباريات كرة القدم  ان 

”كوستاريكا التي تستعد لبطولة كأس 

العالـم وافقت عىل اللعب مـع منتخبنا 

الوطنـي عـىل ان تكـون املبـاراة اما يف 

اسـبانيا خالل تواجد املنتخـب العراقي 

هناك للقاء املكسيك ودياً، أو إقامتها يف 

االمارات يوم 26 من شهر ترشين االول 

املقبل“.

واضـاف املصـدر ان ”منتخـب غامبيا 

وديـا ومواجهـة  اللعـب  ايضـا  طلـب 

املنتخب الوطني يف دبي حيث يتواجدون 

هناك يف معسـكر تدريبي ، وكذلك ابدى 

رغبته باللعب يف البـرصة وحدد املباراة 

بني يومـي 19 او 20 من ترشين الثاني 

املقبل“.

واشـار املصـدر اىل ان ”االتحاد العراقي 

اعتذر بسـبب ارتباطات الدوري املمتاز 

مع أن املنتخب سيواجه املكسيك وديا يف 

اسبانيا بنفس الوقت تقريباً“.

ولفـت املصـدر إىل ان ”املباراتـني ودية 

ومـن دون أي مبالـغ يتحملهـا االتحاد 

اال يف حـال جاء الوفـد الغامبي للبرصة 

فسيتحمل فقط اجور االقامة والطريان 

فقط ، وهذه اجور قليلة ألن الرحلة من 

دبي للعراق غري مكلفة“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
يضيف مركز افرست لالعالم بالتعاون مع االتحاد 
العراقـي للصحافة الرياضية، األسـتاذ عيل رياح 
اللقـاء الضوء عـىل واقع الصحافـة الورقية بعد 
انتشـار الصحافـة االلكرتونيـة وتوالـد املواقـع 
التواصلية، وذلك عىل قاعة املركز الكائنة يف تقاطع 
الوزيرية قرب املقـر القديم لنقابة الصحفيني وذلك 
يف السـاعة الخامسـة عرصا من اليوم الخميس  املوافق 

التاسع والعرشين من شهر ايلول الحايل.
  *************

مراسـل برنامج (سـتوديو املالعب) الذي يبث من 
عىل شاشـة قناة (دجلة) الفضائية الزميل احمد 
زكـي، اكـد اكتسـابه الشـفاء التـام مـن االزمة 
الصحية التي تعرض لها قبـل ايام قليلة، خالص 

االمنيـات لزميلنا بالشـفاء التام وان يلبسـها رب 
العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.

بغداد/ متابعة الزوراء
العراقي  االتحاد  يف  الحكام  لجنة  أعلنت 
لكرة القدم، تعيني الحكم الدويل عيل صباح، 
نادي  بني  السوبر  كأس  مباراة  لقيادة 
ستقام  والتي  الكرخ،  ونظريه  الرشطة 
بغداد،  بالعاصمة  الدويل  املدينة  ملعب  عىل 
املقبل.ويتألف  األول  ترشين  من  الثاني  يف 
للساحة،  حكما  صباح  عيل  من  الطاقم 
الحسني  عبد  حيدر  الدوليان  ويساعده 

الحكم  مهمة  إناطة  تم  بينما  داود،  وأمري 
الرابع للدويل يوسف سعيد. ويعد صباح من 
العراق وآسيا، وتم مؤخراً  النخبة يف  حكام 
تكليفه مع طاقمه املساعد من قبل االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم، لقيادة نهائي مسابقة 
سوجديانا  بني  اآلسيوي  االتحاد  كأس 
جيزك األوزبكي وكواالملبور املاليزي، املُقرر 
إقامتها يف الخامس من ترشين أول املقبل، 

يف العاصمة األوزبكية طشقند.

الكويت/ سيف املالكي 
يخوُض منتخبنا الوطنّي لكرِة الصاالت مواجهًة ُمهمًة أمام شقيقه الُعماني يف الساعِة 
لنهائياِت  األوىل  للمجموعِة  الثانية  الجولِة  ضمن  الخميس  اليوم  مساء  من  الخامسة 
ومن  منتخبنا،  عناُرص  الكويت.ويسعى  دولِة  يف  الجارية  الصاالِت  لكرِة  آسيا  كأس 
قبلهم جهازهم الفنّي، إىل تأكيِد الجدارِة والَعودِة بقوٍة من جديٍد إىل جادِة الصواب وهم 
يالعبون املنتخَب العمانّي الذي خرَج بخسارٍة ثقيلٍة يف الجولِة األوىل قوامها سبعة أهداٍف 
واستعادة  الهمة  شحَذ  العبينا  عىل  سيتعنُي  لذلك  املستضيف،  الكويتي  املنتخِب  أمام 
الوطنّي  املنتخُب  التي خاضها  التدريبّية  الوحدِة  ما ظهَر جلياً خالل  االنتصاراِت، وهو 
امس يف قاعِة قشيعان املطريي بنادي النرص الكويتي التي كان عنوانها العزيمَة واإلرصار 
عىل تحقيِق االنتصار يف موقعِة الغد أمام املنتخِب الُعماني. وقّدَم مدرب منتخبنا ”محمد 
ناظم الرشيعة“ عرضاً فيديوياً ملباراِة املنتخب العماني األخرية أمام الكويت، واستعرَض 
مع الالعبني طريقَة اللعب التي يتبعها الفريُق الخصم، فضالً عن مكامن القوِة والضعِف 
وأبرز الالعبني يف صفوفه، وتعاهَد الالعبون مع املالِك التدريبّي عىل أن تكون مباراُة اليوم 

بدايَة العودة إىل النجاِح واالقرتاب من بطاقِة التأهل اىل الدوِر الثاني إن شاَء الله.
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أبوجا / متابعة الزوراء
اعتزل العب الوسـط الدويل النيجريي جون 
أوبي ميكيل كرة القدم عن 35 عاماً، حسب 

ما أعلن العب تشليس اإلنكليزي السابق.
وقـال أوبـي ميكيل الـذي دافع عـن ألوان 
منتخـب بـالده يف 89 مبـاراة دوليـة عـرب 
صفحته عىل انسـتغرام يف رسـالة طويلة: 
”هنـاك مقولـة مفادهـا أن كل األشـياء 
الجيدة يجب أن تنتهي، وبالنسبة ملسريتي 
كالعـب كرة قـدم محرتف، فقـد حان هذا 

اليوم“.
وتابع: ”عندما أعود بذاكرتي إىل السـنوات 
العرشيـن املاضية من مسـريتي، يجب أن 
أقـول إنني مرتاح جداً لـكل ما تمكنت من 
تحقيقه، وقبل كل يشء، عن اإلنسان الذي 

ساعدت يف نشأته“.
وأردف: ”كل هذا لم يكن ليكون ممكناً لوال 
الدعـم الذي ال يتزعزع من عائلتي ومديري 
واألنديـة واملدربني وزمالئي، وقبل كل يشء 

كل املؤيدين املخلصني“.
من ناحيته، رّحب نادي تشليس الذي تعاقد 
مـع أوبي ميكيل يف سـن الــ 19 عاماً عرب 
تويـرت بـ ”الذكريات“ التي شـاركها العبه 

السابق، متمنياً له ”االستمتاع باعتزاله“.

اشـتهر الدويل النيجريي بقدرته عىل شـغل 
عدة مراكز داخل املسـتطيل األخرض، فهو 
كان قادراً عـىل اللعب كمحور أمام الدفاع، 
أو دعم املهاجمني وأحياناً يف وسط الدفاع، 
وقد أمىض معظم مسـريته يف 
تشليس الذي تعاقد 
معـه قادمـاً 

من فريق لني أوسلو النرويجي.
وخاض أوبي ميكيل مـع الـ ”بلوز“ قرابة 
372 مباراة بني عامي 2006 و2017، وفاز 
معه بعديد األلقـاب عىل غرار لقب الدوري 
مرتني عامي 2010 و2015 وبدوري أبطال 
أوروبا (2012) والدوري األوروبي ”يوروبا 

ليغ“ .(2013) 

نيوجرييس / متابعة الزوراء
حقق األرجنتيني ليونيل مييس انتصاره 
الدويل الرقم 100 بتسجيله هدفني من 
ثالثية منتخب بالده يف مرمى جامايكا 
خالل مباراة ودية استعدادية ملونديال 

قطر يف مدينة نيوجرييس.
ورفـع نجـم باريـس سـان جريمان 
الفرنـيس البالغ 35 عامـاً رصيده من 
األهـداف الدوليـة إىل 90 هدفاً يف 164 
مباراة، بعدما شارك كبديل يف الشوط 
الثاني من املباراة عىل ملعب ”ريد بول 

أرينا“.
وسـاهم هدفـا ميـيس بتأكيـد فـوز 
املنتخـب األمريكـي الجنوبـي الذيـن 
خـاض حتى اآلن 35 مبـاراة من دون 
خسـارة، يف سلسـلة تعـود إىل العـام 
2019 منذ خسارة نهائي كوبا أمريكا، 
وباتوا عىل بعد مباراتني فقط من الرقم 
القيايس العاملي للمنتخب اإليطايل (37 

مباراة بني عامي 2018 و2022).
ومييس الذي سّجل أيضاً هدفني خالل 
فـوز وّدي عـىل هنـدوراس يف ميامي 
بأدائـه  الجماهـري  أسـعد  الجمعـة، 
املذهـل بعـد دخولـه يف الدقيقـة 56 

بديالً لالوتـارو مارتينيس مهاجم إنرت 
اإليطايل.

وكان منتخب ”ألبي سيليستي“ افتتح 
التسـجيل يف الدقيقة 13، عندما راوغ 

الدفـاع الجامايكي داخل  مارتينيـس 
منطقة الجزاء قبـل أن يمرر الكرة إىل 

خوليـان ألفاريس الذي أسـكن الكرة 
بسهولة يف الشباك.

وانتظـر األرجنتينيـون ميـيس الفائز 
بالكرة الذهبية سـبع مرات ملضاعفة 
النتيجـة قبـل نهايـة املبـاراة بأربـع 
دقائق، عندما استلم كرة عىل مشارف 
منطقة الجزاء وسـددها قوية بيرساه 

يف الشباك إىل يسار الحارس .(86) 
ومن مكان الهدف األول نفسه، تحصل 
”الربغـوث“ عـىل ركلة حرة ليسـّجل 
ثنائيتـه بتسـديدة منخفضـة  منهـا 
الدفـاع  حائـط  بهـا  خـدع  جميلـة 

والحارس أندري باليك (89).
واكتفـى املنتخـب املغربـي بالتعـادل 
السـلبي مـع باراغواي خـالل املباراة 
الدولية الودية التي جمعتهما يف مدينة 
لنهائيات  إشبيلية اإلسبانية استعداًدا 

كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وحقـق منتخب مـرص فـوًزا عريًضا 
عىل نظـريه الليبريي بثالثية نظيفة يف 
اللقاء الودي الدويل الذي جمعهما عىل 

ملعب االسكندرية الدويل.
وسجل أهداف الفراعنة عمر مرموش 
(38) ومحمـد عبد املنعم (58) واحمد 

ركلـة  مـن   90+4) ”كـوكا“  حسـن 
جزاء).

نظـريه  الجزائـر  منتخـب  وتخطـى 
منتخب نيجرييـا 1-2 يف مباراة دولية 

ودية جرت يف وهران.
محاربـي  منتخـب  هـديف  وسـجل 
الصحراء، كل من نجم نادي مانشسرت 
سيتي رياض محرز من ركلة جزاء 41 
ويوسـف عطال 61، فيما أحرز هدف 

نيجرييا ترييم مويف (9).
وكان منتخـب الجزائـر فـاز قبل أيام 
عـىل منتخـب غينيا بهـدف وحيد من 

توقيع إسالم سليماني.
وتغلّبـت الربازيل عىل تونس (1-5) يف 
مباراة دولية وديـة أقيمت عىل ملعب 
”حديقـة األمـراء“ يف باريـس ضمـن 
اسـتعدادات املنتخبني لنهائيات كأس 

العالم FIFA قطر 2022™.
وتناوب عىل تسجيل أهداف السيليساو 
و(40)   (11) رافينيـا  مـن  كل 
وريتشارليسون (19) ونيمار (29 من 

ركلة جزاء) وبيدرو .(74) 
يف املقابـل بصم منتـرص الطالبي عىل 

الهدف الوحيد لنسور قرطاج .(18) 

وشـهدت املوقعة طرد املدافع التونيس 
ديالن برون يف الدقيقة 42.

وكانت هـذه املواجهـة الثانية لتونس 
أمام الربازيل، بعـد األوىل قبل نحو 50 
عاماً يف 6 حزيران/يونيو 1973 عندما 

فاز منتخب السيليساو 4-1.
املبـاراة  السـلبي  التعـادل  وحسـم 
الوديـة الدولية التي جمعـت املنتخب 
السعودي ونظريه األمريكي عىل ملعب 
”نويفا كوندومينا“ يف مدينة مورسيا 
اإلسـبانية، يف ختام معسـكر األخرض 
اسـتعداًدا لـكأس العالـم FIFA قطر 

.™2022
وانتهـت املواجهة الدوليـة الودية بني 
منتخب قطر ومنتخب تشييل بالتعادل 
2-2 يف النمسـا استعداداً لكأس العالم 

FIFA قطر 2022™.
 59 عفيـف  أكـرم  للعنابـي  وسـجل 
وكابتن املنتخب حسـن الهيدوس 67، 
فيما وقع عىل هديف الروخا ألكسـيس 

سانشيز 37 وأرتورو فيدال 79.
وتصدى مشعل برشم حارس منتخب 
قطر لركلة جزاء نفذها ساشـيز قبل 

دقائق من نهاية اللقاء 86.
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ميالنو / متابعة الزوراء
كشف تقرير صحفي إيطايل، عن نية ميالن تجديد عقد مهاجمه 

الفرنيس أوليفييه جريو، خالل الفرتة املقبلة.
وانضـم جـريو (35 عاًمـا) لصفـوف ميـالن، يف صيـف 2021، 
قادًمـا من تشـيليس، وسـاهم مع السـويدي املخـرضم زالتان 

إبراهيموفيتش، يف قيادة ميالن الستعادة لقب الكالتشيو.
لـدور  مشـابًها  دوًرا  جـريو  يلعـب  أن  املتوقـع  مـن  وكان 
إبراهيموفيتـش، كونه نقطـة مرجعية لالعبني األصغر سـًنا يف 

الفريق ودعًما موثوًقا به، لكنه ذهب إىل أبعد من ذلك.
وبحسـب موقع ”كالتشـيو مريكاتو“ اإليطايل، فـإن ميالن عىل 
استعداد لتمديد عقد جريو ملدة عام آخر، لينتهي يف صيف 2024 

بدًال من 2023.
ونجـح جريو خـالل أول سـبع مباريـات بالـدوري اإليطايل، يف 

تسجيل أربعة أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

تورينو / متابعة الزوراء
أكـد مجلـس إدارة يوفنتوس أن النـادي تكبد خسـائَر مالية ً يف 
املوسـم املايض فاقت 244 مليوَن دوالر أمريكي، وهو رقم سجل 

ألول مرة يف تاريخ نادي السيدة العجوز.
يأتي ذلك يف ظل أزمة مالية ورياضية كبرية يعيشها البيانكونريي 

منذ سنوات.

جنيف / متابعة الزوراء
شـهدت األيـام القليلـة املاضيـة، تطـورات رسيعـة يف عالقـة النجم 
السـويرسي روجر فيدرر بالرصبي نوفاك ديوكوفيتش.وبدأت عالقة 
فيدرر بديوكوفيتش يف التحسـن بشـكل رسيع، بعدما سيطر التوتر 
الشديد عىل العالقة بني الالعبني يف الفرتات املاضية، بسبب ترصيحات 
عائلـة نوفاك تجاه النجم السويرسي.وشـارك نوفـاك يف بطولة كأس 
ليفر للتنس، ضمن الفريق األوروبي، وهي البطولة التي شهدت الظهور 
األخري لروجر فيـدرر كالعب محرتف.وقام الالعبان فيـدرر وديوكوفيتش، 
بمتابعة حساب بعضهما البعض، عىل منصة التواصل االجتماعي إنستجرام.

وتأتي هذه الخطوة، بعد مشاركة ديوكوفيتش يف بطولة كأس ليفر للتنس، 
وتواجده يف حفل اعتزال الالعب السـويرسي، مما منحه 
فرصـة التعرف عىل شـخصية فيدرر عن 

قرب.

هلسنكي / متابعة الزوراء
أعلن نادي برشلونة عن نجاح عملية العبه رونالد أراوخو يف الوتر العلوي 
للفخـذ األيمن والتـي خضع لها صباح أمس األربعـاء يف فنلندا مضيفاً أن 

مدة غيابه تتوقف عىل وترية تعافيه.
وقال برشـلونة يف بيـان: ”أُجريت عمليـة جراحية ناجحـة لالعب رونالد 
أراوخـو يف الوتـر العلـوي للفخـذ األيمـن. أجـرى العمليـة الدكتور الس 
ليمباينـني يف فنلندا تحت إرشاف أطباء نادي برشـلونة. مدة غياب الالعب 

تتوقف عىل وترية تعافيه“.
وكان أراوخـو تعـرّض لإلصابة بفخذه خالل املبـاراة الودية ملنتخب بالده 
أوروغواي مع إيران منذ خمسة أيام، وأشارت تقارير صحفية إسبانية إىل 

غيابه عن الكالسيكو وعن نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.
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لندن / متابعة الزوراء
عاد العب الوسـط الـدويل الفرنيس نغولو كانتـي إىل تمارين فريقه 
تشـليس اإلنكليزي بعد غياب اسـتمر سـتة أسـابيع جراء تعرضه 
إلصابة عضلية يف فخذه، حسـب ما أعلن نادي غرب لندن.وقبل أقل 
مـن شـهرين عىل موعد انطـالق كأس العالـم FIFA قطر 2022™ 
نهايـة العـام الحـايل، شـارك الـدويل الفرنـيس صاحـب 53 مباراة 
بقميـص منتخـب ”الديـوك“ وابن الــ 31 عاماً يف تماريـن فريقه 
تخللها بعض الجري وحركات بدنية، حسب ما أوضح مقطع فيديو 
نرشه تشـليس عرب صفحته عـىل تويرت.وأصيب كانتـي يف 14 آب/

أغسـطس خالل تعادل فريقه أمام توتنهـام 2-2 يف ”دربي“ لندن، 
بعدما شعر بألم يف فخذه األيمن وخرج من امللعب وهو يعرج. وكان 
مدربه السـابق األملاني توماس توخيل والذي أُقيل من مهامه الفنية 
ليحل بـدالً منه غراهام بوتر وصف حينهـا إصابته بـ ”الخطرية“.
وغاب العب الوسط عن 8 مباريات يف مختلف املسابقات، منها 6 يف 
الـ ”بريمريليغ“، إضافة إىل مباراتي منتخب بالده ضمن منافسـات 

الجولتني الخامسـة والسادسـة األخرية من مسابقة 
دوري األمـم األوروبيـة يف الفـوز عـىل النمسـا 2-0 
والخسـارة أمام الدنمارك بالنتيجة ذاتها.كما اضطر 
كانتـي، بطل العالـم 2018، خـالل النافـذة الدولية 
السـابقة يف حزيران/يونيو إىل مغادرة تجمع منتخب 

”الديوك“ بسبب مشكلة يف ركبته. يف خريف عام 2021، 
لعـب مباراة واحدة فقـط من املباريات الدولية السـبع 

لفرنسا.ويحتل تشليس الذي يحّل ضيفاً عىل كريستال 
بـاالس السـبت املقبل ضمن اطار منافسـات 

املرحلة التاسـعة املركز السـابع 
برصيـد 10 نقـاط مـن 6 

مباريات، علماً أنه يملك 
مؤجلتـني  مباراتـني 

فولهـام  أمـام 
وليفربول.

الدوحة / متابعة الزوراء
املبالـغ  عـن  صحفـي،  تقريـر  كشـف 
التـي أنفقتها قطـر، يف ضوء االسـتعداد 
الـذي   ،2022 مونديـال  السـتضافة 
ثـان  نوفمرب/ترشيـن  يف  سـينطلق 

املقبل.
ووفقـا للصفحة الرسـمية للجزيرة 
الرياضيـة عـرب موقع فيـس بوك، 
مليـار   220 أنفقـت  قطـر  فـإن 
دوالر يف تشـييد املالعـب والبنية 
التحتية املخصصة السـتضافة 

املونديال.
الجزيرة:  وتابعـت صفحـة 
”أنفقـت 7 دول مجتمعـة 
 ،1994 مونديـال  منـذ 
وحتى مونديال روسيا 
 44.4 نحـو   ،2018

مليار يورو“.
وأشار التقرير إىل 

أن أمريكا أنفقـت نصف مليار دوالر يف مونديال 
1994، بينمـا أنفقت فرنسـا 2.3 مليار دوالر يف 
مونديال 1998، وأنفقت اليابان 7 مليارات دوالر 

يف مونديال 2002.
أمـا أملانيا أنفقت 4.3 مليار دوالر يف كأس العالم 
2006، فيمـا أنفقت جنوب أفريقيـا 3.6 مليار 

دوالر يف مونديال 2010.
ونـوه التقريـر إىل أن الربازيل أنفقـت 15 مليار 
دوالر يف مونديـال 2014، يف الوقـت الذي أنفقت 
مونديـال  يف  دوالر  مليـار   11.6 روسـيا،  فيـه 

.2018

ميونيخ / متابعة الزوراء
أوضح حسـن صالح حميديتش، املدير الريايض لنادي بايرن ميونيخ، رس معاناة 

ساديو ماني مع الفريق األملاني مؤخرا، رغم البداية املميزة له يف موسمه األول.
وخالل ترصيحات لصحيفة ”سبورت بيلد“، قال حميديتش: ”ساديو ما زال بحاجة 

لبعض الوقت، ألنه يتحتم عليه االعتياد عىل أجواء البوندسليجا“.
وأضاف: ”أعلم ماذا يعني الوصول لفريق جديد يف بلد مختلف وثقافة مغايرة عن التي 

اعتدت عليها“.وبسؤاله عن رأيه يف عدم قدرة الدويل السنغايل عىل هز الشباك يف املباريات 
األخـرية، أجـاب: ”كل يشء سـيكون مألوفا له يف أقـرب فرصة، وسـنرى ذلك عىل أرض 
امللعب“.يذكر أن الدويل السـنغايل بدأ املوسـم بأفضل طريقة ممكنة، مسجال 5 أهداف يف 

أول 6 مباريات رسمية له، لكنه توقف عن التسجيل يف آخر 5 لقاءآت
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أبوظبي /سكاي نيوز:
ناقشت دراسة بحثية أجراها معهد رويرتز، إىل أن ثقة الناس يف األخبار التي يتصّفحونها 
عىل وسـائل التواصـل االجتماعي، أقّل بكثري مـن ثقة الناس يف األخبـار املتلَفزة، كما 
أفاد االسـتطالع األخري للشـباب العربي أنهم ال يثقون يف أخبار املنصات، بَقدر األخبار 
التي يتلقونها عرب التلفاز والصحف... فهل نحن أمام بوادِر أمل، لوقف األخبار املزيَّفة 
واملضلِّلة؟وقـد نـرش معهد رويرتز لدراسـة البحـث الصحفي، تقريرا بعنـوان «فجوة 
الثقة» يظهر فيه نتائج دراسـة اسـتقصائية شملت ألفي شخص، من اململكة املتحدة 
والواليات املتحدة، والربازيل، والهند. وسجلت الدراسة انخفاًضا يف الثقة باألخبار التي 

ُنرشت يف السنوات األخرية عىل منصات التواصل االجتماعي.
وعىل الصعيد العربي، وجد استطالع حديث أن الشباب العربي يثق بالتلفاز والصحف، 
أكثـر مـن وسـائل التواصـل االجتماعي واملؤثريـن كمصـادر لألخبار، فكانت نسـبة 
األشـخاص الذين يفضلون مشـاهدة التلفاز ٨٤ باملئة.ووفـق األبحاث يالحظ تراجعا 
بثقـة الشـباب باألخبـار عـىل منصـات التواصـل االجتماعي، عـىل الرغم مـن زيادة 
إسـتخدامها بني فئة الشـباب.وقال أسـتاذ اإلذاعة والتلفزيون يف جامعة بنها والخبري 
يف اإلعالم الرقمي فتحي شـمس الدين إن شبكات التواصل االجتماعي أصبحت مصدرا 
لكل يشء يف حياتنا اليوم، سـواء للمعلومات أو البيع والرشاء أو كسـب األموال، حيث 
أصبحت أسـلوب حياة بالنسبة للشـباب، مضيفا أن شـبكات التواصل االجتماعي قد 
عرفت ذروة اسـتعمالها كمصـدر للمعلومات أثناء ثورات الربيـع العربي، وإثر انتهاء 
هـذه الثورات تبني للمسـتخدمني أن هذه املنصات تحتوى الكثـري من األخبار املظللة 
والزائفة. وبني شمس الدين أن شبكات التواصل االجتماعي استعملت من قبل الكثريين 

لنرش الشـائعات والنيل من أفراد بعينهم ونرش معلومات سياسـية واقتصادية وكذلك 
صحية يف فـرتة جائحة كورونا مغلوطة ومجانبة للحقيقة، خاصة مع ظهور تقنيات 
رائـدة يف تزييـف الصورة والصـوت، وهو ما شـوه الثقة بني الناس وهذه الوسـائط 
االجتماعية».ووضـح شـمس الدين أن اإلعالم التقليدي يسـتند إىل ما يسـمى بحارس 
البوابـة الـذي يعمل عىل فلرتة املعلومـات التي تيسء لألمن املجتمعـي والقومي لتصل 

املعلومة إىل الناس بشكل دقيق.

لندن/متابعة الزوراء:
أصـدرت مبادرة «حملة - املركز العربي لتطوير اإلعالم 
املجتمعي» بياناً، يوم الثالثاء، بالتعاون مع ٧١ رشيكاً 
ومنّظمـة محلية ودولية، رّحبت مـن خالله بالتحقيق 
الذي أجرته رشكة «ميتا» يف انتهاك موقعي «فيسبوك» 
و»إنستغرام» لحقوق اإلنسان األساسية للمستخدمني 

الفلسطينيني.
وكانت الرشكة األم «ميتا» قد كلّفت شبكة «أعمال من 
أجـل مسـؤولية مجتمعية»، املعروفة بــ BSR، إجراء 
مراجعة مسـتقلة لسياسـات إدارة املحتوى يف موقعي 
«فيسبوك» و»إنستغرام»، وتحديداً انتهاك حرية تعبري 

املستخدمني الفلسطينيني.  
وخلـص التقريـر، الذي نرش يف شـهر سـبتمرب/ أيلول 
الجاري، إىل أّن اإلجراءات التي اتخذتها رشكة «ميتا» يف 
مايو/ أيار من عام ٢٠٢١، كان لها تأثري سلبي بحقوق 
اإلنسـان، وتحديداً حق املسـتخدمني الفلسـطينيني يف 
حرية التعبري والتجّمع واملشـاركة السياسية، وبالتايل 
العـدوان  تجاربهـم لحظـة  قدرتهـم عـىل مشـاركة 
اإلرسائيـيل عىل قطـاع غزّة وأحـداث الشـيخ جرّاح يف 

القدس.
وأعـرب البيـان عـن تقديره لجهـود شـبكة «بي يس 
آر» ومهنيتهـا من خـالل التقييم واملراجعة املسـتقلة، 
خصوصاً يف ما يتعلق بإرشاك أصحاب املصلحة املحليني 
واإلقليميـني والدوليني، وأصحاب الحقوق خالل عملية 

املراجعة.
وأضاف البيان: «نـرى أن إطالق تقرير العناية الواجبة 
ُيَعّد خطـوة يف االتجاه الصحيح. واألهـم من ذلك، أننا 
نتطلـع إىل التـزام (ميتا) تنفيذ توصيات هـذا التقرير. 
وبشـكل عـام، فإننا ندعو (ميتـا) إىل اتخـاذ إجراءات 
حاسـمة لحمايـة أصـوات الفلسـطينيني/ات ضمـن 
الشعوب واملجموعات املضطهدة األخرى حول العالم».

ووفقـاً لتقريـر «بـي يس آر»، فقـد حذفـت «ميتـا» 
منشـورات باللغة العربيـة حول العـدوان بمعّدل أعىل 
بكثـري من حذفهـا املنشـورات باللغة العربيـة. وعزت 
التعاطـي  يف  الكبـري  االختـالف  االستشـارات  رشكـة 
مع املنشـورات الفلسـطينية مقارنـة باإلرسائيلية إىل 
األسـباب نفسها التي كانت قد أشارت إليها مؤسسات 
حقوق اإلنسـان واملبلغون عن املخالفـات والباحثون، 

وعىل رأسها النقص الفاضح يف الخربة.
وخلـص تقريـر «بـي يس آر» إىل أن «ميتـا»، املالكـة 
الحتياطـات نقديـة تزيد عىل ٢٤ مليـار دوالر أمريكي، 
تفتقـر إىل املوظفني الذين يفهمـون الثقافات واللغات 
املختلفـة، وأنها تسـتخدم تقنيـة خوارزميـة خاطئة 

للتحكم يف الخطاب يف أنحاء العالم كافة.
من جانبه، أشار البيان إىل أّن النتائج التي توصلت إليها 
«بي يس آر» تشـّكل دليالً إضافياً عىل ممارسـة «ميتا» 
الرقابـة واإلدارة املفرطة عىل املحتـوى العربي مقارنة 
باملحتوى العربي، حيث ال تمارس الرقابة املطلوبة عىل 

املحتوى املنشور باللغة العربية.
ويف محاولة لضمان وفاء «ميتـا» بالتزاماتها يف مجال 
حقـوق اإلنسـان، أوصـت «بـي يس آر» بسلسـلة من 
الخطوات التي تتوافق أيضاً مع مطالب املجتمع املدني 
املتكـررة منذ سـنوات، إذ ذكرت أّنه يجـب عىل «ميتا» 
إعـادة تقييم بعض سياسـات إدارة املحتـوى، واتخاذ 
إجـراءات جوهرية لزيادة الشـفافية حول ممارسـات 
وسياسـات إدارة املحتوى، واالسـتثمار يف مـوارد أكثر 
دقة لإلرشاف عىل املحتوى باللغتـني العربية والعربية، 
و»تقديـم توضيـح أكـرب حـول التزاماتهـا القانونية 
يف مـا يتعلق باملنظمـات األجنبيـة اإلرهابيـة واألفراد 

الخطريين».
واعتـرب البيـان هـذه التوصيـات «خطـوة يف االتجاه 
الصحيـح، التـي يجب عـىل (ميتا) أن تأخذها بشـكل 
جدّي. ندعو (ميتا) إىل التزام الشـفافية الكاملة بشأن 
طلبات إزالة املحتوى الطوعية من الحكومة اإلرسائيلية، 
بمـا يف ذلك وحـدة السـايرب التابعة لهـا، باإلضافة إىل 
آلية وكيفية توظيف صنع القـرار اآليل إلدارة املحتوى، 
إضافة إىل سياسـات املحتوى املتعلقة بتصنيف وإدارة 

املحتوى (اإلرهابي) و(املتطرف)».
يذكـر أن الناشـطني الفلسـطينيني تعرضـوا لحظـر 
النرش بشـكل فوري ورسيع بمجرد نرشهـم أخباراً أو 
منشـورات خاصـة تتضمن كلمـات تتعلـق باملقاومة 
الفلسطينية، وهو ما سّبب فقدان بعضهم حساباتهم 

التي أنشأوها منذ سنوات.
وكانت كلمات «حماس» و»الجهاد اإلسالمي» و»كتائب 
الشـعبية»  القـدس» و»الجبهـة  القسـام» و»رسايـا 
و»املقاومة الفلسـطينية» و»شـهيد» من بني الكلمات 

املحظورة عىل «فيسبوك».
واضطـر مئات الناشـطني إىل التحايل عـىل خوارزمية 
«فيسـبوك»، إما عرب تقطيع الكلمات التي تسـبب لهم 
الحظـر أو االسـتعاضة عنهـا بجملة بديلـة أو أحرف 

إنكليزية تدّل عىل مقصدهم من املنشور.
وحجب «إنستغرام» حسابات فلسطينية توثق الوحشية 
اإلرسائيلية يف التعامل مع الفلسطينيني من حي الشيخ 
جراح يف القـدس إىل غزة، وقّيد وصول الجمهور إىل تلك 
الحسـابات، فيمـا حجب وسـم «األقىص»، مـربراً ذلك 

بخطأ تقني.
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تسـعى وسـائل إعالم روسـية معارضة 
انتقلـت إىل التفيا بعد بدء غـزو أوكرانيا 
وتقديـم  الكرملـني  لدعايـة  للتصـدّي 

معلومات مستقلة إىل ماليني الروس.
وقال رئيـس تحريـر تلفزيـون «دوجد» 
الرويس املستقل تيكون دزيادكو، لوكالة 
فرانـس بـرس، إّن «مـن يسـيطر عـىل 
املعلومات يسـيطر عىل الوضع»، وتابع: 
«هدفنـا هـو أن يتلّقى أكرب عـدٍد ممكن 
مـن النـاس معلومـات حقيقيـة، بـدل 
الدعاية التـي تبثها محطـات التلفزيون 

الروسية».
وقـال متحدثـاً يف قاعـة تحريـر، أقيمت 
يف العاصمـة ريغـا، إّنه من حسـن الحظ 
«روسـيا ليسـت االتحاد السـوفييتي مع 
السـتار الحديدي، ومـن املمكن الحصول 
عىل معلومات من خالل اإلنرتنت ومواقع 
التواصل االجتماعي»، مؤّكداً أّن «السـتار 

الرقمي ليس منيعاً».
وتعّد «دوجد»، التي يعني اسـمها املطر، 
واحدًة من وسائل اإلعالم القليلة املستقلة 
يف روسـيا، وقد حجبت يف مطلع مارس/ 

آذار املايض النتقادها الكرملني.
توصيف الحرب

وكان إقـرار موسـكو قانونـاً يجـرّم بّث 
«معلومـات كاذبة» حول الجيش الرويس 
والنـزاع يف أوكرانيـا بمثابة حكـم إعدام 

لوسائل اإلعالم املستقلة.
وقال دزيادكو: «بات من املستحيل العمل 
يف روسـيا، إذا كنا نواجه عقوبة السـجن 
لفرتة تصـل إىل ١٥ عاما ملجـّرد توصيف 
حـرب بأنهـا حـرب»، وتابـع: «حكومة 
التفيـا عرضـت علينـا إقامـة مركزنا يف 
ريغا، وأطلقنا برامجنا مجّدداً يف منتصف 

يوليو/ تّموز املايض».
ليست هيئة تحرير «دوجد» وحدها التي 
لجأت إىل عاصمـة التفيا، إذ انتقلت إليها 
أيضاً وسـائل إعالم أخرى، مثل صحيفة 

«نوفايا غازيتا أوروبـا»، والفرع الرويس 
إلذاعة «دويتشه فيله»، كما يعمل موقع 

«ميدوزا» املستقل فيها منذ عام ٢٠١٤.
٣٠٠ صحايف

وذكـرت الصحفيـة يف «دوجـد» فالرييـا 
راتنيكوفـا أن نحـو ٣٠٠ صحفي رويس 
معـارض انتقلـوا إىل التفيا منـذ فرباير/ 

شباط املايض.
وتمتلك الدولة أكرب أقلّية ناطقة بالروسية 
يف البلطيـق، تمّثل نحـو ٣٠٪ من مجمل 

السكان.
وحظرت البـالد بّث محطـات التلفزيون 
التـي تبّث من روسـيا، و»نـّددت بنربتها 
الحربية ودعايتها ضـد أوكرانيا والخطر 

الذي تشكله عىل أمن البلد».
وفنانـون  صحفيـون  لجـأ  أيضـاً، 
ومعارضون من روسـيا وبيالروسـيا إىل 

إستونيا وليتوانيا املجاورتني.
واتخذ تيخـون دزيادكو وصحفيوه قرار 
الرحيل خالل بضع سـاعات فقط، وقال: 
«علمنـا أّن مكتبنـا سـيتعرض لعمليـة 
دهم. قيل لنا إنه سـيتم توقيف صحفيني 

واتهامهم بالتطرف والخيانة».
وخـالل اجتمـاع عقـد عـىل عجـل عـرب 

اإلنرتنـت، قـررت غالبيـة أعضـاء هيئة 
التحريـر مغـادرة روسـيا عـىل الفـور، 
وتابع: «وجدنا تذاكر سفر إىل إسطنبول. 
خالل ساعة وّضبنا ثالث حقائب وأيقظنا 

أوالدنا وهرعنا إىل املطار».
ويعمـل اليوم نحو سـتني شـخصاً فروا 
من موسـكو يف مقـّر محطـة التلفزيون 
يف ريغـا، وقّدمت لهم محطـة «تي يف ٣» 
الالتفيـة دعمهـا ووضعـت يف ترصفهم 
قسـماً من منشـآتها وتجهيزاتهـا. كما 
أن هناك اسـتديوهات متاحة للصحفيني 

الروس يف جورجيا وهولندا وفرنسا.
ويبدي دزيادكو ثقًة بـأّن محطته قادرة 
عىل اسـتقطاب جمهوٍر خاٍص بها، قال: 
«حتـى لـو أظهـرت اسـتطالعات الرأي 
التي أجرتهـا أّن الذين ال يدعمون الحرب 
يمثلـون ٣٠٪ مـن الـروس، فهـذا يعني 
٤٥ مليـون شـخص، وهو عـدد هائل»، 
وأضـاف: «كثـريون ال يدعمـون الحرب 
وال بوتـني، لكّنهم يخشـون رفع صوتهم 
ألّن هـذا خطـري. النـاس متعطشـون إىل 
املعلومات املسـتقلة، وهدفنـا هو إيجاد 

وسائل تقنية للوصول إليهم».
وأكـدت فالرييـا راتنيكوفـا أّنـه بني بدء 

الحرب وإغالق التلفزيون «شـهدنا زيادة 
يف عـدد الجمهـور»، وقالـت: «أعتقـد أن 
هنـاك اآلالف، بـل رّبمـا املاليـني الذيـن 
هـم بحاجـة إلينا. هـذا ليـس جمهورنا 
القديـم فحسـب... مـع الوقـت سـيبدأ 
كثريون يف التشـكيك (بالرسدية الرسمية 

الروسية)».
كمبيوتر محمول فقط

واختار املسـاعد السـابق لرئيس تحرير 
صحيفـة «نوفايـا غازيتا»، أبرز وسـيلة 
اسـتقصائية يف روسـيا، كرييـل  إعـالم 
مارتينـوف، الرحيـل عن بـالده يف مطلع 
مارس/ آذار املايض حامالً معه حاسوبه 
املحمول فقط، وهدفه إطالق هيئة تحرير 

مستقلة يف الخارج.
وبعد وقٍت قصرٍي من ذلك، حظرت «نوفايا 

غازيتا» يف روسيا.
عند وصوله إىل ريغا، أنشـأ مارتينوف مع 
زمـالء آخريـن يف املنفى «نوفايـا غازيتا 

أوروبا»، وتوّىل رئاسة تحريرها.
ويف التاسـع مـن مايـو/ أّيـار، أصـدروا 
عددهـم الورقّي األّول باللغتني الروسـية 
والالتفيـة. ويف بـادرة دعـم، قامـت ١٥ 
صحيفـة دولية بنـرش مقـاالٍت من هذا 

العدد.
وعىل غرار قناة «دوجد»، تعتمد الصحيفة 
الشـبكات االجتماعيـة مثـل «يوتيـوب» 
و»تيلغرام» و»تويرت» كوسـيلة رئيسـية 

لنرش مقاالتها.
وقال مارتينوف: «السـلطات الروسية ال 
تزال تخـاف أن تحجب يوتيوب ألسـباب 
فنية واجتماعية. يوتيوب هي أكرب منصة 
إعالمية يف البلد للذين ال يريدون مشاهدة 

التلفزيون الوطني والدعاية الرسمية».
بدوره، أّكد تيكون دزيادكو أّن «التضليل 
اإلعالمي من األسباب خلف اندالع الحرب 
واستمرارها حّتى اآلن»، مّتهماً املسؤولني 
يف التلفزيـون الـرويس بأّنهـم «مجرمـو 

حرب».
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 الجزائر/متابعة الزوراء:
 أيـدت غرفـة االتهـام لدى مجلـس قضاء 
العاصمـة الجزائريـة أمـر اإليـداع رهـن 
االعتقـال بحق صحفـي جريـدة الرشوق 
الجزائرية بلقاسـم حـوام، والصـادر منذ 
الثامـن مـن سـبتمرب الحـايل عـن قايض 
التحقيـق الغرفـة الثانية ملحكمة حسـني 

داي.
ويأتي قرار غرفة االتهام بعد حوايل أسبوع 
عىل النظـر يف االسـتئناف املقـدم من قبل 
هيئـة الدفاع عـن حـوام ضد أمـر اإليداع 
رهن الحبس املؤقت بسـبب مقال صحفي 
واملطالبـة باإلفـراج عنـه، حيـث يتواجـد 
باملؤسسـة العقابيـة ”الحـراش“ منذ ٢٠ 

يوما.
وكانـت السـلطات القضائيـة الجزائريـة 
قررت إيداع الصحفي يف جريدة ”الرشوق“ 
(غـري حكوميـة) بتهـم تتعلـق بقانونـي 
املضاربـة والعقوبات رهـن االعتقال، بعد 
مقـال نـرشه يـوم السـابع من سـبتمرب 
الحايل تحدث فيه عن ”وقف فوري لتصدير 
التمور الجزائرية“ من نـوع ”دقلة النور“ 
املشـهورة يف العالم، مؤكـدا أن القرار جاء 
بعـد رفـض شـحنة مـن ثالثـة آالف طن 
وإعادتهـا إىل الجزائـر ألنهـا ”غري صالحة 

لالستهالك“.
والصحفي متهم بـ“نرش أخبار كاذبة من 
شـأنها املساس باألمن العمومي أو النظام 
العام“ كما ينص قانون العقوبات، و“نرش 
أخبـار كاذبـة أو مغرضـة عمـدا بغـرض 
إحداث اضطراب يف السوق ورفع األسعار“، 
بحسـب قانـون مكافحـة املضاربـة غري 

املرشوعة الذي صدر ديسمرب املايض.
وفّنـدت وزارتـا التجـارة والفالحـة هذه 
”املعلومـات املغلوطة“ التي تعد ”مساسـا 

باالقتصاد الوطني“.
وقالـت وزارة التجـارة يف بيـان إن ”جودة 
كل  عـىل  مطلوبـة  الجزائريـة  التمـور 
املستويات الدولية“. وذكرت وزارة الفالحة 
يف بيـان أنها ”لـم تتلق أي إبالغ أو إشـعار 
الرسـميني  املمثلـني  رسـمي مـن طـرف 
للصحـة النباتية للدول املسـتوردة برفض 

تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية“.
وتعـد حالة بلقاسـم حوام غري مسـبوقة، 
ألنها املرة األوىل التـي ُيحاكم فيها صحفي 

بمكافحـة  املتعلـق  القانـون  بموجـب 
املضاربـة، و“التـي يجـب أن تطبـق عـىل 

املضاربني“.
ووفقـا للمـادة ١٢ مـن القانـون املتعلـق 
بمكافحة املضاربة الصادر يف ديسمرب ٢٠٢١ 
، يف ذروة تفـيش وباء كوفيد - ١٩، ملحاربة 
االسـتهالكية،  املنتجـات  أسـعار  ارتفـاع 
يواجه بلقاسـم حوام خطرا بالسـجن ملدة 
ترتاوح بـني ثالث وعرش سـنوات، وغرامة 
ترتاوح بـني مليـون ومليوني دينـار (من 

٧١٠٠ يورو إىل ١٤٢٠٠ يورو).
وبحسب املادة ذاتها، فإن العقوبة قد تصل 
إىل ٢٠ سـنة إذا مـا تمـت املضاربة يف مواد 
الحبوب ومشـتقاتها أو البقـول الجافة أو 
الحليـب أو الخـرض أو الفواكـه أو الزيـت 
والسـكر أو البن أو مـواد الوقـود أو املواد 

الصيدالنية.
وقـال نجيب بيطام عضو هيئة الدفاع ”إن 
غرفة االتهام فصلت يف قضية حوام بتأييد 
أمر قايض التحقيـق عىل خالف التوقعات، 

والدسـتور  اإلعـالم  قانونـي  أن  باعتبـار 
ينصـان عىل أنـه ال يمكن حبـس صحفي 
بسـبب مقـال“، ولفـت إىل أن ”الصحفـي 
حوام يتوافر عـىل كل الضمانات القانونية 
من عنوان ومقـر مهني وإقامة، لكن رغم 
ذلك فغرفة االتهام قررت اإلبقاء عليه رهن 

الحبس“.
وتابع بيطـام ”اآلن اإلجراءات املتبقية هي 
مواصلة التحقيق وإحالة امللف إىل محكمة 
الجنـح قريبا بعـد انتهاء قـايض التحقيق 
لدى محكمة حسـني داي مـن التحقيق يف 
املوضوع“، وأردف ”ال نـزال نأمل دائما أن 
يتم تصويـب األمور بالنسـبة للصحفي“، 
مشـريا إىل أنهـم كهيئـة دفـاع ينتظـرون 
املحاكمة ملناقشـة األدلة التي تثبت حسن 
نية الصحفي عند كتابته للمقال، الذي كان 
يرمي من ورائه إىل تحسيس الجهات املعنية 
بخلفيـات القضية، ولم يكـن بنيته إطالقا 
اإلرضار باملصلحـة االقتصادية للبالد.وأكد 
عضو هيئة الدفاع املحامي براهمي حسان 
أن ”بحوزتنا كل األدلة التي تثبت أن ما قام 
به الصحفي ال يتعدى ممارسـة الصحافة 
االحرتافية ال أكثر وال أقل، وال عالقة له من 
بعيـد وال من قريب بأي مؤامرة تسـتهدف 
املضاربـة غـري املرشوعـة ضـد املنتجـات 

الوطنية“.
وقالـت نقابة الصحفيـني بالجزائر إن هذا 
اإلجـراء يتعـارض مـع جميـع النصوص 
مهنـة  ممارسـة  تحكـم  التـي  السـارية 
الصحفي واإلعالم بشـكل عـام يف الجزائر، 
والسـيما الدسـتور وقانون اإلعـالم. وهي 
النصوص التي تحظر بشكل رصيح حبس 
الصحفيني بسبب جنح الصحافة. وطالبت 
النقابـة بـ“إعـادة النظـر يف هـذا القـرار 

الجائر“.

وأثـار سـجن صحفـي الـرشوق موجـة 
اسـتنكار واسـعة لدى زمالئه الذي نرشوا 
عريضـة حملـت أكثـر مـن ١٠٠ توقيـع 

مطالبني باالفراج عنه.
وأشـار الصحفيون يف بيان نقلته وسـائل 
اإلعـالم إىل أن حبس صحفي بسـبب مقال 
خـربي، هـو إجـراء يشـّوش عـىل صورة 
الجزائـر يف الخارج، خاصة يف ظل الظروف 
الرّاهنـة ومـا تفرضـه مـن تحديـات عىل 
الجزائـر التـي تتهيـأ الحتضـان اجتمـاع 
القمـة العربية، وأن بلقاسـم حوام لم يقم 
إّال بواجبـه يف تنويـر الرأي العـام، وتنبيه 
اإلجـراءات  اتخـاذ  رضورة  إىل  السـلطات 

الالزمة لحماية املنتج الوطني.
كما عّرب وزير االتصال األسـبق عبدالعزيز 
رحابي عن ”صدمته من سـجن الصحفي 
بسـبب نـرش مقـال ذي طبيعـة تجاريـة 
محضة، ما يدل عىل اسـتمرار االسـتعمال 

السيايس للقضاء“.
ويف الجزائر حيـث تخضع حرية الصحافة 
لرقابة صارمة، تعتزم السلطات الجزائرية 
إجراء تشديد جديد يتمثل يف مرشوع قانون 

سيناقشه الربملان يف األسابيع املقبلة.
وقالت وكالة األنبـاء الجزائرية إن الرئيس 
الجزائري عبداملجيد تبون أمر بشأن مرشوع 
قانـون الصحافـة املكتوبـة واإللكرتونية 
بـ“تنظيم أشـمل ملجال الصحافة املكتوبة 
واإللكرتونيـة، مـن خـالل هـذا القانـون، 
إلبعادهـا عن كل أشـكال االسـتغالل، مع 

الترصيح بمصادر التمويل“.
وأكد تبون أن اآلليات التي تضمنها مرشوع 
والصحافـة  املكتوبـة  الصحافـة  قانـون 
اإللكرتونيـة، ”تسـتند إىل منطـق حمايـة 
الصحفيـني وتهـدف إىل النهـوض بقطاع 

اإلعالم“.
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 كانت أمي قبل صياح الديك

توقظ عني النوم الهارب من عنت األيام

تندح نحو النار ، تنفخ فيها كي تدفئها

ويشم رائحة الخبز

أنف الحلم الجائع يف عني األطفال

تمأل أركان البيت  الساكن

خلف مجيء الشمس  ،  عطر الربكة 

ثـم تنـادي، نخـرج مـن أعشـاش الظلمة 

نجري

نحو شعاع الحب القادم من عينيها

فينام النوم عىل يدها

ونهلل فرحا باإلبكار

لم ندرك يف املهد ولو برهة

أن األم حياة  ، نبع الحب الصايف

وأن الهرم الشامخ فينا

ال يظمأ من هجر النيل

او يشعر بالجوع

وان كان الجوع ال يهدأ يوما

لكن يخىش ان يجد الدمع

يف عني صغار  ، تشتاق إىل قلب

ال يمد للذل يداه 

ترفض ان تحفر برئ أعمى 

ينضح دمع وبكاء

كانت تسقى جذور العمر بماء الصرب

كي تتنفس طعم الفرحة

بعد صالة الظهر حني أعود 

 اجد الحضن بطعم التوت

وتمر سنوات كاأليام

قبل مجيء الريح العابر للقارات

اآلن اآلن قد أدركت أنى كربت

وغابت رائحة الخبز

من انف الحلم الرافض

أن يجد يف املوت نجاة
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     مهما بذلـت وتبذل من جهود ترجمية 
موفقـة لألدب عىل وجه العموم والشـعر 
عـىل وجـه الخصوص , بيد انهـا ال تنجو 
ومفقـودات  خسـارات  يف  الوقـوع  مـن 
وخيانـة للنصوص االصلية , وما يرافقها 
من صعوبات يف نقل املكافئات اللسـانية 
والثقافية و االستعارية من لغة االنطالق 
اىل لغـة الوصول .وهي بـذات الوقت , فن 
التجيل ملـا تجعله من املجهـول معلوما . 
وكما تحدث (شـتاينر) بحـق عن الحزن 
املرافـق دوما لعمليـة الرتجمـة , فهناك 
بـكل تأكيد ((ألـم)) داخل هـذه التجربة 
وهـو ليـس فقط الـم املرتجـم , بـل ألم 
النص املُرتَجـم واملعنى املحروم من حرفه 
, فاملعنـى والحرف منفصـالن ومتصالن 
يف اآلن نفسـه عـىل حـد تعبـري (انطوان 

برمان).
   نجـح هـذا الكتـاب يف اسـتثمار املنهج 
لتحديـد  والتوليـدي  الوصفـي  البنيـوي 
املادة املدروسـة والخروج من التعميمات 
اىل التخصيـص , حيث التمييـز بني اللغة 
والـكالم , مسـتفيدا ايضـا مـن الجانـب 
اللساني اآلني (Synchronique) واللساني 
تحديـد  يف   (Diachronique) التزامنـي 
الدليـل اللغوي (العالمـة اللغوية) يف الدال 

واملدلول والقول بالعالقة االعتباطية.
   اضافـة اىل ذلك, اشـتغلت آليات التاليف 
املثاقفـة مـع النقـد الرتجمـي , والدرس 
معرفـة  كموضـوع  اللسـاني  اللغـوي 
مسـتقلة بالتجاور والتحـاور مع الدالئل 
التاريخيـة والجغرافيـة لتحقيـق الهدف 
الرئيـس لهذا الكتـاب فياثبـات ان أرض 
اليمـن هـي البيئـة األصليـة الجغرافية 
التنـوع  مـن  كجـزء  واليهـود  للتـوراة 
السـكاني بـكل أطيافـه ومذاهبه وليس 

أرض فلسطني .
   ويتـوزع الكتـاب عـىل  ربعـة أقسـام 
.فيتناول القسم األول (التعريف بعاموس)

يف قصيدته أقوال يف االمم, ترجمة الدكتور 
الباحـث واملفكر فاضل الربيعـي) والتي 
تذكـر التوراة عـىل انها نبـوءة عاموس. 
وهي مـن تلك القصائد التـي قالها النبي 
عامـوس ويدعو الهه (يهـوذا) بأن ينزل 
عقابـه عىل هذه األمم التـي يذكرها. ويف 
ترجمة(فاضل الربيعي)عن اللغة العربية 
أثبت  بمنهجية لسانية - ثقافية, تاريخية 
وجغرافيـة , انهـا قـد ارتكبـت خيانـة 

وتحريفا لفظيا لألسـماء عموما وأسماء 
املواقـع الجغرافية وطمسـت الكثري من 
املواضـع واملدن ألنها تقع يف اليمن وليس 
يف فلسطني كما زعمت الرتجمة الرسمية 
للتوراة . ففي مقطع (قول عىل دمشـق) 

من قصيدة عاموس (أقوال يف االمم) :
يف  صيون,أسـَمع  مـن  الـرب  ((لصـوت 
أورشـليم ارتفـع أجدبـت قمـة الكرمـل 

والرعاة يندبون)) ص 34.
   فصيغـة (صيون) هي لفظة عربية من 
غرب الجزيـرة العربية  وليسـت  كما تم 
تحويرها عىل انها (صهيون) وحذف الهاء 
متعـارف عليه يف لغة أهـل اليمن. وأرض 
(أورشـليم) توجـد ضمـن سلسـلة مـن 
األماكـن ال وجود لها يف فلسـطني، وجبل 
(الكرمل) من جبال (نجد) اليمن الشهري 
يف تهامة . وهكذا ينسحب التمثيل الغزير 
عىل عـرشات األسـماء وأسـماء األماكن 
الجغرافيـة والتاريخيـة الدالـة ، بـدون 
أدنى شـك، يف بنيتها اللسانية – اللفظية 
وبنيتهـا التحتية الثقافيـة والتاريخية – 
الجغرافيـة عـىل ان البيئة التـي انطلقت 
منها قصيدة عاموس هي يمنية وليسـت 

أرض فلسطني .
        ويدعـم املؤلـف (داود الشـوييل) يف 
الفصـل الثالـث للقسـم األول بمنهجيـة 
بحثية موفقة جدا النقل املنهجي  العلمي 
يف ترجمـة أسـماء األماكـن العديدة التي 
احتشـدت يف قصيدة (عامـوس ) يف اللغة 
العربيـة يف قولـه : ان الشـعر الجاهـيل 
لشـعراء اليمن يحفل باملواضع واألماكن 
يف مسـتهل القصيـدة أو يف ثناياهـا ، ص 
ليسـت  ، وان جغرافيـة فلسـطني   115
فيهـا تلـك املواقع مسـتنتجا ، ان ذلك قد 
جاء تحت فكرة اسـتعمارية استرشاقية 
، اتصفـت بالخـداع والتلفيـق والتزييف 

السقاط جغرافية (التوراة) عىل جغرافية 
(فلسطني  الواقعية ) .

ويف قراءة الباحث  واملؤلف ( داود الشوييل 
) لقصيـدة  عامـوس ، يلفـت  نظرنـا اىل 
وجـود تفـاوت املقاطـع واألبيـات مـن 
هـذه القصيدة مـع  مجمـوع األبيات يف 
(النبـوءة التوراتية ) ويدل هـذا التفاوت 
عـىل ترجمة التـوراة الرسـمية وترجمة  
بعـض رسدیاتهـا مثـل نبـوءة عاموس  
وبني الرتجمة  الرسمية من اللغة العربية 
مبارشة ومـا تحمله  مـن أخطاء جاءت 
بدافع  الهوتي  اسـترشاقي واستعماري 

، ص137.
   ويركـز القسـم الثانـي (قصيـدة بارق 
ودبـورة النبيـة )، والتي احتشـدت أيضا 
بأسـماء األماكن اليمنيـة . فنالحظ عىل 
سـبيل  املثـال ، يف الفصـل الثالـث لهـذا 
القسم لرتجمة الدكتور (فاضل الربيعي) 

لنشيد بارق ودبورة: 
((ويف سعري تسـامية من مرتفعات أُدوَم 

حيث األرض ارتعشت، ص157))
   فلفظـة (سـعري) هي تحريـف  لفظي 
ملفردة (تعـز) مديرية الشـمايتني، عزلة 
دبـع الخـارج ، قريـة السـعري. ولفظـة 
(أدوم) هـي محافظـة (ذمـار) مديرية 
عتمة، عزلة بني العراص، قرية الشـاملة 
، محلـه ( أدوم). واسـتنادا لذلـك يـورد 
املؤلف (الشـوييل) قول الدكتور الربيعي 
بانه ليس ثمة نص شعري يف التوراة ، تم 
التالعب به عن جهل مفضوح مثل نشـيد 

دبـورة وبارق وهـي من الشـعر املألوف 
الـذي يكتبه الكهنة اليهود قد تم تحريفه 

وترجم بطريقة مغلوطة، ص 163.
     وبعد ذلك يتناول القسم الثالث ترجمات 
العربيـة  اىل  قصيـدة (نشـيد االنشـاد ) 
مسـلطا الضـوء عـىل الرتجمـة األمينـة 
الربيعـي)،  الرصينـة للدكتـور (فاضـل 
معززا ذلك بجداول مقارنة مع الرتجمات 
الرسـمية للتوراة . لذا يؤكد املؤلف (داود 
الشـوييل) يف الفصل األول من هذا القسم 
ان املفكـر العربـي (فاضـل الربيعي) قد 
أنتـج نظرية تاريخيـة جغرافيـة تعتمد 
اللغـة وحقائـق الجغرافيـة...... والتـي 
قدمهـا وفـق منطـق واقعي اسـتنادا اىل 
الجغرافية  التاريخية وحقائـق  الوقائـع 
واملوروث الشعبي واللغة العربية املتداولة 
يف اليمـن ، وهـي نظرية كـون جغرافية 
التـوراة مـرسح احداثهـا يف اليمن وليس 
يف فلسـطني وان اللغة العربية هي لهجة 
عربية أيضا تكلم بها أبناء قبيلة إرسائيل 
يف اليمـن حالها حـال اللهجـات العربية 

األخرى ، ص181. 
   وتضمـن الفصل الثالث قصيدة (نشـيد 
االنشـاد) برتجمـة (الربيعـي) فـرتد يف 
ترجمة (الربيعي) عرشات األسماء أيضا 
الدالـة عـىل البيئـة الجغرافيـة املكانيـة 
والطابـع الديموغـرايف واالنثروبولوجـي 
ألرض اليمن والتي وردت (باللغة العربية) 
بتحريـف ال يصمـد أمـام دقـة ترجمتها 
والتحقـق اللسـاني الصوتـي املشـفوع 

بدالئـل جغرافية وتاريخيـة عند الدكتور 
فاضل الربيعي. 

   ويف الفصل الرابع للقسـم الثاني , يدعم 
املؤلف (الشـوييل ) املسـاحة التأويلية يف 
ترجمـة (الربيعي) بجـداول موفقة جدا 
بينهـا وبني مـا ورد بالرتجمة الرسـمية 
لتوراة من دار املرشق 1968 , مسـتنتجا 
مـن تلك الجـداول ابتعاد مرتجـم التوراة 
عن النـص العربي تحت دوافـع الهوتية 
اسـترشاقية معروفـة . ويعـزز املؤلـف 
الشـوييل ذلك بقولـه ان ”قـراءة متأنية 
للنشـيد مـع معرفـة باألغاني الشـعبية 
العربـي  وبالشـعر  العربيـة  للمنطقـة 
الجاهيل يعطينا فكرة انتحال هذا النشيد 
مـن واقعـه الـذي قيـل فيـه ودخوله يف 

التوراة بعد سنوات , ص 230 ”.
   ويرفدنـا القسـم الرابـع األخـري لهـذا 
الكتاب الخصب واملوسـوم بـ (دراسـات 
أخرى (للكاتب الشوييل) بمناقشة منتجة 
والتـوراة)  املتخيلـة  (فلسـطني  لكتـاب 
للمفكـر (الربيعـي) , يؤكد فيهـا املوارد 
السـابقة وتحمل قـدرة توصيلية اثرائية  
مـن املثاقفـة يف التشـابك التفاعـيل بني 
آليات التأليف وتقنيـات الرتجمة , داعما 
وجهات نظر الدكتور الربيعي وآراء كمال 

الصلبي يف هذا الشأن .
   وجاءت الدراسات عىل التوايل : 

   األوىل بعنوان (فلسطني املتخيلة والتوراة 
التي جاءت من جزيرة العرب).

   الثانية (عـن الجزيرة العربية واليمن و 
آراء كمـال الصليبي وفاضـل الربعي عن 

ارسائيل). 
   الثالثة نظريات (جغرافية التوراة).

   الدراسة الرابعة بعنوان جغرافية هجرة 
النبي ابراهيم بني التوراة والواقع . 

   وعـىل وجـه العمـوم , يؤكـد يف جميـع 
هذه الدراسـات  دعمه للموارد السابقة , 
وتحمل جميعها قدرة توصيلية اثرائية من 
املثاقفة بتشابك تفاعيل بني سرتاتيجيات 

التأليف والرتجمة . 
   ويجـدر القـول ان املؤلف داود سـلمان 
الشوييل قد بذل جهودا كبرية من االنصات 
والتفاعـل والتحاور مـع املعلومات التي 
تصـدى لها مرتكـزا عىل رصيـده الثقايف 

املوسوعي املتنوع . 
*صـدر هـذا الكتـاب عـن دار الرافدين , 
ط1, آذار 2022 ، وهـو من الحجم الكبري 
ويقـع يف 292 صفحة ويتوزع عىل أربعة 

اقسام و16 فصال. 
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صنفت ناهـد تاج الفنانة التشـكيلية، 
واألديبـة مولودهـا األدبـي الفني بأنه 
حَكايـا وخواطر مصورة؛ حيث دمجت 
األلوان مع الحـرب، ويشء من الصوفية 
التأمليـة؛ لتقدم لنا هـذا الفن الرسدي 
الـذي يدعـو إىل التأمـل والتصالح مع 
النفـس مع ملسـات مـن ألـوان الحزن 
كما يبدو من اللوحات التشكيلة والتي 
كانـت معظمهـا مـن فـن البورتريـه 
وبعض لوحـات الورود التـي تتآلف يف 
غموضها مع لوحة زهور الخشـخاش 

للعبقري فان جوخ.
حينمـا يبـدأ املتلقي القراءة سـيواجه 
أوًال بالعنـوان وهو عبـارة_ من وجهة 
نظـري_ عن جزئـني؛ عنـوان رئييس( 
وألنهـا درويشـة)، وعنـوان تصنيفي 
ويف  مصـورة..  وخواطـر  وهوحكايـا 
تحليـيل املتواضـع كمتلقي؛ اسـمحوا 
يل أن أبـدأ من هذا العنـوان الذي يوحي 
بالتأمـل واإليحـاء التصـويف، كمـا هو 
معـروف بأن الدرويـش يحمل تصوفه 
وعشـقه اإللهي يف قلبـه، ويدندن يهذا 
العشق هائًما يف امللكوت، ربما من خالل 
تأملـه يف صمـت، أو علًنا يف تغـٍن بهذا 
العشق اإللهي وهو يدور بتنورته، أو قد 
يؤخذ هذا التصوف كمعادل موضوعي 
لعرض حكايـا وخواطـر الفنانة ناهد 
تاج، ومن هنا يسـتدرج القارئ للجزء 
الثاني مـن العنوان حيث يتخيل ما هو 
مقبل عـىل قراءتـه، وقد يتوقـع، فقد 
توقعـت مثال أنني مقبلـة عىل نوع من 
فـن املقامات كمقامات الحريري مثًال، 
أو كرسد حكائي كحكايـات الجاحظ؛ 
وهذا العنوان يتيح للقارئ أن يتحسس 
طريقـه الـرسدي فهو عنـوان رصيح 
ومريـح ألي قارئ بعيًدا عن تشـتيتات 
التصنيفات املختلفة كالقصة القصرية 
جًدا، وهذا ما سـأطرحه من خالل هذا 

التحليل فيما بعد.
نأتي بعد ذلك للغـالف وهو لوحة فنية 
لناهـد، ومـن الواضـح أن ألـون املوف 
املتدرجـة، أو البنفسـجيات هـي ألوان 

الفنانـة، ولـن أتطرق للوحـات بداخل 
الكتـاب فهي تحتاج فنـان متخصص 
لتحليلهـا، لكن دعونا نربط بينها وبني 
الـرسد ألن بالتأكيـد وجودهـا هو من 
مفاتيـح الـرسد، أو أن هنـاك ما يربط 
الـرسد باللوحات، وما وجدته يف معظم 
الـرسد تأمـالت حزينـة وهـو الرابـط 
الوحيـد الذي يربـط الـرسد باللوحات 
الفنيـة، فمعظم البورتريهـات حزينة 
وأكثرها باكية، حتـى الورود لها ألوان 
والتسـاقط   بالخريـف  موحيـة  بنيـة 
واالصفـرار وبدايـة الشـيخوخة، ولن 
أخفـي أننـي كمتلقي حاولـت أن أجد 
روابـط أكثـر من ذلـك، وقـد تعثرت يف 
البدايـة وخاصة مـع أول حكاية حيث 
كان قبلهـا لوحة وبعدها لوحة، وكنت 
أتسـاءل هل أول حكاية تأخذ أي لوحة 
حتى أرتـب ذلك عىل ما بعدها من رسد 
ولوحات، وهذا أصابني ببعض التشتت 
إىل أننـي ارتحت إىل جعـل اللوحات فًنا 

موازًيا للرسد وال أجعله يتقاطع معه.
أو ل حكاية أدهشتني ألنها ببساطة 
تحمـل كل سـمات القصـة القصرية 
شـامبني،  بعنـوان  والقصـة  جـًدا 
وقـد ظننـت بأنني مقبلـة عىل قصة 
قصـرية جـًدا وأن الفنانـة لـم تغرر 
بـي كقـارئ ولكنهـا دفعـت ببعض 
القصـص القصـرية جًدا حتـى يعلم 
القـارئ أنهـا تكتـب هذا النـوع من 
الفـن الـرسدي، وربمـا كات تخـرج 
لسانها لبعض املتشددين من النقاد؛ 

فهم لن يستطيعوا أن يفرضوا آرائهم 
املتشـددة يف فـن القصـة القصـرية 
كوجـوب بدايتها بفعل مضارع مثًال، 
ولـم تكن شـامبني القصـة الوحيدة 
التـي عثرت عليها، ولـم أبحث كثريًا، 
فنص رجاء له من الغموض التصويف 
مـا يؤهلـه ألن يكون قصـة قصرية 
جـدا، كذلـك يف نـص( محطة مرص) 

فنهاية هذا النص داهشة.
لـم اتعب نفيس بعد ذلـك يف البحث عن 
التصنيفات فقد تركت نفيس للخواطر 
التـي رست معهـا يف طريـق التأمـالت 
الروحانية، وهمـت كطيور من الظالل 
فـوق العالـم مـع عوالـم ناهـد تـاج 
ولوحاتهـا؛ ألتقط أنفـايس يف ثنيا رقة 
املشـاعر وتعابـري البورتريهات واللون 

البنفسجي الحزين.
ولقـد اخرتت هـذا النـص الرقيق الذي 
يحمل لغة شعرية حاملة، النص بعنوان 

ال تلمني:
«إن مـات الـورد الذي أهديتنـي يف عيد 
مولـدي ال تلمنـي فقـد قتلنـي العطر 
الذي اعترصته لك مـن أريجه فأهديته 

لغريي»
 نجد أنه مقطوعة غاية يف الرقة وبالرغم 
من عـدم وجود الفصلـة املنقوطة بعد 
كلمـة مولـدي، وبذلك يقرأهـا املتلقي 
خاطـرة ويهيـم معها فوق سـحابات 
التأمـل، ولن أجامل بأنني سـعدت بأن 
أقـرأ هذا الكتـاب الفنـي الراقي وأهيم 

مع الدرويشة ناهد تاج.
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القـص القصري جدا نص حداثي يقوم عىل اسـلوبية 
الكـم التي تلتزم الصياغة املركـزة ايجازا وتكثيفا  يف 
اللغة واختزاال جمليا وابتعادا عن االستطراد الوصفي 
والحـذف واالضمـار والرمـز والرضبـة االسـلوبية 
مفاجئـة..  اضافة اىل الكيف الذي يعتمد ابراز الحدث 
والفكـرة يف الرؤيـة التعبرييـة الدالة عـىل االيحاء يف 

البنية النصية..
العنـب  القصصية(داليـة  املجموعـة  وباسـتحضار 
الذهبي) التي نسـجت عواملها انامل منتجها محمود 
الخياط واسـهم االتحـاد العـام لالدبـاء والكتاب يف 
العراق يف نرشها وانتشارها/٢٠٢١.. كونها تستنطق  
اللحظات الشـعورية عرب نسق لغوي قادر عىل توليد 
املعانـي مـن اجـل توسـيع الفضـاء الـداليل للجملة 

الشعرية..
(قفز نحو الغرفة.. نحو القفص.. حمله وفتح بابه.. 
ولوهلـة بدت البالبل وجلة.. وبعدها طارت بعيدا عن 

القفص نحو الشباك..نحو السماء..
بعينـني اغرورقت دمعـا ينظر نحوهـا وهي تطري.. 
وصوت التلفـاز اصبح بعيدا كصورة التقطها للبالبل 

وهي تغادر القفص..
وعينيـه نحو الشـباك املفتوح..نحـو ارساب الطيور 
وهي ترفرف نحـو الغيوم..وهي تردد(خليك بالبيت) 

هي االن يف البيت وهو..(يف البيت) ايضا..
  فاملنتج(السـارد)يعتمد تقنيـة الـرسد لبنـاء نصه 
املؤثث بالتداعيات التي يضخها زمن خارج الذاكرة..

واملتميـز برتاكـم الصفات التي اسـهمت يف الكشـف 
عـن توتر نفـيس.. فضــال عن توظيــفـه الفعــل 
تردد)  ترفرف/  الدرامي(قفز/حمل/التقط/تغادر/ 
الـذي ياخــذ ابعـادا (نفسـية (/اجتماعية..)تؤطر 
النـص املـزاوج بـني لغة الجسـد والروح كـي يمنح 
متلقيه نشـوة االداء الرسدي الذي يمسك بانزياحات 
املعاني التـي ينتجها وهو يخـوض يف غمار التجربة 
التي تسبح ما بني عوالم الذات واملوضوع..اضافة اىل 
انسـنة الحيوان التي جعلها فعل فاعـل ومتفاعل يف 

البناء النيص..
(تتـدىل فيها دالية العنب الذهبي..وتلك املياه الغامرة 
لكفوف صبيـة وهي تنثرها عىل ارضية البيت لتمنح 
نسمات الحياة رونقها حاملة افرشة املحبة لتنضدها 
عىل السطح السماوي..يفرتشها مالئكة الدار وبضع 
رقيات يف براد الخشـب..تنتظر ارباب البيوت.. ونعي 
حزيـن يتدفـق بصـوت خفيض..فعسـس السـلطة 
ينتظرون.. تقودهم االحاديـث نحو الف ليلة وليلة..

فهي بـكل ارجاء الكون..وشـهرزاد يكتمـل حديثها 
وشهريار يخفي سيفه..الباحة اتسعت لهم واصبحت 

ذكرياتنـا... تحتضـن  الليايل..فهـي  الالف  ارضـا 
ذكرياتهم... تحتضنهم....) ص٢٧

   فالنص يتميـز بجمله املكثفة.. املوجزة..والفاظه 
املوحية.. املركزة عىل الفكرة باعتماد البناء املشهدي 
املتكىء عىل جمل قصرية موسـومة بالحركة..بلغة 
يومية قائمة عىل االسـتعارة واملجـاز والرمز لخلق 
نص يكشف عن ذاكرة منتجة مستفزة للذات االخر..

وهي تنسـج نصها بذهنيـة متفتحة ورؤية بارصة 
لوعي الفكرة وتحقيق اضاءتها..باعتمادها اللفظة 
املركزة..املكتنـزة بااليحـاء واملتميـزة باالنسـيابية 
والتدفـق... مـن خالل تركيـز الجملة داخـل عوالم 
البناء املتدفق شـعوريا بوحـدة موضوعية وفكرية 

مركزية يحلق ويحوم حولها املعنى..
(تقـوده قدمـاه بشـكل متسـارع نحـو ضواحي 
مدينته..واضاءة خافتة تثـري الدالالت.. يجلس عىل 
مصطبة الشـارع سـاحبا عقب سـيكارة من جيب 
سـرتته املتهرئة..يرسـم دوائرا بدخانها املتصاعد..

فهم اليعرفون انها اعقاب سكائر..ويبتسم..يضحك 
واملارة ينظرون اليه فهيئته الرثة تثري ابتسـاماتهم 
الخبيئة..ويعود ملقعده عىل تلك املصطبة ويرسـم..

منذ طفولته يرسـم..وتلك الفرشاة السحرية يف يده 
ارث اسالفه..فريسـم تفاحـة لياكلها..وقناني ماء 
وكوال وغذاء: طعام للفقراء..وكتابا يقرأه..وسيكارا 

كوبيا فاخرا يخفي عقب السـيكارة يف جيبه..وينظر 
للناس ويبتسم..ففرشـاته السحرية للفقراء فقط..
ويرسـم بابا ويكتب:هنا مأوى الفقراء..هنا بيتهم..

ويدخل..) ص٤٩..
  فالنـص يشـكل شـكال مـن اشـكال الحداثـة التي 
تحالفـت والتحـوالت الفكريـة والفنيـة واملؤثـرات 
الخارجيـة لخلق عالم معرب عن احسـاس شـعوري 
من جهة واملسـاير للعرص الذي وسم بعرص الرسعة 
مـن جهة اخرى...عرب االقتصـاد يف االلفاظ وااليجاز 
واالختـزال الجمـيل لخلق نـص يتسـم بخصوصيته 
الرتكيبيـة ووحدته املوضوعية.. مـع ايحاء وتفرد يف 
بناء صوره املشهدية بتوظيف لغة موحية بالفاظها 
متفردة بفكرتها املنبثقة من بني تناسقها البنائي....

حيث ان (الشكل واملحتوى مندمجان يف عملية الخلق 
االدبي..)..عىل حد تعبري هربرت ريد.. 

(اصبـح فضويل اليومي ان اشـاهد الكهـل ذا الحدبة 
واحـدث  املبعثـرة..  ومفاتيحـه  الصغـري  ومحلـه 
نفيس:اللـه ما اجمل هـذه املفاتيح التـي تمنع غلق 
االبواب..انهـا الجـن الحامي لبيوتنا..فهـي املفاتيح 
وليسـت املغاليـق.. ولـكل منـا مفتاحـه ولـكل منا 

نجمته..
اقـف مندهشـا نحوه وهـو ينحت مفتاحا..يمسـك 

ازميال وادواتـه الدقيقة..ايـه نحـات املفاتيح..بتلك 
املطرقـة الصغـرية يرسـم اخاديـد املفاتيـح لتكون 

رسها..فلكل مفتاح رس..ولكل منها شفرة..
جمعت مرصويف اليومي السبوعني وذهبت اليه:ياعم..
يـا عم..اريد قفال صغريا لحقيبتي الصغرية..ابتسـم 
نحـوي: ما معك من نقد ال يكفي..لكني ساسـاعدك 

واعطيك هذا القفل االزرق ونجمة مفاتيح معه..
مرسعـا ذهبـت نحو الـدار وعصافري الفـرح تزقزق 

حويل وعىل كل بيوتات الحي..
دلفـت لغرفتي ودندنة الفرح ما زالـت معي..فاليوم 
اصبـح لـدي مفتاحـي االول..وصنـدوق لـالرسار..

وغفوت نحو احالمي..)  ص٧٢..
  فالنص بمجمل تحركاتـه الرامزة ودالالته اللفظية 
املعربة عـن الحالة الشـعورية والنفسـية باسـلوب 
دينامي حالم وعمق داليل يتداخل والسـياق الجمعي 
الجمليـة  لرتاكيبهـا  املختزلـة  التعبرييـة  بقدرتـه 
واملتجـاوزة للقوالـب الجاهزة..فـكان تشـكله وفق 
تصميـم ينـم عن اشـتغال عميـق يعتمـد الجزئيات 
وينسـجها نسـجا رؤيويـا يرقى من املحسـوس اىل 

الذهني..
  وبذلك قدم املنتج( السـارد) نصوصا تميزت ببنيتها 
الفنية والفكرية القائمة عىل املشـهدية وتحويلها اىل 

بناء فكري وذهني..
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 يعتـرب ارتداء األحذية ذات الكعب 
العايل، هو أمر شائع ومحبب لدى 
السـيدات؛ حيث إنه جزء ال يتجزأ 
من أناقة كل سيدة، ولكن ارتداءه 
أثنـاء القيادة َيزيد من احتماليات 

وقوع حوادث سري.
فوفقـاً ألحـدث الدراسـات، التي 
شـملت العديد مـن الـدول حول 
العالم، وتمحورت بشـكل رئيس 
حـول أنمـاط الحـوادث املرورية 
الخاصـة باملرأة حـول العالم، أن 
النسبة الكربى للحوادث التي تقع 
بها املرأة السائقة، كانت تتمحور 
يف عدم تقديـر املسـافات اآلمنة، 
وارتداء األحذية ذات الكعب العايل 

أثناء القيادة.
كمـا أن الكعب العـايل يرفع كعب 
قدم الشـخص من عـىل املكابح؛ 
القـدم  بـني  مسـافة  فتتكـون 
واملكابـح تمنعـك من السـيطرة 
الكافية يف حـال وقوع أي حادث؛ 
حيـث إنـه يعيـق حركـة القـدم 

بشكل كبري.
فالقدم وبكل بسـاطة تعتمد عىل 
الكعب كمحور للتنقل بني دواسة 
الوقـود واملكابـح، وبارتداء حذاء 
بكعب عاٍل، يكـون رد فعل قائدة 
السيارة بطيئاً للغاية؛ ألن الكعب 

يكون معلقاً بالحذاء.
مخاطـر الكعـب العـايل يف قيادة 

السيارة:

ـ صعوبة حركة القدم:
يشـكل الكعب العـايل وذو البنية 
الرفيعة، خطراً كبرياً أثناء القيادة؛ 
حيـث إنـه مـن السـهل أن يعلق 
الكعب بسجادة السيارة أو أسفل 
دواسـة املكابـح؛ مما قـد يؤخر 
الضغـط عـىل الدواسـة يف الوقت 
املناسب، وبالتايل زيادة احتمالية 
التعـرض لحـوادث اصطـدام مع 

السيارات التي يف املقدمة.
ـ إعاقة الكعب:

كشـفت الدراسـات العامليـة، أن 
وجود مسـافة بني أسـفل الحذاء 
السـائقة،  املـرأة  ترتديـه  الـذي 
البنزين واملكابح،  وبني دواسـتي 
يصّعـب من مهمـة تحريك القدم 
بشكل مريح والضغط أو االبتعاد 
عـن الدواسـتني؛ ممـا يرفع من 
احتمالية عدم القدرة عىل التعامل 
السـيارة بشـكل مناسـب،  مـع 
وبالتايل زيـادة احتمالية التعرض 

لحوادث مرورية.
- ضعف قوة الضغط:

للحـذاء  العـايل  الكعـب  يتسـبب 
أثنـاء القيـادة، إىل دفع السـائقة 
السـتخدام حيـز املقدمـة فقـط 
من أصابـع قدمهـا للضغط عىل 
الدواسـات، والتي قد ال توفر قوة 
كافية للضغط عليها؛ خاصة عند 
الكبـح ويف حاالت الطـوارئ؛ مما 
قد يؤدي لوقوع حوادث مرورية.

- تعلق عىل السجادة:
يف بعـض الحاالت، قـد تعلق عىل 
الدواسـات،  تحـت  أو  السـجادة 
ويمكـن أن تمنعك من اسـتخدام 
املناسـب،  الوقـت  يف  الفرامـل 
أن  محـاكاة  دراسـة  وأظهـرت 
الفرامـل  بـني  القـدم  تحريـك 
والدواسـة يف الكعب العـايل، كان 

أبطأ بمقدار 0.13 ثانية.
وقـد يكـون هـذا هو الفـرق بني 
الكبـح مع وجود مسـاحة كافية 
أخـرى  بمركبـة  االصطـدام  أو 
مـن   10% ذلـك،  إىل  باإلضافـة 
النسـاء يعرتفن بـأن الكعب علق 
بعـض املرات تحت الدواسـة، مع 
وضـع كل هـذا يف االعتبـار؛ فقد 
حان الوقت التخاذ قرارات أفضل 

بشأن األحذية عند القيادة.
األحذية األكثر أماناً:

أفضـل حـذاء للقيادة هـو حذاء 

مريح ومسـّطح ونعـل مطاطي، 
وهـو ما يمنحـك سـهولة التنقل 
بـني الدواسـات وعـىل الرغم من 
عـدم وجـود أيـة قوانـني تمنعك 
من القيـادة بكعب عـال؛ فهذا ال 
يعني أنهـا طريقة جيدة للقيادة، 
إذا كنـت تريديـن أن تكوني آمنة 
تمامـاً؛ فتأكد مـن أن لديك حذاء 

قيادة مناسباً.
أفضـل طريقـة هـي البقـاء عىل 
للمستقبل،  والتخطيط  اسـتعداد 
احتفظي دائماً بـزوج من أحذية 
ال  سـيارتك،  يف  القويـة  القيـادة 
تنتظري حتـى يقع حادث إلجراء 
تغيريات وننصح السـيدات بخلع 
الحـذاء ذي الكعب العـايل وارتداء 
حـذاء آخر مريـح أثنـاء القيادة، 
وعنـد االنتهـاء منهـا، يمكنك أن 
ترتـدي الكعب العايل مـرة أخرى 

قبل النزول من السيارة.

يكون الشـعر بأمس الحاجة لالهتمام الالزم واسـتخدام مستحرضات 
العناية بالشـعر الرضورية بعـد انتهاء الصيف، وذلك ليسـتعيد ملعانه 
وحيويته اللذين يفقدهما خالل أشهر الصيف بسبب الرطوبة املرتفعة 

والتعرض الكثيف ألشعة الشمس.
وانطالقاً من ذلك، إليِك أهم النصائح العناية بالشعر بعد الصيف.

سريوم الشعر
يحتاج الشـعر بشـدة، بعد فصل الصيـف، إىل الحماية والتغذية سـواء 
داخـل املنزل أو خارجه، لذلك فإن اسـتخدام سـريوم مغذٍّ للشـعر مع 
عامل حماية من الشمس SPF رضوري جداً، فهو يمد الشعر باملغذيات 
الالزمـة التي تحافظ عىل جمال مظهره، وتجعله أكثر نعومة وحيوية، 

وتمنع إزالة الرطوبة من الشعر.
لذلك ضعي بضع قطرات من سـريوم الشـعر عىل راحة يدك، ودلكي به 

جيداً خصالت شعرك، مع بقائه بعيداً من فروة الرأس.
الزيوت الطبيعية

رذاذ الشـعر، السرباي، الشـامبو العادي، البلسـم، كلها مستحرضات 
مليئـة باملواد الكيماوية التـي يمكن أن تهيج فروة الـرأس، وتؤدي إىل 
جفاف الشـعر، فضالً عن العوامل القاسـية التي يتعرض لها الشعر يف 
الصيف وخصوصاً أشعة الشـمس، لذلك واظبي مع بداية الخريف عىل 
تدليك شـعرك وفروة رأسـك بالزيوت الطبيعية مرتني إىل ثالث مرات يف 
األسبوع بعد تسخينها قليالً، وخصوصاً زيت جوز الهند، زيت السمسم، 

زيت اللوز، زيت الزيتون وغريها.
ترطيب الشعر

الشـعر بحاجة دائمة إىل الرتطيب ليبقى حيويـًا وناعماً، خصوصاً بعد 
أشـهر الصيف الحارة، لذلك واظبي عىل مـده بالرتطيب الكايف بإمكانك 
مثـًال، منـح شـعرك الرطوبـة الالزمة من خالل لف شـعرك بمنشـفة 
سـاخنة، فهي الطريقة املثالية لرتطيب شعرك وجعله ناعماً كالحرير، 
و لكن قبل وضع املنشـفة عىل الشـعر، تأكدي من أنها ليسـت ساخنة 
جداً؛ كي ال تسـبب أي أرضار للشعر وهكذا يتغلغل البخار داخل شعرك 

ليمنحه الرتطيب الالزم ويرتكه ناعماً ومالساً.
ال تبالغي يف غسل الشعر

إذا كنت تعانني من الشـعر الجاف واملتقصـف والتالف، فتجنبي زيادة 
الضغط عىل شـعرك من خالل التقليل من اسـتخدام املنتجات املشبعة 
باملواد الكيماوية، لذلك اختاري أنواع شـامبو وبلسـم لطيفة؛ تشـتمل 
عىل مكونات طبيعية مثل األلوفريا والعسـل وزيـت اللوز كما بإمكانك 
اسـتخدام شـامبو مصنوع منزليـاً والنصيحة األهم، هـي التقليل من 

غسل شعرك، بمعّدل مرة أو مرتني عىل األكثر يف األسبوع.

تفتقـر العديد من العالقـات الزوجية 
للسعادة، فالطالق ليس الحل، الطالق 
قرار صعب له تبعات أصعب، ويجب أن 
تسـبقه خطوات ملحاولة حل مشاكل 

الزواج والتخلص من التعاسة.
لذلك تعـرف عىل أهم الخطـوات التي 
تسـاعدك عىل التخلص من التعاسـة 

وإنقاذ زواجك.
الخطـوة األوىل: ناقـيش مـع زوجـك 

املشاكل بهدوء
تجاهل املشاكل ليس حالً، بل العكس؛ 
فـإن تجاهل املشـاكل يؤدي إىل سـوء 
التفاهم وسـوء الظـن وبالتايل تفاقم 
املشـاكل واستحالة السـيطرة عليها، 
لـذا تواصيل مـع زوجـك واطلبي منه 
مناقشة مشـاكل زواجكما، واحريص 
والحكمـة  بالهـدوء  تتحـيل  أن  عـىل 

والنزاهة أثناء مناقشة املشاكل.
بعـد  إال  املناقشـة  عـن  تتوقفـي  ال 
الوصول ألسباب املشاكل والعثور عن 
حلـول جذريـة، حتى لو تطلـب األمر 

عدة جلسات مع زوجك
عندمـا تشـعرين أن النقـاش بينكما 
يحتـدم، وأن نربة الحديـث تتجه نحو 
الشـجار، اطلبـي من زوجـك التوقف 

إىل حـني اسـتعادة الهـدوء، ومـن ثم 
استكمال النقاش بهدوء مرة أخرى.

الخطـوة الثانية: ناقشـا املشـاكل يف 
مكان خارج املنزل

السـيطرة عـىل  مـن  تتمكنـا  ال  قـد 
انفعاالتكمـا، وهو ما يؤدي إىل فشـل 
املناقشات وبالتايل فشل معرفة أسباب 
املشاكل وفشل العثور عىل حلول لها، 

ويف هذه الحالة يمكن اللجوء إىل حيلة 
ذكيـة تجربكمـا عـىل السـيطرة عىل 
انفعاالتكمـا والحفـاظ عـىل الهدوء، 
وهـي الخروج من املنـزل والذهاب إىل 

مكان عام ملناقشة مشاكل زواجكما.
فالجلـوس يف مكان عام سـيجربكما 
عىل احـرتام مـن حولكمـا والحفاظ 
عىل املظهـر االجتماعي لكما، وبالتايل 
لـن تنفعـال أو يعلـو صوتكمـا، ومن 
ثـم تتمكنـان من مناقشـة مشـاكل 

زواجكما بهدوء حتى لو باإلجبار.
الخطـوة الثالثة: اطلبا املسـاعدة من 

طرف ثالث
إذا لـم تتمكنا من مناقشـة مشـاكل 
عـام،  مـكان  يف  بهـدوء  زواجكمـا 
فهـذا يعنـي أن الوضع خـارج نطاق 
السيطرة، وهو ما يتطلب تدخل طرف 
ثالـث يسـاعدكما عـىل حل مشـاكل 
زواجكما، ويكـون حكماً عدالً وصوتاً 
محايـداً وحكيمـاً يحافظ عـىل هدوء 

الجلسة.
و الطرف الثالث يجب أن يتم اختياره 
بعناية حتى ال يزيد األمر سوءاً، فيجب 
أن يكون شخص موثوق به ومعروف 
والنزاهـة،  والنضـج  الحكمـة  عنـه 
واألفضل أن تتوجها ملستشار عالقات 
زوجيـة حتـى تحصـال عـىل نصائح 
علمية سليمة تساعدكما عىل التخلص 

من التعاسة، وإنقاذ زواجكما
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 كشـف املركـز االتحـادي للتغذيـة أن األغذية 
ذات اللون البنفسـجي مثل الباذنجان والتوت 

تتمتع بفوائد جّمة للصحة والجمال.
وأوضح املركز األملاني أن اللون البنفسـجي يف 
األغذيـة يرجع إىل مادة ”األنثوسـيانني“، التي 
تحمـي من أمـراض القلب واألوعيـة الدموية 
والخـرف والرسطـان، كمـا أنهـا تعمـل عىل 

خفض ضغط الدم املرتفع.
وباإلضافة إىل ذلك، تعمل مادة ”األنثوسيانني“ 
عىل إبطاء شيخوخة البرشة، فضال عن تأثريها 
الباذنجـان  أن  يذكـر  و  لاللتهابـات،  املثبـط 
يحتـوي  عىل العديد من املعـادن منها الحديد، 
واملغنيسيوم، والزنك، والصوديوم، والفسفور، 
باإلضافـة إىل احتوائـه عـىل الفيتامينات من 
 ،D وفيتامـني   ،12B وفيتامـني   ،C فيتامـني 
K، كمـا يعتـرب مصـدرا طبيعيـا  وفيتامـني 
وغنيا باملـاء والربوتينات واأللياف، ومضادات 

لألكسدة.
يف املقابـل، كشـفت خبـرية تغذيـة روسـية 
الفئات املمنوعـة من تنـاول الباذنجان خوفا 
عـىل صحتهـم مـن االلتهابـات التـي تتفاقم 
نتيجـة املواد املوجودة يف هذا الخضار، و قالت 
الدكتورة مارجريتا كوروليوفا، خبرية التغذية 
الروسـية: ”إن مـن يعاني من التهـاب الرتج 

املعوي عليه تجنب تناول الباذنجان نهائيا“.
وأوضحت الخبرية أن األشخاص الذين يعانون 
من أمراض املناعة الذاتية عليهم التقليل قدر 
اإلمـكان من تناول الباذنجـان أيضا، وعددت 
كوروليوفـا الفئـات التي يجـب عليها تجنب 

تناول الباذنجان، وهي:
- مرىض التهاب الرتج املعوي
- مرىض التهاب الغدة الدرقية

- مرىض املفاصل
- من يعانون من مشاكل األمعاء

- من يعانون من أمراض املناعة الذاتية
- مرىض الحساسية

املوجـودة  املـواد  أن  كوروليوفـا  وكشـفت  
يف الباذنجـان تسـاعد عـىل تفاقـم العمليات 
االلتهابية، حيث قالت: ”يف حالة التهاب الرتج، 
يمكـن أن تدخـل بـذور الباذنجـان يف منطقة 

األمعاء املصابة وتسبب تفاقم الحالة“.
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 مـن املهـم أن يبـدأ طفلـك العام 
الـدرايس الجديد بحماسـة وثقة، 
ولكن الكثري من الطفال يشعرون 
العـام  بدايـة  يف  شـديد  بخـوف 
الدرايس، حتـى إن بعض األطفال 
ُيصابـون بأعراض جسـدية مثل 
آالم البطن والغثيان، نتيجة التوتر 

الشديد من العودة إىل املدرسة.
عـرب 4 طـرق بسـيطة، يمكنـِك 
تشـجيع طفلـك عـىل العـودة إىل 
املدرسـة بحماسـة، وتعزيز ثقته 

بنفسه يف بداية العام الدرايس. 
- خططي لصداقات طفلك

عامـل األصدقاء من أهـم عوامل 
تحفيـز طفلـك عـىل العـودة إىل 
طفلـك  يكـون  حيـث  املدرسـة، 

متحمساً ملقابلة أصدقائه.
خططـي ألنشـطة تجمـع طفلك 
لتشـجيعهم عىل  مـع أصدقائـه 
العودة إىل املدرسـة، وتحدثي معه 
عن األوقات التي سـيقضيها مع 
أصدقائه يف املدرسـة، وشـجعيه 
عـىل تكوين صداقـات جديدة مع 

أقرانه.
- امنحي طفلك دافعاً للحماسة

مالبس املدرسة واألدوات املدرسية 
الجديـدة مثـل الحقيبة وصندوق 
الغـداء ومـا إىل ذلك مـن أغراض، 
تحفز طفلـك وتمنحه دافعاً قوياً 

إىل  للعـودة  متحمسـاً  ليصبـح 
املدرسة.

لطفلـك  السـماح  وُيفضـل 
أغراضـه  اختيـار  يف  باملشـاركة 
الجديـدة،  املدرسـية  وأدواتـه 
حتـى يشـعر بالحماسـة للعودة 
إىل املدرسـة حتى يسـتخدم هذه 
األغـراض الجديدة التـي اختارها 

بنفسه.
- ضعـي خطـة للعـام الـدرايس 

الجديد
مـن املهـم وضـع خطـة للعـام 
الـدرايس الجديـد، حتـى يشـعر 
طفلك بالثقة واألمان، هذه الخطة 
تشـمل تحديد نقاط قوة وضعف 
طفلك، وكيفية تعزيز نقاط قوته، 
وإصالح نقاط ضعفه، ومساعدة 
طفلك عـىل تنظيـم وإدارة وقته، 
والتواصـل مع من حوله، وترتيب 

أولوياته، وهكذا.

- احتفـيل مع طفلـك بالعودة إىل 
املدرسة

األطفال يحبون الحفالت، كما أن 
يشـعرهم  باملناسـبات  االحتفال 
بالحماسة، لذا خططي لالحتفال 
مع طفلـك بالعودة إىل املدرسـة، 
عرب إقامة حفل صغـري يف املنزل، 
وتقديـم هدايـا لطيفة تشـجعه 
عىل العودة إىل مدرسـته بحماسة 

وثقة.

كشـفت اختصاصية التغذية، إيلينا سـولوماتينا عن رضورة تناول 
وجبة الفطور بعد نصف ساعة أو ساعة من االستيقاظ.

وحـذرت الخبرية من أن الفطور يجب أن يكـون إلزاميا، ألن معظم 
النـاس يبدؤون عمليـات التمثيل الغذائي يف الصباح، حيث سـتؤثر 

وجبة الفطور هذه عىل عمليات التمثيل الغذائي طوال اليوم.
وأشـارت سـولوماتينا إىل أنه من املستحسـن تناول وجبة الفطور 
بعـد 30 دقيقة إىل سـاعة من وقـت االسـتيقاظ، وأال يتم مبارشة، 
مضيفة أنه يمكن تناول الطعام عىل الفور يف حال استيقظ شخص 
ما بشـعور قوي بالجوع وال يمكنه انتظار الوقت املخصص لتناول 

الوجبة.
و نصحـت الخبرية بتنـاول الحبـوب الكاملة عىل الفطـور، كدقيق 
الشوفان أو الحنطة السوداء أو الشعري اللؤلؤي واألطعمة الربوتينية، 
حيث تـرى أنه من الناحية املثالية، من الجيـد تناول الكربوهيدرات 

املعقدة والربوتني.
وأضافـت“ بالنسـبة ألولئك الذيـن ال يحبون تنـاول الحبوب يمكن 

اسـتبدالها بـ ”سـاندويتش“، عىل أن يكون مصنوعـا من الحبوب 
الكاملة أو خبز الجاودار مع قطعة دجاج أو سمكة، كما يجب أيضا 

إضافة الخضار، مثل الفلفل الحلو والخس“.
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املقادير
- دقيق : كوبان ونصف

- بيكنـج صـودا : نصـف ملعقـة 
صغرية

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغرية
أربـاع  ثـالث   : الـكاكاو  بـودرة   -

الكوب
- القشطة : قالب (صغري)

- سكر : كوب ونصف
- الزبدة : نصف كوب (طرية)

- الزيت النباتي : ثلث كوب
- الفانيليا : ملعقة كبرية

- حليب : كوب

- ماء ساخن : نصف كوب
- البيض : 4 حبات

طريقة التحضري
- قومي بتسـخني الفرن عىل درجة 

حرارة 350 مئوية.
الكيـك وادهنيـه  - جهـزي قالـب 

بالزبدة ورشة دقيق.
- اخلطـي الدقيـق مـع الـكاكاو، 
والبيكنـج بـاودر، والبيكنج صودا، 
وامللح، والسكر، يف وعاء واخلطيهم 

جيدأ حتى يخرج الهواء منه.
والقشـطة،  الزبـدة،  أضيفـي   -
واخفقـي بالخفاقـة عـىل رسعـة 

منخفضة ملدة دقيقتني حتى يصبح 
املزيج مثل الفتات.

- أضيفـي الزيـت واخفقـي.
- اخلطـي الفانيـال مـع الحليـب، 
لخليـط  املزيـج  وأضيفـي  واملـاء، 
الدقيق والزبدة والزيت واخفقيه ملدة 

دقيقتان حتى تتجانس املكونات.
- قومـي بإضافة البيـض الواحدة 
تلو األخرى مـع الخفق عىل رسعة 

متوسطة حتى تتجانس املكونات.
- صبـي املزيـج يف صينيـة الكيـك 
وأدخليهـا الفرن ملـدة 30 دقيقة أو 

حتى ينضج الكيك.

- أخرجي الكيك من الفرن واتركيه 
ليـربد ملـدة 10 دقائق ثـم ضعيه يف 

طبق التقديم.

- يمكنك التزيني برشة سكر بودرة 
والفواكـة الطازجة حسـب الرغبة 

وقدميها دافئة أو باردة.
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تختلـف أنواع النسـاء كثـرياً، ولـكل امرأة 
شـخصيتها. فمثـًال، هنـاك تلـك الواثقـة 
بنفسـها، واملتحمسـة والطموحة، وهناك 
أيضاً املغامـرة والغامضة وكذلـك املتهورة 
وغريها. فأي نوع من النساء أنِت؟ إكتشفي 

ذلك من خالل هذا اإلختبار.
ُيلقي هذا االختبار بعض الضوء عىل سمات 
شـخصيتك، فقـط، ألقـي نظـرة فاحصة 
عىل اللوحـة. الحيوان الـذي تالحظينه أوالً 
مـن بني 12 حيواناً مختلفـاً يف هذه اللوحة 
يكشف الجوانب الرئيسية لنوع شخصيتك، 

وتقييم مستوى الذكاء لديك.
األسد 

إذا رأيـت وجه األسـد أوالً، فهـذا يعني أنك 
قائدة بالفطرة. أنت شـخص واثق وطموح 
للغايـة. هـذا يعنـي أيضـاً أنك شـجاعة يف 
القلب مما ُيكسـبك الكثري من االحرتام من 

اآلخرين.
الهرة 

إذا الحظـِت الهـرة أوالً، فهـذا يعنـي أنـك 
متحمسـة للغاية ومصممـة يف الحياة. هذا 
يعني أيضـاً أّن لديك ميـًال إىل االنطوائية يف 

بعض األحيان.
الذئب 

إذا رأيـت صورة الذئـب أوالً، فهذا يعني أنك 
شـخص غامض وقد يجد اآلخرون صعوبة 
يف اكتشافها. أنت تستخدمني ذكائك وعزمك 
وغرائـزك ملسـاعدتك عـىل تجـاوز األوقات 

الصعبة أو التغلب عىل أي شكوك.
الحوت 

إذا رأيـت وجه الحـوت أوالً ، فهذا يعني أنك 
تعرفني مـن أنتي ومـاذا تريديـن تحقيقه 
يف الحيـاة. هـذا يعنـي أيضاً أنك تسـمحني 
لنفسـك بأن يقودك قلبك عند اتخاذ قرارات 
صعبـة وأنـك تسـتمتعني بكونك جـزًء من 
مجموعة، ال سـيما عندما تكونني محاطة 
بأشخاص متشابهني يف التفكري يشاركونك 

نفس اآلراء يف مواضيع مهمة.
الحصان 

إذا رأيـت وجـه الحصـان أوالً، فهـذا يعني 
أنك شـخص مغامـر يتمتع باالسـتقاللية. 
هذا يعنـي أيضاً أنك ال تحبـني أن ترتاجعي 
يف الحياة وتقدرين حقـًا حريتك. أنت أيضاً 
شـخص قوي جـداً وتجديـن طريقك يف أي 

موقف.
البومة 

إذا رأيـت البومة أوالً، فهـذا يعني أنك ذكية 
جـداً ولكنك أيضاً حساسـة جـداً ملا يحيط 
بك. يمكن أن ُتسـاعدك مثاليتك عىل النجاح 
ويسـاعدك اهتمامك بالتفاصيل عىل دفعك 

خالل الحياة.
الثعلب 

إذا رأيت صـورة الثعلب أوالً، فهذا يعني أنه 
يمكنـك أن تكـون انطوائية قليـًال يف بعض 
األحيان، لكنك أيضاً متحمسـة وشـجاعة. 
يجدك الناس جذابة وذكية. يمكن أن تكوني 

جيدة يف الحصول عىل ما تريدين.
القرد 

إذا رأيـت وجه القـرد أوالً ، فهـذا يعني أنك 
شخص مرح يستمتع بالضحك وتحبني أن 
يكون لديك أصدقاء. هذا يعني أيضاً أنه عىل 
الرغم من أنك تحبني أن تكوني مستقلة، إال 
أنـك تميلـني أيضاً إىل أن تكونـي مرنة جداً. 
يمكنك إخفاء أفكارك الحقيقية بشأن يشء 
ما، لذلك قد يجد اآلخرون صعوبة يف معرفة 

ما تفكرين فيه وتشعرين به حقاً.
الفيل 

إذا رأيِت وجه الفيل أوالً، فهذا يعني أّن لديك 
روحاً قوية وأنك غري أنانية يف حبك ورعايتك 
لآلخريـن. هذا يعنـي أيضاً أنـه حتى لو لم 
ُيظهـر لك النـاس نفس االهتمام، فسـوف 
تهتمـني بهـم دون تحفظ، وتريديـن دائماً 

األفضل لآلخرين.
السلحفاة 

إذا رأيـِت وجـه السـلحفاة أوالً، فهذا يعني 
أنك شـخص ذكي، ولكـن يمكنك أن تكوني 
انطوائية تماماً وتحتاجني إىل وقت بمفردك. 
هـذا يعني أيضاً أنـك تميلـني إىل أن تكوني 

أكثر حساسية من غريك.
الدب 

إذا رأيت صـورة الدب أوالً، فهـذا يعني أنك 
شـخص قـوي وشـجاع. غالبـاً مـا يعتمد 
الناس عليك، أنِت أيضاً طيبة للغاية وتحمي 

اآلخرين.
الزرافة

إذا رأيـت وجه الزرافـة أوالً، فهذا يعني أنك 
شـخص عميل وصبور ومستقل أيضاً. هذا 
يعني أيضاً أنك ال تميلني إىل االنغماس كثرياً 
يف التفاصيل الصغـرية وبدالً من ذلك يكون 
لديك نظرة عىل الصورة الكبرية للحياة، مما 

يبقيك إيجابية.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

1911 - إيطاليا تعلن الحرب عىل 
الدولة العثمانية.

1918 - استسـالم بلغاريا لقوات 
التحالـف خـالل الحـرب العاملية 

األوىل.
1923 - بداية االنتداب الربيطاني 

عىل فلسطني.
1939 - استسـالم بولنـدا أمـام 
وأملانيـا  السـوفيتي  االتحـاد 

النازية.
1940 - وقوع مجزرة «بابي يار» 

بأوكرانيا والتي استمرت ليومني.
1960 - الزعيم السوفيتي نيكيتا 
خروتشـوف يفسـد اجتماًعـا يف 
الجمعيـة العامة لألمـم املتحدة 
عندما انفجـر غاضًبا عدة مرات 
وقام بالرضب عىل الطاولة بكلتا 

يديه عدة مرات.
1962 - أحمـد بـن بلـة يتـوىل 
حكومـة  أول  رئيـس  منصـب 

جزائرية بعد االستقالل.
1971 - سـلطنة عمـان تنضـم 

لجامعة الدول العربية.
2002 - انطـالق دورة األلعـاب 
يف  عـرشة  الرابعـة  اآلسـيوية 
الجنوبيـة،  كوريـا  بوسـان، 

بمشاركة 44 دولة.
2015 -حركـُة طالبان ُتسـيطر 
عىل مدينة قنـدوز عاصمة والية 

قندوز يف شمال أفغانستان.
وكالة «ناسـا» األمريكيـة تؤكد 
وجـود «سـائل الحيـاة» (املاء) 
تحـت السـطح املتجمـد لكوكب 

املريخ.
2018 - زلـزال يـرضب جزيـرة 
إندونيسـيا بقـوة  سـوالويس يف 
7.5 درجـات عىل مقياس ريخرت 
ويتسبب بموجة تسونامي تودي 
بحيـاة 830 شـخًصا عـىل األقل 

وإصابة أكثر من 1000 آخرين.
2020 - الشـيخ نـواف األحمـد 
الجابـر الصباح يتـوىل الحكم يف 
الكويـت خلًفـا للشـيخ صبـاح 

األحمد الجابر الصباح.
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غزل عراقي

ــت حــــــبيّ ــوب  ان ــد  جدي ــن  م و  ــجاني  ش
ــت جــــــــنيّ ــاك  اوي ــد  واكي ــل   عاق ــت  جن
دوم ــــك  العش ــن  ام ــه  نصوح ــه  توب ــت  تب
ــت خـليّ ــرس  ح ــاعر  املش ــض  في ــى  اوعل
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
ــات الدمعـــــــــ ــي  وبعين ــرح  ف ــملك  ارس
ــي معانــــــــات ــم  ترس ــت  صف ــي  وهموم
ــروح مج ــي  داخل ــس  ب ــذب  چ ــك  وضحكل
ــــــــاتي مأس ــال  ماح ــم  عل ــي  حال ــس  وب
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اي نوع من النساء انت: متحمسة ومصممة في الحياة أم مغامرة ومتهورة؟

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية ، ثم أكمـل توزيع باقـي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقيـة يف املربع الكبري وال تسـتخدم الرقم اال مرة 

واحدة .

أفقي
1جدبـاء ال خرضة فيها وال 
ماء o ينتسـب إليه سـكان 

فلسطني والشام
2ظاهـرة طبيعيـة تحـدث 
نطـاق  خـارج  لالجسـام 

جاذبية األرض (كلمتان)
(كلمتـان)  قليـل  3قـدر 
وقطعـه  األمـر  حسـم   o

(معكوسة)
 o 4وسـائل مواصالت ونقل

عدم القدرة عىل النوم
 o (معكوسـة) 5ابنـاء فالن
يضع نظاما يتبعه اآلخرون 

فيما بعد
متعطـر   o عظيـم  6بحـر 
بالعطر والطيب (معكوسة)
7من شهور السنة امليالدية

8حـرف جر o رشاء السـلع 
من بلد آخر بغرض التجارة

عاملـي  اقتصـادي  9نظـام 
سائد اليوم

لرئيـس  األول  10السـم 
أمريكي اسـمه الثاني كارتر 
oالتعرف عىل الروائح بالنف

رأيس
كمهـدئ  يـرشب  1نبـات 
للمغص  لألعصـاب ومسـكن 

والسعال o طبيخ
2من مشـتقات البرتول o من 

اسماء الرمح (جمع)
 o 3رجـل مـن عـرب الباديـة

أحس (معكوسة)
4االسـم الثانـي ملمثل مرصي 
 o (االسـم األول احمد) طويل
والية أمريكية جنوبية رشقية

5قاعـدة يرتكز عليها كل بناء 
o قالدة تعطـى مكافأة لعمل 

عظيم
6لون بني االسوداد واالحمرار 
وصفت بها الخيل قديما oطراز 

من السيارات الربيطانية
 o 7أئر الضـوء فيما يحيط بنا

خمسة حروف متشابهة
8قل وندر o األصل العربي من 

Story كلمة
9شبكة املعلومات الدولية

مزعجـة  قارصـة  10حـرشة 
تعيـش يف الشـقوق o شـجاع 

يتقدم القوم
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=يستطيع الحيوان املعروف باسم «الخلد» ان يحفر بمفرده نفقا يبلغ 
طولـه نحو 95 مـرتا يف ليلة واحــدة (وللعلم ال يزيـد حجم «الخـلد» 

كثريا عن حجم الفأر العادي). 
=عظمة الفخذ لدى االنسان أصلب وأصلد من الخرسانة. 

=يبلغ وزن الكرة االرضية 5940 مليار طن.
=قلب اإلنسان البالغ ينبض بمعدل 100 الف مرة يوميا. 

=عندمـا تعطس فإن رسعة الهواء املنطلق عرب الفم واألنف تبلغ نحو 
160 كيلومرتا يف الساعة. 

=يف البيـت األبيـض األمريكـي يصل اجمايل عدد السـكاكني والشـوك 
واملالعق اىل أكثر من 13 ألفا و90. 

=هناك أنواع من الديدان تأكل اجزاء من اجسامها اذا لم تجد الطعام. 
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مهنيـاً: يتحدث هـذا اليوم عن بعض التأجيل يف سـفر أو 
موعد أو اتصال مهم جداً، لكن وترية العمل لن تتأثر بيشء، 

فكن مطمئناً.
عاطفيـاً: تتحّسـن العالقـة بالرشيك عىل مختلـف الصعد، ذلك 
بعد الخالف البسـيط الذي استجد بينكما أخرياً.صحياً: عليك أن 

تتدارك األمور برسعة فقد تبدأ بالشعور بالتعب واإلرهاق.

مهنيـاً: خالفـات عابـرة مـع الزمـالء عـىل أولويات 
العمل وأفضلية املراكـز، لكن األمور رسعان ما تعود إىل 
مجاريهـا الطبيعية.عاطفيـاً: الرتابـة يف العالقة بالرشيك 
تدفعك إىل البحث عن حلول لها، وتتوصل إىل ذلك بعد االسـتعانة 
بخـرباء واختصاصيـني يف العالقـات االجتماعية.صحياً: حاول 
االبتعاد قـدر اإلمكان عـن التدخني والكحـول، والقيام بخطوة 

جديدة الستعادة عافيتك الصحية.

مهنيـا: : تحصل عىل عمل جديد لكـن الحرية تنتابك، 
عليك التفكري كثرياً قبل اتخاذ أي قرار.

عاطفياً: عىل الرغم من كل ما قد تفكر فيه فإنك يف النهاية 
لن تستطيع الوصول إىل تلك النتيجة إال بعد تعب طويل .

صحياً: من املناسـب أن تصل إىل هذا الحل يف هذا التوقيت ولكن 
االنتظام هو اليشء األهم.

مهنياً: إذا شـعرت بأن وضعك املهني غري مريح، عليك 
أن تبادر إىل إجراء تعديالت جذرية لتخطي ذلك.

عاطفياً: يـوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الرشيك حول 
كل النقاط، وهذا ما يرتك انعكاسات إيجابية.

صحيـاً: إيجاد الوقت املالئم للقيام بتمارين رياضية عامل مؤثر 
من أجل صحة أفضل.

مهنيـاً: تتمتع بموهبة مميـزة، لكنك ال تبذل أي جهد 
لتحقق خطوة استباقية عىل اآلخرين.

عاطفيـاً: الرصاحـة والصدق همـا مفتاح قلـب الرشيك، 
فحاول ان تستفيد من ذلك.

صحياً: قلّة النوم تسـبب لك الجهد والتعـب، فحاول ان تعّوض 
ذلك بالتمارين الرياضية.

مهنياً: تشعر بأنك سـليم البنية والذهن وبإمكانك أن 
تتـرصف عىل طبيعتك وسـجيتك، الطاقـة التي بداخلك 
تمكنك من تطوير األشـياء يف العمل والقيام بأنشـطة من 
شـأنها أن تكون مرضيـة. عاطفياً: قدرتك عـىل اإلقناع فائقة، 

وهذا من شأنه املساعدة يف تربير الخطوات املقبلة مع الرشيك.
صحياً: ال تسـّلم نفسـك ألصحاب املّدعني بالشـأن الصحي، بل 

استرش أصحاب االختصاص.

مهنيـاً: يجب أن تكـون واعياً للمصاريـف واملداخيل، 
وخصوصـاً أن أي خسـارة من شـأنها أن تزيـد األمور 

تعقيداً.
عاطفيـاً: الجرأة يف القرارات الحاسـمة مطلوبـة، لكّن التّرسع 

مرفوض، وال سيما أّن مستقبلك عىل املحّك.
صحياً: عليك االنتباه إىل عدم ممارسة الرياضات القوية التي قد 

تؤذيك أكثر مما تفيد.

مهنيـاً: تخلـق من ال يشء شـيئاً، وهذه صفـة مميزة 
لتحقيق قدرة ذاتية ملواجهة اآلخرين. 

عاطفياً: إذا كنت ال تحتمل االرتباط برشيك، ال تطلق الوعود 
ألنك لن تلتزمها .

صحيـاً: رشب امليـاه بمعـدالت عالية رضوري مـن أجل صحة 
افضل.

مهنيـاً: ينتظـرك هـدف ال ترتدد مـن تكـرار اي محاولة، ال 
تستسـلم أمـام الصعوبـات تعطـي توظيفاتك مـردوداً جيداً 
وتزداد أرباحك لكن اإلمسـاك بزمام األمور.عاطفياً: الرشيك ليس 
مضطـراً إىل تحمـل ردود أفعالك، فهو قـدم الكثري تجاهـك وعليك أن 
تبادلـه باملثل رسيعاً.صحيـًا: لطاملا كنت مثاالً للطبـاع الهادئة، لذا ال 
تنفعل اذا كنت ترغب يف الحفاظ عىل الصورة التي أظهرتها لآلخرين.

مهنياً: إنجازات بالجملة يف مجال عملك تولد مزيداً من 
الحركة، فتزداد ثقتك بنفسك.

عاطفياً: يحاول الرشيك معرفة مشـاريعك املستقبلية، أمالً 
منه يف مساعدتك عىل تنفيذها بنجاح.

صحياً: رياضة امليش يومياً تساعدك عىل صفاء الذهن والتفكري 
السليم.

مهنياً: ال تحاول ان تسـتبق األمور، فهذا قد يدفعك إىل 
ارتكاب بعض األخطاء، ووضعك ال يسمح بذلك.

عاطفيا: ال تكن أنانياً مع الرشيك، فهو قّدم تضحيات كبرية 
يف سبيل إسعادك إراحتك.

صحيـاً: إرسافـك املفـرط يف العمل ينعكس سـلباً عـىل وضعك 
الصحي ويبقيك يف حال من التوتر والعصبية الزائدة.
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مهنياً: تخترب يومـًا دقيقاً من العالقات، لكن ال تخف 
فالنجـاح حليفـك مهمـا اشـتدت الصعـاب وتعـددت 
العقبات.عاطفيـاً: عليـك إقنـاع الرشيـك بمجاراتك حتى 

النهاية، وال سيما أن تجاربه السابقة معك غري مشجعة.
صحياً: أنـت تبحث هذا اليوم عن منفذ لطاقتك، أفضل وسـيلة 
هي ممارسة الرياضة للمحافظة عىل لياقة بدنية فقدتها أخرياً 

بسبب اإلفراط يف الطعام.

كان هنـاك رجل يسـمي الليث بن سـعد كان تاجر شـهري يتاجر يف 
العسـل ومعـروف يف جميـع انحـاء مدينتـه، وذات يوم رسـت احد 
السفن التابعة له محملة بالعسل املعبأ يف براميل، فجاءت إليه سيدة 
عجـوز وهـي تحمل بني يديها وعاء صغري جـداً قائلة : اريد منك ان 
تمـأل يل هذا الوعاء من العسـل من فضلك، رفض الليث بن سـعد أن 
يبيع العسل بهذه الكمية القليلة لتلك السيدة الفقرية وقد ظنت هذه 
السيدة أنه قد فعل ذلك ألنه تاجر مشهور وكبري ويبيع كميات كبرية 
جـداً من العسـل ألكرب التجـار واملحالت يف املدينـة، وهكذا رفض أن 

يبيعها العسل فذهبت السيدة حزينة دون ان تجيبه .
وبعـد ان تأكـد الليث مـن ذهاب السـيدة امر أحد عمالـه ان يميش 
ورائها حتي يعرف عنوانها ويأخذ لها برميل كامل ملئ بأجود انواع 
العسل، فاستعجب الرجل كثرياً من فعله وقال له : ولكنها قد طلبت 
منـك كمية صغرية جداً وقد رفضـت ان تعطيها فكيف تعطيها اآلن 
برميالً كامالً من العسـل، رد عليه الليث بن سعد : يا بني أنها تطلب 

عىل قدرها وأنا اعطيها عىل قدري .
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الجديد  ملسلسلها  زروق  درة  التونسية  الفنانة  روجت 

أكتوبر  شهر  يف  عرضه  املقرر  من  الذي  ”املتهمة“، 

املُقبل عىل منصة ”شاهد“، وذلك من خالل مشاركتها 

الربومو التشويقي للمسلسل عرب حسابها الشخيص 

عىل موقع إنستجرام.

التشويقي  الربومو  متابعيها  درة  وشاركت 

املتهمة“، عرب حسابها الشخيص بموقع  ملسلسل “ 

والفيديوهات  الصور  لتبادل  االجتماعي  التواصل 

”إنستجرام“.

املتهمة يف  قائلة: ”مسلسل  الفيديو  وعلّقت درة عيل 

أكتوبر عىل منصة شاهد األعمال األصلية“، مما أثار 

إعجاب الكثري من متابعيها.

بطولة  من  ”املتهمة“  مسلسل  أن  بالذكر  والجدير 

النجمة درة والفنان اللبناني عادل كرم ومحمد دياب 

وحاتم  نصار،  ومها  الشامي  ورشدي  الطيب  وعيل 

فايد، ويتكون من ١٠ حلقات فقط، وهو من تأليف 

وإخراج تامر نادي

بغداد/ الزوراء
الالمي   عبدالله  أنس  اإلعالمي  الزميل  نال 
شهادة املاجستري يف الصحافة من كلية اإلعالم 
عن  امتياز  بدرجة  لبنان  يف  الجنان  جامعة 
إخراج  الشكيل يف  «التنوع  املوسومة  رسالته 

الصفحات األخرية  للصحف العربية».
البحث  وتعد جديدة يف موضوعها ويف منهج 
الذي اختطته اذ قارنت ببن صفحتي جريدتي 

االهرام املرصية والنهار  اللبنانية..
تهاني وتربيكات االرستني  الالمي  تلقى  وقد 
األكاديمية  واإلعالمية عىل هذا املنجز متمنني 
نرش الرسالة يف كتاب من أجل أن تعم الفائدة 

اذ تعد الرسالة مميزة يف بابها .

كشفت مصادر موقع «الفن» أن الفنانتني 
تستعدان  وإليسا  كرم  نجوى  اللبنانيتني 
للقيام بجولة يف الدول الغربية، من بينها 
اذ  وكندا،  االمريكية  املتحدة  الواليات 
ستحييان أكثر من حفل تجتمعان خاللها 

مع جمهور االغرتاب الذي ينتظرهما.
قد  النجمتني  ان  املعلومات  وأفادت 
عليه  ستحصالن  الذي  االجر  عىل  اتفقتا 
كرم  نجوى  أن  وأكدت  كل حفلة،  مقابل 
الذي  املبلغ  من  أعىل  مبلغ  ستحصل عىل 

األجر  فارق  ان  اال  إليسا،  عليه  ستحصل 
بينهما ليس كبرياً، وال يتخطى الـ ٥ االف 
جمهوراً  لالثنتني  ان  اذ  أمريكي،  دوالر 
كبرياً، وهناك إقبال كبري عىل رشاء تذاكر 

حفالتهما.
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األمريكي دينيس هوب فكر خارج 
الكرة األرضية بأكملها، وقرر بيع 

قطع أرضية من القمر.
هـوب لم يتوقف هنـا، فقام ببيع 
بقع أرضيـة يف كواكـب مختلف، 
بنـاء  إىل  يطمـح  بأنـه  ورصح 
مدينـة عىل القمر، بعد أن أسـس 
جمهوريـة خاصـة به، مـن أجل 

ضمان حماية ممتلكات زبائنه.
يف سنة 1980، ويف الوقت الذي لم 
يكن لديه أية أمـالك خاصة، قرر 
األمريكـي دينيـس هـوب تعيني 
نفسـه سـفرياً للقمر، والحصول 
عىل ملكيته بشكل كامل، مستغالً 
يمنـع  قانـون  أي  وجـود  عـدم 
أي يشء  ملكيـة  الحصـول عـىل 

خارج كوكب األرض.
تقـدم هوب بطلب لألمـم املتحدة 
مـن أجـل الحصـول عـىل ملكية 
القمـر بشـكل رسـمي، لكنـه لم 
إنشـاء  فقـرر  رد،  ألي  يتوصـل 
رشكته الخاصة، لبيع قطع أرضية 
عـىل سـطح القمـر، ومجموعـة 
كواكـب أخرى، مـن بينها املريخ، 
والزهـرة، وعطارد.أسـس هـوب 
موقـع سـفارته عـىل اإلنرتنـت، 
 Lunar” والتـي اختـار لها اسـم
Embassy“، مشـرياً إىل أنه املوقع 
الرسمي والوحيد لبيع بقع أرضية 
عىل القمر، وأنه سـيقدم للزبائن 
وثيقـة رسـمية تثبـت ملكيتهـم 
هـوب  دينيـس  لألرض.اختـار 
الرتويـج ملرشوعه هذا بمنشـور 
عىل موقعه الرسـمي كتـب فيه: 
”رشاء أراض عىل سطح القمر! يا 

لها من هدية فريدة ورائعة، هدية 
سيتحدثون عنها لسنوات قادمة، 
خاصـة؟  ملناسـبة  هديتـك  هـل 
أخربنـا يف مالحظـات طلبـك عند 
الدفع وسـنقوم بتضمني رسـالة 
لطيفـة مـع املسـتندات الخاصة 

بعملية البيع“.
وأشـار إىل أن كل من يريد إمتالك 
جزء من القمـر، أو أحد الكواكب 
األخرى، عليه فقـط إتمام عملية 
وتحديـد  املوقـع،  مـن  الـرشاء 
والتـي  يريدهـا،  التـي  املسـاحة 
حـدد لها مبلغ 20 دوالراً للفدان ـ 
4200 مرت مربع ـ بدون رضائب، 
و24 دوالراً مع احتساب الرضائب 
القمريـة والفضائيـة، حيـث يتم 
تخزين إحداثيات األرض يف سجل 
السـفارة القمريـة، للتأكيـد عىل 

أحقية امللكية.
أصبح عدد األشـخاص الحاصلني 
عـىل ملك خاص يف هـذه الكواكب 
ماليـني   5 مـن  أزيـد  املختلفـة 
شـخص، من بينهم رجال أعمال 
معروفون، وثالثة رؤساء سابقني 
للواليات املتحـدة األمريكية، وهم 
جيمـي كارتـر، ورونالـد ريغان، 

وجورج بوش.
إذ قـام ببيـع 611 مليـون فـدان 
مـن األرايض عـىل سـطح القمر، 
و325 مليـون فدان عـىل املريخ، 
و125 مليـون فدان مجتمعة عىل 
الزهـرة وآيـو وعطارد. يشـار إىل 
هذه األرايض عـن طريق عالمات 
حمراء موضوعة عىل صور القمر 

وبقية الكواكب يف السفارة.

إىل ٩٠  ثانية  Reel من ٦٠  الـ  Meta مؤخرًا مدة  لـ  اململوك  «إنستجرام»  زاد 
ثانية، ويبدو اآلن أن الرشكة تقوم بإجراء تغيري مهم آخر عىل النظام األساىس، 
فوفًقا لتقرير عرب اإلنرتنت، يزيد إنستجرام الحد الزمني للقصص إىل ٦٠ ثانية.
ووفًقا ملا أوردته TechCrunch ، أكد إنستجرام أنه يزيد الحد الزمني لقصص 

إنستجرام إىل ٦٠ ثانية، ويف وقت سابق ، تم تحديد الحد الزمني لقصص 
انستجرام بـ ١٥ ثانية وستظهر القصص األطول من ذلك يف مقاطع 

متعددة ولكن ليس كقطعة واحدة، وجعلت املهلة األقرص تحميل 
Stories مملة وصعبة. وقال املتحدث باسم  عملية انستجرام 

إيجاد  عىل  دائًما  نعمل  «نحن   :TechCrunch ملوقع   Meta
طرق لتحسني تجربة Stories، واآلن ، ستتمكن من اللعب 

وإنشاء القصص بشكل مستمر ملدة تصل إىل ٦٠ ثانية ، 
بدالً من أن يتم قصها تلقائًيا إىل مقاطع مدتها ١٥ ثانية». 
ومع هذا التغيري الجديد يف مكانه ، لن يضطر مستخدمو 
انستجرام إىل نرش قصص متقطعة، ويف وقت سابق من 
هذا الشهر ، قدم انستجرام أدوات جديدة تمكن اآلباء 

إىل  و  انستجرام،  عىل  أطفالهم  مشاركة  مراقبة  من 
جانب ذلك ، تقدم منصة الشبكات االجتماعية أيًضا 
Family Center ، وهو مكان جديد لآلباء واألوصياء 

للوصول إىل أدوات اإلرشاف واملوارد من الخرباء.

جديدة  ميزة  آب  واتس  تطبيق  وفر 
روابط  إنشاء  للمستخدمني  تتيح 
سواء  للمكاملات  «لينكات»  مبارشة 
الصوتية أواملرئية، حيث كانت هذه 
ميزة شائعة يف تطبيقات مؤتمرات 
 Google Chat و Zoom الفيديو مثل
يف  اآلن  أصبحت  لكنها   ،  Meet و 
التي يطلق  امليزة  آب.وتتيح  واتس 
االتصال»  «روابط  اسم  عليها 
لألشخاص   <<Call Links» أو 
الفيديو  ملكاملات  روابط  إنشاء 
ومشاركتها  الصوتية  واملكاملات 
الخاصة  االتصال  جهات  مع 
مارك  آب، وقال  واتس  بهم عىل 
زوكربريج يف منشور له : «نحن 
نطلق روابط املكاملات عىل واتس 
األسبوع  هذا  من  ابتداًء  آب 
رابط  تتمكن من مشاركة  حتى 

واحدة».  بنقرة  مكاملة  لبدء 
لكل  روابط  إنشاء  للمرء  ويمكن 

واملرئية  الصوتية  املكاملات  من 
ومشاركتها مع األصدقاء أو العائلة 

وسيظهر  آب،  واتس  دردشة  عىل 
ضمن  اتصال»  رابط  «إنشاء  خيار 

وحالًيا  «املكاملات»،  التبويب  عالمة 
االنضمام  للمستخدمني  يمكن   ،
ميزة  ولكن   ، الجارية  املكاملات  إىل 
«Call Link» الجديدة ستجعل األمور 
يمكن  حيث   ، لك  بالنسبة  أسهل 
مع  رابط  مشاركة  للمستخدمني 

بكل  االنضمام  ويمكنهم   ، األشخاص 
راحة عن طريق النقر عىل الرابط.
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أكثر األوتار التي العبت أصابع الحكام هي االوتار التي تعزف األناشيد 
املتعلقة بحقوق االنسان ، وأكثر الشعارات التي تحمل بريقا تلك التي 
 ، الحياة  بناء  يف  دوره  وممارسة  العيش  يف  وحقوقه  االنسان  تمجد 
الدولية  واملنظمات  املتحدة  االمم  قاعات  يف  الخطابية  املنصات  وأكثر 
تلك   ، واالعالمية  والنرجسية  الشفافية  ألوان  بكل  واملزينة  والشعبية 

املنصات التي عىل جبينها بصمات حقوق االنسان .
والقيادة  السيادة  أصحاب   ، االنسان  حقوق  عن  يتحدث  الجميع 
، والشعوب يتعاىل رصاخها  الذي لحق بالشعوب  الظلم  يتباكون عىل 
من قسوة الظلم الذي لحق بها ، وااليادي جاهزة للتصفيق ، واملسارح 
سيئة  مرسحيات  تعرض  وهي  متوفرة  والعروض   ، باملمثلني  تضج 
وحقوقه  االنسان  تتناول  وجميعها   ، وتمثيلها  واخراجها  اعدادها  يف 

الضائعة .
دول عظمى وأخرى بحجم الجرذ املولود حديثا ، ومنظمات ، وتجمعات 
عن  مسعور  بشكل  تتحدث  وفنادق  وبنادق  وخنادق   ، وتحالفات   ،
اجتهدوا  الحديثة  التكنلوجيا  ، وعلماء كبار يف مجال  االنسان  حقوق 
فاخرتعوا وسائل التعذيب الحديثة التي تنسجم مع حالة التطور التي 
وصلها عاملنا اليوم ، وابتكروا اصناف جديدة من الخوازيق االلكرتونية 
لهذا الهدف النبيل ، وكل خازوق ممهور بختم حقوق االنسان ، وقد 

كتب عىل جبهته وبكل اللغات : ( االنسان أوال وأخريا)
رؤساء وصلت شهرتهم اىل رؤوس الحيتان يف اعماق املحيطات ، وملوك 
وتوحدوا   ، يشء  كل  يف  اختلفوا   ، واباطرة  وسالطني  سمو  واصحاب 
حول حقوق االنسان من اجل بقاء شعوبهم ذليلة مقهورة مسحوقة ، 
واذا ما تجرأ االنسان يوما ليرصخ من شدة الظلم الواقع عليه ، أرسعوا 
اليه ليدخلوه اىل زنزانات تعلم اصول الوالء والطاعة ، حيث يستقبله 
النشامى من الحرس الوطني بسياط الجلد والهراوات املمهورة بختم 

حقوق االنسان .
يجتمع سدنة التسلط ، وكهنة اويل االمر ليبحثوا عن كذبة صغرية او 
، وينهبوا ثرواتها  اهلها  ، ويرشدوا  البلدان  ليحتلوا من خاللها  كبرية 
االنسان  حقوق  عن  الدفاع  ذريعة  تحت   ، شعبها  كرامة  وينتهكوا   ،
نسمع  الفجيعة  تحل  وعندما  منها،  أكرب  كذبة  وراءها  تجر  وكذبة   ،
صوت املنادي يبرشنا بالفرج القريب ، وينصحنا بالصرب الجميل ، وان 
، ودوره يف  املرشوعة  االنسان وحقوقه  ما يحصل سيكون يف خدمة 

بناء الغد املرشق السعيد .
يف ظل هذا الوضع النشاز ، وما يحدث من اساطري حول حقوق االنسان 
، بدأت الحياة تتعفن فينا وبدأنا نتعفن بها ، والبد من وضع جديد ، 
وعالم جديد يعيد لإلنسان بعض حقوقه التي انتهكت من قبل دعاة 

حقوق االنسان .
يف ظل ما يحدث اليوم ، فإننا امام طريقنْي ال ثالث لهما : أّما الخروج 
من هذا العالم املتعفن بانتظار عالم جديد قائم عىل العدل واالنصاف ، 

أو ان التاريخ سيطوي أوراقه ويرحل .
اىل اللقاء .
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تحيى النجمة شريين عبد الوهاب حفال غنائيا ضخما يوم ٨ أكتوبر 
املقبل، عىل مرسح أوبرا جامعة مرص للعلوم والتكنولوجيا، حيث 
تلتقى سلطانة الطرب مع جمهورها ىف سهرة طربية خاصة، تقدم 
من خاللها مجموعة من أجمل أغنياتها التى شكلت عالمات فارقة 
طوال  بها  اشتهرت  والتي  عاما   ٢٠ منذ  املمتد  الفنى  مشوارها  ىف 
مشوارها الطربى ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب ومنها روائعها 

الخالدة: «آه ياليل» و»جرح تانى» و»نساى» و»عىل باىل».
ومن املقرر أن تقدم شريين عبد الوهاب ىف حفلها الكبري مجموعة 
و»مشاعر»  منك»  :»بكلمة  منها  األغانى،  من  ومتنوعة  مختلفة 
و»القماص»  أعيش»  و»الزم  الغرام»  ىف  و»أنا  عمر»  و»انكتبىل 
و»واحدة بواحدة»، إضافة لبعض أغنيات من ألبومها الجديد الذى 
تجهز له حاليا وتتعاون فيه مع أبرز امللحنني والشعراء واملوزعني، 
التذاكر من جمهور وعشاق  إقباال كبريا عىل حجز  ويشهد الحفل 

شريين.
وتواصل جامعة مرص للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفالت الغنائية 
لكبار نجوم الطرب ىف مرص والوطن العربى، برعاية خالد الطوخي 
الثقافية  األنشطة  دعم  عىل  يحرص  الذى  األمناء،  مجلس  رئيس 

والرتفيهية.
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عجرم  نانيس  النجمة  تحيي 
 ٢٩ اليوم  قطر  يف  غنائيا،  حفال 
ومن  الجارى،  الشهر  سبتمرب 
عجرم  نانىس  تقدم  أن  املقرر 
باقة مميزة من أغانيها القديمة 
معها  يتفاعل  التي  والحديثة 

الجمهور.
وآخر أعمال نانىس عجرم، أغنية 
« صح صح» وتعاونت فيها مع 
مارشميلو،  العاملى  جى  الدى 
عالء  أحمد  كلمات  من  واألغنية 

الدين، وألحان مودى سعيد.
بدأت  عجرم  نانيس  النجمة 
مشوارها مع الفن ىف سن مبكرة 
منذ  واستطاعت  الـ١١،  عمر  ىف 
ظهورها األول ىف أغنية «أخاصمك 
حققت  والتى   ٢٠٠٣ عام  آه» 
أن  الفرتة  هذه  ىف  كبريًا  نجاًحا 

لخفة  املشاهدين  عيون  تخطف 
ظلها ومالمحها الطفولية حتى 

الوقت الحاىل.
قرية  ىف  عجرم  نانيس  ولدت 
لبنان،  جبل  بمحافظة  سهيلة 
منذ  الفنية  مسريتها  بدأت 
«نجوم  بربنامج  طفولتها 
امليدالية  عىل  وحازت  املستقبل» 
الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، 
وىف عام ١٩٩٨ أصدرت أول ألبوم 
بعنوان «محتجالك»،  لها  غنائى 
ومن ثم «شيل عيونك عنى» عام 
الثالث  األلبوم  وبعدها   ،٢٠٠١
«يا سالم» عام ٢٠٠٣ الذى حقق 
نجمها  وسطع  كبريًا  انتشاًرا 
آه»  «أخاصمك  أغنية  خالل  من 
عىل  حاز  الذى  املميز  وكليبها 

جائزة أفضل فيديو كليب.

تعيش حاليا النجمة رانيا يوسف فرتة من النشاط السينمائى، 
من  مؤخرا  انتهت  حيث  واحدة،  دفعة  أفالم   ٣ يف  وتشارك 
مع  لإليجار»  «اتنني  فيلم  ىف  رشف  كضيفة  مشاهدها  تصوير 
الفنانني بيومى فؤاد ومحمد ثروت، وتجسد رانيا خالل األحداث 
شخصية ممثلة مشهورة يحدث بينها وبني بيومى وثروت عدد 

من املواقف الكوميدية.
شادي  وإخراج  القواشتي  محمد  تأليف  لإليجار»  «اتنني  فيلم 
الرشف  الفيلم عىل ظهور عدد من ضيوف  عىل، وتعتمد قصة 
ومحمد  فؤاد  بيومى  مع  تحدث  حكاية  بطل  ضيف  كل 
الالتى يشاركن  الفنانات  ثروت خالل األحداث، ومن 
حسني،  مريهان  يونس،  إسعاد  رشف  كضيفات 
من  آخر  وعدد  جبيل  ثراء  السباعى،  ناهد 

الفنانني.
مشاهد  تصوير  يوسف  رانيا  تستكمل  كما 
املقبلة،  الفرتة  خالل  «ملك»  الجديد  فيلمها 
خالل  الفيلم  مشاهد  من  عدًدا  صورت  حيث 
الفرتة املاضية، والفيلم من تأليف وإخراج أيمن 
الرعب من  العمل دراما  رفاعى، وتقدم رانيا يف 
الله  خالل شخصية «ملك» التى تمتلك هبة من 
لها  يتسبب  وذلك  املستقبلية،  األحداث  ترى  بأن 

بالكثري من املشاكل ىف حياتها.
فيلمها  تصوير  يوسف  رانيا  الفنانة  حاليا  وتواصل 
الفنانة  مع  «التاروت»  اسم  يحمل  الذى  الجديد 
سمية الخشاب، وهو من تأليف معتز 
نشأت،  إبرام  وإخراج  املفتى 
يوسف  رانيا  تعاون  ويسجل 
وسمية الخشاب بعد ٢١ سنة 
«عائلة  مسلسل  عرض  من 
الحاج متوىل» مع النجم نور 
الرشيف حيث ساهم العمل 

يف شهرتهما.
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