
بغداد/ الزوراء:
أعلنـت األمانـة العامـة ملجلـس الوزراء 
تعطيـل الدوام الرسـمي يـوم غد االثنني 
احتفاًء بالعيد الوطني لجمهورية العراق.

وذكـر بيـان لألمانـة تلقته ” الـزوراء“ 
أنـه ”تقرر تعطيل الدوام الرسـمي ليوم 
االثنني، املوافق للثالـث من ترشين األول 
2022، احتفاًء بالعيد الوطني لجمهورية 
العراق“.ووافقت الجمعية العامة لعصبة 

األمم يـوم 3/ترشيـن األول/1932 عىل 
قبول العراق عضـواً يف عصبة األمم بناًء 
عىل طلـب االنضمام املقدم مـن اململكة 
العراقيـة آنـذاك بتوقيع رئيـس الوزراء 
االسبق السيد نوري باشا السعيد بتاريخ 
12 تموز 1932، ليصبح العراق أول دولة 
عربية تنضم اىل هـذه املنظمة الدولية يف 

حينها.

بغداد/ الزوراء:
السـبت،  امـس  النفـط،  وزارة  أعلنـت 
أن إيـرادات أيلـول املـايض بلغـت نحـو 
تسـعة مليارات دوالر.وذكرت احصائية 
للوزارة تلقتها ”الـزوراء“: أن ”مجموع 
املتحققة لشـهر  الصـادرات وااليرادات 
أيلول  املايض، بحسب االحصائية االولية 
الصـادرة عـن رشكـة تسـويق النفـط 
العراقية ”سـومو“ ، بلغ مجموع كمية 
الصادرات من النفط الخام (98) مليونا 
(765) ألفـا و(153) برميـًال ، بإيرادات 
بلغت (8.773) مليارات دوالر“.واشارت 

االحصائيـة اىل ان ”مجمـوع الكميـات 
املصدرة مـن النفط الخام لشـهر أيلول 
املـايض من الحقـول النفطية يف وسـط 
مليونـا   (96) بلغـت  العـراق  وجنـوب 
و(445) ألفـا و (421) برميـال. أما من 
حقول كركـوك عرب مينـاء جيهان فقد 
 بلغـت الكميـات املصـدرة (2) مليون و
( 169) ألفـا و( 180 ) برميال“.وبينـت 
ان ”معـدل الكميات اليوميـة بلغت (3) 
ماليـني و(292) الـف برميـل يف اليوم“، 
الفتة اىل أن ”معدل سـعر الربميل الواحد 

بلغ اكثر من (88.83 ) دوالراً“.

بغداد/ الزوراء:
العلمـي  والبحـث  التعليـم  وزارة  أكـدت 
أن العـام الـدرايس الجديـد يف الجامعـات 
الحكومية واألهلية سـينطلق اليوم األحد.
وذكـر بيان للوزارة، تلقتـه ”الزوراء“: أن 
”وزير التعليم العايل والبحث العلمي، نبيل 
كاظم عبد الصاحب، أصدر توجيهاً لجميع 
الجامعـات والكليـات والكليـات األهلية، 
أهمهـا انطـالق الـدوام الرسـمي للطلبة 
اليـوم األحـد وتقویـم نتائـج امتحانـات 
الـدور الثاني“.وجـاء يف نـص الوثيقـة: 

عمالً بالتوقيتات املنصـوص عليهـا فـي 
التقويم الجامعي للعـام الدرايس 2021/ 
2022 والعــام الـدرايس املرتقب 2022/ 
2023 فقــد تقـرر مراعـاة اآلتـي علـى 
الحكومية  الجامعات والكليــات  صـعيد 

واألهلية كافة:
• تقویـم نتائـج امتحانات الـدور الثاني 
عـىل وفق رؤية موضوعيـة تحقق أهداف 
العمليـة التعليمية التي يعد الطالب واحداً 

من أركانها املهمة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
لحـق  روسـيا  اسـتخدام  بسـبب 
مجلـس  فشـل  النقض(الفيتـو)، 
األمن الدويل يف تمرير مرشوع قدمته 
إلدانـة  وألبانيـا  املتحـدة  الواليـات 
االسـتفتاءات الروسـية التي أجريت 
يف األرايض التـي تحتلهـا روسـيا يف 

أوكرانيا يف الفرتة من 27-23 أيلول/
سبتمرب.وحصل مرشوع القرار الذي 
حمل اسم ”ما تسمى باالستفتاءات 
غري القانونية يف أوكرانيا“، عىل تأييد 
10 دول أعضـاء ورفض دولة واحدة 
أعضـاء  دول   4 وامتنـاع  (روسـيا) 
عن التصويت هي الصـني، الربازيل، 

املندوبـة  والغابون.وقالـت  الهنـد، 
األمريكية: ان ”االستفتاء الزائف كان 
مجهزا يف موسـكو“متحدثة مبارشة 
قبـل التصويت عىل مـرشوع القرار، 
اقتبسـت السـفرية األمريكيـة، ليندا 
توماس-غرينفيلـد مـا قالـه األمني 
العـام لألمـم املتحدة يـوم الخميس: 

”امليثاق واضح وأي ضّم ألرايض دولة 
من قبـل دولة أخرى نتيجـة التهديد 
باسـتعمال القوة أو استخدامها هو 
انتهـاك ملبـادئ ميثاق األمـم املتحدة 
والقانـون الدويل“.وقالـت إن القرار 
يطالـب كل الدول بعـدم اإلقرار بأي 
وضع مختلـف يف أوكرانيـا ويطالب 

روسـيا بسـحب قواتها من روسـيا 
بشـكل فوري. وأضافت قائلة: نحن 
نتحـدث عـن دولـة عضـو يف األمـم 
األمـن  املتحـدة وعضـو يف مجلـس 
تسـعى لضم أجزاء مـن دولة أخرى 

باستخدام القوة. 

الزوراء/ حسني فالح:
أكـد املتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة، احمد 
الصحـاف، أن وزارتـه تـدرس خيـارات عـدة 
ملنع تكرار عمليـات القصف اإليرانية والرتكية 
لـألرايض العراقية، فيما كشـف عـن اجراءات 

الوزارة الرادعة ازاء االنتهاكات.وقال الصحاف 
يف حديـث لـ»الـزوراء»: ان اإلجـراءات التـي 
تتبعهـا الحكومة العراقية تجـاه الحكومتني 
يف طهـران وانقرة بسـبب اخرتاقهمـا املتكرر 
للسـيادة العراقيـة وقصـف مواقـع تقوالن، 

حيث قامت بسـحب القائـم باألعمال العراقي 
اىل بغـداد وتعليـق عمله، ثم اصدرنـا البيانات 
وحذرنـا بأننا سـنتبع اجراءات غـري تقليدية. 
مضيفاً: انه أدّنا بأشـد العبارات املوقف املريع 
يومهـا، ثم توجهنا ملجلس األمن لعقد جلسـة 

طارئـة لتـداول هـذا املوقـف، «يف إشـارة اىل 
القصف الرتكـي ملخيم برخ يف قضـاء زاخو».

وأضاف: انه لم نسـكت عىل ما حدث من قبل، 
ولن نسكت عن اي خرق للعراق. 

واغادوغو/ متابعة الزوراء:
أدان االتحـاد اإلفريقـي، امـس السـبت، 
«التغيـري غـري الدسـتوري للحكومة» يف 
بوركينا فاسـو، غـداة ثانـي انقالب هذا 
العـام يف البلد الفقري واملضطـرب الواقع 

يف غـرب إفريقيـا، فيمـا ظهـر أكثر من 
عـرشة جنـود ببزاتهـم العسـكرية عىل 
التلفزيون واإلذاعة الرسميني لإلعالن عن 
اإلطاحة باللفتنانت-كولونيل بول-هنري 
سـانداوغو داميبا. وأعلنوا تعيني الكابتن 

إبراهيـم تراوري (٣٤ عاما) مكانه.وجاء 
يف بيان االتحاد اإلفريقي أن رئيسه «يدعو 
الجيش لالمتناع فورا وبشكل كامل عن أي 
أعمال عنف أو تهديدات للسـكان املدنيني 
والحريـات املدنيـة وحقـوق اإلنسـان»، 

مطالبا بإعادة النظام الدسـتوري بحلول 
تموز/يوليو عـام ٢٠٢٤.وأعـرب رئيس 
االتحـاد اإلفريقـي، موىس فقـي محمد، 
عـن قلقـه البالغ حيال عـودة االنقالبات 
غري الدسـتورية سـواء يف بوركينا فاسو 

أو يف بلدان أخـرى يف القارة.ويف العاصمة 
واغادوغو، سـاد هدوء حذر، إذ قام جنود 
عـىل متن مدرعات وشـاحنات بحراسـة 

مركز التلفزيون الوطني.
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انقرة/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيس الرتكي، رجـب طيب إردوغـان، أن تركيا 
لن تصادق عىل طلب عضوية السـويد وفنلندا يف حلف 
شـمال األطلـيس (الناتو) ”حتى يتم الوفـاء بالوعود“ 
التـي قطعتهـا الدولتان.وقـال إردوغان أمـام الربملان 
الرتكـي ”طاملـا لم يتـم الوفـاء بالوعود التـي ُقطعت 
لبلدنا، فسـوف نبقـى عىل موقفنا املبدئـي“، علما أنه 
يهـدد منذ مايـو بعرقلة انضمـام الدولتـني إىل الناتو.

وأضـاف: ”نتابـع عـن كثب مـا إذا كان سـيتم الوفاء 
بالوعود التي قطعتها السـويد وفنلندا أو ال، وبالتأكيد 
فـإن القـرار النهائي يعـود إىل برملاننا الكبري“.وشـدد 

إردوغان عىل أهميـة ”املعركة ضد اإلرهاب“، علما أنه 
يتهم البلدين بحماية مقاتيل حزب العمال الكردستاني 
ووحـدات حمايـة الشـعب الكردية اللذيـن تصنفهما 
أنقـرة إرهابيني.وصادقـت 28 دولـة عضـوا يف حلف 
األطليس من أصل ثالثني عىل انضمام السـويد وفنلندا.

ويبقـى أن توافـق املجـر وتركيا عىل ذلـك وتحيل هذه 
املوافقـة عـىل برملاني البلديـن.ويف تنـازل الفت حيال 
تركيا لضمـان موافقتها عىل انضمامهـا إىل األطليس، 
أعلنت السـويد، الجمعة، أنها عاودت السماح بتصدير 
املعـدات العسـكرية إىل تركيا.ورفـع هـذه القيود كان 

ضمن الرشوط التي حددتها أنقرة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
توقع االتحـاد الوطنـي الكردسـتاني تكرار 
رئيـس  منصـب  لحسـم   2018 سـيناريو 
الجمهورية، ويف حني اشـار اىل وجود اتفاقية 
اسـرتاتيجية بـني الحزبـني الكرديني بشـأن 
منصب الرئيـس يف بغداد واالقليم، اكد رفض 
االتحاد ألي مرشح مستقل او من الديمقراطي 
الكردستاني.وقال القيادي يف االتحاد الوطني 
الكردسـتاني، غيـاث السـورجي، يف حديـث 
والحـوارات  ”املباحثـات  ان  لـ“الـزوراء“: 
مسـتمرة مـع الديمقراطي لكـن حتى هذه 

اللحظـة لم يتـم االتفاق عىل مسـألة او عىل 
منصب رئيـس الجمهورية وهنـاك خالفات 
بيننا تمت معالجة بعضها لكن مسألة رئيس 
جمهورية ال تـزال عالقة“. واضاف ”ال نأمل 
بتكرار سـيناريو 2018 لكن حسب توقعي ال 
يزال الحزبان متمسـكني بمرشحيهما، لذلك 
قد يتكـرر سـيناريو 2018 وكل حزب يكون 
له مرشـح وقبة الربملان سـتكون الفيصل“، 
متوقعـا ”إذا تكـرر سـيناريو 2018 سـوف 

يفوز مرشح االتحاد“. 
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بغداد/ الزوراء:
انطلقـت تظاهـرات، صبـاح امـس، يف 
ساحتي التحرير والنسور إلحياء الذكرى 
الثالثة لتظاهرة ترشين وسـط انتشـار 
القـوات األمنيـة يف مناطـق التظاهرات 
اصيـب  فيمـا  املتظاهريـن،  لحمايـة 
العـرشات خالل االحتـكاكات، بينهم 19 

ضابطاً ومنتسباً من القوات االمنية .
سـاحة  ان  ”الـزوراء“:  مراسـل  وقـال 
التحرير وسـط بغـداد شـهدت تظاهرة 
كبرية رفع  املتظاهرون خاللها شعارات 
للمطالبـة بإجـراء االصالحـات وتغيـري 
قتلـة  ومحاسـبة  السـيايس  النظـام 
املتظاهرين.ورفـع املحتجون عـدداً من 
املطالب هي نفسـها التـي ُرفعت يف عام 
2019، إال أنها شهدت هذا العام مشاركة 
”علنية“ ألنصار التيـار الصدري.وتمكن 
وسـط  التحريـر  سـاحة  متظاهـرو 
العاصمة بغداد، امس السـبت، من ازالة 
البوابـة الحديديـة التي وضعتهـا قيادة 
عمليات بغداد، يف بداية جرس الجمهورية 
كحاجـز أول يمنعهـم مـن التقـدم نحو 

املنطقة الخرضاء .
وتوجه املتظاهريـن اىل الحواجز االخرى 
املتمثلة بالكتـل الكونكريتية، فيما اقدم 
بعضهم عىل رمي قوات االمن بالحجارة.
من جهتهـا، أعلنت خليـة اإلعالم األمني 
رصد عنارص مندسـة وسط املتظاهرين 
الصيـد  وبنـادق  املولوتـوف  تسـتخدم 
واالعتـدة، داعية منظمـو التظاهرات إىل 
تسـليم هؤالء املندسـني للقـوات األمنية 

التظاهرة.وذكر  للحفـاظ عـىل سـلمية 
بيان للخليـة أن ”قواتنـا االمنية تواصل 
العمل بمهنية عالية املسـتوى يف التعامل 
مـع املتظاهرين يف العاصمـة بغداد دون 
حمـل السـالح او اسـتخدام اي نوع من 
”األجهـزة  أن  معهم“.وأضـاف  القـوة 
األمنيـة رصدت عنارص مندسـة وسـط 
املتظاهرين قاموا باسـتخدام املولوتوف 
وبنادق الصيد واالعتدة عىل قواتنا األمنية 

املكلفـة بهذا الواجب لكـون هذا االعتداء 
التظاهـرات“.  لسـلمية  مخالفـة  يعـد 
ودعـا البيـان منظمو هـذه التظاهرة إىل 
”تسـليم هؤالء املندسني داخل صفوفهم 
اىل األجهـزة األمنية فـوراً والحفاظ عىل 

التظاهرة ومنع اإلساءة إليها“.
كمـا أعلنت خليـة االعـالم األمني، امس 
السـبت، إصابـة 19 ضابطـاً ومنتسـباً 
الحمايـة  بتأمـني  املكلفـة  القـوة  مـن 

للمتظاهرين.
وذكر بيـان للخليـة أنه ”رغـم الدعوات 
املتكررة مـن قبل األجهـزة األمنية بعدم 
السـماح للمندسـني الدخـول إىل وسـط 
املتظاهربـن، إال اننـا نالحـظ ان هنـاك 
عنارص خارجة عن القانون اسـتخدمت 
اثنـاء  قانونيـة  غـري  ومـواد  ادوات 

التظاهرات“.
وتابـع: ”مـا ادى اىل إصابـة ١٩ ضابطاً 

ومنتسـباً مـن القـوة املكلفـة بتأمـني 
الحمايـة للمتظاهريـن، فيمـا اصيب ٩ 
مدنيـني وذلك منذ انطـالق التظاهرات يف 
بغداد صباح اليـوم (امس) ولغاية إعداد 

هذا البيان“.
وأشار إىل أن ”اإلصابات جاءت يف صفوف 
األجهزة األمنية نتيجة استخدام الحجارة 

والكرات الزجاجية وقنابل املولوتوف“.
مـن جانبها، أكدت قيـادة عمليات بغداد 
أن القطعـات األمنيـة مسـتمرة بتأمني 
الحمايـة للتظاهـر السـلمي وتقديم يد 

العون للمتظاهرين. 
وذكـر بيان إلعالم القيـادة أنه ”بإرشاف 
مبـارش ومتابعة حثيثة مـن قبل الفريق 
الركن قائد عمليات بغداد تستمر القوات 
األمنيـة يف تنفيـذ خطة تأمـني الحماية 
للتظاهر السـلمي حيـث انطلقت صباح 
السـبت املوافـق األوىل من ترشيـن األول 
٢٠٢٢ تظاهرة سلمية يف ساحة التحرير 

وسط العاصمة بغداد“.
وأضاف البيان أن ”القوات األمنية أجرت 
والدقيق لألشـخاص  التفتيش  عمليـات 
ومسـك مفرتقات الطرق لغـرض توفري 
أعـىل مسـتوى مـن األمـن للمتظاهرين 
السـلميني، وتوزيع قنانـي مياه الرشب 

وتقديم الخدمات الطبية لهم“.
وتابـع أن ”املتظاهريـن السـلميني أبدوا 
تعاونهـم التام مـع اخوانهـم يف القوات 
األمنية وتحديد بعض العنارص املندسـة 
التي تحاول إثارة املشـاكل وتعكري صفو 

املمارسة الديمقراطية“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
الكريم،  شعالن  النواب،  مجلس  عضو  فاز 
الربملان  رئيس  نائب  بمنصب  العراق  ممثل 
النواب  ملجلس  مقتضب  بيان  العربي.وذكر 
مجلس  عضو  ان  «الزوراء»:  تلقته  العراقي 
بمنصب  فاز  الكريم  شعالن  الشيخ  النواب 
هذه  وتعّد  العربي..  الربملان  رئيس  نائب 
منصب  هكذا  لتسنم  للعراق  األوىل  الخطوة 
يف  القرار  صاحب  ليكون  املستوى  رفيع 

الشأن العربي.

@kˆb„@kó‰∑@åÏ–Ì@÷aã»€a
Ôiã»€a@Êbæ5€a@êÓˆä

@µ‰q¸a@aáÀ@Ô8ã€a@‚aÎá€a@›Ó�»m
÷aã»€a@ÚÌäÏË‡ß@?†Ï€a@áÓ»€bi@�ıb–nya
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@9@ÏÆ@Õ‹jm@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paÜaãÌg
Ôöbæa@fiÏ‹Ìc@¿@ä¸ÎÜ@paäbÓ‹fl

@áÌáßa@Ôéaäá€a@‚b»€a@÷˝�„a@NN‚ÏÓ€a
ÚÓ‹Á˛aÎ@ÚÓflÏÿ®a@pb»flbßa@¿

@‚b‡õ„a@Ú‹”ã»i@ÜáËÌ@ÊbÀÎÜäg@NNÚr€br€a@Òã‡‹€
Ïmb‰‹€@aá‰‹‰œÎ@áÌÏè€a

@êÓˆä@kó‰fl@Z@@@@@@@@@@@Ä€@Ô„bnéÜãÿ€a@Üb•¸a
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@áÌávni@ÔéÏj‹®a@¯‰ËÌ@µÓ–zó€a@kÓ‘„
laÏ‰€a@ê‹1@bèÓˆä@Èi@Ú‘r€a

@Êbæ5€a@êÓˆã€@fiÎ˛a@kˆb‰€a@kó‰∑@Î¸á‰æa@d‰Á

بغداد / الزوراء:
هنـأ نقيـب الصحفيـني العراقيـني رئيس 
اتحـاد الصحفيـني العـرب، مؤيـد الالمي، 
رئيـس مجلـس النـواب محمـد الحلبويس 
بمناسـبة تجديد الثقة به، فيما هنأ النائب 
محسـن  النـواب  مجلـس  لرئيـس  االول 
املندالوي ملناسـبة انتخابـه للمنصب.وقال 
الالمي يف برقية تهنئة باملناسـبة :» يرسني 
ويسـعدني ان اتقـدم اىل فخامتكم بأصدق 
التهانـي والتربيـكات بمناسـبة تصويـت 
مجلـس النواب من جديد لتجديد الثقة لكم 
بفوزكـم بمنصـب رئيس مجلـس النواب، 
والتي عرب فيهـا اعضاء مجلس النواب عن 
ثقتهم املطلقـة بدوركم يف قيادة السـلطة 
الترشيعية يف هذه املرحلة املهمة من تاريخ 
العـراق الجديد «.وعّرب الالمـي عن امنياته 
للحلبويس بالتوفيق والنجاح يف مسؤولياته 
الجديدة من اجل ارساء دعائم الديمقراطية 
يف العراق وادارة شؤون السلطة الترشيعية 
ملا فيه تحقيق تطلعات وطموحات شـعبنا 

الكريم واقرار القوانني التي سـتوفر الحياة 
الشـعب  الكريمـة لـكل مكونـات  الحـرة 
العراقي. واعرب الالمي عن استعداد نقابة 
الصحفيـني واالرسة الصحفيـة لوضع كل 
امكاناتهـا االعالميـة والصحفية اىل جانب 
توجهـات مجلـس النـواب من اجـل اعادة 
بنـاء العـراق ومسـتقبله. كما هنـأ نقيب 
الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، النائب 
محسـن  النـواب  مجلـس  لرئيـس  االول 
للمنصـب. انتخابـه  ملناسـبة  املنـدالوي 
 «: للمنـدالوي  تهنئتـه  يف  الالمـي  وقـال 
يرسني ويسـعدني ان اتقدم اليكم بأصدق 
التهاني واجمل التربيكات ملناسـبة فوزكم 
مجلـس  لرئيـس  االول  النائـب  بمنصـب 
النواب ونيلكم ثقة السـادة اعضاء مجلس 
النواب «.واضاف :» اتمنى لكم كل التوفيق 
والنجـاح يف اداء مهـام عملكـم يف هـذه 
املرحلـة املهمـة مـن تاريـخ العـراق وبما 
يحقق طموحات وتطلعات شـعبنا العزيز 

يف الحياة الحرة الكريمة «.

bÓ„aã◊Îc@¿@ÚÓéÎã€a@paıbn–né¸a@ÂÌáÌ@äaã”@ Îãìfl@ãÌã∏@¿@›ì–Ì@Âfl˛a@ê‹™
@oÌÏón€a@Â«@fiÎÜ@4@ b‰nflaÎ@ÏnÓ–€a@’y@ÏÿéÏfl@ofláÉnéa@bflá»i

بغداد/ الزوراء:
التعامالت، وتتجه  تم تسجيله يف مطلع  انخفاض  بعد  االرتفاع  النفط  أسعار  عاودت 
اآلن عقود الخام العاملي مزيج «برنت» نحو مستوى ٩٠ دوالرا للربميل.وبحلول الساعة 
تكساس  «غرب  األمريكي  للخام  اآلجلة  العقود  صعدت  موسكو،  بتوقيت   ١٢:٢٠
الوسيط» الجمعة، بنسبة ١٫١٩٪ إىل ٨٢٫٢٠ دوالرا للربميل، فيما زادت العقود اآلجلة 
ذلك  للربميل.وقبل  إىل ٨٩٫٥٤ دوالرا  أيضا  بنسبة ١٫١٩٪  «برنت»  العاملي مزيج  للخام 
الحمراء، حيث تم تداول خام  املنطقة  النفط يف  الصباحية كانت أسعار  التعامالت  يف 
«برنت» عند ٨٧٫٩٣ دوالرا للربميل، والخام األمريكي عند ٨٠٫٨٢ دوالرا للربميل.وكانت 
أسعار النفط قد أغلقت تعامالت أمس عند ٨٨٫٤٩ دوالرا للربميل لخام «برنت» وعند 

٨١٫٢٣ دوالرا للربميل للخام األمريكي.

@ÏÆ@á»ómÎ@bËÁb§a@êÿ»m@¡–‰€a@äb»éc
›Ófl5‹€@aä¸ÎÜ@90
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تعلن رشكة االستكشافات النفطية احدى تشكيالت رشكة النفط الوطنية العراقية عن اعالن 
املناقصة اعاله للمرة الثانية وضمن املوازنة التشغيلية واملذكورة تفاصليها يف ادناه:

• تجهيز زيت محرك ديزل ملعدات ذات محركات كرتبلر مختلفة بكمية ٨٣٢٠٠ لرت وموىص 
به من قبل الرشكة املصنعة للمحركات نوع كرتبلر ومطابق للمواصفات الفنية املذكورة يف 

كتلوكات هذه املعدات ذي املواصفات التالية :
 SAE: 15W- 40, API:  CI-  4, FLASH POINT ≥ 210, KINEMATIC@100°C ≥
.14.3, VISCOSITY INDEX ≥133 , TBN ≥11.1

• منشأ زيت املحرك (اوروبي).
• تقديم شهادة منشأ اصلية مصدقة لجميع الدفعات.

.COA+MSDS تقديم شهادة تحليل مصنعي للزيت مع بطاقة سالمة املواد الكيمياوية •
• التجهيز عىل اربع دفعات متساوية كل ثالثة اشهر بواقع ٢٠٨٠٠ لرت/لكل دفعة.

• فرتة التجهيز للدفعة االوىل خالل ٦٠ يوم من تاريخ توقيع العقد.
• تاريخ انتاج الزيت لكل دفعة مستلمة من (٦-١٢) اشهر قبل التجهيز.

.DDP الدفعات املجهزة واصلة اىل مخازن رشكتنا يف النهروان عىل اساس •
فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة من الرشكات اصحاب الخربة واالختصاص واملالءة املالية 
مراجعة مقر الرشكة الكائن يف مبنى وزارة النفط /رشكة االستكشافات النفطية /الطابق 
الثاني لرشاء وثائق املناقصة بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠ دينار عراقي) خمسمائة الف دينار عراقي 
غري قابل للرد إال يف حالة إلغاء املناقصة واملوضح فيها التفاصيل الفنية والرشوط التعاقدية 
 (٨,٥٠٠,٠٠٠) قدرها  اولية  تأمينات  تقديم  العطاءات  مقدمي  وعىل  القياسية  والوثائق 
عىل  النفطية  االستكشافات  رشكة  لصالح  عراقي  دينار  الف  وخمسمائة  ماليني  ثمانية 
نافذ ملدة (٩٠ يوماً) صادرة من  او سفتجة  او صك مصدق  شكل خطاب ضمان مرصيف 
 ٤٢٤,٣٢٠,٠٠٠) هي  اعاله  للمناقصة  التخمينية  الكلفة  ان  علماً  معتمد  عراقي  مرصف 

دينار عراقي) اربعمائة واربعة وعرشون مليون وثالثمائة وعرشون الف دينار عراقي.
ان آخر موعد الستالم العطاءات هو نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد املصادف ٢٠٢٢/١٠/١٦ 
عىل ان تكون بفرتة نفاذية ال تقل عن (٩٠ يوما) وسيكون موعد االجتماع الخاص باالجابة 
عن استفسارات املناقصني يوم االحد املصادف ٢٠٢٢/١٠/٩، علما ان مكان استالم العطاءات 
وتقديم االستفسارات يف الطابق الثاني من مقر رشكتنا الكائن يف مبنى وزارة النفط وسيتم 
فتح العطاءات علناً يف الساعة العارشة من صباح يوم االثنني املصادف ٢٠٢٢/١٠/١٧ يف 

مقر الرشكة، كما ان رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
املوقع والربيد االلكرتوني لرشكتنا:

www.oec.oil.gov.iq
oecman@oec.oil.gov.iq

Exploration@oec.oil.gov.iq
matcon@oec.oil.gov.iq

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.
عيل جاسم حمود
                                                                                   املدير العام
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الزوراء/ حسني فالح:
الخارجية،  وزارة  باسم  املتحدث  أكد 
تدرس  وزارته  أن  الصحاف،  احمد 
عمليات  تكرار  ملنع  عدة  خيارات 
لألرايض  والرتكية  اإليرانية  القصف 
اجراءات  عن  كشف  فيما  العراقية، 

الوزارة الرادعة ازاء االنتهاكات.
وقال الصحاف يف حديث لـ“الزوراء“: 
الحكومة  تتبعها  التي  اإلجراءات  ان 
طهران  يف  الحكومتني  تجاه  العراقية 
املتكرر  اخرتاقهما  بسبب  وانقرة 
مواقع  وقصف  العراقية  للسيادة 
القائم  بسحب  قامت  حيث  تقوالن، 
وتعليق  بغداد  اىل  العراقي  باألعمال 
وحذرنا  البيانات  اصدرنا  ثم  عمله، 
تقليدية.  غري  اجراءات  سنتبع  بأننا 
مضيفاً: انه أدّنا بأشد العبارات املوقف 
ملجلس  توجهنا  ثم  يومها،  املريع 
األمن لعقد جلسة طارئة لتداول هذا 
املوقف، ”يف إشارة اىل القصف الرتكي 

ملخيم برخ يف قضاء زاخو“.
انه لم نسكت عىل ما حدث  وأضاف: 
خرق  اي  عن  نسكت  ولن  قبل،  من 
خيارات  هناك  ان  اىل:  الفتا  للعراق. 
الخارجية  وزارة  تدرسها  متعددة 
يف  االتحادية  الحكومة  مع  العراقية 
ندرسها  التي  االجراءات  وكل  بغداد، 
حاليا من شأنها ان تكفل عدم تكرار 

هذه الحوادث املأساوية.

فؤاد  الخارجية  وزير  قيام  اىل  وأشار 
حني  كردستان  اقليم  بزيارة  حسني 
زاخو،  عىل  الرتكي  القصف  وقوع 
الحادث  موقع  عىل  ميدانيا  والوقوف 
بحكومة  املعنية  السلطات  بمشاركة 
وزير  اجرى  كما  كردستان،  اقليم 
التقى  طهران  اىل  زيارة  الخارجية 
االيرانيني  املسؤولني  كبار  خاللها 
التي توثق ما  وطالبهم بعرض األدلة 
يتذرعون به من مربرات، وهو يستمر 
اصدرت  الوزارة  ان  مبينا:  باملتابعة. 

بيانا شديد اللهجة وبادرت باستدعاء 
وزارة  مبنى  اىل  يومها  ايران  سفري 

الخارجية العراقية.
الخارجية  ان  الصحاف:  واوضح   
وتلتزم  دبلوماسية  وزارة  العراقية 
دبلوماسية  اجرائية  قواعد  اتباع 
محددة، والردع الذي نتبناه يستند اىل 
املبادئ الدبلوماسية والقواعد املقررة 
العراق  ان  مؤكدا:  املجال.  هذا  يف 
لألمن  معززة  نقطة  يكون  ألن  يرنو 
املنطقة،  مستوى  عىل  واالستقرار 

وبالوقت نفسه يدعو جميع األطراف 
والتنسيق  العراق،  سيادة  احرتام  اىل 
مع حكومة العراق لكل ما من شأنه 
عسكريا  او  امنيا  تهديدا  يعد  ان 
مشرتكا بني العراق وبني اي طرف من 

اطراف دول املنطقة.
ال  انه  عىل:  بالقول  الصحاف  وشدد 
سبيل امام أي طرف إال التنسيق مع 
وان  بغداد،  يف  االتحادية  الحكومة 
منطق  واستخدام  العدائية  االعمال 
السيادة  وانتهاك  والعسكرة  السالح 
بتعقيد  وسيسهم  منتجاً،  يكون  لن 
ويحمل  باملنطقة،  االمني  املشهد 
امن  عىل  الخطورة  بالغة  انعكاسات 
وامن  العراق  واستقرار  وسيادة 

مواطنيه.
ونّوه املتحّدث باسم الخارجية العراقية 
اىل  تنظر  العراقية  ”الحكومة  ان  اىل 
من  مشرتك  دم  انه  عىل  العراقي  الدم 
شماله اىل جنوبه ومن رشقه اىل غربه، 
تعرب  العراقية  الخارجية  وزارة  وان 
الحكومة االتحادية بشكل  عن منطق 
دبلومايس، اصدرنا بيانا عربنا فيه عن 
العبارات باسم الحكومة  ادانتنا بأشد 
استدعاء  وتم  بغداد،  يف  االتحادية 
وتسليمه  بغداد  يف  اإليراني  السفري 
ان  مبينا:  العراقية.  الحكومة  ادانة 
مستمرة  العراقية  الحكومة  اجراءات 

بالتتابع ومن خالل وزارة الخارجية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
الكردستاني  الوطني  االتحاد  توقع 
منصب  لحسم   2018 سيناريو  تكرار 
اىل  اشار  حني  ويف  الجمهورية،  رئيس 
وجود اتفاقية اسرتاتيجية بني الحزبني 
يف  الرئيس  منصب  بشأن  الكرديني 
ألي  االتحاد  رفض  اكد  واالقليم،  بغداد 
الديمقراطي  من  او  مستقل  مرشح 

الكردستاني.
الوطني  االتحاد  يف  القيادي  وقال 
يف  السورجي،  غياث  الكردستاني، 
”املباحثات  ان  لـ“الزوراء“:  حديث 
الديمقراطي  مع  مستمرة  والحوارات 
لكن حتى هذه اللحظة لم يتم االتفاق 
رئيس  منصب  عىل  او  مسألة  عىل 
بيننا تمت  الجمهورية وهناك خالفات 
رئيس  مسألة  لكن  بعضها  معالجة 

جمهورية ال تزال عالقة“.
سيناريو  بتكرار  نأمل  ”ال  واضاف   
يزال  ال  توقعي  حسب  لكن   2018
الحزبان متمسكني بمرشحيهما، لذلك 
حزب  وكل   2018 سيناريو  يتكرر  قد 
يكون له مرشح وقبة الربملان ستكون 
سيناريو  تكرر  ”إذا  متوقعا  الفيصل“، 

2018 سوف يفوز مرشح االتحاد“. 
املرشح  يكون  ان  امكانية  وعن 
اتفاق عىل هذا  مستقال، اكد ”ال يوجد 

التصويت  اثناء  يمكن  لكن  املوضوع 
اربعني  قرابة  هناك  الن  املرشحني  عىل 
املستقلني  ومن  االحزاب  من  مرشحا 
تسعة  لديهم  الجديد  الجيل  يف  واالخوة 
ولديهم  العراقي  الربملان  يف  مقاعد 
ائتالف  ضمن  من  وهم  مرشحهم 
حركة امتداد، ويمكن ان يصوت النواب 
يف  ”لكن  مستدركا  مستقل“،  ملرشح 
مع  رئييس  كحزب  نحن  االحوال  كل 
ال  الكردستاني  الديموقراطي  الحزب 
يزال الرتكيز وحديث الشارع علينا ويف 

االنتخابات تحدث املفاجآت“.
اوضح  الحزبني،  بني  الخالفات  وعن 
حكومة  يف  رشكاء  ”نحن  السورجي 
اتفاقات  ولدينا  كردستان،  اقليم 
والتزامات مع الديمقراطي الكردستاني 
التي  االسرتاتيجية  االتفاقية  ووفق 
مسعود  والسيد  جالل  مام  بني  تمت 
انه  فيها  مدون   2007 يف  البارزاني 
لالتحاد  الجمهورية  رئاسة  كانت  إذا 
للحزب  االقليم  فرئاسة  الوطني 
”لكن  الفتا  وبالعكس“،  الديموقراطي 
يملك  الديموقراطي  الحزب  حاليا 
الحكومة،  ورئاسة  االقليم  رئاسة 
الربملان  رئيس  ان  من  الرغم  وعىل 
كلها   الربملان  قرارات  لكن  االتحاد  من 
اغلبية،  باعتبارهم  الديمقراطي  بيد 

بما  يستخدمونها  كوتا   11 ولديهم 
ان  مضيفا  ملصلحتهم“،  يشاؤون 
السيادية  واملناصب  الوظائف  ”اغلب 
الديموقراطي  بيد  العليا  واملناصب 
يف  نحن  مؤكدا“  الكردستاني“، 
فقط  الكردستاني  الوطني  االتحاد 
الجمهورية  رئيس  منصب  لدينا  بقي 
به ويطالبون بمحافظ  وهم يطالبون 
كركوك، لذلك هذه اخر محطة لالتحاد، 
منصب  واعطى  االتحاد  استسلم  وإذا 
رئيس الجمهورية فماذا سيبقى لنا“ .

 واشار اىل ان ”قيادة االتحاد وجماهريه 
مرشح  او  تسوية  بمرشح  ترىض  لن 
حزب  غري  من  مرشح  او  مستقل 
حسب  مستحيل  فاألمر  االتحاد، 
قراءتي عىل الرغم من عدم وجود يشء 

يف السياسة اسمه مستحيل“.
كردستان  برملان  حسم  امكانية  وعن   
”اغلبية  ان  بنّي  الرئاسة،  ملوضوع 
 11 اىل  باإلضافة  للديمقراطي  الربملان 
االقليات خمسة من  للكوتا من  مقعدا 
قومية  من  وواحد  املسيحيني  االخوة 
االرمن وخمسة من الرتكمان وكلهم من 
مضيفا  الديمقراطي“،  الحزب  كوادر 
املسلمني  من  االصوات  نالوا  ”كذلك 
قرار  أي  تمرير  وبإمكانهم  الكرد  ومن 

يف الربملان ونحن ال نقبل بهذا“.
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واغادوغو/ متابعة الزوراء:

السـبت،  اإلفريقـي،   االتحـاد  أدان 

”التغيري غري الدسـتوري للحكومة“ يف 

بوركينا فاسـو، غداة ثاني انقالب هذا 

العام يف البلد الفقري واملضطرب الواقع 

يف غـرب إفريقيا، فيما ظهـر أكثر من 

عرشة جنـود ببزاتهم العسـكرية عىل 

التلفزيون واإلذاعة الرسـميني لإلعالن 

باللفتنانت-كولونيـل  اإلطاحـة  عـن 

بول-هنري سـانداوغو داميبا. وأعلنوا 

تعيـني الكابتـن إبراهيم تـراوري (34 

عاما) مكانه.

وجـاء يف بيـان االتحـاد اإلفريقـي أن 

رئيسـه ”يدعو الجيش لالمتنـاع فورا 

وبشـكل كامل عن أي أعمـال عنف أو 

تهديدات للسـكان املدنيـني والحريات 

املدنيـة وحقـوق اإلنسـان“، مطالبـا 

بحلـول  الدسـتوري  النظـام  بإعـادة 

تموز/يوليو عام 2024.

وأعرب رئيـس االتحاد اإلفريقي موىس 

فقـي محمد عـن قلقـه البالـغ حيال 

عودة االنقالبات غري الدسـتورية سواء 

يف بوركينـا فاسـو أو يف بلدان أخرى يف 

القارة.

ويف العاصمـة واغادوغـو، سـاد هدوء 

حـذر إذ قـام جنود عىل متـن مدرعات 

وشـاحنات بحراسـة مركز التلفزيون 

الوطني، لكن اسـتؤنفت حركة السـري 

ببطء عىل الطرقات الرئيسية.

وبدأت املتاجر ببطء إعادة فتح أبوابها 

يف املدينـة حيث أدى إطـالق النار الذي 

ُسـمع قبـل فجـر الجمعـة يف محيـط 

القرص الرئايس إىل االنقالب األخري الذي 

أثار إدانات واسعة.

ودانـت ”املجموعـة االقتصاديـة لدول 

غرب أفريقيا“ ”بأشد العبارات“ عملية 

االستيالء األخرية عىل السلطة، واصفة 

إياها بأنها ”غري مناسـبة“ بينما كان 

يتـم تحقيـق تقدم من أجـل العودة إىل 

النظـام الدسـتوري بحلـول األول من 

تموز/يوليو 2024.

القـوة   -- فرنسـا  دعـت  األثنـاء،  يف 

السـابقة املسـتعمرة لبوركينا فاسـو 

-- مواطنيهـا يف واغادوغو الذين يقّدر 

عددهم بما بني 4000 و5000 شخص 

إىل أن يلزمـوا منازلهـم، بينمـا أعـرب 

االتحـاد األوروبـي عـن ”قلقـه“ مـن 

األحداث الجارية.

ودعـت الواليـات املتحـدة بدورهـا إىل 

”عودة الهـدوء وضبط النفس من قبل 

جميع األطراف املعنية“.

وقبل الساعة 20,00 بالتوقيتني املحيل 

وغرينتـش الجمعـة، ظهـر أكثـر من 

عرشة جنـود ببزاتهم العسـكرية عىل 

التلفزيون واإلذاعة الرسـميني لإلعالن 

باللفتنانت-كولونيـل  اإلطاحـة  عـن 

بول-هنري سـانداوغو داميبا. وأعلنوا 

تعيـني الكابتـن إبراهيم تـراوري (34 

عاما) مكانه.

وقالـوا ”قررنـا تحّمـل مسـؤولياتنا، 

مدفوعني بهدف أسمى واحد: استعادة 

أمن أراضينا وسالمتها“.

وقـال تاجـر وناشـط يدعـى هبيباتا 

روامبـا السـبت إن ”داميبا فشـل. منذ 

وصولـه إىل السـلطة، تعرّضت مناطق 

كانـت تعيش بسـالم إىل هجمات. توىل 

السلطة ومن ثم خاننا“.

ويف وقت تواجه معظم منطقة الساحل 

تمرّدا إسـالميا متزايـدا، أدى العنف إىل 

وقوع سلسـلة انقالبات يف مايل وغينيا 

وتشاد منذ العام 2020.

ويف كانـون الثاني/يناير، عـنّي داميبا 

نفسـه زعيما للبلد الذي يعد 16 مليون 

نسـمة بعدمـا اّتهـم الرئيـس املنتخب 

روش مارك كريستيان كابوري بالفشل 

يف هزيمة الجهاديني.

لكن بينمـا باتت 40 يف املئـة من البالد 

خارج سـيطرة الحكومة، قـال القادة 

االنقالبيون الجدد إن داميبا فشل.

األرايض  تحريـر  ”بعيـدا عـن  وقالـوا 

املحتلة، بات إرهابيون يسيطرون عىل 

املناطق التـي كانت يف السـابق تعيش 

بسالم“.

وعلقـوا بعـد ذلـك العمـل بالدسـتور 

الحكومـة  وحلـوا  الحـدود  وأغلقـوا 

االنتقاليـة واملجلـس الترشيعـي بينما 

فرضـوا حظـرا للتجـول من السـاعة 

21,00 حتى الخة صباحا.

وكان تـراوري رئيـس وحـدة القـوات 

الجهاديني ”كوبرا“  الخاصة ملكافحـة 

يف منطقة كايا شماال.

وخـالل الصباح، ُسـمع إطـالق نار يف 

حي ”واغا 2000“ حيث مقر الرئاسـة 

واملجلس العسكري.

وانقطـع بث التلفزيون الرسـمي لعدة 

ساعات قبل إعالن الجيش.

ورغم تعّهـد داميبا جعل األمن أولويته 

لدى توليه السلطة يف 24 كانون الثاني/

ينايـر، ازدادت الهجمـات العنيفة منذ 

آذار/مارس.

ويف الشمال والرشق، حارص متمرّدون 

بلـدات حيث فّجروا جسـورا وهاجموا 

قوافل اإلمدادات.

وكمـا هي الحـال يف البلـدان املجاورة، 

أثار متمـرّدون عىل ارتبـاط بتنظيمي 

القاعدة والدولة اإلسالمية اضطرابات.

وقتـل اآلالف بينما نـزح حواىل مليوني 

شـخص جرّاء القتال منذ العام 2015 

عندما امتـد التمرّد إىل بوركينا فاسـو 

التـي تحّولت مذاك إىل مركـز للعنف يف 

أنحاء منطقة الساحل.

ويف أيلول/سـبتمرب الـذي كان شـهرا 

داميا عىل وجه الخصوص، أقال داميبا 

وزير الدفاع وتوىل املنصب بنفسه.

بغداد/ الزوراء:

أكـدت وزارة التعليم والبحث العلمي أن العام 

الـدرايس الجديـد يف الجامعـات الحكوميـة 

واألهلية سينطلق اليوم األحد.

وذكر بيـان للـوزارة، تلقتـه ”الـزوراء“: أن 

”وزير التعليـم العايل والبحـث العلمي، نبيل 

كاظـم عبد الصاحب، أصـدر توجيهاً لجميع 

الجامعات والكليات والكليات األهلية، أهمها 

انطـالق الدوام الرسـمي للطلبـة اليوم األحد 

وتقویم نتائج امتحانات الدور الثاني“.

وجاء يف نص الوثيقة:  

عمـًال بالتوقيتـات املنصـوص عليهــا فـي 

التقويـم الجامعـي للعـام الـدرايس 2021/ 
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2023 فقــد تقــرر مراعـاة اآلتــي علــى 

صـعيـد الجامعـات والكليــات الحكوميـة 

واألهلية كافة:

• تقویـم نتائج امتحانات الـدور الثاني عىل 

وفق رؤية موضوعيـة تحقق أهداف العملية 

التعليمية التي يعد الطالب واحداً من أركانها 

املهمة.

• تكثيـف اإلجـراءات واسـتكمال مسـارات 

الرشوع والتنفيذ لخطط الجامعات الخاصة 

بالعام الـدرايس الجديـد 2022/ 2023 الذي 

سـينطلق يف 2/10/ 2022 والتـزام توقيتات 

وبرامـج التدريـس وتهيئة البيئـة الجامعية 

وأقسامها الداخلية الستقبال الطلبة.

• تنظيم برامج حفالت التخرج يف هذا املوسم 

الجامعي من خالل اآلتي:

أوال: عدم تأثريها عىل البيئة العلمية وقاعاتها 

ومخترباتها.

ثانيـا: اقتصـار برامج حفـالت التخرج عىل 

والكلمـات  الرسـمي  الجامعـي  الحضـور 

املركزيـة لرئيـس الجامعـة والطالـب األول 

فضالً عن ترديد القسم وتكريم األوائل.

ثالثـا: اإلفـادة مـن يـوم السـبت لالحتفـال 

الرسـمي وتحديد سـقف زمني معلوم داخل 

املواقع املؤرشة من اللجان املختصة وتأمينها 

ومراعاة خصوصية الحرم الجامعي وتجسيد 

اسم دورة التخرج (بالعلم تبنى األوطان).

كمـا أعلنـت وزارة التعليـم العـايل والبحـث 

العلمي، توقيتـات التقويم الجامعي للسـنة 

الدراسية 2023/2022.

وتضمنت وثيقة التي نرشتهـا الوزارة موعد 

بـدء وانتهـاء الفصـول الدراسـية والعطلـة 

الربيعية ومواعيد أخرى.

بغداد/ الزوراء:

بحثت سـلطة الطريان املدنـي مع نظريتها 

السـعودية التعاون يف مجـال أمـن الطريان 

وعودة عمل النواقل السـعودية يف املطارات 

العراقية.

وذكر بيان لسلطة الطريان، تلقته ”الزوراء“: 

أن ”الوفـد العراقي لسـلطة الطريان املدني 

برئاسـة الكابتـن نائل سـعد عبـد الهادي 

التقـى رئيس الهيئة العامـة للطريان املدني 

السـعودي عبد العزيز الدعيلج عـىل هامش 

 ٤١ الــ  العموميـة  الجمعيـة  اجتماعـات 

ملنظمة الطيـران املدنــي الدولـي (إيكاو) 

املنعقـدة فــي كنـدا ، وبحضـور القنصل 

العراقـي العــام فـي مونترييـال الدكتورة 

اغادير حسن النقيب“. 

واوضح البيان أن ”اللقاء تنـاول مناقشــة 

عـدة أمــور منهـا عـودة عمــل النواقـل 

السعوديـة فـي املطارات العراقية ، إضافًة 

إلــى التعـاون فــي مجال أمــن الطريان 

وفــي مجـال التدريـب والتأهيـل ، بهدف 

زيادة التنسـيق والدعـم املتبـادل باألمـور 

الفنية مـا بيـن البـلدين“.  

وأشـاد رئيــس الهيئـة العامـة للطيـران 

املـدنـي السـعودي ”بــدور العـراق الكبري 

الـذي يلعبه فــي أعمال املجلـس التنفيذي 

للمنظمـة العربيـة للطـريان املدنـي الـذي 

انعكس ايجابيا عىل عمل املجموعة العربية 

يف االيكاو“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
عـن تعطيـل الـدوام الرسـمي يـوم 
غـد االثنني احتفـاًء بالعيـد الوطني 

لجمهورية العراق.
وذكر بيـان لألمانة تلقته ” الزوراء“ 
أنـه ”تقـرر تعطيل الدوام الرسـمي 
ليـوم االثنـني، املوافـق للثالـث مـن 
ترشيـن األول 2022، احتفاًء بالعيد 

الوطني لجمهورية العراق“.
ووافقـت الجمعيـة العامـة لعصبة 
األمـم يـوم 3/ترشيـن األول/1932 
عىل قبـول العـراق عضـواً يف عصبة 
األمم بناًء عىل طلب االنضمام املقدم 
مـن اململكـة العراقية آنـذاك بتوقيع 
رئيس الوزراء االسـبق السـيد نوري 
باشا السعيد بتاريخ 12 تموز 1932، 
ليصبح العراق أول دولة عربية تنضم 

اىل هذه املنظمة الدولية يف حينها.
العامـة  الجمعيـة  وثائـق  وتشـري 
لعصبـة األمـم اىل ان قبـول انضمام 
العـراق اليهـا جـاء بعد ان اكتسـب 
العـراق مقومات الدولة والتي تتمثل 
باالعـرتاف الـدويل ووجـود حكومة 
مسـتقلة قادرة عىل ان تسـري أمور 
الدولـة وإدارتهـا بصـورة منتظمة 
وحفظ وحدتها واسـتقاللها وحفظ 

األمن يف كل انحائها، وللدولة مصادر 
مالية كافية لسد نفقاتها الحكومية 
قضائـي  وتنظيـم  قوانـني  ولديهـا 
العـراق  وتعهـد  الثابتـة  والحـدود 

باحرتام التزاماته الدولية.
مـن الجدير بالذكر فـأن العراق كان 
اول دولـة انضمـت اىل عصبـة األمم 
بموجـب املادة (22) من عهد عصبة 
االمم الخاصة بالوالية واالنتداب، بعد 
ان أصبـح مؤهالً للخـروج من حالة 
االنتـداب الربيطاني الذي وضع فيها 

بعد انهيار االمرباطورية العثمانية.
وتـم االحتفـال برفع العلـم العراقي 
فوق سـارية مقر العصبة مع أعالم 
الـدول األخـرى يف اليـوم الثالث من 
ترشيـن األول/أكتوبر سـنة 1932. 
السـعيد نفسـه  نـوري  وقـد عـنّي 
ممثـًال للعراق يف عصبة األمم واعترب 
أول منـدوب عربـي يدخـل العصبة. 
األول  فيصـل  امللـك  قـال  ووقتهـا، 
”العـراق أصبح حرًا طليًقا، ال سـيد 
عليـه غـري إرادتـه... نحـن أحـرار، 
مسـتقلون ال رشيك لنا يف مصالحنا 
وال رقيـب علينا بعـد دخولنا عصبة 

األمم إال الله“.
وسـلم امللك فيصـل األول تهنئة من 
امللـك جـورج الـخ ملـك بريطانيـا، 

وبرقيات مماثلة من ملوك ورؤسـاء 
ومـن  والصديقـة  الجـارة  الـدول 
قـادة  ومـن  العامليـة  الشـخصيات 
األحـزاب. وألقـى امللك فيصـل األول 
يف بهـو أمانة العاصمـة خطاًبا يف 6 
ترشيـن األول/أكتوبر 1932 أي بعد 
ثالثـة أيام من دخـول العراق عصبة 
األمم قـال فيه: ”أشـكر الله وأهنئ 
نفيس وشـعبي عىل هـذا اليوم الذي 
نفضنـا فيه غبـار الـذل، وفزنا بعد 
جدال سـيايس دام مـا ينوف عن 11 
عاًما باألماني الكربى التي كنا نصبو 
إليها وهـي إلغاء االنتـداب واعرتاف 
األمم بنا وبأننا أمة حرة ذات سـيادة 

تامة“.
لكـن حكومـة اإلنقـالب العسـكري 
الكريـم قاسـم، ويف  برئاسـة عبـد 
تموز/يوليـو 1958، ألغت االحتفال 
يـوم  بوصفـه  اليـوم،  هـذا  بمثـل 
االسـتقالل والعيد الوطني العراقي، 
وجعلت من يـوم وصولها إىل الحكم 

عيًدا وطنًيا. 
وقرر العراق يف مطلع أيلول/سبتمرب 
اسـتقالله  تاريـخ  اختيـار   2020
والخالص مـن االنتداب الربيطاني يف 
3 رشيـن األول/أكتوبر عـام 1932، 
يوًما وطنًيا للبالد يحتفى به سنوًيا.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
بسبب اسـتخدام روسيا لحق النقض(الفيتو)، 
فشـل مجلس األمن الـدويل يف تمريـر مرشوع 
إلدانـة  وألبانيـا  املتحـدة  الواليـات  قدمتـه 
االستفتاءات الروسـية التي أجريت يف األرايض 
التـي تحتلها روسـيا يف أوكرانيـا يف الفرتة من 

27-23 أيلول/سبتمرب.
وحصـل مـرشوع القـرار الـذي حمـل اسـم 
”مـا تسـمى باالسـتفتاءات غـري القانونية يف 
أوكرانيـا“، عىل تأييـد 10 دول أعضاء ورفض 
دولة واحدة (روسـيا) وامتنـاع 4 دول أعضاء 
عـن التصويت هـي الصـني، الربازيـل، الهند، 

والغابون.
”االسـتفتاء  ان  األمريكيـة:  املندوبـة  وقالـت 

الزائف كان مجهزا يف موسكو“متحدثة مبارشة 
قبـل التصويت عـىل مرشوع القرار، اقتبسـت 
السفرية األمريكية، ليندا توماس-غرينفيلد ما 
قاله األمني العام لألمـم املتحدة يوم الخميس: 
”امليثاق واضـح وأي ضّم ألرايض دولة من قبل 
دولـة أخرى نتيجـة التهديد باسـتعمال القوة 
أو اسـتخدامها هو انتهاك ملبـادئ ميثاق األمم 

املتحدة والقانون الدويل“.
الـدول بعـدم  القـرار يطالـب كل  إن  وقالـت 
اإلقرار بأي وضع مختلـف يف أوكرانيا ويطالب 
روسـيا بسـحب قواتهـا مـن روسـيا بشـكل 
فـوري. وأضافت قائلة:نحـن نتحدث عن دولة 
عضو يف األمم املتحـدة وعضو يف مجلس األمن 
تسـعى لضم أجزاء من دولة أخرى باسـتخدام 

القوة. ومخرجات هذا االسـتفتاء الزائف كانت 
مجهزة يف موسـكو والكل يعرف ذلك“، عىل حد 

تعبريها.
وأوضحـت أن بالدها تقدمت بهـذا القرار جنبا 
إىل جنـب مع ألبانيا ”دفاعا عن كل البلدان لكي 
تحظى بحق األمان من أي غزو أو ضم... دفاعا 

عن السالم واألمن الدوليني“.
من جانبه، اتهم فاسييل نيبينزيا، مندوب روسيا 
الدائـم لدى األمم املتحدة الدول الغربية بالتعمد 

لدفع بالده الستخدام حق النقض(الفيتو).
وقال إن ”الغالبية العظمى من املقرتعني فضلوا 
التصويـت لصالح االنضمام“، واصفا ذلك بأنه 

كان ”قرارا حرا واعيا“ من قبل أولئك الناس.
وأوضح أن االستفتاء ”يتسق تماما مع مبادئ 

امليثـاق الدويل عـىل الرغم من مسـاعي الغرب 
وحتى األمني العام إثبات عكس ذلك“.

وأشـار إىل أن أكثـر مـن 100 مراقـب دويل من 
أملانيا وإيطاليا وفنزويال والتفيا قاموا بالرقابة 
عـىل هذا االسـتفتاء وأقروا بـأن النتائج كانت 

مرشوعة“.
استخدمت روسيا حق الفيتو يف مجلس األمن 
الدويل ضـد مرشوع قـرار أمريكـي، تضمن 
إدانة اسـتفتاءات االنضمام إىل روسـيا، التي 
جـرت يف جمهوريتي دونيتسـك ولوغانسـك 
ومقاطعتـي خريسـون وزابوروجيـه، فيما 
امتنعـت 4 دول، هي الصني والهند والربازيل 
والغابون، عن التصويت، فيما أيدته 10 دول 

أخرى.
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البرصة/الزوراء:
أفاد مصدر أمني، امس السـبت، بتعيني اللواء قاسـم راشد قائدا لرشطة محافظة 
البـرصة خلًفـا للواء عيل عدنان.وقـال املصدر إن «قائد رشطة البـرصة اللواء عيل 
عدنان تمت اقالته، وتعيني اللواء قاسم راشد بدًال عنه».وتأتي اقالة عدنان بعد ان 
شـهدت محافظة البرصة خالل األيام املاضية تجول عنارص مسـلحة باستعراض 

عسكري، وهو ما تسبب بحالة من الفوىض والقلق لدى أبناء املحافظة.

بغداد/الزوراء:
أحىص محافظ كركـوك، راكان 
سـعيد الجبوري، عدد املشاريع 
املنجـزة يف املحافظة وخاصة يف 
إطار جهود إعمار املدن املحررة، 
وفيما أشـار إىل أن نسبة تقديم 
الخدمات فيهـا وصلت إىل ٩٠٪، 
أعلـن إعـادة ٨٥٪ مـن العوائل 

النازحة.
ترصيـح  يف  الجبـوري،  وقـال 
صحفـي إن « نصـف محافظة 
احتـالل  اىل  تعرضـت  كركـوك 
اإلرهابيـة،  داعـش  عصابـات 
وكانت آخر نقطـة تم تحريرها 
يف البـالد»، مبينـا أن» مناطـق 
واسـعة يف املحافظـة تعرضـت 
اىل دمار شـامل وكبـري من قبل 
العصابـات اإلرهابية منها ١٣٨ 
قريـة هدمت بالكامل فضال عن 
هـدم ١٦ ألـف منـزل إضافة اىل 

مناطق أخرى». 
وأضـاف أن»  املبالغ املخصصة 
التـي  املناطـق  إعمـار  إلعـادة 
تعرضـت لإلرهـاب والعمليـات 

العسكرية ضمن حدود محافظة 
طـرق   (٣) بــ  تمـت  كركـوك 
ممثلـة بصنـدوق إعـادة إعمار 
املناطق املتـرضرة من العمليات 
املنظمـات  وجهـود  اإلرهابيـة، 
الدوليـة وبرنامـج األمم املتحدة 
املبالـغ  عـن  فضـال  اإلنمائـي، 
موازنـة  قبـل  مـن  املخصصـة 
العامـة االتحاديـة للمحافظـة 
سـواء كان مـن تنميـة األقاليم 

والبرتودوالر».
وأشـار إىل أنـه» ال يمكـن وضع 
نسبة معينة حول ما تم إنجازه 
عىل صعيد جهـود إعمار ا البنى 
التحتيـة بسـبب الدمـار الكبري 
الـذي تعرضـت لـه املحافظة»، 
الفتـا اىل ان» الحكومـة املحلية 
يف كركـوك وفريقها التخطيطي 
قدمت عمال كبريا لضمان إعادة 
النازحـني وإعمار البنى التحتية 

للمناطق املحررة».
ونـوه اىل أن» عمـل الحكومـة 
املـاء  املحليـة شـمل مشـاريع 
والكهرباء وتعبيد طرق مدارس 

إعمار املراكـز الصحية وتطهري 
وتنظيم قنوات الري ومشـاريع 
اإلرواء وغريهـا مـن املشـاريع 

األخرى». 
وتابـع الجبـوري أن» املحافظة 
وعىل الرغم من قلة التخصيصات 
املالية نجحت بإعادة بناء البنى 
الخدمـات  ووفـرت  التحتيـة 
لكافة مراكز األقضية والنواحي 
املحـررة والقرى بنسـبة ٩٠٪»، 
وتمكنـت مـن إعـادة ٨٥٪ مـن 

النازحني اىل مناطق سكناهم».
ولفت إىل أنه «بالنسـبة ملشاريع 
املـدن املحـررة فـإن مشـاريع 
صندوق إعـادة اإلعمـار قدمت 
أكثر من ٩٠ مرشوعا منذ ٢٠١٧ 
اىل ٢٠٢١»، وأنجـز عـىل صعيـد 
مشـاريع إعادة االسـتقرار منذ 
٢٠١٧ و لغايـة اآلن أكثـر مـن 
٤٠٠  مـرشوع فيما أتم برنامج 
األمم املتحـدة اإلنمائي أكثر من 

٧٠ مرشوعا».

بغداد/الزوراء:
أن  املائيـة  املـوارد  وزارة  أكـدت 
العام الحايل ٢٠٢٢ أقىص سـنوات 
العـام  منـذ  العـراق  يف  الجفـاف 
١٩٣٠، وفيمـا أعلنـت انخفـاض 
نسـبة التبخـر نتيجـة انخفـاض 
درجـات الحـرارة، حـذرت من أن 
الخطة الزراعية الشتوية ستكون 
حرجة جـداً حال اسـتمرار غياب 

األمطار.
وقال مستشار وزارة املوارد املائية 
عون ذياب، يف ترصيح صحفي: إن 
«السـنة الحالية من أقىص سنوات 
الجفاف التي مرت عىل العراق منذ 
عـام ١٩٣٠، وهو تأريخ تسـجيل 
البيانات الهيدرولوجية حتى اآلن»، 
الفتـًا إىل أن «هـذه السـنة جافـة 
بامتياز لسببني: األول هو النقص 
السـاقطة  األمطـار  كميـات  يف 
لسـنوات متكررة منـذ عام ٢٠٢٠ 
وحتـى اآلن، وأيضا الـواردات التي 
تأتـي مـن دول الجـوار إذ تعد من 
أسـباب النقص الحـاد يف الخزين 
املائي وإمكانية تأمني االحتياجات 

لكافة املستهلكني».
وأضـاف ذياب أن «الـوزارة تعتمد 
عـىل الخزيـن املتـاح يف سـدودها 
وخزاناتهـا لكون الـواردات قليلة، 
إذ أن مـا يدخل إىل سـدود املوصل 
ودربندخـان  ودوكان  وحديثـة 
وحمريـن أقل مما يخـرج منها»، 
مشـرياً إىل أن «هنـاك احتياجـات 
مـن الخزيـن لذلـك يقـل بشـكل 

تدريجي».
وأكـد أن «الـوزارة تحـاول جهـد 
اسـتخدام  تراعـي  أن  اإلمـكان 
الخزيـن بشـكل تدريجـي حتى ال 
يستنفذ بشكل رسيع»، معرباً عن 
أمله يف أن «يكون هناك تحسـناً يف 

الخزين».
التبخـر  «نسـبة  أن  إىل  ولفـت 
انخفضت نتيجة انخفاض درجات 
«تساقط بعض  الحرارة»، متوقعاً 

األمطار يف الشهر املقبل».
وتابـع: «نحتـاج لبنـاء خزين أن 
يدخـل سـدودنا أكثر ممـا يخرج 
منهـا، وهذا يتحقـق يف ما إذا كان 
املوسم الشـتوي أو الخريف الحايل 
والشتاء القادم بغزارة أمطار ليس 
داخل العراق فقط بحوض الفرات 
بل يف تركيا وسـوريا وإيران، كون 
ذلك يضمن ورود كميات من املياه 

لتعزيز الخزين» .
وأشـار إىل أن «الوزارة تعمل حالياً 

بشـكل دقيق عىل أسوأ االحتماالت 
وهـو افرتاض عدم وجـود أمطار، 
وبالتـايل رضورة توفـري أغـراض 
البرشية  واالسـتخدامات  الـرشب 
كون ال يمكـن التهاون بها»، الفتاً 
إىل أن «الخزين الحايل أقل من العام 
املايض بنسبة كبرية تصل إىل حدود 

٦٠ باملئة».
الزراعيـة  «الخطـة  أن  اىل  ونبـه 
الشـتوية سـتكون حرجـة جـداً 
إذا اسـتمر الوضع بدون سـقوط 
التفكـري  يتـم  ولربمـا  أمطـار، 
بتقليص املساحة مرة ثانية خاصة 

بالنسبة ملحصول الحنطة».
وأكمل: «لهذا السـبب أصبح هناك 
توجيه من الدولة باسترياد الحنطة 
املوسـم  انتظـار  دون  اآلن  منـذ 
القـادم لكـي نواجـه االحتياجات 
لتأمـني األمن الغذائـي للناس من 
خالل استرياد الحنطة بتوجيه من 
مجلس الـوزراء إىل وزارة التجارة، 
وتم وضع تخصيصات لهذا الغرض 
حتـى نواجـه مشـكلة إذا مـا لم 
نسـتطع زراعة املساحات الكافية 
املتاحـة  الزراعيـة  األرايض  مـن 

بالنسبة للمياه السطحية».
وأوضـح أن «التوجـه أصبح أيضاً 
نحو االعتمـاد عىل املياه الجوفية، 
وهنـاك توجيـه لـوزارة الزراعـة 
السـترياد  تخصيصـات  بإعطـاء 
املرشات املحورية التي تنصب عىل 
اآلبـار االرتوازية واآلبـار الزراعية 
للتوسـع بزراعة محصول الحنطة 
بواسـطة  الجوفيـة  امليـاه  عـىل 
املحوريـة»،  املرشـات  اسـتخدام 
مؤكـداً أن «هذه الطريقـة أثبتت 
املاضيـة  السـنوات  يف  نجاحهـا 
وبشكل خاص العام املايض، حيث 
كانـت هنـاك زراعة جيـدة والتي 
توفر املياه من ناحية وأيضاً تعطي 
إنتاجية عالية من الغلة أي تسقى 

كل األرايض بشكل متساو».
أن «هنـاك لجنـة مـن  إىل  ونـوه 
مجلس الوزراء برئاسـة مستشار 
من األمانـة العامة ملجلس الوزراء 
وعضويـة ممثلـني عـن وزارتـي 
الزراعـة واملـوارد املائيـة لغـرض 
تحديـد اإلجراءات التي تتخذ خالل 

الشتاء الحايل». 
وأردف ذيـاب، بالقول: «سـيكون 
زراعـة  يف  تحفـظ  الـوزارة  لـدى 
محصـول الحنطة التي من املمكن 
اسـتريادها مع النظرة املوضوعية 
باتجـاه املزارعـني الذين يحرمون 

مـن الزراعـة، إذ يجـب أن تكـون 
هنـاك إجـراءات من الدولـة منها 
التعويض ودعم رشيحة املزارعني، 
املشـكالت  معالجـة  إىل  إضافـة 
بشكل علمي دقيق وبشكل شفاف 
دون خلـق نوع من االسـتياء لدى 

املزارعني».
وعـىل صعيد متصـل، أعلن رئيس 
ثائـر  النيابيـة،  الزراعـة  لجنـة 
سـكان  نصـف  أن  الجبـوري، 
شـح  بسـبب  هجروهـا  األهـوار 
امليـاه والجفاف، لكنهم يواجهون 
مشـكلة أخـرى يف املـدن هي عدم 

وجود فرص للعمل.
تقليص األرايض املزروعة هذا العام 
إىل مليونني و٦٠٠ ألف دونم، وهي 
نصـف مسـاحة األرايض املزروعة 
العام املايض، يتزامن مع انخفاض 
منسوب مياه نهري دجلة والفرات 
بنسـبة ٧٥٪. هذا الوضـع أدى إىل 
ازدياد هجرة سـكان القرى الذين 
يعتمدون يف معيشتهم عىل الزراعة 

وتربية املوايش. 
وكانـت وزارة املـوارد املائيـة، قد 
دعت القطاعات املستهلكة للمياه 
إىل ترشيد االستهالك واستخدامها 
بشكل أمثل، مؤكدة أن العراق يمر 
بموجـة جفـاف غري مسـبوقة لم 

يشهدها منذ عام ١٩٣٠.
الجبوري، أكد يف ترصيح صحفي، 
أن نصف سـكان األهوار هجروها 
إىل مراكـز املدن، مشـرياً إىل أنه لم 
تبـق هناك أسـماك لصيدهـا، وال 

مياه لرتبية جواميسهم.
األهـوار  سـكان  أن  إىل  ولفـت 
يواجهون مشـكلة أخـرى، تتمثل 
يف عـدم وجود فـرص عملهم لهم 

يف املدن.
وتقع األهوار يف محافظات البرصة، 
ميسان وذي قار، وتبلغ مساحتها 

أكثر من ٣٥ ألف كيلومرت مربع. 
بحسب إحصاءات مديرية الزراعة 
يف ذي قـار، فقـد هاجـرت ١٢٠٠ 
عائلـة مـن أهـوار املحافظـة إىل 

مراكز املدن. 
معنيـة  منظمـات  أن  إىل  يشـار 
بالبيئـة، قدمـت يف وقـت سـابق 
تقريراً لوزارة املوارد املائية، حذرت 
فيها من أن نهـري دجلة والفرات 
سـيتعرضان إىل جفاف تام بحلول 
عام ٢٠٤٠، يف حال استمر الوضع 
عىل حاله. من جهته، بنّي املتحدث 
باسـم وزارة التخطيـط العراقية، 
عبد الزهرة الهنـداوي، يف ترصيح 
صحفـي، أن العـراق شـهد هجرة 
من الريـف إىل املدينة خالل العقود 
املاضيـة، خصوصـاً مـع تقليص 
الدعـم للفالحني واإلنتـاج املحيل، 
منوّهاً إىل أن سكان الريف يشكلون 

٣٠٪ من سكان العراق اآلن. 
يأتي ذلك يف وقت زاد سكان العراق 
خمسـة ماليني نسـمة من ٢٠١٤ 
إىل ٢٠٢٢، حسـب بيانـات الجهاز 
املركزي لإلحصاء، التي أظهرت أن 
عدد سـكان الريـف يف عام ٢٠٢١، 
بلـغ ١٢ مليونـاً و٤١١ ألفاً و٤٥٧ 
الريف  شـخصاً.انخفاض سـكان 
ليـس مقترصاً عىل العـراق، حيث 
تبـنّي إحصـاءات البنك الـدويل، أن 
نسـبة سـكان الريـف يف العالـم، 
انخفضت مـن ٦٦٪ عام ١٩٦٠ إىل 
٤٣٪ عـام ٢٠٢١.املتحـدث باسـم 
التخطيط، نّوه إىل أن الوزارة لديها 
خطـة لتنميـة القـرى، وتطويـر 
القطـاع الزراعي مـن خالل توفري 
احتياجـات الفالحـني، مشـرياً إىل 
أن الوزارة اتخـذت خطوات أخرى 
لدعـم الفالحـني مـن أجـل تأمني 
األمـن الغذائـي وتوفـري املنتجات 

الزراعية.

بغداد/الزوراء:

املقدسـة  كربـالء  رشطـة  قيـادة  أعلنـت 

القبـض عىل ١١ متهمـا بينهـم مخالفون 

يف املحافظـة. وقالت القيـادة يف بيان تلقته 

«الزوراء» إنه» ضمن جهود مديرية رشطة 

محافظة كربالء املقدسة واملنشآت بتفعيل 

الحواسيب األمنية وتحديث قواعد البيانات 

الخاصة باملطلوبني للقضاء، وتفعيل أجهزة 

كشـف املتفجرات ومفارز الــk٩ ومتابعة 

كامـريات املراقبة املتواجدة يف السـيطرات، 

تمكن قسم السـيطرات والطرق الخارجية 

من القبض عىل (٤) متهمني مطلوبني وفق 

مواد قانونية مختلفة و(٦) مخالفني».

وأضاف «كما تم القبض عىل صاحب عجلة 

يحمـل بصحبتـه سـائل زيت املحـركات ال 

يحمل تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء».

وتابعت إنه» تم تسليم املطلوبني واملخالفني 

مع املضبوطات إىل الجهات املختصة إلكمال 

اإلجـراءات القانونيـة بحقهـم وتقديمهم 

وفـق  العـادل  جزاءهـم  لينالـوا  للقضـاء 

القانون».

بغداد/الزوراء:
افـاد مصدر أمنـي بأن فتـاة انتحرت 
عرب اطـالق النار عىل نفسـها فيما تم 
إنقاذ إمرأة أقدمت عىل حرق نفسها يف 

العاصمة بغداد.
وقـال املصدر إن «فتاة تولد عام ٢٠٠٥ 
انتحـرت عرب اطالق النار عىل نفسـها 

مـن سـالح نـوع كالشـنكوف داخـل 
الحسـينية،  منطقـة  ضمـن  منزلهـا 
شـمايل بغـداد»، مبينا ان «قـوة امنية 
حـرضت اىل مـكان الحـادث وفتحـت 
تحقيقـا ملعرفـة مالبسـاته وأسـباب 

انتحار الفتاة».
وأفاد املصدر إن «امرأة يرتاوح عمرها 

٤٥ - ٥٠ عامـا أقدمـت عـىل محاولـة 
االنتحار عرب حرق نفسها داخل دارها 
والغـزالن،  الكـرب  ام  منطقـة  ضمـن 
رشقـي بغداد، وتم إنقاذهـا ونقلها اىل 
احد املستشفيات بعد تعرضها لحروق 

وفقدان للوعي».
ويف بغـداد ايضـا؛ تويف طفـل يبلغ من 

العمر ٣ سنوات بعد تعرضه لرصاصة 
ضمـن  رأسـه  يف  اسـتقرت  طائشـة 
منطقة الدسيم رشقي العاصمة وفقا 

ملصدر أمني.
وأضـاف املصـدر: ان ذوي الطفـل لم 
يطلبوا الشكوى ضد أحد لكون الحادث 

قضاء وقدر.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت أمانـة بغـداد تفاصيـل خطـة 
الطوارئ الخاصة بفصل الشـتاء فيما 

أكدت املبارشة بأعمالها.
وقـال مدير العالقـات واإلعالم يف أمانة 
ترصيـح  يف  الربيعـي  محمـد  بغـداد 
صحفـي: إن»مـالكات األمانة بارشت 
بأعمـال الخطـة عـرب تنفيذ إجـراءات 
مسـتمرة ومكثفة يف دوائرهـا األربعة 
عرش وخاصـة دوائر املجـاري  ملتابعة 
شبكاتها وصيانتها وتنظيفها وإكمال 
مشـاريع الـرصف الصحـي ومعالجة 

التخسفات املوجودة يف العاصمة».
وأضاف أن «أمني بغداد وّجه باالستعداد 
التـام وتهيئة كا املسـتلزمات املطلوبة 
ملواجهة فصل الشتاء والنهوض بواقع  
العاصمـة بغداد»، الفتـا اىل إن «هنالك 
أعمـاالً يف غالبيـة محـالت العاصمـة 

والعمل جاٍر إلكمال الجميع».
وتابع أن «األمانة جهزت خلية الطوارئ 
بـاألدوات املطلوبة والدعم اللوجسـتي 
بعـد توجيه أمني  بغداد عىل اسـتكمال 
كافة االستعدادات وإنجاز األعمال قبل 

حلول فصل الشتاء».

بغداد/الزوراء:
اكد ممثـل الربنامج االنمائـي لالمم املتحدة 
يف العـراق، نظـري عبـود ، اهميـة معالجـة 
العواصـف الرتابيـة والتصحـر التي ترضب 
اغلـب مدن العـراق والحـد من الجـور عىل 
الطبيعـة ومنـع اسـتغالل االرايض الزراعية 
للسـكن العشـوائي. وقال عبـود يف ترصيح 
صحفـي:» ان الجـور عـىل الطبيعـة يف كل 
العالم يعترب جـزءا من االخالل بالتوازن وله 
تأثـري عـىل املناطـق الطبيعية ، لذلـك اتخذ 
برنامـج االمم املتحـدة االنمائـي منهجا قد 
يكـون مختلفـا عن االخريـن يف الرتكيز عىل 
املناطق الطبيعية والخرضاء يف مختلف املدن 
لنحميهـا بخطـط دقيقة علميـة من جهة ، 
ومـن جهة اخرى نقـدم خرائط ومقرتحات 
لـوزارة البيئة لـرتى االماكن املهمـة املتاثرة 

بالجور عىل املناطق الخرضاء ومعالجتها» .
واضاف:» من اهم اسباب العواصف الرتابية 
التي رضبت مدن العـراق يف الفرتة االخرية ، 
عدم وجود االحزمة الخرضاء نتيجة تحويل 
اغلب االرايض الزراعية اىل سكن عشوائي «.

واشـار اىل :» ان برنامج االمـم املتحدة ، مع 
وزارة البيئـة ، وضـع اول خطـوة لتشـجري 
منطقـة الجادريـة وام الخنازيـر ملعالجـة 
العواصـف الرتابيـة ، وخططـا اخـرى لكل 
املناطق التي تعترب محميات طبيعية للطيور 

يف بغداد واملحافظات االخرى» .
كذلـك  سـيعالج  برنامجنـا  ان   «: وتابـع 
تـم  إذ  الرتابيـة،  والعواصـف  الفيضانـات 
التعاون مع اغلب الـوزارات الخدمية إلعادة 
البنـى التحتية ملدينة بغـداد والوقوف بوجة 

التغريات املناخية مستقبال».

@—ñaÏ»€a@lbjéc@·Ác@Âfl@ıaãõ©a@Úflçy˛a@ÜÏuÎ@‚á«@ZÔˆbπ�a@wflb„5€a
÷aã»€a@oiãö@>€a@ÚÓia6€a

بغداد/الزوراء:
أعلنـت قيادة رشطة محافظـة االنبار، عن ضبط ٨ آالف حبة كبتاغون 
والقبـض عىل حائزهـا. وقالت القيادة يف بيـان تلقته «الـزوراء» إنه» 
بـإرشاف مبارش من قبل قائد رشطة محافظة األنبار الفريق الحقوقي 
هادي رزيج كسـار يواصل أبطال مديرية شـؤون املخـدرات واملؤثرات 
العقليـة عملياتهـم النوعيـة ضـد تجـار الحبـوب املخـدرة ومروجي 
ومتعاطي هذه السـموم». وأضافت، أنه» بعد ورود معلومات من أحد 
املصـادر ملديرية شـؤون املخدرات واملؤثـرات العقلية بوجود شـخص 
يف مدينـة الرمـادي بحوزتـه حبوب مخدرة تـم اسـتحصال املوافقات 
القانونية الرسـمية وتشـكيل فريق عمل من املديرية أعاله والتوجه اىل 
املـكان املقصود حيث تم إلقـاء القبض عىل املتهـم (ع.س.ش.ع) وتم 
ضبط بحوزته  (٨٠٠٠) ثمانية آالف حبة نوع كبتاغون وتنظيم محظر 
ضبط أصـويل باملضبوطـات أعاله وتوقيـف املتهم وفق املـادة ٢٨ من 
قانون املخدرات حسب قرار قايض التحقيق املختص  وإيداعه للتوقيف 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه».

@8@¡jõm@äbj„˛a@Ú†ãí
@Ô‘‹mÎ@ÊÏÀbnj◊@Újy@“¸e
bÁçˆby@Û‹«@ùj‘€a

@fiÏ:a@·Ó¨@Âfl@Úyåb„@Òãéc@790@ÒÜb«g@Â‹»m@Òãv:a
pbjuÎ@6@…”aÏi

Ú»Ój�€a@ÚÌb‡®@Ú‘Ó”Ü@ÚÓ‡‹«@¡�Ç@Â«@—ì◊

بغداد/الزوراء:
الهجـرة  وزارة  أعلنـت 
عـودة  إتمـام  واملهجريـن 
٧٩٠ أرسة نازحة اىل العراق 
من مخيـم الهـول بواقع ٦ 
وجبـات، فيما كشـفت عن 

توزيع ٣٦٠٠ منحة. 
وقال املتحدث باسم الوزارة 
عـيل عبـاس جهانكـري، يف 
ترصيح صحفي إن» الوزارة 
تمكنت مـن نقل ٧٩٠ أرسة 
من املخيـم تأكدت سـالمة 

اىل  أمنيـا  أفرادهـا  موقـف 
مناطق سـكناها عىل شكل 
أن»  اىل  الفتـاً  وجبـات»،   ٦
عملية نقل األرس اىل العراق 

مستمرة».    
وأضـاف أنه» ال عـودة ألي 
أرسة مـا لم يتـم التأكد من 
أن»  املوقف األمنـي»، مبيناً 
اللجنة األمنيـة العليا تقابل 
أرسة  املخيمـات  يف  األرس 
بعد أخرى، وفـرداً بعد آخر 
اىل  نقلهـم  يتـم  وبعدهـا 

العراق». 
األرس  عـودة  أن»  وأضـاف 
النازحة تتـم بطرق طوعية 
وفقـاً للمواثيـق والقانـون 
اإلنسـاني، وال توجد  الدويل 
أي عملية إرغام للنازحني»، 
لـم  الـوزارة  أن»  اىل  الفتـًا 

رفضـا  اآلن  اىل  تسـجل 
بالعـودة من قبـل األرس اىل 
مناطـق سـكناها، وعملية 
الراغبـة  األرس  تسـجيل 

بالعودة مستمرة».
وبشـأن املنـح املالية لألرس 
النازحـة داخل العـراق، أكد 
جهانكري أن» الوزارة تطلق 
منحاً ماليـة قدرها (مليون 
ونصف املليـون) لكل أرسة 
نازحـة داخـل العـراق ملرة 
واحدة وحسب الوفرة املالية 

املتوفرة يف الوزارة». 
ونوه إىل أن» الوزارة أطلقت 
مؤخراً منحة باملبلغ ذاته اىل 
٣٦٠٠ أرسة»، الفتـًا اىل أن» 
للمنحـة  املسـتحقة  األرس 
يقدر عددها بـ (٤٥٠) ألف 

عائلة».



بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعـات البنك املركزي العراقـي من العملة الصعبـة للدوالر خالل 

األسبوع املايض أكثر من مليار دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع خالل االسبوع املايض لأليام االربعة التي 
فتـح بها املزاد وابتداًء من يوم االحـد ولغاية الخميس مقدار مليار و133 
مليونـا و671 الفا و 553 دوالرا بمعـدل يومي بلغ 226 مليونا و734 الفا 

و226 دوالرا منخفضا مقدار %7.8 عن االسبوع الذي سبقه.
واضاف ان اعىل مبيعات للدوالر خالل األسبوع املايض كان ليوم الخميس 
حيث بلغت املبيعات فيها 249 مليونا و716 الفا و235 دوالرا، فيما كانت 
اقـل املبيعات ليوم االحد التي بلغت فيهـا املبيعات 200 مليون و150 الفا 

دوالرا.
واشار اىل ان معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شكل حواالت للخارج لتمويل 
التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسابات املصارف 

يف الخارج، اضافة اىل البيع النقدي 1460 دينارا لكل دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أوضح الخبـري االقتصادي، الدكتور 
صفـوان قـيص، كيفيـة العمل عىل 
زيـادة الـواردات النفطيـة للعـراق 
من خالل انشـاء املصـايف يف الداخل 
والخارج، الفتا اىل ان هناك إمكانية 
السـتيعاب  جديـدة  نافـذة  لفتـح 
واالختصاصات  الشهادات  أصحاب 

الهندسية يف املصايف الجديدة. 
وقـال قيص يف ترصيح صحفـي: ان ”هناك توجها إلنشـاء مصفى الفاو 
حيث سيساهم يف تعزيز قدرة وزارة النفط عىل سد االحتياج من املشتقات 
النفطيـة، إذ يفرتض اكمال جميع املصايف يف املحافظات الن العراق مازال 

يصدر النفط الخام بعيدا عن تصدير املشتقات النفطية“. 
وأضـاف ان ”العـراق ويف حال تمكن مـن فتح نافذة االسـتثمار بالقطاع 
الخاص من خالل انشـاء املصايف ورشاء النفط الخام بالسـعر العاملي من 
قبل هـذه املصايف وإعادة تصديره فإنه سـيفتح نافـذة جديدة للعراقيني 
خصوصا أصحاب الشـهادات واالختصاص يف القطاع النفطية الهندسية 
والبرتوكيمياوية والهندسـة الكيميائية، حيث سيساهم يف زيادة إيرادات 

العراق ويقلل االعتماد عىل عملية استرياد املشتقات“. 
وبني ان ”العراق يسـتهلك يوميا 700 الف برميل من املشـتقات وهذا رقم 
كبـري، وهناك إمكانية لفتح نافذة لالسـتثمار إلنشـاء مصايف يف دول مثل 
الهنـد والصني واالتحـاد األوروبي، كونها تشـرتي النفط الخام وتشـغل 
املصايف التي ال تعود ملكيتها للعراق، فإذا كانت هناك اسـرتاتيجية جديدة 
السـتثمار الوفـورات املالية للداخـل والخارج كي يضمـن العراق حصته 

السوقية يف استهالك النفط العراقي“.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت جمعية التأمـني العراقية عن مسـاٍع لرشكات التأمـني العراقية 
لزيـادة عدد خرباء تقييم املخاطـر املالية يف رشكاتها، فيما دعت الجمعية 

إىل تأمني صناعة النفط العراقي يف جميع مراحلها.
وقـال عضـو الجمعية (التـي ترتبط بها جميـع رشكات التأمـني العامة 
والخاصة) عبد الحسـن الزيادي، يف ترصيح صحفـي: إن ”ديوان التأمني 
ناقش مسودة التعليمات الخاصة بخرباء الرياضيات (االكتوارين) والعمل 

عىل صياغتها“.
مشـرياً إىل أنه ”من ضمن نشـاطات ديوان التأمني إعداد مسودة تعليمات 
حـل النزاعـات التأمينية، اىل جانـب تعيني محامي تصفيـة عىل رشكات 

التأمني امللغاة لغرض القيام بإجراءات التصفية بحسب القانون“.
ودعـا الزيادي اىل ”تأمني صناعة النفط العراقي يف جميع مراحله“، مبيناً 
أن ”عمليـة تأمني الصناعة النفطية يجب أن تشـمل جميع الجوانب التي 
تتعلق باالستكشاف واالستخراج واإلنتاج والنقل والتوزيع وكذلك عمليات 

والتكرير يف املصايف“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة نفط ذي قار، امس السـبت، عـن نيتها رفع معدالت اإلنتاج 
مـن الغاز املصاحب يف حقيل النارصية والغراف من 20 مليون قدم مكعب 
قيـايس ( مقمق) حالياً اىل 200 مليون قدم مكعب قيايس من خالل العقد 

املوقع مع رشكة بيكرهيوز األمريكية.
وذكر مدير شعبة استثمار الغاز يف الرشكة، أنور هادي شياع: أن ”الرشكة 
تسـعى لرفع مسـتوى اإلنتاج من 20 مليون قدم مكعب قيايس حالياً اىل 
200 مليـون قدم مكعب قيايس خالل الفـرتة املقبلة، حيث تم التعاقد مع 
رشكـة بيكرهيوز األمريكية وبالتعاون مع رشكة غاز الجنوب، مما يعني 
ارتفـاع االنتاج بنسـبة %80 تقريبـاً، رشط ارتفاع معـدالت انتاج النفط 

الخام يف الحقلني املذكورين“.
وأشـار شـياع اىل أن ”كوادر الرشكة العاملة تمكنت من تذليل الكثري من 
الصعوبـات واملعوقـات وال تزال ترفد االنتـاج الوطني بالغاز املسـتخرج 
والـذي يجهز بعضه ملحطـات توليد الكهرباء العاملة عـىل هذا النوع من 

الوقود“.
 (GTU) وبني أن ”عملية اسـتثمار الغاز املصاحب تتـم حالياً عرب محطة
وهي محطة معالجة الغاز املصاحب، ومن خاللها تؤخذ عينات يتم تحليلها 
بمختربات مختصة بهذا الغرض تسـمى بعملية التجفيف باستخدام برج 
الكاليكول (GTG) لتخليص الغاز املنتج  من الشوائب واملركبات النفطية، 
ليتحول اىل  مرحلة الكابسات وحسب املواصفات املطلوبة، ويتم نقله عرب 

األنبوب الوطني الذي يجهز محطات توليد الكهرباء“.
يشـار اىل أن رشكـة نفـط ذي قـار بـارشت بعمليـات اسـتثمار الغـاز 
املصاحب شـهر نيسـان من عام 2019، وتسـعى لتطوير هـذه الصناعة 

االسرتاتيجية.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 

السبت، يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد.
وقـال مصـدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا 
صبـاح امس، سـعر رصف بلغ  147500 دينار عراقـي مقابل 100 دوالر 

أمريكي، وهي األسعار نفسها ليوم الخميس املايض.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع 148000 دينار لـكل 100 دوالر، 

بينما بلغت أسعار الرشاء 147000 دينار.
أمـا يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن بورصـة الدوالر ال تتداول ايام 
العطل الرسـمية فيهـا، إال أن محالت الصريفة باألسـواق املحلية تداولت 
الدوالر فيها حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار مقابل 100 دوالر، وسعر 

بغداد/ الزوراء:الرشاء 147500 دينار.
أعلنت رشكة تسـويق النفط العراقية ”سومو“ أن الرشكات 
الهنديـة والصينية احتلـت الصـدارة يف رشاء النفط العراقي 

خالل شهر آب املايض.
وقالت ”سـومو“ يف إحصائية نرشتها عىل موقعها الرسمي: 
إن ”الـرشكات الهنديـة والصينية كانت األكثـر عدداً من بني 
الـرشكات العاملية األخرى يف رشاء النفـط العراقي وبواقع 7 
رشكات لـكل واحـدة منها من أصل 32 رشكـة قامت برشاء 

النفط خالل شهر آب املايض“.
وأضافـت ”سـومو“ أن ”الـرشكات االمريكيـة جـاءت ثانياً 
بــ(4) رشكات ومن ثم جاءت الـرشكات اليونانية والكورية 
الجنوبية ثالثا بــ(3) رشكات لكل واحدة منهما، والرشكات 
االيطالية واالماراتية رابعا برشكتني لكل منهما، فيما توزعت 
البقيـة عىل الـرشكات االسـبانية والهولنديـة – الربيطانية، 

والرتكية والروسية وبواقع رشكة واحدة لكل منها“.
واشـارت ”سـومو“ اىل انها ”تعتمد يف بيعهـا للنفط العراقي 
عىل املعايري الرئيسـة للتعاقد مع الـرشكات النفطية العاملية 

الكربى واملتوسطة املستقلة والحكومية املتكاملة عمودياً“.
مشـرية إىل أن ”أبـرز الـرشكات العاملية التي اشـرتت النفط 

العراقـي هي رشكة ”هندوسـتان الهندية وكـوكاز الكورية 
واكسـون موبيل االمريكية وشل الهولندية الربيطانية وايني 

اإليطالية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت هيئة اإلحصـاء الرتكيـة ان العراق جـاء ثالثا كأكرب 
مسـتورد من تركيا يف شـهر آب، مشرية إىل ارتفاع الصادرات 

والواردات الرتكية بنسبة ٪13.1 و ٪40.4 عىل التوايل.
وقالـت الهيئـة يف تقريـر لهـا اطلعت عليـه ”الـزوراء“: إن 
”صـادرات تركيا لشـهر آب بلغـت 21 مليـارا و 337 مليون 
دوالر أمريكي، مسـجلة ارتفاعا بنسبة 13.1 باملئة، مقارنة 

بنفس الشهر من العام 2021“.
مبينـة أن ”واردات تركيا يف آب بلغت 32 ملياراً و 531 مليون 
دوالر، مسـجلة ارتفاعا بنسـبة زيادة 40.4 باملئة، عن نفس 

الفرتة من عام 2021“.
وأشـارت إىل أن ”العـراق جاء ثالثا يف صـادرات الرتكية لدول 
العالم يف شهر آب املايض بقيمة 1 مليار و 258 مليون دوالر، 
يف حني كانت أملانيا هي الدولة الرشيكة الرئيسة للصادرات بـ 
1 مليار و 664 مليون دوالر، تلتها الواليات املتحدة االمريكية 
ثانيا بـ 1 مليـار و 483 مليون دوالر، ومن ثم جاءت اململكة 
املتحدة رابعا بـ  1 مليار و104 ماليني دوالر وروسيا خامسا 
بـ 949 مليون دوالر“، مبينة أن ”نسـبة الدول الخمس األوىل 

من إجمايل الصادرات بلغت ٪30.3 يف اب 2022“.
وبينـت ان ”الصـادرات الرتكيـة خالل 8 أشـهر مـن كانون 
الثانـي حتـى آب 2022، كانـت أملانيـا هي الدولـة الرشيكة 
الرئيسـية فيها بقيمة 13 مليـارا و 775 مليون دوالر، تلتها 
الواليات املتحدة األمريكيـة بمبلغ 11 مليارات و 416 مليون 
دوالر، والعـراق ثالثـا بقيمة 8 مليـارات و 609 ماليني دوالر 
تليها اململكة املتحدة بقيمـة 8 مليارات و 604 ماليني دوالر، 
وإيطاليا 7 مليارات و460 مليونا دوالر“، موضحة أن ”نسبة 
الـدول الخمس األوىل مـن إجمايل الصـادرات بلغت ٪30.6 يف 

الفرتة من كانون الثاني إىل آب 2022“.
ويسـتورد العـراق معظم السـلع والبضائع واملـواد الغذائية 
من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسـبة اقل من دول 

الخليج العربي واالردن.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن املجلـس العاملي للذهـب، امس 
السـبت، ان العراق كان أكرب املشرتين 
يف العالـم للذهـب خالل الربـع الثاني 
من عام 2022. فيما ارتفعت أسـعار 
يف  والعراقـي“  ”االجنبـي  الذهـب 
األسواق املحلية بالعاصمة بغداد، ويف 
اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، 

امس.
وقـال املجلس العاملي للذهب يف تقرير 
جدول له اطلعـت عليه ”الزوراء“: إن 
”العـراق اشـرتى خالل الربـع الثاني 
من العـام الحايل 2022 مقدار 33.97 
طنا لريفع رصيـده اىل 130.3 أطنان، 
تليه تركيـا بـرشاء 26.60 طنا، ومن 
ثم جاءت اوزبكسـتان بمقدار 26.44 
طنـا، ومـن ثـم جـاءت كازخسـتان 
بمقـدار 15.79 طنا، ومـن ثم جاءت 

الهند بمقدار 8.39 أطنان“.
واضـاف ان ”اكثر الـدول بيعا للذهب 
خـالل الربـع الثاني من العـام الحايل 
2022 كانـت املانيـا وبمقـدار 3.36 
أطنـان تليهـا منغوليا بمقـدار 0.80 

طنـا تليها اإلمـارات العربيـة املتحدة 
0.27 طنا“.

من جانـب متصـل، ارتفعت أسـعار 
يف  والعراقـي“  ”االجنبـي  الذهـب 

األسواق املحلية بالعاصمة بغداد، ويف 
اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، 

امس السبت.
وقـال مصـدر إن أسـعار الذهـب يف 

يف  النهـر  ب   شـارع  الجملـة  أسـواق 
العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، 
سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من 
الذهـب الخليجـي والرتكـي واألوربي 

بلـغ 340 الـف دينـار، وسـعر رشاء 
336 الفـاً، فيمـا كانت اسـعار البيع 
ليـوم الخميس املايض 337 الف دينار 

للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيـار 21 مـن الذهب العراقي سـجل 
ارتفاعـا أيضـاً عنـد 310 آالف دينار، 

وبلغ سعر الرشاء 306 آالف.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 340 
الـف دينـار و 350 ألفـاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 

310 آالف و 320 الف دينار.
كمـا شـهدت أسـعار الذهـب اربيـل 
ارتفاعا يف أسـواقها، حيث بلغ سـعر 
البيـع، وفق تسـعرية نقابـة الصياغ:  
مثقـال ذهب عيـار 24 بــ 395 ألف 
دينار، مثقال ذهـب عيار 22 بـ 365 
ألـف دينار ، مثقال ذهـب عيار 21 بـ 
355 ألف دينار، مثقال ذهب عيار 18 
بـ 295 ألف دينار .. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الصناعة واملعادن أن الحكومة اعطت 
األولويـة لتأسـيس املشـاريع الصناعيـة، وفيما 
أشـارت اىل وجود تسـهيالت لتأسـيس املشاريع 
الصناعيـة للشـباب، اوضحـت أن 416 مرشوعاً 

انجزت بشكل كامل خالل عام ونصف العام.
وقـال مديـر عـام التنميـة الصناعيـة يف وزارة 
الصناعـة، عزيـز ناظم، يف ترصيـح صحفي: إن 
”آلية منح املشـاريع الصناعيـة للقطاع الخاص 
تتضمـن باالسـتناد إىل أحـكام قانون 20 لسـنة 
1998، وهـو قانـون االسـتثمار الصناعي الذي 

تعمل عليه املديرية العامة للتنمية الصناعية“.
وأضاف ناظم أن ”تسهيالت كثرية حدثت تتضمن 
اسـتقدام طلبـات الصناعيـني ووضـع خارطـة 
صناعيـة للبلـد لتمكـني الصناعيـني بتأسـيس 
مشاريعهم يف املحافظات حسب األنشطة املتنوعة 
منها الغذائية والنسيجية والكيماوية والهندسية 

وغريها وكثري من األنشطة الصناعية للبلد“.
ولفـت إىل أن ”خطة الحكومة واملنهاج الحكومي 
أوىل اهتماماً ورعاية خاصة لتأسـيس املشـاريع 
الصناعيـة كونهـا تمثـل ركيـزة أساسـية هـي 
االقتصاد العراقي، وكذلك تسـهم بشكل فاعل يف 

تشغيل الشباب والقضاء عىل البطالة“.
وأكـد أن ”الصناعة سـيكون لها دور أسـايس يف 
تشـغيل الشـباب والقضاء عىل البطالة“، مشرياً 

اىل أن ”هنالـك خططا قصـرية األمد منها مبادرة 
الوزارة بتشغيل الشباب الخريجني وهذه املبادرة 
خاصـة وتعتـرب قصـرية األمـد، وهنـاك خطـط 

متوسطة األمد وطويلة األمد“.
واوضح أن ”الخطة القصرية االمد تكون مفتوحة 
وأن الخريج بإمكانه الحصول عىل اجازة تأسس 
املـرشوع بأسـعار رمزية جـدا تصـل إىل 25 ألف 
دينـار تقريبـا وبإمكانه أن يجلب ممـوال أو هو 

يفتح مرشوعه البسيط“.
مبينـاً أن ”الكثـري مـن الشـباب نجحـوا يف هذا 
املضمار والحصول عىل قطعة ارض بسـيطة من 
الحكومـة املحليـة يف املحافظـة من أجل إنشـاء 
مرشوعـه، وأن مديرية التنميـة الصناعية لديها 
تنسـيق مع املحافظات والجامعـات لرعاية هذه 
الفئة من الشـباب الخريجني وهو نشـاط خاص 

باملديرية والوزارة ”.
وتابـع عزيز أنـه ”يف غضون عام ونصـف العام 
تم تأسـيس أكثـر من 300 إجـازة مرشوع تحت 
التأسـيس ضمـن املشـاريع الصناعيـة، وهـذه 
املشـاريع بانتظار االكتمال حتـى يحقق العراق 
تقدماً يف مجـال الصناعة املحلية وتوفري السـلع 
يف االسـواق ”، الفتاً اىل أن ”املشاريع التي اكتملت 
وفتحـت أبوابها ووزعـت منتوجاتها يف السـوق 

املحلية تقارب (416) مرشوعاً“.
وبني أن ”قانون 20 لالسـتثمار الصناعي لسـنة 

1998 منـح امتيـازات للصناعيني عند تأسـيس 
مشـاريعهم ومنها توفري قطـع األرايض من قبل 
الجهـات املختصـة وكذلـك السـعي يف املوافقات 
البيئية، وكذلك تسـهيالت اإلعفـاءات الجمركية 
والرضيبيـة للمعـدات وخطـوط اإلنتـاج واملواد 

األولية الداخلة يف اإلنتاج“.

وأكـد أن ”هـذه التسـهيالت تشـجع عـىل إقامة 
فيـه  القانـون  الن  متابعـة  وهنـاك  املـرشوع، 
مرحلتان: االوىل تكون من ثالث سنوات، واملرحلة 
الثانيـة تكـون مـن سـنتني إلنشـاء املـرشوع 
واسـتكمال املوافقات من خـالل املديرية العامة 

للتنمية الصناعية“.
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 بغداد/ الزوراء:
اكـد الخبـري يف مجـال حقوق االنسـان، فاضل الغـراوي، ان هنالـك تحديات 
ومشـاكل يف قطاعات النقل والطرق واالسـكان واالنتاج والصناعة اثرت عىل 
حقوق املواطن بشـكل مبارش وجعلتها يف خطـر محدق. واضاف الغراوي ان 
”جميـع هذه القطاعات تشـهد تدهوراً كبرياً حيث تحتـاج مدينة بغداد أكثر 
من (3) مليون وحدة سـكنية وتحتاج البرصة إىل نصف مليون وحدة سكنية 
ويحتـاج العراق يف جميع محافظاته إىل أكثر من (٩) مليون وحدة سـكنية“.

ويف مجـال الطرق ”يحتـاج العراق إىل فتح طرق حديثـة وإعادة وترميم أكثر 
مـن (50.000) كم لشـبكة النقـل يف العراق للمـدن والطرق التـي تربط بني 
املحافظـات وتحتـاج إىل ترميم أكثر مـن (70) جرساً وإنشـاء (120) جرساً 
حديثـاً يف عموم العراق، داخل املحافظات وخارجها إضافة إىل اسـطول النقل 
الربي والجوي والبحري الذي يحتاج إىل أكثر من (%70) تجهيز جديد وزيادة 
وسائل النقل املختلفة لخدمة املواطنني“. واضاف ان ”اكثر من (5000) معمل 
متوقـف عن العمل حكومي وخاص كانت جميعها منتجة وكانت تغطي أكثر 
مـن (%65) من حاجة املجتمـع يف الجوانب الصناعيـة والصناعات الغذائية 
والسـلع االسـتهالكية“. ودعا الغراوي الحكومة اىل ”اتخـاذ اجراءات عاجلة 
ملعالجة املشاكل يف قطاع السكن والنقل والطرق والصناعة بإطالق االستثمار 
يف هذه القطاعات باالسـتعانة بكـربى الدول والرشكات العامليـة بهذا املجال 
ووضـع هذه الربامج كأهداف ماسـية يف الربامج الحكومية وانشـاء عواصم 
حديثة وفقا للمواصفات العاملية وانشـاء شبكة مواصالت وطرق حديثة بدال 
مـن طرق املوت وانشـاء املناطق الصناعية الكربى يف املـدن وتطبيق القوانني 
االقتصاديـة املهمة مثل قانون البـرصة عاصمة العراق االقتصادية وانشـاء 

املناطق الحرة بما ينعكس عىل تحقيق التنمية املستدامة للمواطن“.
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغد / الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الدورة

م/ اعالن
ملقتضيات اصدار حجة الحجر والقيمومة

قدم املسـتدعي (كريم حسـني حميد) طلبـا اىل هـذه املحكمة والذي 
يـروم نصبه قيما عىل ولده (وسـام كريم حسـني) (املفقود) بتاريخ 
17/2/2017 فمن لديـه معلومات عن املفقود املذكور اعاله مراجعة 
هـذه املحكمة خالل مدة (15) يـوم اذا كان داخل العراق و (30) يوم 
اذا كان خـارج العراق من تاريخ النرش وبعكسـه سـتتخذ االجراءات 

القانونية وفق االصول.
القايض 
سعيد عيدان جرب

No: 7806   Sun    2     Oct    2022العدد:   7806    االحد    2    تشرين االول    2022

العدد:4110
التاريخ:29/9/2022



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7806   Sun    2     Oct    2022العدد:   7806    األحد    2    تشرين األول    2022
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Ô–‰Ì@Òãÿ€a@Üb•aÎ@ÚÓ€Îá€a

بغداد/ متابعة الزوراء
 ذكـر موقـع نـادي الديوانية الريـايض ان االتحاد الـدويل لكرة القدم «فيفـا» رفع حظر 

تسجيل الالعبني عنه بعد تسوية الديون املرتتبة بذمة النادي للمحرتفني.
مـن جانبها، نفت لجنة الرتاخيص ما ذكر بموقع نادي الديوانية وما تم تداوله بوسـائل 
اإلعـالم  عن ترخيص نادي الديوانية مـن قبل اتحاد الكرة .وقال املتحدث اإلعالمي للجنة 
بـالل زكي إن «ما تـداول يف موقع نادي الديوانية حول حصـول النادي عىل الرخصة من 
اتحـاد الكرة العراقي عار عن الصحة»، مبينا ان «اللجنة لم تقرر عودة الديوانية للدوري 

املمتاز من خالل تسوية أموره املادية والقانونية كما أُثري».

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ محمد حمدي
عدسة/ محمد الديوان

برعاية وزير الشباب والرياضة 
عدنـان درجال، تـم وضع حجر 
االساس مللعب حديثة يف محافظة 
االنبـار بسـعة 5000 متفـرج ، 
بحضـور رسـمي وجماهـريي 
يتقدمه وزير التخطيط الدكتور 
خالـد بتـال النجـم، وعـدد من 
مسؤويل ونواب املحافظة فضال 
عن مدير عام الدائرة الهندسية 
بالـوزارة املهنـدس نجـم عبـد 
الواحـد وعدد من الشـخصيات 
وشـيوخ  ووجهـاء  الرياضيـة 
االنبـار   محافظـة  يف  العشـائر 

وقضاء حديثة . 

وبارك درجال يف كلمة باملناسبة 
انطالق العمل يف املرشوع الجديد 
الـذي يلبـي رغبـات الرياضيني 
والجمهـور للنهـوض برياضـة 
القضـاء الـذي يزخـر بمواهب 
رياضيـة عـدة، مشـيدا بدعـم 
محافظة االنبار وتنسـيقها مع 
وزارة الشباب والرياضة لخدمة 
القطاعني الشبابي والريايض . 

وثمن ممثلو املحافظة والقضاء 
سعي وزارة الشـباب والرياضة 
والوزير عدنان درجال للنهوض 
بواقع الخدمات املقدمة للشباب 
والبنى التحتية يف املحافظة التي 
شـهدت عودة العمـل بمالعبها 

ومنشاتها الرياضية.

@ëbé˛a@ãvy@…õÌ@lbjì€a@ãÌåÎ
@xã–nfl@5000@Ú»é@ÚrÌáy@k»‹æ
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مسقط/ ميثم الحسني

ُمباراته  للناشـئني  خـَرس منتخبنـا 

األوىل أمام ُمنتخِب قطر بهدٍف مقابل 

هدفني يف املُباراِة التي أقيمت مسـاء 

امـس السـبت يف َملعـِب السـلطان 

قابوس يف بورش بالعاصمِة مسـقط 

ضمن تصفياِت آسيا.

فقـد كانـت البدايـُة طيبـًة ملنتخبنا 

بإحـرازه هدفـاً مبكـراً يف الدقيقـِة 

الثالثة من عمِر املُباراِة وإهدار فرصٍة 

بعد انفرادٍة لحسـن عيل لكنه سـدَد 

الكرَة بجسم الحارس ليضيع فرصًة 

سانحًة كان باإلمكان أن تغري الكثرَي 

يف سـيناريو املُباراة، وخَرس منتخبنا 

جهوَد العب الوسـط أيـوب إبراهيم 

الذي تعرَض إلصابٍة يف الركبة. 

منتخـُب قطـر عـاَد إىل املُبـاراِة من 

هـدٍف عكـيس مـن ركنيـٍة أخطـأ 

مدافعنـا كامـران أحمـد يف إبعادها 

لتدخـل الشـباَك يف الدقيقـة ٢٨ من 

املُبـاراِة، ولـم يسـتفق منتخبنا من 

الهدِف ليتلقى هدفاً ثانياً من تمريرٍة 

عرضيـٍة حـاوَل الحـارُس إبعادهـا 

لتتهيـأ إىل الالعـب خالـد الشـعيبي 

لريكنها داخَل الشـباِك ُمحرزاً الهدَف 

الثاني، لينتهي الشـوُط األول بتقدِم 

قطر بهدفني مقابل هدٍف واحد.

وحـاوَل منتخبنـا يف الشـوِط الثاني 

الرجوَع للُمباراة، بعد أن أجرَى املدرُب 

أحمـد كاظـم عـدداً مـن التغيرياِت 

أسـهمت بتحسـِن أداء فريقنا الذي 

أهدَر عـدداً من الفرِص أخطرها تلك 

التي سّددها كرار جعفر الذي تالعَب 

باملدافعـني لكـن كرتـه اصطدمـت 

باملدافـِع، لحقها حسـن عـيل الذي 

وصلتـُه كـرة عـىل َمشـارف الجزاِء 

سـّددها بأحضان الحـارس، وتباطأ 

كـرار يف تنفيِذ إحدى الكـرات وبالَغ 

يف املراوغـِة لتضيـع فرصٌة سـانحة 

منه، بينما أضاَع منتخُب قطر إحدى 

الفرص بعد أن علت الكرُة العارضة، 

ويف الوقِت بدل الضائع ردت عارضُة 

مرمى منتخب قطر تسـديدًة هائلًة 

لسجاد رعد ارتدت إىل األرِض، لتنتهي 

املبـاراة بفوِز منتخـب قطر بهدفني 

مقابل هدٍف واحد ملنتخبنا.

بغداد/ الزوراء
اكـد الحكـم الـدويل السـلوي، نور 
الدين مظلـوم، ان العمـل متواصل 
يف املدرسـة التـي انشـأها االتحـاد 
املسـتجدين  للحكام  للعبة  العراقي 
ولكال الجنسني وبواقع محارضتني 
يف االسبوع الواحد من اجل تأهيلهم 
لقيـادة املباريـات الرسـمية خالل 

السنوات القليلة املقبلة.
وقـال مظلوم، الذي يحمل شـهادة 
الدكتوراه من كليـة الرتبية البدنية 
وعلـوم الرياضة: ان فكرة  انشـاء 
املدرسـة الخاصـة بالحـكام الجدد 

من الرجال والنسـاء، قدمتها عضو 
الدكتورة  العراقـي للعبـة  االتحـاد 
مناقشـة  وتمـت  حنـون،  وسـن 
املوضـوع فيمـا بيننـا وبالتايل رأت 
املدرسـة النـور قبل اكثـر من عام. 
ان  نفسـه:  الوقـت  يف  موضحـا 
املشـاركني واملشـاركات يف املدرسة 
هو مـن طلبة كلية الرتبيـة البدنية 
وعلوم الرياضة ويحملون شـهادة 
تحكيمية من الدرجة الثالثة حيث تم 
اختيارهم بعناية دراسـة، وحقيقة 
كان للدكتورة وسن حنون دور كبري 
يف اقبـال الطالبـات عـىل االنضمام 

للمدرسـة التحكيمية، حيث نسعى 
لتقديم مجموعة كبرية من الحكام 
الشباب والشابات ومساعدتهم عىل 
نيل الشـهادات التحكيميـة املحلية 

والقارية والدولية.
واشـار مظلـوم اىل: ان املحارضات 
النظرية التي يتـم تقديمها للطالب 
والطالبـات يف املدرسـة تتحدث عن 
القانـون  مسـتجدات  اخـر  رشح 
وتحـركات الحكام، بينمـا الجانب 
العمـيل يتضمـن تطبيـق تحركات 
حيـث  مـن  الحـكام  واشـارات 
املخالفـات واالخطاء وكل ما يتعلق 

بالتحكيم. مبينا: ان هناك صفني يف 
املدرسـة التحكيمية يف بغداد، حيث 
تألـف الصـف االول مـن 27 حكما 
نالـوا جميعهـم شـهادة التحكيـم 
مـن الدرجـة الثالثـة وشـاركوا يف 
قيـادة العديـد مـن املباريـات التي 
اقامهـا اتحاد اللعبـة، فيما يتكون 
الصـف الثاني مـن 35 طالبا، وهم 
مسـتمرون منذ شـهرين ويتلقون 
املحـارضات العملية والنظرية التي 
تقدم لهم من قبيل كوني املسـؤول 
عـن صـف املتقدمـني يف املدرسـة، 

اضافة اىل عمار حسني.

@Ô”aã»€a@ãiÏè€a@ëd◊@bË„aÏ‰«@ÚÓèœb‰m@ÚËuaÏfl@¿@Öãÿ€aÎ@Ú†ãì€a
ã–ñ˛aÎ@ãõÇ˛bi@‚ÏÓ€a@|íÏnÌ@Ú‰Ìáæa@k»‹fl

بغداد/ صالح عبد املهدي 

يحتضـن ملعـب املدينـة الـدويل  عند 

السـاعة  السـابعة من مسـاء اليوم 

االحـد مواجهة تنافسـية مـن الوزن 

الثقيـل تحمـل عنوان كأس السـوبر 

العراقـي وتجمـع بـني الرشطة بطل 

الـدوري  والكـرخ بطل الـكأس تمثل  

الكروي  للموسم  التقليدي  االستهالل 

-2022  2023 .. ( الـزوراء )  تواكب 

الحدث عرب هذه املتابعة  التفصيلية : 

@fib�i¸a@ıb‘€
الرشطة بلغ هذه املباراة بعد  انجازه 

الكبـري عندمـا احـرز درع الـدوري 

للموسـم املنتهـي متفردا عن سـائر 

يدانـه  لـم  بأرقـام  الفـرق االخـرى 

فيهـا احد  فهـو الفريـق االكثر فوزا 

بمجمـوع 28 مباراة واالقل خسـارة 

بثالث مباريات فقط واالفضل هجوما 

وله 64  هدفا كما يمتلك الفريق ثاني 

اقـوى الخطـوط الدفاعيـة  بعـد ان 

دخلـت مرمـاه 21  كرة فقـط يف 38 

مباراة بفـارق هدف واحد عن النفط 

وفوق هذا وذاك سجل املحرتف الدويل 

السـوري يف الفريـق محمـود املواس 

ومضة فرديـة مرشقـة عندما نجح 

يف احـراز  لقب هداف الدوري  برصيد 

22 هدفـا وهـو اول محـرتف يحقق 

هـذا االنجاز الشـخيص عـىل امتداد 

عمر الـدوري. أما الكرخ فبلغ مباراة 

اليـوم بعـد ان اختتم املوسـم املايض 

بانجـاز غـري مسـبوق عندمـا احرز 

لقـب بطولة كأس العـراق يف اعقاب 

تغلبه يف املباراة النهائية عىل منافسه 

الكهربـاء بهدفـني سـجلهما جعفر 

عبيـس  وحسـن عبد الكريـم مقابل 

هدف واحد لعبد الله عبد االمري .

@›Óiäa@aãÿè»fl
اول القواسـم املشـرتكة بـني طـريف  

مباراة كأس السـوبر يتمثل باختيار 

اربيل مكانا لتحضريات الفريقني التي 

تعـززت بخوض عـدد مـن املباريات 

التجريبيـة ، فالرشطـة مثـال سـبق 

الكـرخ بإقامـة معسـكره التدريبي  

هنـاك وخرج من املعسـكر بعدد من 

املباريات التجريبية ففاز عىل الحدود  

بهـدف دون مقابل لذو الفقار يونس  

وعىل نفط البرصة بالنتيجة نفسـها 

عن طريق محمود املواس وتعادل مع 

النفـط بدون اهـداف واخريا فاز عىل 

الكهرباء بثالثة اهداف مقابل هدفني  

سجلها عيل حصني ( هدفني ) وعالء 

عبد الزهرة. أما الكرخ فتعادل يف اوىل 

مبارياته مع بيشـمركة اربيل بهدف 

ملثله وخرس من القوة الجوية  بهدفني 

دون مقابـل وفـاز يف اخـر مبارياته  

عـىل الكهربـاء  بثالثـة اهـداف دون 

مقابل سـجلها نهاد محمد (هدفني) 

القواسـم  ومـن   ، فـوزي  ويوسـف 

املشـرتكة االخـرى هـو ان الفريقني 

قـد احتفظـا  بكوادرهمـا  التدريبية 

للموسم الثاني عىل التوايل، فالرشطة 

جدد للمدرب املرصي مؤمن سليمان  

ومسـاعديه بالكامل، وفعلت االدارة 

الكرخية اليشء نفسـه عندما جددت 

هي االخرى  للمدرب احمد عبد الجبار  

ومساعديه .

@Îb†ãí@äaã‘néa
 اروقـة فريـق الرشطة الـذي قبض 

عـىل درع الدوري يف املوسـم الغارب  

برهـاوة مشـهودة  شـهدت حركـة 

الـرصاع  انتهـاء  بمجـرد  دؤوبـة 

التنافيس حيث سارعت  ادارة  النادي 

بالتشـاور مع املدرب املرصي مؤمن 

سـليمان لتجديد عقود ابرز العبيها 

السـيما املؤثرين منهم  يف التشـكيل  

ويف مقدمتهم الثالثي املحرتف  ونعني 

الدويل السوري محمود املواس الحائز 

عـىل لقـب هـداف الـدوري بجانب 

مواطنه فهد اليوسف وصانع العاب 

منتخـب النيجر عبد املجيـد ابو بكر  

وكان الثالثـة قد قدموا  مسـتويات  

اىل حـد كبـري  يف  رائعـة سـاهمت 

تفوق الفريق عىل منافسـيه بشكل 

بائـن. كما جـددت االدارة الخرضاء 

للحـارس  املتألق احمد باسـل الذي 

عـده املتابعـون واملراقبـون االفضل  

يف املوسـم املـايض وبمعيتـه زميله 

ياسـني كريـم الـذي قـدم اداء جيدا 

يف املباريـات التـي شـارك فيها عىل 

قلتها، وتضمنت الالئحة الرشطاوية 

التـي جـددت الحضور ملوسـم اخر 

امـري صباح  وكرار عامر ومصطفى 

محمد معن  وفيصل جاسـم  واحمد  

زيـرو  ومحمد  جفـال ومحمد داود  

ومحمد مزهر وبسـام شـاكر وعيل 

حصنـي وعالء عبـد الزهـرة واخريا 

قائـد منتخبنا  الشـبابي عبد الرزاق 

قاسم .

@ÒäÜbÃflÎ@äÏõy
وعىل صعيد االسـتقطابات الجديدة  

ابرمـت االدارة الرشطاوية عددا من 

الصفقـات املهمـة لتعزيـز صفوف 

الفريـق يف اطار سـعيه لالسـتحواذ 

عـىل االلقـاب مـن جهـة وتعويض 

االسماء املغادرة من جهة اخرى فتم 

التوقيع مع املهاجم  الدويل السـوري 

مارديك ماردكيـان وهو ثالث نجوم 

نسـور قاسـيون يف الفريـق بجانب  

السـنغايل ادريسـا نيانغ القادم من 

الطلبـة وسـجاد جاسـم مـن نفط 

الوسـط ومنـاف يونس مـن الكرخ  

واحمـد يحيى من امليناء وامجد وليد  

من زاخو  والحارس محمد كريم من 

القوة الجوية. أما اخر االستقطابات 

فكان  نجـم املنتخب الوطني وفريق 

نفط البـرصة احمد فرحـان ، وعىل 

الجانب االخر ضمت قائمة املغادرين 

اسـماء مهمة ايضا فنحـن نتحدث 

هنا عن املوهوب محمد قاسـم الذي 

قـرر العـودة للقـوة الجوية وسـعد 

ناطـق الذي احرتف يف نـادي الباطن 

السـعودي يف اول تجربـة احرتافيـة 

له  بينمـا اختـار الثالثي خرض عيل 

وعيل مهدي وحسـني يونس التوقيع 

للطـالب  واتجه الثنائي عيل يوسـف 

وحسـن عاشـور اىل الـزوراء ووقع 

الثنائي محمد عباس ومحمد قاسـم 

نصيف عىل كشـوفات كربـالء فيما 

عـاد نيـاز محمد اىل فريقه السـابق  

اربيل كما عاد صـادق زامل اىل نفط 

البرصة. 

ÚÓÇã◊@ÚÓibjí
 أما فريـق الكرخ بطـل الكأس فقد 

احتفـظ بمعظـم عنارص تشـكيلته 

الشـبابية  التـي دافعت عـن الوانه 

يف املوسـم املـايض  وابرزهم  الثالثي 

املتألق  يوسـف فوزي  وشهاب رزاق  

فرحـان ومصطفـى وليـد لكنه من 

جانـب اخر  خـرس مجهـودات ابرز  

نجمني مـن نجومه وهمـا املوهوب 

حسـن عبـد الكريـم  الـذي التحـق 

منـاف  الدفـاع  وصخـرة  بالـزوراء 

يونـس الـذي اختـار الرشطـة. كما 

غـادر الفريـق الحارس عبـد العزيز 

عمـار متجها  اىل العميـد الكربالئي 

العائد اىل مصاف الكبار  بينما  اختار 

زميلـه عبـد اللـه حسـون التوقيع 

لغـزالن الباديـة. أمـا الحديـث عـن 

الوجوه الجديدة التي ستمثل الفريق 

فيتمحور حول  اسـتقطاب املحرتف 

الربازيـيل داسـيلفا الريـا  واملحرتف 

الغواتيمـايل اسـرتادا بجانـب  ثالثي 

الدوري الكردسـتاني محمد شريزاد  

جمـال  وهـوكار  عزيـز   وسـوران 

وحـارس  النجـدة عيل بهـاء كاظم 

واملهاجـم نهـاد محمـد القـادم من 

نفط ميسان .

بغداد/ متابعة الزوراء
 تعاقـدت ادارة نـادي دهوك الريـايض دفعة 
واحـدة وقبـل غلـق فـرتة االنتقـاالت مـع 
مجموعـة العبني من بينهـم محرتفان.وقال 
امـني الـرس النـادي جاسـم محمـد حاجي: 
ان النـادي تعاقد مـع محرتفني همـا، مويز 

لوكاس مـن الربازيل، وسـافيو ماخوني من 
غانا.واضـاف: ان النـادي تعاقـد مع العبني 
محليني عىل مسـتوى عال وهم: محمد معن، 
وزيـاد احمد، واحمد محسـن جابـر، واحمد 
حميد حسـون، وعمار عبد الحسني، وحسن 
عمار جارالله، ومحمـد نضال.وبني: ان هذه 

النخبـة مـن الالعبني سـتعزز من اسـتعداد 
دهـوك يف منافسـات الـدوري املمتاز.وانضم 
الالعبـان رسـميا لقائمة فريق نـادي دهوك 
بعـد مصادقـة االتحاد العراقي لكـرة القدم، 
وذلـك اسـتعدادا للـدوري املمتـاز للموسـم 

.2022-2023

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوسـاط الرياضية واالعالميـة والصحفية عىل 
وجه الخصـوص باركت تسـمية الزميل ”عيل 
اسماعيل“ منسـقا اعالميا لفريق امانة بغداد 
لكـرة القدم، امنياتنا الصادقـة لزميلنا العزيز 

بالتوفيق والنجاح يف مهمته الجديدة.
 *******************

الصحفيـة يف جريـدة  الـرساج  انتصـار  الزميلـة 
الصباح، اكدت اكتسابها الشفاء التام من االزمة 
الصحيـة التـي تعرضت لهـا قبل مـدة زمنية 
ليسـت بالقصـرية ، خالص االمنيـات لزميلتنا 
بالشـفاء التام وان يلبسـها رب العزة واالجالل 

ثوب الصحة والعافية.



لوزان / متابعة الزوراء:
لكرة  التونيس  االتحاد  إلزام  الرياضية  الّتحكيم  محكمة  قّررْت 
القدم باإلبقاء عىل فريق هالل الشابة ضمن دوري الدرجة األوىل 

التونيس.
ضمن  الفريق  عىل  اإلبقاء  قرار  أّن  لها  بيان  يف  املحكمة  ذكرت 
أندية الّنخبة يرسي حتى موعد البّت النهائي يف القضّية األصلّية 

املرفوعة أمام هيئة املحكمة.
وكان فريق هالل الّشابة قد تقّدم بشكوى لدى املحكمة 
اإلفريقي  الّنادي  رئيس  حضور  عىل  احتجاجا 
الفريقني  جمعت  التي  املباراة  خالل  املعاقب 
األوىل  املرحلة  من  األخرية  الجولة  لحساب 
هالل  خرسها  والتي  التونيس  الدوري  يف 

الّشابة لينزل بذلك إىل الدرجة الثانية.
القدم  لكرة  التونيس  االتحاد  وقرر 
مباريات  انطالق  موعد  تأجيل 
إىل  املحيل  الدوري  من  األوىل  الجولة 

موعد الحق.
كما تقرر دعوة رؤساء أندية الرابطة 
املحرتفة األوىل لحضور اجتماع عاجل 

يوم أمس السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢.
وجاء يف بيان نرشه االتحاد عىل صفحته يف فيسبوك: «بناء عىل 
التعليمات الواردة عىل الجامعة التونسية لكرة القدم من طرف 
السلط األمنّية بخصوص اِستحالة تأمني مباريات الجولة األوىل 
 -٢٠٢٢ الريايض  للموسم  األوىل  املحرتفة  الرابطة  بطولة  من 
 ٠١ والسبت   ٢٠٢٢ سبتمرب   ٣٠ الجمعة  ليومي  املربمجة   ٢٠٢٣
الجولة  مباريات  اِنطالق  موعد  تأجيل  تقّرر  لقد   ،٢٠٢٢ أكتوبر 

األوىل إىل موعد الحق».

مانشسرت / متابعة الزوراء:
إيرلينج هاالند، مهاجم مانشسرت سيتي،  النرويجي  أشاَد 
الجيد  اإلعداد  يف  جوارديوال،  بيب  اإلسباني  مدربه  بقدرات 

للمباريات.
 «Football Daily» لشبكة  ترصيحات  يف  هاالند،  وقال 
جوارديوال  يخربنا  للمباراة،  السابق  اليوم  «يف  الربيطانية: 
هذا  بالضبط،  ذلك  يحدث  التايل  اليوم  يف  ثم  سيحدث،  بما 

جنون، يف بعض األحيان ال أفهم كيف يكون ذلك ممكًنا».
مباريات  أشاهد  كنت  «لقد  النرويجي:  املهاجم  وأضاف 
وأحب  هنا  مستقر  أنا  حياتي.  طوال  سيتي  مانشسرت 

إنجلرتا».
اإلنجليزي  الدوري  هدايف  قائمة  هاالند  ويتصدر 
بـ١١ هدًفا، جمعها  اآلن  املمتاز حتى  اإلنجليزي 

من ٧ مباريات.
ملواجهة  فريقه  مع  النرويجي  املهاجم  ويستعد 

منافسات  ضمن  األحد،  اليوم  يونايتد،  مانشسرت 
الجولة التاسعة من الربيمريليج.

جدول  يف  الثاني  املركز  سيتي  مانشسرت  ويحتل 
الربيمريليج بـ١٧ نقطة، خلف آرسنال صاحب الصدارة 

بنقطة واحدة.

لندن / متابعة الزوراء:
اإلنجليزي  االتحاد  قرر 
نادي  تغريم  القدم،  لكرة 
ألف   300 مبلع  إيفرتون 
ألف   328) إسرتليني  جنيه 
الجماهري  قيام  بعد  دوالر)، 
التي  املباراة  ملعب  باقتحام 
وكريستال  إيفرتون  جمعت 
 19 الربيمريليج يوم  باالس، يف 

آيار/مايو املايض.
وذكرت وكالة األنباء الربيطانية 
الجماهري  أن  ”بي.أيه.ميديا“، 
ملعب  أرضية  إىل  دخلت 
املباراة  يف  بارك،  جوديسون 
إيفرتون (3-2)،  التي فاز بها 
تواجده  للفريق  ضمن  مما 
املوسم  املمتاز  الدوري  يف 

املايض.
وبعد هدف دومينيك كالفريت 
اقتحمت   ،84 الدقيقة  يف  ليوين 
حدث  كما  امللعب،  الجماهري 
صافرة  إطالق  عقب  ثان  اقتحام 

باتريك  دخل  حيث  اللقاء،  نهاية 
يف  باالس  كريستال  مدرب  فيريا 

مشادة مع أحد الجماهري.
لكرة  اإلنجليزي  االتحاد  وكان 
يف  بالواقعة  إيفرتون  اتهم  القدم، 
عن  وكشف  املايض  تموز/يوليو 

العقوبة اليوم الجمعة.
االتحاد  باسم  متحدث  وذكر 

إيفرتون  تغريم  تم  أنه  اإلنجليزي 
أن  بعد  إسرتليني،  جنية  ألف   300
باقتحام  الفريق  جماهري  قامت 
ملعب املباراة أمام كريستال باالس 
مرتني، األوىل يف الدقيقة 84 والثانية 
يوم  أقيم  الذي  اللقاء  نهاية  عقب 
املايض،  آيار/مايو   19 الخميس 

مما يعد خرقا لقاعدة (إي 20).

                         

الدوحة / متابعة الزوراء:
 FIFA العالم  لكأس  التنفيذي  الرئيس  الخاطر  نارص  كشَف 
املونديال  تنظيم  من  االقتصادية  العائدات  أن   ™2022 قطر 
وقال  وبعدها.  البطولة  أثناء  دوالر  مليار   17 إىل  ستصل 
الخاطر يف ترصيح له إن قطر ستحقق إيرادات من املونديال 
البنية التحتية وتشييد املنشآت والتي  ضعف ما أنفقته عىل 
الثمار  هذه  وأن  دوالر  مليارات  ثمانية  حوايل  تكلفتها  بلغت 
ستستمر خالل املونديال وبعده. معترباً أن املتابعة لن تقترص 
واألماكن  الدولة  عىل  الرتكيز  سيتم  بل  فقط  املباريات  عىل 
الدول  كافة  منه  استفادت  ما  وهذا  والرتفيهية  والسياحية 
ألسعار  الخاطر  وتطرق  هذا  املونديال.  استضافت  التي 
التذاكر واإلقامة مشريا إىل أن هناك إقبال كبري عىل التذاكر و 
أن أسعارها تبدأ من عرشة دوالرات فقط وجزء كبري منها ال 
البطولة. وتوقع  للجمهور وسيبقى حتى نهاية  يزال متاحاً 
التنفيذي ملونديال قطر حضور قرابة مليون نسمة  الرئيس 
خالل املونديال مؤكداً أن السكن متوفر عىل منصة قطر 2022 

بشتى أنواعه واملدعوم من الدولة للحد من غالء األسعار.

لندن / متابعة الزوراء:
أكَد نادي أستون فيال اإلنكليزي أّن العب وسطه الفرنيس بوبكر 
كامارا سيغيب عن املالعب إىل ما بعد مونديال قطر 2022، بسبب 
إىل  انضم  الذي  عاماً   22 البالغ  الالعب  وكان  الركبة.  يف  إصابة 
النادي اإلنكليزي يف فرتة االنتقاالت الصيفية، أُرغم عىل الخروج 
خالل الشوط األول من فوز أستون فيال عىل ساوثهامبتون قبل 
يف  لتلف  تعرض  كامارا  أّن  الفحوصات  وأكدت  الدولية.  النافذة 
لفريق  بيان  وقال  طويلة.  تأهيل  إعادة  فرتة  سيتطلب  الرباط 
فيال إّن: ”كامارا سيغيب حتى ما بعد كأس العالم بسبب إصابة 

يف أربطة الركبة أصيب بها خالل الفوز عىل ساوثهامبتون“.

لجولة  متصدرا  البقاء  أرسنال  ضمن 
لندن  شمال  دربي  حسم  بعد  جديدة، 
امس  مساء   ٣-١ توتنهام  ضيفه  أمام 
من  التاسعة  الجولة  افتتاح  يف  السبت، 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
توماس  من  كل  أرسنال  أهداف  وسجل 
 (٤٩) (٢٠) وجابرييل جيسوس  بارتي 
أحرز  فيما   ،(٦٧) تشاكا  وجرانيت 
من  الوحيد  توتنهام  هدف  كني  هاري 

ركلة جزاء (٣١).
وارتفع رصيد أرسنال بهذا الفوز إىل ٢١ 
نقطة، متصدرا الرتتيب بفارق ٤ نقاط 
أمام مانشسرت سيتي الذي يلعب اليوم 
فيما  يونايتد،  مانشسرت  أمام  األحد 
يف  نقطة   ١٧ توتنهام عند  تجمد رصيد 

املركز الثالث.
وأهدر أرسنال فرصة مبكرة يف الدقيقة 
من  ساكا  تخلص  عندما  الثالثة، 
يرسل عرضية من  أن  قبل  برييسيتش، 
مارتينييل  إىل  وصلت  اليمنى،  الناحية 
الذي سددها «نصف طائرة»، لتصطدم 

بريتشارليسون وترتد من القائم.
ورد توتنهام يف الدقيقة ١٣، عندما نفذ 
الجزاء،  منطقة  نحو  حرة  ركلة  سون 
بقدمه،  متابعتها  ريتشارليسون  حاول 
كان  رامسدايل  أرون  الحارس  لكن 

ملحاولته باملرصاد.
الذي  تشاكا،  إىل  الكرة  بارتي  ومرر 
كرة  الجزاء،  منطقة  مشارف  من  سدد 

منخفضة مرت بجوار املرمى يف الدقيقة 
   .١٧

يف  ألرسنال  التسجيل  بارتي  وافتتح 
الدقيقة ٢٠، عندما وصلت إليه تمريرة 
الكرة مبارش عىل  الظهري وايت، ليسدد 

يسار الحارس هيوجو لوريس.
فمرر  رسيعا،  الرد  توتنهام  وحاول 
سون إىل برييسيتش، الذي خلق لنفسه 

املساحة قبل التسديد يف الشباك الجانبية 
من الخارج يف الدقيقة ٢٨.

لصالح  جزاء  ركلة  الحكم  واحتسب 
ريتشارليسون  تعرض  إثر  توتنهام، 
ونفذ  ماجالهاييس،  قبل  من  للعرقلة 

كني الركلة بنجاح يف الدقيقة ٣١.
وشن توتنهام هجمة مرتدة يف الدقيقة 
كرة  برييسيتش  إثرها  عىل  رفع   ،٣٨

عرضية، ارتقى بها كني وسددها برأسه 
يف يد الحارس رامسدايل.

الشوط  من  األصيل  الزمن  نهاية  وقبل 
يستعيد  أرسنال  كاد  بدقيقتني،  األول 
عىل  جيسوس  حصل  عندما  تقدمه، 
اليرسى،  الناحية  يف  أوديجارد  تمريرة 
ليشق طريقه بني ثالثة مدافعني ويسدد 

كرة أبعدها الحارس لوريس.

يف  مجددا  التقدم  من  أرسنال  وتمكن 
لوريس  تصدى  عندما   ،٤٩ الدقيقة 
إبعاد  رومريو  فحاول  ساكا،  لتسديدة 
للحارس،  بالخطأ  أعادها  لكنه  الكرة، 
ويكملها  األخري،  يدي  بني  من  لتمر 

جيسوس يف الشباك الخالية.  
اليمن،  من  عرضية  كرة  وايت  ورفض 
يوجه  أن  دون  جيسوس،  لها  ارتقى 

رأسيته باتجاه املرمى يف الدقيقة ٥٣.
منذ  الصفوف  ناقص  توتنهام  ولعب 
عىل  رويال  حصول  إثر   ،٦٣ الدقيقة 
مارتينييل،  عرقلته  بعد  حمراء،  بطاقة 
أرسنال  أضاف  دقائق،  بأربع  وبعدها 
تشاكا  تلقى  عندما  الثالث،  الهدف 
زاحفة  لكرة  ليتابع  مارتينييل،  تمريرة 

بعيدا عن متناول الحارس.
وأجرى توتنهام تبديالت دخل عىل إثرها 
دوهريتي  ومات  سكيب  أوليفر  من  كل 
بيسوما  وييف  سيسينيون  ورايان 
إحداث  بهدف  سانشيز،  ودافينسون 
أرسنال  أخرج  فيما  املفقود،  التوازن 
أوديجارد  قائده  جيسوس  مهاجمه 
وفابيو  نكيتياه  إيدي  مكانهما  وأرشك 
كرة  استغالل  يف  مارتينييل  فيريا.وفشل 
القائم  نحو  ساكا  من  مرسلة  عرضية 
بديل  تقدم  ثم   ،٨٢ الدقيقة  يف  البعيد 
أن  قبل  بالكرة،  تريني  كريان  أرسنال 
إبعاد  يف  لوريس  تألق  تسديدة  يطلق 

خطرها بالدقيقة األخرية.
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشسرت 
بالقلق من سلوك إدارة الشياطني الحمر يف سوق 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
األخرية،  اآلونة  الالعبني يف  العديد من 
تيمرب،  وجورين  يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.
فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة  وبحسب 
عدم  بسبب  ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري  رونالدو 

باريس  وفريق  الربازيل  منتخب  نجم  أصيب 
نيمار  القدم  لكرة  الفرنيس  جريمان  سان 
إىل  الخاصة  طائرته  اضطرت  أن  بعد  بالذعر، 
يف  اإلثنني-الثالثاء  ليل  يف  اضطراريا  الهبوط 
بسبب  الربازيل،  شمال  يف  فيستا  بوا  مدينة 
مشكلة يف الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت 

وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 

يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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ميونيخ / متابعة الزوراء:
ليفركوزن  باير  بضيفه  قاسية  خسارة  ميونيخ  بايرن  ألحق 
الدوري  مسابقة  من  الثامنة  املرحلة  يف   ٤-٠ عليه  تغلّب  عندما 

األملاني لكرة القدم.
وموسياال  سانيه  من  كل  اللقب  حامل  رباعية  عىل  وتناوب 

والسنغايل ماني ومولر د (٣ و١٧ و٣٩ و٨٤).
وصالح بايرن ميونيخ جماهريه بعد الخسارة يف الجولة الفائتة 
الثاني  املركز  يف  نقطة   ١٥ إىل  رصيده  لريفع  آوغسبورغ  أمام 
عند  رصيده  تجّمد  إذ  ليفركوزن  معاناة  استمرت  بينما  مؤقتاً 

خمس نقاط يف املركز السادس عرش مؤقتاً أيضاً..
ويف فرنسا،، اعتىل نادي مارسيليا صدارة الدوري الفرنيس لكرة 
القدم مؤقتاً، بفوزه عىل مضيفه أنجيه بثالثية نظيفة، يف افتتاح 

منافسات املرحلة التاسعة من الـ»ليغ ١».
أحرزهما  آخرين  وصنع   (٣٥) هدفاً  كلوس  جوناثان  وسجل 

 ،(٥٩) جريسون  والربازييل   (٥٠) سواريس  لويس  الكولومبي 
باريس  عىل   (٢٣) الصدارة  يف  واحدة  بنقطة  مارسيليا  ليتفوق 

سان جريمان (٢٢) الذي استضاف نيس املتعثر أمس السبت.
الكرواتي  الجديد  مدربه  بقيادة  تألقه  مرسيليا  واصل  وبالتايل، 
إيغور تودور، ولم يتلق أي هزيمة حتى اآلن مع سبعة انتصارات 

وتعادلني..
ضمن  أملرييا  ضيفه  عىل   ٤-٠ بلباو  أتلتيك  انترص  اسبانيا،،  ويف 

املرحلة السابعة من مسابقة الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وسّجل الغاني إناكي ويليامس هدف فريقه األول (١٠) قبل أن 

يؤكد أويهان تفوق بلباو د (١٧)
الثالث (٦٢) فيما اختتم فيسغا  الهدف  وأضاف نيكو ويليامس 
الرباعية من ركلة جزاء قبل ست دقائق من نهاية الوقت األصيل. 

وصار رصيد بلباو ١٦ نقطة مقابل أربع نقاط للخارس.
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الرباط/متابعة الزوراء:
عـىل  الحكومـة،  مجلـس  صـادق 
رقـم  بقانـون  املرسـوم  مـرشوع 
خاصـة  أحـكام  بسـن   2.22.770
باملجلس الوطني للصحافة املغربي، 
قدمه محمـد حجوي، األمـني العام 
للحكومـة، نيابة عـن محمد املهدي 
والثقافة  الشـباب  بنسـعيد، وزيـر 
والتواصل. ويهـدف هذا املرشوع إىل 
تمديد مـدة انتداب أعضـاء املجلس 

الوطني للصحافة لستة أشهر؛ وذلك من أجل ضمان السري العادي يف أداء املجلس للمهام 
املنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنرش والنصوص املتخذة لتطبيقها، وال سـيما ما 
يتعلق بمنح بطاقة الصحافـة املهنية طبقا للمادة الثانية من القانون املحدث للمجلس 
والقانون رقم 89.13 املتعلق بالنظام األسـايس للصحفيني املهنيني، عالوة عىل املرسوم 
رقـم 2.19.121 املتعلـق بتحديـد كيفيات منـح بطاقـة الصحافة املهنيـة وتجديدها، 
باإلضافـة إىل باقي املهام ذات الصلة بصيانة املبـادئ؛ بما فيها التقيد بميثاق أخالقيات 

املهنة واألنظمة املتعلقة بمزاولتها.

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

@Úib‘‰€a@¿@paäbjnÇ¸a@Ú‰ß@“aãíhi

bË„ÏœãÿÓfl@’‹Ãm@NNCÔmÜbéÎ@ÔmaáÓé@Êá‰€@b‰ÁD
ÚÓæb»€a@bËnfláÇ@¿@Ú–Ó√Î@382@ıbÃ€g@Â‹»m@CÔé@Ôi@ÔiD

لندن/ متابعة الزوراء: 
أثار إعالن هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي.

بي.يس) وقـف البث اإلذاعي بعدة لغات 
من أبرزها اللغة العربية تفاعال واسـعا 
عىل مواقع التواصـل االجتماعي، حيث 
عّرب كثـريون عـن حزنهم لهـذا الخرب، 
مودعـني ”صـوت لندن“ الـذي رافقهم 

لسنوات طويلة.
وقالت بي.بي.يس إنها قررت وقف البث 
اإلذاعي بـ١٠ لغات، مـن بينها العربية 
والفارسـية والصينيـة والبنغاليـة، إىل 
جانـب إلغاء املئـات مـن الوظائف عرب 
الخدمـة العاملية. وأضافـت يف بيان أنها 
”تعتـزم إلغـاء ٣٨٢ وظيفـة بالخدمة 
العاملية يف إطار جهودها الرامية لتوفري 
مـن  إسـرتليني  جنيـه  مليـون   ٢٨٫٥
املدخرات السـنوية لخدماتها الدولية“. 
وأوضحت أن ”التضخم املرتفع وارتفاع 
التكاليف أديا إىل خيارات صعبة للهيئة“. 
وأضافـت الهيئة الربيطانيـة أن خطط 
الخدمـة العامليـة تدعم اسـرتاتيجيتها 
وقيـادة  حديثـة،  ”منظومـة  إلنشـاء 

رقمية“.
وبحسـب تقريـر ملوقـع ”بي.بي.يس“ 
بدأ القسـم العربي يف الشـبكة بإذاعته 
العريقـة منذ ٨٤ عامـا، ومألت أصوات 
مذيعيه األثري وانترشت شـهرة برامجه 
يف  والرتفيهيـة  والثقافيـة  اإلخباريـة 

أصقاع العالم العربي.
وكانت اإلذاعة آنذاك سـيدة املشهد.ولم 
تقترص ”بي.بي.يس عربي“ عىل الصوت 

بـل تعاملت مع الكلمـة املكتوبة أيضا، 
وذلك عرب مجالتها الشـهرية ”املستمع 
و“املشـاهد  لنـدن“  و“هنـا  العربـي“ 

السيايس“.
وعرفت إذاعة ”بي.بي.يس عربي“ نخبة 
من كبـار املذيعني العـرب الكبار عرب ٨ 
عقود من مسـريتها ومنهم أحمد كمال 
رسور أول مذيـع يقـرأ نـرشة يف ”بـي.

بي.يس العربية“ يف عام ١٩٣٨، وحسن 
الكرمي الذي التحق بالقسـم العربي يف 
الشـبكة مراقبا للغة حتـى عام ١٩٦٨، 
كما أعد وقـدم برنامجه املعروف ”قول 
عـىل قـول“ والـذي اسـتمر يف تقديمه 
إىل  باإلضافـة  متتاليـة  عامـا  ثالثـني 
مديحة املدفعـي مذيعة األخبار يف أوائل 

الستينات وغريهم.
واسـتعاد مغردون مقطـع فيديو ألول 
بـث إذاعي لراديو ”بي.بـي.يس عربي“ 
عـام  رسور  املـرصي  املذيـع  بصـوت 

.١٩٣٨
”بي.بـي.يس“:  يف  صحفـي  وعلـق 

@AbbaSrour
بعـد ٨٤ عامـا مـن العطـاء… وداعـا 
للذكريـات! أول بث إذاعـي لبي.بي.يس 
باللغـة العربيـة بصـوت أحمـد كمـال 

رسور عام ١٩٣٨.
ويسمع صوت رسور وهو يقول بصوت 
هادئ ”سـيداتي وسـادتي نحـن نذيع 
اليـوم من لندن باللغة العربية ألول مرة 
يف التاريخ“. وأضاف ”يرسنا أن نخاطب 
املسـتمعني يف الـرشق األدنى بلسـانهم 

العربي“، وبدت خالل البث استديوهات 
”بي.بي.يس“ بأجهزتها القديمة.

الشـهرية  االفتتاحية  وصـارت بعدهـا 
”هنا لندن، سيداتي وسادتي…“ التابعة 

لدقات ”بيغ بني“ عند تمام كّل ساعة.
ويشـار إىل أن رسور كان أحـد نجـوم 
امليكرفون الالمعـني يف مرص والعالم يف 
الثالثينات واألربعينـات. وهو الذي أذاع 
نعـي امللك فـؤاد عىل العالـم وخرب تويل 
فـاروق عرش مرص، ونبأ إبرام معاهدة 
عـام ١٩٣٦، وغريها من أخبار هامة يف 

تلك الفرتة.
محمـد  والصحفـي   الكاتـب  وقـال 

اليحيائي:
عرب إذاعة بي.بـي.يس، ولدْت ثالثة من 
أحالمي الكبـرية: أن أصبـح كاتبا، وأن 
أصبـح صحفيا، وأن أجـول العالم الذي 
كنـت أراه من خالل بي.بي.يس، أتعرف 

إليه وأراه رؤية العني.
بي.بي.يس ليسـت مجرد إذاعة، ودقات 

بيغ بني ستبقى ترن يف األعماق.
كويتـي:  كاتـب  وغـرد 

@MAlNughaimish
أفـل نجـم إذاعـة بي.بـي.يس العربية 
بعد ٨٤ عاما مـن البث اإلذاعي، صدمة 
يف األوسـاط اإلعالميـة بعد قـرار إغالق 

نصـف خدمـات اللغـات غـري الناطقة 
باإلنجليزية.. العالم يشـهد تغيريا كبريا 
وال كبري يف املشـهد اإلعالمـي وتحدياته 

وداعا بي.بي.يس.
وغـرد اإلعالمـي املرصي محمـد موايف: 

هذه مدرسـة لو تعلمون عظيمة…
حفظت للغة العربية نصاعتها وتمّشت 

عىل وقع رشاقتها.
لسـنوات أيام الثانوي والجامعة، كانت 
ـد  املؤكِّ الوحيـد  املصـدر  بي.بـي.يس 
لألخبار.. أمام عني الذاكرة تمر األصوات 
الجليلة، يهمس عيل أسعد ويجهر رشاد 

رمضان ويشدو محمود املسلمي…
رحم الله أيامنا وأيام الرائعني.

وقال الصحفي السوري يارس األطرش:
BBC عربـي،  إطفـاء ميكرفـون  مـع 
تنطفـئ مرحلـة وذاكـرة أجيـال، أنـا 
منها.. مرحلة عشق املذيعني واملذيعات 
من أصواتهم، املصدر الوحيد للخرب عند 
كثريين.. وسـأتذكر دائما صوت جارنا 
الختيـار الذي كان يقول ملجادليه منهيا 

الجدال: بي.بي.يس قالت.
ليليـان  اللبنانيـة  الصحفيـة  وقالـت 

داوود:
بعـد ٨٤ عامـا بي.بـي.يس عربي تغلق 
محطتهـا اإلذاعيـة الراديـو. خرب يرتك 
غصة يف القلب، هذه اإلذاعة التي شكلت 
وعينا وشغفنا ملهنة الصحافة واإلعالم، 
منرب كان مدرسـة خـرج العرشات من 
املذيعني واإلعالميني املرموقني، وكان يل 
رشف خوض هذه التجربة مع أسـاتذة 

علمونـا املهنة بأمانة وسـنظل مدينني 
BBC# .لهم

وحـاول آخرون قـراءة مـا وراء الخرب. 
وكتب إعالمي:

@alisaid٢٢٣٣
العربيـة  #بي_بـي_يس  إذاعـة  توقـف 
عـن البث بعـد ٨٤ عاما مـؤرش واضح 
#اإلعـالم_ إىل  االنتقـال  لـرضورة 
اإللكرتونـي واالسـتثمار فيه بالشـكل 
خـاص  محتـوى  وصناعـة  الصحيـح 
باملنصـات، وليس نرش محتـوى إذاعي 
أو تلفزيوني ال يتناسـب مع خصائص 
هـذه املنصات والتي تعتـرب أرسع نموا 

ونضجا من تجربة اإلعالم التقليدي.
وغرد اإلعالمي حسن شبكيش:

عبـارة هنا لنـدن التـي اعتـادت آذاننا 
سـماعها كانت توقفت منذ زمن، واآلن 
إذاعة بي.بي.يس العربية سـتتوقف عن 
البث، ستغلق أبواب استوديوهاتها لألبد 
يف مطلع عام ٢٠٢٣ القادم بعد ٨٤ سنة 
إذاعة. وسـبب التوقـف هو الرتكيز عىل 

تكنولوجيا اإلعالم الرقمي.
نهاية حقبـة مؤثرة ومهمة وتأكيد عىل 

أن اإلعالم يتغري.
@eyadواعترب إعالمي لبناني: ١٩٤٩

طي صفحـة إذاعـة القسـم العربي يف 
هيئة اإلذاعـة جرح مؤلـم يف الذكريات 
والعواطـف، مـع أنـه كان مرتقبا منذ 
فـرتة. تعلمت منه املهنة قبـل أن أدخل 
يف خريـف ١٩٧٩ ألول مرة مبنى ”بوش 
هـاوس“ يف ##لنـدن، وأتـرشف هنـاك 

بصداقة أساطني ومراجع ومدارس.
اليمنـي  الصحفـي  الكاتـب  وقـال 
’بـي. ”نجحـت  القيـيس  عبدالسـالم 

بـي.يس‘ يف البقـاء محل املصـدر األول 
للخـرب يف املجتمعات املتهالكـة والعالم 
الثالـث (…)“. وأضـاف ”بعد سـقوط 
جرس لندن بوفاة امللكة إليزابيث الثانية 
توقفت عبارة هنا لندن التي كانت مبتدأ 
كل صبـاح ونهايـة كل يوم مـن إذاعة 
’بي.بي.يس‘ بالعربية، أنجزت بريطانيا 
مهمتهـا يف عرص اإلذاعـة، وجهت هذا 
الراديـو إىل العالم العربـي والعوالم غري 
الناطقـة باإلنجليزيـة، ويبـدو اآلن أن 
شكل التأثري هو ما تغري بتغري وسائله، 

ولم تعد اإلذاعة مجدية (…)“.
يذكـر أن ليليـان النـدور مديـرة خدمة 
”بي.بـي.يس“ العامليـة قالـت ”لم يكن 
دور ’بي.بـي.يس‘ أكثـر أهميـة من أي 
وقـت مىض كما هو اليوم“، مضيفة أن 
”الشبكة حظيت بثقة مئات املاليني من 
األشـخاص للحصول عـىل أخبار عادلة 
ونزيهـة، خاصة يف البلـدان التي تعاني 

من نقص يف املعروض“.
وتابعـت ”تتغري الطريقة التي يصل بها 
الجمهور إىل األخبـار واملحتوى ويتزايد 
التحدي املتمثـل يف الوصول إىل الناس يف 
جميـع أنحاء العالـم وإرشاكهم بجودة 

الصحافة املوثوقة“.
يذكر أن مراقبني وصفوا إيقاف اإلذاعات 
بأنـه ”رضبـة حقيقية ألقـدم إذاعة يف 

العالم يف فجر مئويتها“.

بغداد / نينا:
 سـمحت رئاسـة مجلـس النـواب ، بدخـول الصحفيـني املعتمدين لتغطية نشـاطات 
واجتماعـات اللجـان النيابيـة ، اىل مبنى الربملان بعـد تقليص عدد املخولني، اسـتعدادا 

للجلسة التي عقدت االربعاء املايض.

كركوك /نينا:
اصيب مراسل قناة كردستان 24 سوران كامران االربعاء بجروح خالل القصف االيراني 

ملواقع املعارضة االيرانية قرب اربيل.

بغداد/ الزوراء:
اختبـارات  لجنـة  رئيـس  اعلـَن 
نقابـة  يف  املهنيـة  الكفـاءة 
الدكتـور  العراقيـني  الصحفيـني 
هادي حسـن عليوي، عـن نجاح 
ملحافظات  الصحفيـني  اختبارات 
كركـوك ونينـوى وصـالح الديـن 
بمشاركة ١٢٤ صحفية وصحفيا 
وجرت االختبارات باللغات العربية 

والكردية والرتكمانية.
وقال عليوي أن“اختبارات الكفاءة 
املهنية انطلقـت صباح الخميس، 
يف محافظـة كركـوك للصحفيني 
الصفـة  لتغيـري  املشـاركني 
محافظـات  لثـالث  واالنتسـاب 
كركـوك ونينـوى و صـالح الدين 
وبلـغ عـدد املشـاركني 124 بـني 
محـرر ومراسـل ومديـر تحريـر 

ومصور“.
وأضاف أن“ االلتزام كان عاليا من 
قبل املشاركني و استخدمت اللجنة 
اللغـات  االختبـار  املرشفـة عـىل 
والرتكمانيـة  والكرديـة  العربيـة 
وهذا يأتـي لخصوصية محافظة 
كركـوك ولخصوصيـة صحفييها 
عـىل  واضحـا  االنسـجام  وكان 
املشـاركني“. الفتاً إىل أن ” الوقت 
بـني  كان  لالختبـار  املخصـص 
والسـاعتني  والنصـف  السـاعة 
ونأمـل التوفيق والنجـاح لجميع 

املشاركني“.
واشـاد عليوي بدور فـرع النقابة 
يف كركوك يف االسـتقبال والتنظيم 
مرجحـاً أن“ تكون نسـب النجاح 
يف االختبـار عالية وسـتعلن حال 

االنتهاء من تصحيحها .

بغداد / نينا:
 اصدرت هيئة اإلعالم واالتصاالت، تعليمات لوسـائل اإلعالم 

كافة بالتزامن مع انطالق التظاهرات .
وذكـرت الهيئة يف بيـان :“ ”اسـتناداً إىل الصالحيات املخولة 
لهيئة اإلعالم واالتصاالت بموجب األمر (65) لسـنة 2004؛ 
وبالنظـر للظرف الخاص الذي يمـر به العراق، وانطالقاً من 
املسـؤولية الوطنيـة والواجب اإلنسـاني الـذي تضطلع به 
وسـائل اإلعالم يف دعم التعايش السلمي ونبذ الرصاعات بني 
أبناء البلد، واعتزازاً بالتنوع املجتمعي، وحفاظاً عىل السـلم 
األهيل، وتأكيدا لتوجيهات رئيـس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي بأحقية التظاهرات السلمية التي كفلها الدستور، 
ودعوته وسائل اإلعالم وصفحات مواقع التواصل االجتماعي 
بتجنـب تـداول األخبار الكاذبـة التي تهـدف إىل خلق أجواء 
مقلقـة تغذي إثارة الفوىض وتيسء للبلد، ندعو املؤسسـات 

اإلعالمية كافة إىل االلتزام بما يأتي:

1 - مراعاة الدقة واملصداقية يف تغطياتها اإلعالمية من خالل 
تقديم وصـف متوازن لألحـداث، ونقل املعلومـات بطريقة 
مهنية خالية من اإلضافات أو اإلشـارات التي قد تؤثر سـلباً 
عىل الحقائق، وتتحمل الوسيلة اإلعالمية املسؤولية املعنوية 

والقانونية يف حال عرض معلومات مضللة أو كاذبة.
 2 - الحفاظ عىل السـلم األهيل من خـالل تجنب االتهامات 
الجمعية، وااللتزام باملوضوعية والتـوازن واملهنية الكاملة، 
وإبـداء غاية الحـرص عىل تمثيل وجهـات النظر املتعددة يف 
األحـداث التي تجـري تغطيتها، وتجنب اسـتخدام أسـلوب 
االسـتهزاء يف توجيـه املعلومات الـواردة بطريقـة ال تخدم 
الحقيقة أو تمثل انتقاصاً من أشخاص أو جهات معينة؛ مما 
قد يؤدي إىل إشـعال فتنة مجتمعية، أو التسـبب باستهداف 

مؤسسات الدولة أو األفراد أو الكيانات املختلفة.
تتحمـل  اإلعالميـة  املؤسسـات  أن  بالحسـبان  األخـذ   -  3
مسـؤولية الضيـوف الذين تجـري اسـتضافتهم يف الربامج 

املختلفة، من خالل عدم فسـح املجال لهم بالسب أو القذف 
أو االساءة أو اتهام اآلخرين دون دليل.

واشنطن /ا.ف.ب:
أعـاد إطالق رساح املّتهم الـذي عالج الربنامج 
اإلذاعـي ”سـرييال“ قضيتـه، إحيـاء الجـدل 
حول ”هوس“ األمريكيني بربامج البودكاسـت 
التـي تتنـاول أخبـار  (املدونـات الصوتيـة)، 
الجرائـم، وتأثريها امللموس عىل نظام القضاء 
الجنائـي. ولقـي إطـالق رساح عدنان السـيد 
من إحدى محاكم بالتيمور، بعد 22 سـنة من 
إصـدار حكـم يف حقه بالسـجن املؤبـد بتهمة 
قتـل حبيبتـه السـابقة، وهـو مـا كان ينفي 
اقرتافـه باسـتمرار، ترحيبـاً وهتافـات مـن 
حشـد من مؤيديه. ومن بـني هؤالء الصحفية 
سـارة كونيغ، التـي أصبحـت معروفة ملاليني 
بودكاسـت  2014 بفضـل  املسـتمعني سـنة 
”سرييال“. وأثار التحقيق الذي أطلقته تزامناً 
مـع التحقيق الرسـمي الجاري شـكوكاً لدى 
كثريين يف شـأن مجرى سري القضية، من دون 
أن تعطي الصحفية حكماً واضحاً عّما إذا كان 
عدنان السّيد مذنباً أم بريئاً. وتعترب الباحثة يف 
مجال التواصل لدى جامعة أالباما يف الشـمال 
األمريكي، لينديس شـرييل، التي كتبت مقاالت 
عدة عن هـذه القضية أّن برنامج ”سـرييال“ 
الذي جـرى تنزيله ماليني املرات ”حّقق نجاحاً 

كبرياً عىل مستوى الثقافة الشعبية“.
وتالحـظ يف ترصيـح لوكالة فرانـس برس أّن 
”النـاس يبدون منذ الِقـَدم اهتماماً بمواضيع 

الجرائـم، وكانـوا يحـرضون خـالل العصور 
الوسـطى تنفيـذ عمليـات إعـدام“. ولكن مع 
”سـرييال“ أصبـح ”مـا كان ُينظـر إليـه عىل 
أّنـه متعة يشـوبها شـعور بالذنـب ونوع من 
التلصص أمراً عادياً“. ويف أعقاب ”سـرييال“، 
حّققـت املدونـات الصوتيـة التي تتطـرق إىل 
”جرائـم حقيقيـة“ ازدهـاراً كبـرياً، فكانـت 
تتنـاول مثـًال قضايا جرائم لم ُتحـّل، وأخطاء 
عـىل املسـتوى القضائـي، وحـوادث اختفـاء 
أشـخاص بصـورة غامضـة. ويف حني أحصت 
شـرييل ما ال يقـل عن خمسـة آالف مسـألة 
مماثلـة جـرى التطـرق إليهـا، تؤكـد أّن هذه 
املواضيـع تختلـف بطبيعتهـا ونوعها.تشـري 
الباحثة إىل أّن معظم برامج البودكاست كانت 
من إعـداد هواة شـغوفني بهذا العمـل، ال من 
قبل محرتفـني. تقول إن معظم هـذه الربامج 
”لم تتضّمن معلومات أكثـر من تلك املوجودة 
عـرب صفحات ويكيبيديـا“، أّمـا الربامج التي 
كان ينتجها صحفيون محرتفون أو أشخاص 
متضلعون من القانون أو محققون مختصون 
فقد أحدثت تأثرياً فعليـًا“. ومن أفضل األمثلة 
عىل ذلك، بحسب قولها، املوسم الثاني من ”إن 
ذا دارك“، وهو برنامج من إنتاج إذاعة ”إيه بي 
إم“ الرسـمية أثار قضيـة ”كورتيس فالورز“ 
يف والية ميسيسـيبي، والتـي حوكم فيها رجل 
أسـود 6 مرّات لقتله 4 أشـخاص، وهي تهمة 

كان يؤكد باستمرار أّنه بريء منها.
وسـاعد التحقيـق الصحفـي، الـذي أُطلـق يف 
البودكاست، وأشـار إىل أخطاء ارتكبها املدعي 
العام املسـؤول عن القضية، وكالء الدفاع عن 
الرجل األسـود عـىل اللجـوء للمحكمـة العليا 
األمريكية، وسـاهم يف إطالق رساحـه، بعد أن 

أمىض أكثر من 20 عاماً يف السجن.
إّال أّن تأثري بودكاسـت ”سـرييال“ عىل قضية 
عدنـان السـيد لم يكن مبـارشاً إىل هـذا الحد، 
ألّن املّدعني العامني أعـادوا فتح قضيته عقب 
طلب ُرفـع لتخفيف عقوبته، مـع احتفاظهم 
باحتمـال إعـادة محاكمتـه. لكـن يف الواليات 
املتحـدة، ُيعتـرب املدعـون العامون مسـؤولني 

منتخبني يتأثرون بالرأي العام.
ويف بعـض األحيـان، يمكـن لبودكاسـت أعّده 
هـواة أن يفـيض إىل تداعيـات ملموسـة. عىل 
سبيل املثال بودكاست ”تروث أند دجاستس“، 
الذي يحّض املستمعني عىل تزويده بمعلوماٍت 
عن الجرائم، سّهل سنة 2018 إطالق رساح إد 
أتيس الذي ُسـجن 20 عاماً بتهمة قتل جارته، 
وهو ما كان ينفيه باسـتمرار. تعترب األستاذة 
يف علم الجريمة يف جامعة ساوث فلوريدا داون 
سيسـيل أّن هذا املنحى ”التشـاركي“ هو أحد 
أسباب نجاح هذه املدونات الصوتية، إىل جانب 

سالستها وتطرّقها إىل تفاصيل شخصية.
وتضيف: ”يمكن للنـاس أن يصبحوا ُمتحرين 

تحقيـق،  عمليـات  يمّولـوا  وأن  إلكرتونيـني، 
وينضمـوا إىل مجموعات عـرب مواقع التواصل 
ملناقشـة هذه القضايا“، لكّن ”ذلك قد يتسبب 
أيضاً بمشاكل عدة، كاعتبار بعض األشخاص 
مشـتبهاً بهم عـن طريق الخطـأ، والتدخل يف 
التحقيـق الرسـمي الجـاري“. وإذا ُنِظـر إىل 
املوضوع من زاوية أوسـع، فعىل الرغم من أّن 
هذه الربامج تحمل طابعـًا تثقيفياً و“تنّبه إىل 
احتمال وجود ظلم“، فإنها ”تميل إىل تشـويه 
آراء النـاس يف شـأن الجرائم، وتحمل رسـائل 
خاطئة عن الجرائم األكثر شـيوعاً ومرتكبيها 
وضحاياها“، بحسـب سيسيل. وبغض النظر 
عـن التقـدم املُحـرز يف اآلونـة األخـرية، إال أن 
عدداً كبرياً من البودكاسـت يعيـد فتح قضايا 
مرتبطة بقتل أو اختفاء نسـاء بيض، غالباً ما 
يكّن شـابات، وأحياناً ملكات جمال سابقات، 
كما الحال مع برنامج ”أب أند فانيشـد“. وقد 
يكـون لهذه الربامـج أيضاً ”تأثري سـلبي عىل 
الضحايا، وخصوصاً عندما يرفضن التطرق إىل 
قصصهّن علناً“، عىل ما تؤكد سيسيل. وأكدت 
عائلـة هـاي مـني يل، صديقـة عدنان السـيد 
السـابقة التـي ُقتلت عـام 1999، باسـتمرار 
عـدم قدرتها عىل طّي صفحة القضية. وأظهر 
شـقيق الضحيـة يف املحكمة أمله إلعـادة إثارة 
القضية، قائالً ”بالنسبة إيل، هذه ليست مدونة 

صوتية بل كابوس يقتلنا“.
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بقلم/ أد.محمد سيد عيل عبدالعال:
    تعـدَّدِت الـرُّؤى بعد ثـورة يناير حول أّي 
املشـاريع أوىل بالتَّقديـم؛ فبعُضهـم  قـّدم 
الحلول االقتصادّية، وقـّدم غريهم الّتعليم 
والصحـة، وصـادر رأيهم آخـرون فوجدوا 
اإلسالم هو الحل الوحيد، وظللُت من يومها 
حّتى اآلن أرى أّننا أحوج إىل مرشوع أخالقّي 
يضمـن لنا جميًعا الّتعايش بقيم إنسـانّية 
تعـّزز الفضائل والقيم والّتسـامح واإلخاء 
واإليثـار والحـّب، وأّن هذا املـرشوع يمكن 
أن يتعّهده علماء الدِّين واالجتماع والّرتبّية 
والفلسـفة وِعلـم الّنفس والقانون؛ يسـّن 
قوانـني تحمي لكّل فـرد كرامتـه وحرّيته 
وحقوقه يف الّتعايش اآلمِن يف مجتمع ينعم 
باالحرتام املتبادل، وتقديم الكفاءات التزاما 
بمبـادئ العدالة املطلقـة، وحماية حقوق 
الجميع دون تمييز أو مساس بآدمّية الفرِد 

ومشاعرِه.
ومازلُت مؤمًنا بـأن هذا املرشوع األخالقّي 
ممكن وحتمّي حتَّى نربِّي أجياًال قادرًة عىل 
ا زاد إيماني به  ، وممَّ الحياة الكريمِة بحـقٍّ
مـا وجدته من الوصايـا الَعرش التي جاءت 
يف ُصحـف مـوىس التـي َكلَّمـه اللـه بها يف 
سـيناَء الحبيبـة، وباركهـا املسـيُح(عليه 
ـالم)، ونجـد أمثالها يف القـرآن الكريم  السَّ
مبثوَثـًة يف مواضع متفرَِّقٍة، وكذا يف خطبة 
الوداِع للنَّبّي الكريم(صىل الله عليه وسلم) 
يـوم عرفـة، وتجتمـُع كلُّهـا يف الّنهي عن 
ك، والكراهيِة، والزِّنا، والقتل،  الُكفر والـرشِّ
قـة، وعقـوق الوالديـن، وأكل أموال  والرسَّ
الناس بالباطل، وشـهادة الزُّور، وتطفيِف 

الكيل، وخيانِة العهِد.
فـت أنَّ  بعـض األمـم التـي لـم تلنزم  والالَّ
الدِّيـن اإلبراهيمـّي سـلّمت بهـذه الوصايا 
العـرش ووجدتها طريًقا للخالص وسـبيًال 
مأهوًال للتعايِش، والّتقّدم، وإعمار األرِض، 

البـِرش،  بـني  املفقـوِد  ـالم  السَّ وتحقيـق 
عادة املأمولة. والسَّ

وبعيـًدا عن هذا اإلطار املحدَّد بحدوِد الفكِر 
ق  الخالِص، واأللفاظ  الباردة الدقيقِة، تتَدفَّ
ات ورؤياُه يف  ـحَّ رؤية شـاعرنا محمـد الشَّ
قصيـدٍة طويلـٍة بعنـواٍن مـراوٍغ: ”أوراق 
قديمة من مذكراِت شاعٍر مقتوٍل“، يحتاُج 
مّنـا تفكيـُك هذا العنـوان إىل قـراءة الّنّص 
كامـًال لنعـرَف أّنه يصوغ ِشـعريًّا وصاياه 
الَعـرش، ولعـّل يف عتبـة تقسـيمِه أوراَقـه 
إىل عـٍرش ما يـيش من َطرٍَف خفـّي إىل هذه 
ـح لهذا الفهم عتبـُة البدء،  النُّبـوءة، ويرشِّ
“ ثماني مرَّاٍت  بالّنهي املتتابـِع:“َال َتأَمَنـنَّ
يف الورقـِة األوىل؛ وهـو نـوٌع مـن تنـاّص 
اعر  االمتصاِص، القائم عىل اسـتلهاِم  الشَّ
ثيمُة نصٍّ َمعروٍف، أو مغزى شـائٍع يرمي 
إليـه، ثـم يعيد صياغتـه  صياغـة جديدًة، 

بـه وامتصاصـِه، دون أن نجَد  نتيجـة ترشُّ
يف  نّصـِه حضـوًرا لفظيًّا، أو ذكـرًا رصيًحا 
للنَّـصّ املُمتّص؛ فتبدو عمليـُة االمتصاِص 
غري منضبطـٍة بضوابَط أو مَقنَّنة بقواننَي؛ 
حسـب    ، والتَّجـيلِّ الخفـاِء  بـنَي  فتمـور 
؛  من ثـّم نلمح  امتصـاِص الّشـاعِر لّنـصِّ
معالم مرشوع الّشّحات الّشعرّي ووصاياه 

العرش إىل اإلنسان املعارص:
َال َتأَمَننَّ كلَّ َمن يقوُل إنَّنا رفاق

َال َتأَمَننَّ .. َال َتأَمَننَّ 
وقبـل أن تُعوَد للرُّقاد فاْنُفـِض الثَّوَب الذى 

سيحتويَك نائًما ..
فقْد َيدسُّ َصاحٌب خناِجرَه

َال َتأَمَننَّ .. َال َتأَمَننَّ 
وقبل الولوِج إىل عالم هذه القصيدِة يمكُننا 
األوىل: ”برقيَّـة  القصيـدِة  أمـام  أن نقـَف 
بــ“  املعنـوِن  األّول  ِديـوان  يف  دورانّيـة“ 

ادر عن  الـدَّوران حول الرَّأس الفـارغ“ الصَّ
دار الحريَّة 1974م؛ إذ يبـدأُ قصيدَتُه األوىل 
ـُل اإلنسـاَن مسـؤوليََّة  بجملـِة رشٍط ُتحمِّ
اختيـارِه الوجوديِّ بـني أن يعيش ُحرًّا أو ال 

يعيَش:
إْن لْم تقدْر

أْن ترفَض شيًئا تكرُهُه..
فانزع رأسَك

وابحْث عن رأٍْس تحملُه
كْي َتحَيا ُحرًّا أبديًّا“.

ويختُمهـا باالختيـار الّثانـي الـذي ال يرى 
لإلنسان اختياًرا سواه:
ما أَسوَأَ أْن َنْحيا َقْتَىل!
َال َعنَي َتنُظُر ما َيْجرِي

ا تصنُع أَحداًثا“.  أَو َكفًّ
  ُتمثِّل هذُه القصيدُة ميثاَق القراءِة لتجربِة 
الّشـاعر محمد الّشحات املمتدَِّة عَرب نصِف 
ـعرّي تقريًبا؛ فتضعنا  قـرٍن من اإلبداِع الشِّ
أمـام اختيـاٍر وجـوديٍّ بني أن نكـوَن أو ال 
له،  نكـون، بني أن نقـرِّر مـا نريـُده ونتأمُّ
التـي  أفعالَـُه  أيدينـا  وتصنـُع  ونعيُشـه، 
اخرتناها بإرادتنا، أو أن نسـتبدل بوجوهنا 
ورؤوسـنا وأيدينـا غريهـا؛ فالُحريَّـة هي 
، وال َيشَء غريها، وتتمثَّـُل الُحريَّة يف  الَحـلُّ
أْن نسـتطيَع قـول: ال؛ أي أن نمتلـك حريَّة 
الرّفِض ملا نكرهُه، ولعلُّه اّدخر هذه الرّسالَة 
لعتبِة الختاِم  لتبقـى آخَر ما يبَقى يف ذهِن 

املتلّقي من خطاِبِه الّشعرّي املّتصِل.
ويف هـذا العالـم املفتقـر للقيم اإلنسـانّيِة 
الحّقـة، واألخـالِق الّنبيلِة، ننتظـُر الخيانة 
ديق، أو الحبيب  ديِق القريـِب  للصَّ مـن الصَّ
للحبيب، أو املواطن للوطن، وتتحوَّل دموعنا 

إىل مراسم موقوتة؛ فما بالنا بأعدائنا:
هل تعلُموَن أيَّ َيشء يجعُل القلوَب تحترض
ديِق…والَحبيِب للَحبيِب ديق للصَّ خيانُة الصَّ

والغريِب للوَطن

هل تعلُمون أّي خنجر
لوَع تْحرتق يغوُص يف القراِر يشطُر الضُّ

حـاب  والصِّ  … للرِّفـاِق  الرِّفـاق  خناِجـر 
حاب للصِّ

والغريِب للوََطن
هـل تعلمـوَن أيَّ دفٍء يمـُأل القلـوَب حني 

تبتِسم
لقاُء َمن ُتحبُّ …

هل تعلموَن أنَّهم …!
َراِحـٍل ويضحُكـوَن يف  يبكـوَن خلـَف كلِّ 

املَساء
ِحك… ما قيمُة الُبَكاء يف عاِم الضَّ

ما قيمًة الُبكاِء…
    ويضّفـر الّشـّحاُت تجربتـه بمـا ورد يف 
القـرآِن الكريـِم من غدِر إخوة يوسـف بِه، 
ومـا فعلتُه قريش بالّنبّي الكريِم، وما فعله 

يهوذا والخونة بعيىس عليه الّسـالم“:

 إنَّ الَّذين تآَمُروا يف قتِل ُيوُسَف
واملسيِح وأحَمَد

هم يف الحقيقِة قاتّيل 
لتبقى تجربُة اإلنسـان محفوفـًة بالخطر 
الذي ال يأمُن معه أقـرَب األصدقاء، وتبقى 
ـًة إىل الوصايا العرش،  حاجُة اإلنسـان ملحَّ
أو امليثـاِق األخالقّي الذي يكفُل له الّتعايَش 
ات  ـحَّ اآلمـَن بـني الّنـاِس؛ لـذا يعنون الشَّ
َقصيدًة له  يف 3نوفمرب2017م بـ“محاوالت 
ال أعرُف نهايتها“، ولعلَّها رصخٌة تسـتحقُّ 
ـعر فيما لم  َمن يسـمعها لتفلـَح ثورُة الشِّ

تفلُح فيه الثوراُت األخرى:
وحني نحُرض الوالئَم التي ُتقاُم فاحرتِْس

فـكلُّ َمـن تـراُه يلبـُس القنـاَع.. والرِّياَء.. 
والَكِذب

وخلَف كلِّ مقعٍد ُمؤامرَة
وأنـَت تمنـُح األمـاَن كاملِسـيِح يف َعشـائِه 

األَِخري
حني يجمُع الرِّفاُق حْولُه..

الَم والوَِصيََّة التي ع السَّ يوزِّ
تكوُن يف نهايِة املساِء ِمقَصلَة

فُيصلُب املسيُح فوَقها
لكـْن اليمـوُت كلُّ َمـن يُكـْن فـوَق صدرِه 

الرَّحيِب َثورٌة
لِيب.. ما ماَت ِعيَىس فوَق وجِهك الصَّ

ما ُصلِب
أو كاَن خيـَط الَعنكبوِت فـوَق غارَك األَمنِي 

ساترًا
بل كانِت الحقيَقُة التي

ليَب فلَْتِع.. تعانُق الصَّ
بأنَّ كلَّ َمن يكوُن ِمشَعال
لْن ينطفَئ.. لن ينطفَئ.

فاملجـُد والبقـاُء للنُّبـالِء الذيـن يشـعلون 
شموعهم وسـط الظلماِت؛ فيحميها اللُه، 
وتبقى رسـالتهم مضيئـة ال تنطفئ مهما 

واجهت من عواصف األهوال واألرشار.
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ماجد الحجامي
عانـق أصدقائـه مودعـاً ثم اتجـه نحو 
سـيارتي التي كانـت تنتظـره أمام أحد 
املقاهـي الصغرية يف قلـب املدينة، طلب 
مني أن أذهب به إىل منزل والدته العجوز 
بأرسع وقت ممكن ، دخل منزلها بعد أن 
أبلغني أنه يريدني يف رحلة أخرى ، خرج 
معهـا واضعاً ذراعها عىل كتفيه وذراعه 
اليمنى عىل ظهرها وهما يسريان ببطيء 
، أقعدها يف الخلف ثم اسـتدار ليجلس إىل 
جوارها وهو يقبل وجهها ويديها باكياً .  
اتجهنا إىل السوق الجنوبي وهي تتحدث 

إليه بحزن وألم قائلة :
-أخـرياً قـررت أن ترى أمـك التي تعيش 

وحيدة تنتظر قدومك منذ أعوام .
-أعذرينـي يا أمـي الحبيبة لقـد علمني 
فراقـك أن حضـن األم هو أكثـر األماكن 
دفئـاً وأمناً وحناناً يف الكـون ، لن أتخىل 

عنك بعد اآلن صدقيني .
-ولكـن إىل أين تأخذني يابنـي ، قلت لك 
أن صحتي ال تساعدني عىل الخروج من 

املنزل .
-اشـتقت إىل تلـك األيـام الجميلة عندما 
كنـت تصحبينني إىل السـوق وتشـرتين 
يل ما أشـاء ، آن يل اآلن أن اشـرتي لك ما 

تحبني  وأنت برفقتي .
-ال أريد من هذه الدنيا سوى أن تكون إىل 

جانبي يا عزيزي .
    كان طريـق البوابـة األمامية للسـوق 
وعـراً وضيقاً بسـبب أعمـال الصيانة ، 
نزل قرب البوابة الخلفية وطلب مني أن 
أقابله أمام املدخل الجنوبي ريثما أنتهي 
من زحمة السـري فيكون قد أشرتى  لها 
مايشـاء ، تركهـا جالسـة معـي لوقت 
قصري ، ثم عاد حامالً كيساً صغرياً مليئاً 
بالورود ، وضعه بني يديها وهي تشكره 

عىل هديته الجميلة ، لكنه قال لها :
-أفتحي الكيس جيداً وانظري ماذا يوجد 

تحت األزهار،
-اوه يـا حبيب أمك، مـا هذا؟ حلوى ذيل 

القندس ! أال زلت تتذكر ذلك.
رمى برأسه عىل حجرها قائالً : لقد قلت 
لك أن البعد عنـك أعاد يل جميع ذكرياتنا 
الجميلة . نزال معاً وهي تكاد تطري فرحاً 
وسعادة بعودة ولدها الوحيد . بعد ساعة 
مـن العمل اتجهـت إىل  محطـة القطار 

لجلـب أحـد الزبائـن من هنـاك ، لكنني 
فوجئت بعدد من سيارات الرشطة وهي 
تالحقنـي  بأصواتها الصاخبـة، طوقوا 
سيارتي من جميع الجهات ثم أوقفوني 
جانباً وأنا قلق ومندهش من ذلك املنظر 
املرعـب ، جاء أحدهـم إيل مرسعاً وبيده 
صـورة كبـرية ، وضعهـا أمـام وجهـي 

قائالً:
-هـذا الرجـل كان معك برفقـة أمه قبل 
ساعة أو ساعتني، اىل اين مضيت بهما؟

-إىل السـوق الجنوبي ثم عـدُت بهما إىل 
املنزل.

-هل نزل بمفرده أم مع والدته؟
- بـل ترك والدته معي لدقائق ثم قابلناه 

يف البوابة األخرى.
 وضـع يديه عىل رأسـه ثم صـاح  بأعىل 

صوته قائالً: اللعنة.
 أكملـت طريقي  بعـد أن انرصفوا عني 
مرسعـني  وأنا أجهـل كل ما يدور يف تلك 
الرحلة الغريبة، دفعني الفضول أن أعود 
إىل ذلك السـوق  وجدت سيارات الرشطة 
تغلـق جميـع مداخل ومخارج السـوق، 
وقع نظري عىل صديقـي ( فرهاد) أحد 
رجال األمن يف السـوق  اقتحمت صفوف 
الناس التي تتفـرج عن ُبعد متجهاً إليه،   

فأجاب ضاحكاً:
- لقـد قام خمسـة أفراد بالسـطو عىل 
مـرصف السـوق كانـوا مختبئـني بـني 
الزبائـن ، عندمـا وصل كبريهـم مقنعاً 
أخرجوا أسـلحتهم اسـتولوا عىل األموال 

ثم الذوا بعد ذلك بالفرار.
-هل عرفوا الرساق ؟

-سـمعت ضابـط الرشطـة يتحـدث إىل 
عنارصه بغضب قائالً:

-ألم يكن مراَقباً ! فكيف استطاع اإلفالت 
من أعينكم  هذه املرة أيضاً ؟

 أجابـه أحدهـم وهـو مطأطـأ رأسـه 
خجالً:

-عـذراً سـيدي ، عندمـا رأينـاه برفقـة 
أمـه العجوز املقعـدة ظننا أنـه ال يفكر 

بالسطو هذا اليوم.
- يا لكم من سـذج ومغفلـني ، إن  رجل 
األمـن الحقيقـي هو مـن يتوقع حدوث 
الـرش يف كل زمان ومـكان، لن أغفر لكم 
هـذا الخطـأ الفـادح حتى أراهـم خلف 

قضبان العدالة .
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لقد تنبـه  الروائي ( عـيل بدر)  إىل  
خطـورة العنـوان يف البنـاء الفني 
لروايتـه  ( الكافرة)، فـراح يتأنق 
يف صياغتـه، واختيـاره اسـتجابة 
للمتلقـي الواعـي واملثقـف ، حتى 
أنه اسـتهلك يف صياغته، واختياره 
ضعـف الوقت الـذي اسـتهلكه يف 
كتابة روايته وذلك ألن عملية اختيار 
العنـوان  ليـس بالعمـل اليسـري، 
تلـك التي يكتشـف فيهـا الروائي 
عنوانـا لروايتـه، ألنـه يف الحقيقة 
يكتشـف عامله الروائي، وعىل نحو 
عـام أن العنوانـات الروائية  غالبا 
مـا تلخص فكـرة العمـل الروائي  
نفسـه، أن العنـوان يأتـي أما عىل 
عبـارة لغوية (الكافرة)، أو رقما ( 
20 تموز)، وربما يأتيان معا، والبد 
لنا من اإلشارة إىل أن كتاب الرواية  
اختيـار  يف  طريقـني  يسـلكون 
عنوانات رواياتهم هما: االستعانة 
بعنـوان  فرعـي يف الرواية لجعلها 
العنـوان الرئيـس، وأمـا أن تكون 
احـدث أكثـر تطـورا مـن الجانب 
الفني، أو أشهرها، أو أكثرها ذيوعا، 
أو أن عنوانها يتسم بعنرص جمايل 
أو داليل يؤهلـه  ألن يكـون عنوانا 
للروايـة  برمتهـا، والطريق الثاني 
انرصافهم إىل عنوان آخر ينتزعونه 
من السـياق العام ما فعله الروائي 
(عيل بـدر)  عنـد اختيـاره عنوان 
(الكافرة)  التي تميزت بازدواجية  
الكافـرة  تـروي  إذ   الشـخصية، 
قصة فاطمة التي تعيش يف مدينة 
نائيـة  سـيطر عليها املتشـددون 
وعائلتها  واجربوهـا  اإلسـالميون 
عـىل خدمتهم قتل والدها يف عملية 
مـن  تزوجـت  بعدهـا  انتحاريـة، 
شـاب عاطل عن العمل يبحث عن 
مجده الضائـع يف عملية انتحارية 
لينعـم بوعـد الحوريـات ويلبـس 

ثـوب البطـل  بعدمـا كان الفشـل 
حليفـه يف الحيـاة بعد موتـه قرر 
اإلسالميون تزويجها إىل عنرص من 
جماعتهم املسـلحة لكن هذه املرة 
لـم تمتثل ألوامرهم وقررت اللجوء 
إىل أوربا ، وكان الزمن-زمنها- هو 
زمن سـقوط أمـل العراقيني، أمل 
اإلنسـانية يف حيـاة حـرة كريمة، 
فقد كانـت اإليقاعات راقصة لذلك 
الزمن العراقي الذي عشناه حروبا 
، ومؤامـرات كان زمنا راقصا مثل 
ذلـك الرجـل املذبـوح كمـا ورد يف 
الشعر، وقد يرقص املذبوح من الم 
الذبح ، بقي عنـوان (الكافرة)، قد 
يرتبط بشـخصية (فاطمة)  التي 
تعمـل صباحا مع رشكـة تنظيف  
أو ال يرتبـط تماما مثل شـخصية 
(صويف) الفتاة األوربية التي تذهب 
إىل البـار لتعود كل ليلة مع شـاب 
وسـيم لتنتقـم مـن زوجهـا الذي 
اخربهـا أن سـبب قيامـه بعملية 
انتحارية هو حصوله عىل سـبعني 
حورية يف الجنة ، فتقرر مضاجعة 
سـبعني شابا يف أوربا إىل أن تقع يف 
قصة حب معقدة ، وال يختلف اثنان 
عـىل أهميـة الشـخصية بوصفها 
العنـرص الـرسدي األكثـر أهميـة 
يف العمـل الروائـي  بـكل أشـكاله 
القـص  يف  والسـيما  وأنماطـه،   ،

السـيكولوجي الذي تستقطب فيه 
واالهتمـام  األضـواء،  الشـخصية 
كله عىل حساب العنارص الرسدية 
األخرى  ذلك الن العمل الروائي هو 
عبـارة عن األعمـال التي تقوم بها 
تلـك الشـخصية، وان النص  الذي 
يصـور األحـداث مـن دون فاعلها 
هو اقـرب إىل كينونة الخرب منه إىل 
كينونـة الروايـة، وعـىل الرغم من 
أيمـان اغلـب النقـاد بمكانـة هذا 
العنـرص يف البناء الرسدي، إال أنهم 
اختلفـوا حـول ماهيتـه وطريقة 
النظـر إليـه، وأهميته، أمـا النقاد 
والروائيـون الواقعيون فقـد أولوا  
هذا العنرص الرسدي اهتماما بالغا 
الفتـا للنظر ، إىل حـد اعتقدوا معه 
أن وظيفة عنارص الرسد كلها هي 
إضاءة هذا العنرص ، والكشف عنه 
يف العمل الرسدي ، استطاع الروائي 
الكبـري (عيل بدر)  تسـليط الضوء 
عىل ابرز شـخصية من شخصياته 
الرئيسـة يف رواية (الكافرة)، وهي 
شـخصية فاطمـة / صـويف  التي 
تبحث عن ذاتها، وتسـري يف الرواية 
كلهـا ، أراد  الروائـي مـن روايتـه 
أن تكـون مرآة للمجتمـع العراقي 
املتطـور، واملتحـرض، ورفع قيمة 
(فاطمـة)  الروائيـة  شـخصيته 
العفيفة التي انحرفت بسـبب ردة 

فعلهـا  تجـاه زوجها الذي شـارك 
يف عملية انتحاريـة ظاملة، وتركها 
فريسـة لبعض املجرمني، والقتلة 
واللصـوص  التـي هي - بحسـب 
تصوره- نسـخة طبـق األصل، أو 
شـبيهة باملرأة العراقيـة املوجودة 
يف الواقع، جعل شخصيته الروائية 
تختزل مميزات الطبقة االجتماعية 
، كمـا صـار اختفـاء الشـخصية 
الروائيـة يف العمـل الروائـي نظريا 
الختفـاء دور الفـرد يف املجتمـع : 
اجلبـوا هـذه الزانيـة الكافرة من 
السـجن !هكذا كان الصوت خشنا 
قاسـيا مركزا عىل كلمتـني اثنتني 
زانيـة، وكافـرة لقـد رنتـا يف أذني 
طويـال كنت اعـرف معنـى كلمة 
زانيـة جزئيـا معنـى مضببا ليس 
ولكـن  بالضبـط  ليـس  حقيقيـا 
يشء قريـب من املعنـى أما معنى 
كلمـة كافـرة فكنت اجهلهـا كليا 
مع وقع الكلمة موسـيقيا يف أذني 
فقد أحببتها كافرة، إن شـخصية  
محـور  بمنزلـة  هـي  الكافـرة 
تتجسـد املعاني فيه واألفكار التي 
تحيـا باألشـخاص أو تحيـا بهـا 
األشخاص وسـط مجموعة القيم 
اإلنسـانية التي يظهر فيها الوعي 
الفردي متفاعال مـع الوعي العام 
يف مظهـر مـن مظاهـر التفاعـل 
بحسـب ما يهدف إليـه الروائي يف 
اإلنسـانية،  للقيم،واملعايري  نظرته 
والشـخصيات أيضا تجسـد القيم 
عىل اختـالف أنواعهـا يف املجتمع، 
وتدل عليهـا، وتعمل عـىل تفهمنا 
الفنـي،  اإلبـداع  إطـار  يف  لهـا 
وحديثنـا عـن شـخصية  فاطمة 
/ صـويف يف العمـل الروائـي يجرنا 
إىل الحديـث عـن ثالثـة نشـاطات 
يف التحليـل األدبي، النشـاط األول 
هو أن نحـاول أن نفهم طبيعتها ، 
ونفسـيتها، وخفاياها الشخصية 
يف العمل الروائي، والنشـاط الثاني 
أن نحـاول فهـم األسـاليب الفنية 
الروائـي، والطـرق  التـي يتبعهـا 
التي يسـلكها لعرض الشـخصية 
العمـل  يف  وتصويرهـا  وخلقهـا، 
الروائي إلقنـاع القارئ بحقيقتها، 

والنشـاط الثالث هـو أننا بوصفنا 
قـراء مهتمـون بمدى صـدق هذه 
الشـخصية وبمـدى أيماننـا بـان 
الروائـي قـدم شـخصية يمكن أن 
نقتنـع بهـا، ونصـدق بوجودهـا، 
والنشـاط األخري يعني بالرضورة 
الحكـم عـىل الشـخصية الروائية 
من خالل العمل، كوحدة متكاملة، 
وكيفية نجـاح الروائي أو إخفاقه  
يف تصويـر شـخوصها ضمن إطار 
العمـل الروائـي: بقيت إىل املسـاء 
لـم اعد إىل املنزل بقيـت أفكر بهذه 
الكافرة كنت أريد أن أكون الكافرة 
ال ليشء إال ملواسـاتها أكون مثلها 
ألخفـف عنها وحني عدت إىل املنزل 
لـم  أعبا لغضب أمي التي رصخت 
بـي أيـن كنـت؟ - هنـاك قلتهـا 
بهـدوء ال أباليـه - أيـن هناك لقد 
بحثت عنك يف كل مكان ولم أجدك 
شـعرت باليـأس أيـن كنـت ؟ إن 
النص الذي يـأرس الروائي    (عيل 
بـدر) ، ويدفعـه لخلقه،ورميه إىل 
ذائقة املتلقـي هو النص املتماوج 
عىل حدة اللغة، وقسـوة الصورة، 
النفـس  تشـظيات  يف  واإليغـال 
اإلنسـانية، هـذه الركائـز الثالث 
هـي مـا يسـتطيع الوقـوف عىل 
أثافيها ليخرج باعتقاد أن الروائي  
يحتفـظ بخزين وفري مـن القدرة 
عـىل الـرسد، واقتنـاص املوضوع 
بيـرس، وعـرض النص بمـا قد ال 
يريـح املتلقـي، ويـرتك يف نفـس 
القارئ فسحة لالبتهاج، نص عيل 
هو نص الشـفرة التي ال ترتك أملا 
بل تصنـع جرحا يحتـاج القارئ 
لوقـت غـري قصـري كـي يشـفى 
مـن رصاخـه، أن  هـذه الروايـة 
تعطينـا دالالت نقدية سـيميائية  
تـدل عـىل مضامـني كثـرية، نجد 
الروائـي  يريـده  الـذي  النـص  
محمـوال بالدالالت،البـد أن يأتـي 
مسـتال مـن تفاصيل سـلوكيات 
إحضارهـا  ارتـأى   اجتماعيـة 
مـن أزمنـة مختلفـة يف العالئـق، 
التشـابكات،فهو  يف  ومتفاوتـة 
الواقعية  يسـتعني بالشـخصيات 
واالجتماعية ، ويتكئ عىل شخوص 
الحارض معطيا إياها دور الباحث 
املتفاعـل الذي سـيخرج بحصيلة 
تتكرس مدلوالت تسـهم يف فائدة 
البرشيـة يف التعامـل، والحكـم ، 
انـه يمنـح املتلقي أبوابـا متعددة 
مواربة للقـراءة، والتأويل اعتمادا 
عىل كـون النص كرة كريسـتالية 
تبث الدالالت التي تستنهض رؤى 
املتلقـي فتثري فيه مهمـة البحث 
عن الشفرات فهو يستعني ،بالنقد 
الشـخصية  إىل  لينظـر  املعـارص 
بوصفهـا كائنـا مصنوعـا باللغة 
مـن صنع خيـال املؤلف ، ال وجود 

واقعي له خارج النص األدبي .
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يف تونس انتهى امللحن واملوسـيقي االكاديمي الدكتور محمد حسـني 
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أنا)  حيث وضع له املوسـيقى  واداه  غنائيا  وقام بالتوزيع املوسيقي 
واالرشاف العـام الفنان الكبري. عبـد الكريم بنيان. والجدير بالذكر ان 
هذه االغنية اداها الفنـان الراحل  ناظم الغزايل لكنها لم تأخذ الصدى 
الجيـد يف حينه، لذلك وضع الفنان كمرمقدمة موسـيقية  جديدة من 
تأليفـه عىل مقـام الهمايـون. وقد سـجل موسـيقاها وعمل املكس 
النهائي واملاسرت نك  يف مدينة سوسة التونسية يف استوديو الفنان عبد 
الكريـم بنيان.  وسـتبث االغنية قريبا من القنـوات االذاعية يف العراق  

واالردن .كما ستصور قريباً ألحدى القنوات التلفزيونية العراقية.

@äái@Ô‹«@ÔˆaÎã‹€@HÒãœbÿ€aI@ÚÌaÎä@¿@ÚÓflb‘n„¸a@¿Ïñ@ÚÓóÉí

@…õÌNNNã‡◊@µèy@á‡´
b„a@ŸmÜä@ÚÓ‰À˛@ÒáÌáu@Û‘ÓéÏfl

No: 7806   Sun    2     Oct    2022العدد:   7806    االحد    2    تشرين االول    2022



تفتقـر العديد من العالقات الزوجية 
الحـل،  ليـس  فالطـالق  للسـعادة، 
الطالق قرار صعب له تبعات أصعب، 
ويجب أن تسـبقه خطـوات ملحاولة 
حل مشـاكل الـزواج والتخلص من 

التعاسة.
لذلك يجب التعرف عىل أهم الخطوات 
التـي تسـاعدكم عـىل التخلص من 

التعاسة وإنقاذ زواجكم:
الخطـوة األوىل: مناقشـة املشـاكل 

بهدوء
تجاهـل املشـاكل ليـس حـًال، بـل 
املشـاكل  تجاهـل  فـإن  العكـس؛ 
يؤدي إىل سـوء التفاهم وسوء الظن 
وبالتايل تفاقم املشـاكل واسـتحالة 
السـيطرة عليهـا، لـذا التواصل مع 
الزوج والطلب منه مناقشة مشاكل 
زواجكمـا، واحرص عـىل أن تتحىل 
بالهدوء والحكمـة والنزاهة يف أثناء 

مناقشة املشاكل.
بعـد  إال  املناقشـة  عـن  تتوقـف  ال 
الوصول ألسـباب املشـاكل والعثور 
عـن حلـول جذرية، حتى لـو تطلب 

األمر عدة جلسات .
عندمـا تشـعر أن النقـاش بينكمـا 
يحتدم، وأن نربة الحديث تتجه نحو 
الشـجار، اطلب من زوجـك التوقف 

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

الخطوة الثانية: ناقشـا املشـاكل يف 
مكان خارج املنزل

قـد ال تتمكنـا مـن السـيطرة عـىل 
انفعاالتكما، وهو ما يؤدي إىل فشـل 
املناقشـات وبالتـايل فشـل معرفـة 
أسـباب املشاكل وفشـل العثور عىل 

حلـول لهـا، ويف هذه الحالـة يمكن 
اللجوء إىل حيلـة ذكية تجربكما عىل 
السيطرة عىل انفعاالتكما والحفاظ 
عىل الهدوء، وهي الخروج من املنزل 

والذهـاب إىل مـكان عـام ملناقشـة 
مشاكل زواجكما.

فالجلوس يف مكان عام سـيجربكما 
عىل احـرتام من حولكمـا والحفاظ 
عىل املظهر االجتماعي لكما، وبالتايل 
لن تنفعـال أو يعلـو صوتكما، ومن 
ثـم تتمكنان من مناقشـة مشـاكل 

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

طرف ثالث
إذا لم تتمكنا من مناقشـة مشـاكل 
عـام،  مـكان  يف  بهـدوء  زواجكمـا 
فهـذا يعني أن الوضـع خارج نطاق 
السـيطرة، وهو مـا يتطلـب تدخل 
طـرف ثالـث يسـاعدكما عـىل حل 
مشـاكل زواجكمـا، ويكـون حكماً 
عدالً وصوتاً محايداً وحكيماً يحافظ 

عىل هدوء الجلسة.
يتـم  أن  يجـب  الثالـث  الطـرف  و 
اختيـاره بعناية حتـى ال يزيد األمر 
سـوءاً، فيجـب أن يكـون شـخص 
موثـوق بـه ومعروف عنـه الحكمة 
أن  واألفضـل  والنزاهـة،  والنضـج 
تتوجهـا ملستشـار عالقـات زوجية 
حتـى تحصال عـىل نصائـح علمية 
سليمة تساعدكما عىل التخلص من 

التعاسة، وإنقاذ زواجكما.

ضعف الذاكرة احد من املشـاكل 

منهـا  يعانـي  التـي  الشـائعة 

الكثرييـن ، وهـي عـدم القـدرة 

عـىل الرتكيز ، والتي قد تتسـبب 

يف العديـد مـن املتاعب سـواء يف 

العمـل أو الدراسـة أو يف الحياة 

االجتماعيـة ، إذا كنت تعاني من 

مشـكلة ضعـف الذاكـرة وعدم 

القـدرة عـىل الرتكيز ، سـنقدم 

لكـم يف هـذا املقـال الحـل عـن 

طريق اسـتخدام هذه األعشـاب 

الطبيعية .

-تقويـة الذاكـرة بٌعشـبة إكليل 

الجبل ( الروز ماري) :

ُعشـبة الـروز مـاري معروفـة 

التذكـر، وتسـتخدم يف  بعشـبة 

العالج العطري بالروائح لتحسني 

والوضـوح  والرتكيـز  الذاكـرة 

الذهنـي ، تحتوي ُعشـبة إكليل 

 cineole-18 الجبل عىل مركـب

وهو عبـارة عن مركب كيميائي 

الرتكيـز  زيـادة  عـن  مسـؤول 

ويصبـح  الذاكـرة،  وتحسـني 

أكثر تركيـزاً عند إنتـاج الزيوت 

األساسـية وقـد أظهـرت رائحة 

ُعشـبة إكليل الجبل تساعد عىل 

تحسـني القدرة العقلية بسـبب 

والزيـوت   cionole-18 مركـب 

األساسية .

-تقوية الذاكرة بُعشبة املته :

ُيمكن اسـتخدام ُعشـبة املته يف 

تحفيـز املـخ ، وزيـادة الرتكيـز 

أثبتـت  االكتئـاب،  وتخفيـف 

ُعشـبة  شـاي  أن  الدراسـات 

املته يسـاعد عىل زيـادة الرتميز 

وتقوية الذاكرة ، تحتوي ُعشـبة 

املتـه عـىل مركـب ريزيربـني و 

لها القدرة عىل تحسـني الذاكرة 

قصرية املدى .

-تقوية الذاكرة بُعشـبة سـانت 

جون :

ُتسـتخدم ُعشـبة سـانت جون 

لالكتئـاب  تكميـيل  كعـالج 

الخفيف إىل املتوسط ، وقد أثبتت 

الدراسـات قدرة ُعشـبة سـانت 

جـون عـىل تعزيـز االسـرتخاء 

والتوتـر  الصـداع  وتخفيـف 

والضغـط العصبي ، وهذا بدوره 

يسـاعدك عىل زيادة القدرة عىل 

الرتكيز .

بالبقدونـس  الذاكـرة  -تقويـة 

والزعرت :

مثـل  األعشـاب  إضافـة  إن 

البقدونـس والزعـرت إىل النظـام 

الغذائـي قد يسـاعد عـىل تعزيز 

القـدرة العقليـة، وهـذا بسـبب 

محتواهم العايل من الفالفونويد 

 apigenin وتم إثبات أن مركب ،

الذي يوجد يف البقدونس والزعرت 

يعمل عىل تعزيز الخاليا العصبية 

ويخلـق روابط قويـة بني خاليا 

املخ .

-تقوية الذاكرة بالنعناع :

النعنـاع معـروف بأنـه مفيد يف 

تنشـيط الذاكـرة واالسـرتخاء ، 

وُيمكـن تناوله يف صورة شـاي 

مـع تحليتـه بعسـل النحـل أو 

السـكر أو إضافتـه إىل األطعمة 

والسلطات .

-تقوية الذاكرة بعني الجمل:

الجـوز ، فهـو  وُيسـمي أيضـاً 

مفيـد للمـخ حيث أنـه يمد املخ 

 3 الدهنيـة أوميجا  باألحمـاض 

التي تعمل عىل تحفيز عمل املخ ، 

كما أنه يحتوي عىل الفيتامينات 

واملعادن الهامة لتنشيط وتقوية 

الذاكرة والرتكيز .

-تقوية الذاكرة بزيت الزيتون :

الزيـوت  مـن  الزيتـون  زيـت 

النباتية الهامة التي تحتوي عىل 

األحماض الدهنية والفيتامينات 

واملعادن التي تساعد عىل تقوية 

الذاكـرة والحفاظ عـىل وظائف 

املخ للعمل بشكل سليم .

يشـعر الكثـري مـن األشـخاص بتنميـل يف 
اللسـان، إذ إن التنميل يعد مشكلة بسيطة يف 
حالة أنها تكون طارئة وغري مستمرة، وهناك 

العديد من األسباب املؤدية لإلصابة بها.
- الحساسية:

بمشـكلة  املصابـني  األشـخاص  أن  نجـد 
الحساسية يعانون بتنميل يف اللسان، وخاصة 
عنـد التعـرض ألحـد مثـريات الحساسـية، 
كتناولهـم لطعـام معـني أو تعرضهـم ملواد 
كيميائيـة أو دواء، فيقـوم الجهـاز املناعـي 
بالتفاعـل وقـد يتسـبب يف اإلصابـة بتنميل 

اللسان.
- قرحة الفم:

تنميل اللسـا يعد عالمة مؤكدة عىل إصابتك 
بقرحـة الفم، وخاصـة إذا كانت ظاهرة عىل 
سـطح اللثة فالقرحة الخاصة بالفم تتكون 
بسـبب االضطرابات الهرمونية أو العدوى أو 

سوء التغذية. 
- نقص سكر الدم:

عنـد تعـرض الشـخص النخفاض يف نسـبة 
سـكر الدم يصاب بتورم وتنميل يف اللسـان، 
ولذا إذا كنت مريض سـكر عليك مراقبة هذا 

األمر. 
- نقص الكالسيوم:

قـد يكون تنميـل اللسـان عالمة عـىل 
وقـد  نسبة الكالسـيوم،  انخفـاض 
يصاحبه بـه األعراض املزعجـة األخرى، 
ومنهـا حدوث تشـنج يف العضالت وألم يف 

األطراف وحول الفم.
- الصداع النصفي:

من ضمن اعراض الصداع النصفي حدوث 
تنميل يف اللسـان والشفاه واوجه، وأيضا 

الدوخة، ولذا عليك توخي الحذر.
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الوصفـات  مـن  السـمك  مطبـق 
العراقّيـة املعروفـة، وُيحـّرض من 
مختلـف أنـواع السـمك كالهامور 
األنـواع،  مـن  وغريهـا  والزبيـدي 
وهو مـن األطباق الغنّيـة بالقيمة 
عـىل  احتوائهـا  بسـبب  الغذائّيـة 
األسماك الّتي تمتاز باحتوائها عىل 
األوميغـا 3 املهـّم لصّحـة العظام 
والشـعر ويسـاعد يف الوقايـة من 
االكتئـاب، كمـا يفيـد السـمك يف 
الوقاية مـن أمـراض القلب. عمل 
ثالثـة  املكوّنـات  السـمك  مطبـق 
أكـواب مـن األرز البسـمتي. أربع 
سـمكات من نوع الزبيدي. ملعقة 
صغرية من الكركـم. ملعقة كبرية 
من بهارات السمك. ملعقة صغرية 
ونصـف من امللـح. ملعقة صغرية 
من الكمون املطحون. رشـة فلفل 
أسـود مطحـون. ملعقـة صغرية 
الـكاري (اختياري).  من بهـارات 
نصـف كـوب مـن زيـت الزيتون. 
مقّطعتـان  كبريتـان  بصلتـان 
ملكّعبات. قرنـان فلفل أخرض حاّر 
مفـروم ناعمـاً. قرن فلفـل أحمر 
مطحـون ناعمـاً. ملعقـة صغرية 
صغـرية  ملعقـة  مهـروس.  ثـوم 
اللومـي املطحـون.  ونصـف مـن 
نصف كـوب من الحّمـص املقّرش 
واملقّسـم لنصفني (مسلوق). ُثلث 
كـوب من الزبيب بـدون نوى. ربع 
كوب من الصنوبـر املقيل. صلصة 
طماطـم  حبـات  ثـالث  الدقـوس 
حمـراء طرّيـة. ملعقـة كبرية من 
معجون الطماطم. ملعقة صغرية 
ثوم مهروس. مكعب مرقة دجاج. 
رشـة فلفل أسـود مطحـون. ربع 
ملعقة مـن الفلفل األحمـر الحار 
املطحـون. ثالث مالعـق كبرية من 

زيـت الزيتـون. ملعقـة شـبت أو 
ناعمـاً. طريقة  كزبـرة مفرومـة 
التحضري نغسـل األرز عـّدة مرات، 
ثـّم نغمره باملـاء الدافـئ ونضيف 
له مقدار ملعقـة صغرية من امللح 
ونرتكـه ينقـع مـّدة ربع سـاعة. 
نحـّرض خلطـة البهـارات يف وعاء 
عميـق نضـع بـه اللومـي وامللـح 
والفلفل األسود والكمون والكركم 
والـكاري ونخلط البهـارات جّيداً. 
نأخذ ُثلـث كمّية البهـارات ونرّش 
بها السـمك من الداخـل والخارج 
ونفرك به السـمك باستخدام اليد. 
نأخـذ نصف كمّية البصل ونضعها 
يف قدرعـىل نار عالية مـع التقليب 
املسـتمر حتى تتحّمر البصلة جّيداً 
ويصبح لونها غامقاً، ثّم نضيف لها 
ملعقة كبـرية من الزيت والحّمص 
املسلوق والثوم املهروس، ونضيف 
الفلفل األخـرض واألحمر ونضيف 
ُثلـث البهـارات التـي حّرضناهـا 
سـابقاً ونقلّـب جّيـداً ثـّم نرفـع 
خليـط البصل عـن النـار ونضعه 
يف وعـاء آخر ونرتكـه جانباً. نضع 
بقّية مقدار الزيت يف القدر نفسـه 
ونقيل به السـمك حتى يتحّمر من 

الجانبـني، ونضعه جانبـاً. نضيف 
البصـل املتبّقـي للمقـالة ونقلّبـه 
حتى يصبح لونه ذهبّياً، ثّم نضيف 
األرز ونقلّبه عىل نار متوّسـطة ثّم 
نضيـف املاء وما تبّقـى من خلطة 
البهارات، ونرتك األرز عىل نار عالية 
حتى يغيل وتجّف معظم كمّية املاء 
وينضج. نحـّرض صلصة الدقوس 
بتقشري الطماطم ثّم نهرسه جّيداً 
بالخالط الكهربائـي. نضع القليل 
من الزيت والثـوم املهروس يف قدر 
صغـري حتـى يتحّمـر ثـّم نضيف 
صلصة الطماطم ونقلّبه مع الثوم 
الطماطم. نضيف مكّعب  ونضيف 
مرق الدجاج للصلصة بعد تفتيته 
ونحرّكه حتى يذوب. نضيف امللح 
الفلفـل  و  الشـبت  أو  والكزبـرة 
الحـار، ونحـرّك الصلصـة جّيـداً 
ونرتكهـا تغيل عىل نار متوسـطة 
ملّدة عـرش دقائق. نحيش السـمك 
املقـيل بخلطـة البصـل والحّمص 
التي حّرضناها مسـبقاً. نسـكب 
ونضـع  التقديـم  طبـق  يف  األرز 
السـمك فـوق األرز ونزّينـه بمـا 
تبّقى من الحشو والصنوبر املقيل 

ونقّدمه مع السلطات.
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يمتلـك البوتوكـس خصائـص تعمل عـىل القضاء عـىل التجاعيد لكـن الباحثني 
يعتقدون أن الحقن قد تكون لها فائدة أخرى، وهي درء الكآبة.

ويعتقـد الباحثـون األملـان أن البوتوكس قد يسـاعد املـرىض الذيـن يعانون من 
اضطراب الشخصية الحدية، والذين غالبا ما يعانون من االكتئاب.

وُيعـد اضطراب الشـخصية الحديـة اضطرابا يف الصحـة العقلية يتسـبب يف أن 
يعاني املصابون من عدم االستقرار العاطفي وأنماط التفكري املضطربة والسلوك 
االندفاعي بحيث يؤثر يف طريقة تفكريك يف نفسـك وشـعورك بها وباآلخرين، ما 

يؤدي إىل مشاكل يف مهام الحياة اليومية.
ويعمـل البوتوكس عـن طريق إرخاء عضالت الوجه لتنعيـم الخطوط والتجاعيد 
ويدعـي الباحثون أن هذه التأثريات نفسـها، التي تسـتمر ملدة ثالثة أشـهر، هي 

املسؤولة عن أي فوائد للصحة العقلية.
بمعنـى أن منـع الناس من العبوس، عـن طريق تجميد عضـالت الجبهة الالزمة 
للقيام بذلك، يمنع املتلقني من تجربة الحالة املزاجية السلبية بشكل مكثف، وفقا 

لنظريتهم.
وقـال فريق كلية الطب يف هانوفر إن مـادة البوتوكس ”يمكن أن يكون لها دور“ 
يف عالج األمراض العقلية، ويعمل البوتوكس عن طريق حقن مادة سـامة تعرف 
باسـم البوتولينـوم يف الجلـد، والتي تثبط مؤقتـا الخاليا العصبية املسـؤولة عن 

إرسال إشارات محددة إىل العضالت.
وكشـف الدكتور أكسل ووملر، الطبيب النفيس بجامعة سيميلويس وكبري مؤلفي 
الدراسـة: ”تقدر منظمـة الصحة العاملية أن عدد األشـخاص الذيـن يعانون من 
االكتئـاب يبلـغ نحـو 280 مليونا والعالجـات الراسـخة مثل العـالج النفيس أو 
مضـادات االكتئاب ال تعمل بشـكل كاف يف حوايل ثلث املـرىض، لذلك هناك حاجة 

لتطوير خيارات عالج جديدة، وهنا يمكن أن يكون لحقن البوتوكس دور“.
وفحص الفريق بيانات عن 45 امرأة، جمعت بني عامي 2016 و2019 كجزء من 
تجربـة إكلينيكية وكانوا جميعا يعانون من اضطراب الشـخصية الحدية وتلقى 
نصفهـم تقريبـا حقنة بوتوكس واحـدة يف املنطقة الواقعة بـني الحاجبني حيث 

تظهر خطوط التجهم.
وأعطيت مجموعة العالج الوهمي جلسـات الوخـز باإلبر ملدة 20 دقيقة - واحدة 
يف بدايـة الدراسـة والثانية بعد أسـبوعني وخضع املشـاركون لفحص بالتصوير 
بالرنني املغناطييس، وأكملوا االختبارات التي تصنف أعراض اضطراب الشخصية 

الحدية قبل وبعد العالج.
وتظهر النتائج، التي ُنرشت يف مجلة Scientific Reports، أنه بعد أربعة أسابيع، 
أفاد املشـاركون يف كال املجموعتني أن أعـراض االضطراب لديهم خفت ومع ذلك، 

بعد العالج، أبلغ متلقو البوتوكس فقط عن سلوكيات أقل اندفاعا.
وقال الباحثون إن هذا االكتشـاف يتوافق مع بيانات مسح الدماغ، والتي أظهرت 
أن هنـاك نشـاطا أكرب يف القـرشة الحركية، وهـي منطقة من الدماغ تشـارك يف 
التحكم والتخطيط. كما أظهرت نتائج املسح أيضا أن أولئك الذين تلقوا البوتوكس 

هدأ النشاط لديهم يف منطقة اللوزة يف الدماغ، والتي تعالج الخوف.
وأوضـح الفريق أن دراسـتهم تقـدم ”الدليل األول“ عـىل أن البوتوكس ”قد يعدل 

الجوانب العصبية الحيوية والسلوكية املركزية الضطراب الشخصية الحدية“.
وأشـاروا إىل أن هـذا يرجع إىل أن السـم الذي يقطع التفاعل بـني عضالت الجبهة 
والدمـاغ، والذي بدوره يغري اسـتجابة النـاس العاطفية وتـؤدي الحالة املزاجية 
السـلبية إىل تقلص العضـالت بني الحاجبني، ما يؤدي إىل ظهـور خطوط التجهم 

لكن البوتوكس يشل هذه العضالت بشكل فعال.
ووفقا للربوفيسور تيلمان كروجر، أحد مؤلفي الدراسة، فإن االرتباط الوثيق بني 
الحالـة املزاجية وتعبريات الوجه، املعروفة باسـم نظرية ردود الفعل عىل الوجه، 
يعني أن األشـخاص غري القادرين عىل التجهم يمرون بمشاعرهم السلبية بشكل 

أقل كثافة والجبني املريح ينقل شعورا أكثر إيجابية، إذا جاز التعبري“.
وأشـار الباحثون إىل أن األطباء لم يقدموا بعد البوتوكس كعالج لألمراض العقلية 
ومـع ذلك، يقول الربوفيسـور كروجر إنه يأمـل أن يتغري هذا عندمـا يتم البحث 

بشكل أفضل عن آلية النتائج التي توصل إليها فريقه.

أعلنـت دراسـة حديثة عـن أثر 
سـلبي لعمليات إنقاص الوزن، 
يتمثـل بإمكانيـة رفـع خطـر 

اإلصابة بالرصع.
وقالـت الدراسـة التـي نـرشت 
”علـم  مجلـة  يف  نتائجهـا 
األعصـاب“ وأجراهـا باحثـون 
من جامعة ”ويسرتن“ الكندية: 
”إن األشـخاص الذيـن خضعوا 
إلحدى جراحات إنقاص الوزن، 
كانـوا أكثـر عرضـة لإلصابـة 
بالرصع بنسـبة 45 % مقارنة 
بأولئـك الذين لـم يخضعوا ملثل 

هذه العمليات“.
أصيبـوا  الذيـن  أولئـك  كان  و 
بجلطـة دماغيـة بعـد جراحة 
إنقـاص الـوزن، أكثـر عرضـة 
مـرة،   14 بالـرصع  لإلصابـة 
يصابـوا  لـم  بالذيـن  مقارنـة 

بسكتة دماغية.
أجـل  مـن  الباحثـون  وجمـع 

 17000 بيانـات  الدراسـة 
شخص خضعوا لجراحة لعالج 
البدانـة عـىل مـدى 6 سـنوات، 
وقارنـوا هـؤالء املـرىض بأكثر 
من 622000 مريض سـمنة لم 
يخضعوا لهذه العمليات، وتمت 
متابعة املشاركني بالدراسة ملدة 

3 سنوات.
ووجـد الباحثون أنـه خالل ذلك 
الوقـت، أصيـب 73 مـن الذين 
السـمنة  لجراحـة  خضعـوا 
بالـرصع (%0.4)، مقارنـة بـ 
1260 شخصا لم يخضعوا لهذه 

العملية (0.2%).

كذلـك وجد الباحثـون أن خطر 
اإلصابـة بالرصع ظـل كما هو 
بغـض النظر عن نـوع جراحة 
إنقـاص الـوزن التـي أجراهـا 
املريـض، وشـمل ذلـك املجازة 

املعدية وتكميم املعدة.
وتعليقا عىل نتائج الدراسة، قال 

الباحث وأسـتاذ علـم األعصاب 
يف جامعـة ”ويسـرتن“، جورج 
بورنيـو: ”يجـب عـىل املـرىض 
الذيـن يفكرون يف إجراء جراحة 
إلنقـاص الوزن مناقشـة مزايا 
ومخاطـر جراحة السـمنة مع 

طبيبهم“.
وأضاف“ من املهم مالحظة أنه 
عـىل الرغم من ارتفـاع مخاطر 
اإلصابـة بالرصع بعـد جراحة 
عـالج البدانـة، إال أنهـا ال تزال 
منخفضة جـدا، أي 16 حالة يف 

كل 100 ألف مريض“.
وأوضـح بورنيـو أنـه ليس من 
الواضح سـبب ارتبـاط جراحة 
خطـر  بزيـادة  البدانـة  عـالج 
مضيفـا:  بالـرصع،  اإلصابـة 
”اآللية الرئيسـية املسـببة لذلك 
اآلليـات  لكـن  معروفـة،  غـري 
املحتملة قد تشمل نقص التغذية 

والتعرض للتخدير العام“.
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لديك عـدة مواهـب فنيـة عليك أن تسـتغلها 
يف أوقـات فراغك. ربما تتحول هـذه املواهب يف 
املسـتقبل إىل مصدر دخل أسـايس ولذلـك عليك أن 
تنميها وتهتم بها. إذا أمكن، اقض الفرتة املسـائية 

بجوار من تحب.

بعد الضغط الذي تشعر به اليوم يف العمل، ربما تفكر 
يف تناول وجبة العشاء خارج املنزل مع أحد األصدقاء. 
ال تندهش إذا قام عدد من األصدقاء بزيارتك يف املنزل بدون 
إخبـارك. ربما تصلك أخبار أو معلومات غري صحيحة عرب 

الهاتف أو الربيد اإللكرتوني.

يعـرض عليـك أحد أصدقـاء الذهـاب إىل مكان 
مـا، إذا كنت تحبذ هـذه الفكـرة، ال تعرب له عن 
موافقتـك عـىل الفـور، بل يجـب أن تفكـر أوال يف 
جـدول أعمالك وتحدد هل لديك وقت فراغ يسـمح 

لك بزيارة هذا املكان أم ال.

عندما تقرر التعامل مع من حولك بأسـلوب آخر، 
ستجد أكثر من عقبة وعائق، ولكن عليك أن تنفذ ما 
خططـت له خاصة إذا كان هذا التخطيط لألفضل. أنت 
شخص مثقف وعىل قدر كاف من العلم، ولذلك يجب أن 
تسـتفيد من ذلك يف حياتك الشـخصية. الحبيب يعد لك 

مفاجأة اليوم فاستعد للتعرف عليها.

الرحلـة التي سـتقوم بها اليـوم مع األهـل واألصدقاء 
سـتجعلك تتخلص من همومك ومشـاكلك. ال تضع هذه 
الفرصة أبدا! األخبار التي ستسمعها اليوم من أحد األصدقاء 
قد تجعلك مهموما وحزينا عىل مدار اليوم وحتى يف فرتة املساء! 
ستبدأ غدا مرشوع عمل جديدا، ولذلك يجب أن تتخلص من هذه 

الهموم اليوم.

إذا كنت بحاجة إىل الدردشة مع أي شخص اليوم، يفضل 
أن يكـون هذا الشـخص هـو الحبيب. حـول وقت فراغك 
إىل وقـت جميل بالجلـوس مع من تحب. تسـري حياتك حتى 
اآلن بسهولة نسـبيا، وقد مرت التفاعالت الحديثة مع األصدقاء 

والعائلة بسهولة عىل غري املعتاد.

ال تواصل العمل لفرتات طويلة بل من األفضل 
أن تقسـم سـاعات عملك وتتخذ بني حني وآخر 
وقتا للراحة واالسرتخاء. الرياضة ستساعدك كثريا 
اليـوم وتخفف الشـعور باأللم واإلرهـاق. الراحة 
واالسـرتخاء أمـران مهمـان لصحتـك وألعصابك 

خالل الفرتة القادمة.

ربما يعرض عليك شخص ما مرشوعا بعد الظهرية. خذ 
وقتـك وفكر جيدا قبل أن تقبل أو ترفض. املعلومات التي 
تكتسـبها من شـخص ما اليوم ربما تفيدك عىل املدى البعيد 
وخاصة يف حياتك الشـخصية. اهتم بكل النصائح واالقرتاحات 

التي يمليها عليك اآلخرون.

حـاول أن تهدأ اليوم. انجز أعمالك وانته منها أوال ثم 
فكر يف مشـاكلك االجتماعية. لن تسـتطيع التفكري يف 
أي أمـر أو قضية أو مشـكلة إال إذا انتهيـت من كل ما 
يتعلق بالعمل.قبل أن تبدأ يف العمل، يجب أن تأخذ فرتة 
من الراحة لتفكر يف األمور وتخطط للخطوات القادمة. 

التفكري السليم تنتج عنه قرارات سليمة فكن يقظا.

العـرض الذي تنتظـره منذ فـرتة طويلة جدا 
سـيكون متاحا لك اليوم يف فرتة الصباح. إذا لم 
يكن هذا العرض كما توقعت، ربما تنهار وتتدهور 
حالتك النفسـية بشـكل خطري. ربمـا تتلف بعض 
املوجـودة يف منزلـك وتضطـر  أو اآلالت  املعـدات 

إلصالحها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

إذا شـعرت بحرية أو تردد يف العمل اليوم، ال تيأس، 
فكل هذه األمور من الطبيعي أن تحدث. كن صبورا 
وانتظر فكل يشء سيكون عىل ما يرام غدا. إذا أرصرت 
عىل التفكري يف مشـاكل العمل اليوم، سـتصاب باالكتئاب 

وربما الجنون.

1187 - انتهـاء حصـار صالح الديـن االيوبي للقدس باسـتيالء  قواته عىل 
املدينة بعد 88 عاًما من حكم الصليبيني لها.

1919 - الرئيس االمريكي وودرو ويلسـون يصاب بسـكتة دماغية أدت إىل 
إصابته بشلل جزئي.

1932 - دخول العراق إىل عصبة االمم.
1934 - سـقوط 1600 قتيـل يف إعصـار يف منطقتـي أوسـاكا وكيوتـو يف 

اليابان.
1941 - الجيـوش االملانيـة تشـن هجوم قوي عىل موسـكو خـالل الحرب 

العاملية الثانية.
1954 - أملانيا الغربية تنضم إىل حلف شمال االطليس.

1973 - نجاة شاه إيران محمد رضا بهلوي من محاولة اغتيال.
- مجلس الشعب املرصي يعتمد الشعار الرسمي لجمهورية مرص العربية.

1986 - نجاة رئيس وزراء الهند راجيف غاندي من محاولة اغتيال قام بها 
أحد الناشطني السيخ.

1987 - الرئيس التونيس الحبيب بورقيبة يعني وزير الداخلية زين العابدين 
بن عيل رئًيسا للحكومة.

انطالق دورة االلعاب االسيوية 1994 يف مدينة هريوشيما باليابان.
2002 - الرئيس جورج دبليو بوش والكونغرس االمريكي يوافقان عىل قرار 

مشرتك بشن حرب عىل العراق.
2003 - فريق أمريكي للبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية ينرش أول 

تقرير له منذ بدء عمله يؤكد فيه أنه لم يعثر عىل أي من هذه االسلحة.
2005 - نهائي النسـخة الــ11 لكأس العالم تحت 17 سـنة لكرة القدم يف 

بريو وفوز املكسيك باللقب.
2017 - هجوم انتحاري يستهدف قسم رشطة حي امليدان وسط العاصمة 

السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 شخًصا وإصابة
آخرين.

  2018 -الربملان العراقي يختار برهم صالح رئًيسا جدًيدا لجمهورية العراق 
خلًفا لفؤاد معصوم.

اختفـاء الصحفـي السـعودي جمـال خاشـقجي بعـد دخولـه القنصلية 
السعودية يف مدينة إسطنبول برتكيا، وأشارت بعض املصادر االمنية الرتكية 
أنها تستنتج مقتله داخل القنصلية، بينما شككت السعودية يف الترصيحات 

وقال مسؤولون سعوديون أنه غادر القنصلية ًحيا عن طريق باب خلفي.
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يـرضب للكّيس الفطن ، والذكي املاهر ، يسـتطيع بفطنته ومهارته أن 

يفلت من رش يحيق به أو رض يوشك أن يصيبه . 

أصله:  أن أحد اللصوص سطا عىل بيت نياّر ( وهو الشخص الذي يعمل 

بالنـري والنري هو تهيئة خيوط النسـيج وإعدادهـا ولفها عىل النبوبة ) 

. فشـعر به صاحـب البيت فانتىض قامة ماضية ثـم هجم عليه ، فلما 

رآه اللـص علـم أنه مأخوذ ، فقـال له : (( رويدك يارجـل .. فأنا لم آت ِ 

ألرسقك كما تظن وإنما جئت إليك مرشدا وناصحا )) . فقال له صاحب 

البيت : (( وكيف تريد أن ترشـدني وتنصحني ؟ )) فقال اللص : (( أنت 

تغـزل الخيوط من القطن فتكون ضعيفة وركيكة لذلك يكون النسـيج 

ضعيفـا ركيكا كذلك .. فلماذا ال تتعلم كيف تشـّمع الخخيوط فتصبح 

متينة قوية ؟ )) . فخدع الرجل بكالم اللص وسـأله : (( وكيف أشـّمع 

الخيـوط ؟ )) فقـال اللص : (( سـأعلمك ذلك يف التـو واللحظة )) . ثم 

أخـرج من جيبه قطعة من الشـمع وأخذ خيطا طويـال وأعطى طرفه 

للرجل وقال له : (( إمسـك طرف الخيط جيـدا وال تتحرك من مكانك .. 

وانظر كيف سأشـّمع الخيط )) . ثم بدأ اللص يمرر الشمع عىل الخيط 

ويبتعد عن مكان الرجل شـيئا فشـيئا حتى أصبح خارج املنزل ، فربط 

الطـرف الثاني من الخيط يف بـاب البيت املجاور ، وفـر هاربا . وانتظر 

الرجل عودة اللص حتى نفد صربه ، وملا طال عليه اإلنتظار خرج يبحث 

عنـه ، فلـم يعثر له عىل أثـر . فعاد إىل بيته خائبا ، فسـألته زوجته : (( 

مالـك ؟ .. وأيـن كنت ؟ )) فقال : (( كنت انتظر هذا الرجل .. فقد ذهب 

ليشمع الخيط ، ولم يعد حتى اآلن ! )) . فضحكت املرأة من قوله وقالت 

له : (( ياخايب .. هذا ( شـّمع الخيط ) .. ووصل بيتهم )) . ثم ذاع ذلك 

الحديث بني الناس فضحكوا من قول الرجل وسخروا من غفلته وغبائه 

، وعجبوا من فطنة اللص وحسن تخلّصه . وذهب ذلك القول مثال .
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السـنة التي يولد فيهـا كل واحد منها 
تلعـب دوراً كبـرياً يف مسـار حياتـه.. 
ولكن والخانة األخرية من هذه السنة 
لهـا أهميتهـا الخاصـة. هنـاك عـدة 
عنارص تمثل هذا الرقم وهذه العنارص 
يمكنها أن تكشف الكثري عن شخصية 
كل واحد منا وعـن عاداته وعن الكثري 
الكثـري مـن الخفايا األخـرى. لذلك ما 
عـىل كل واحدة منكـن إختيار العنرص 
الخاص بها إسـتناداً اىل الخانة االخرية 
من سـنة ميالدها وهي كالتايل: ٠ - ١ 
عنرص املعدن، ٢-٣ عنـرص املاء، ٤-٥ 
عنـرص الخشـب، ٦- ٧ عنـرص النار، 

٨-٩ عنرص االرض.
مثـًال لو إفرتضنا ان سـنة ميالدك هي 
١٩٨٧ فحينهـا الخانـة االخـرية هـي 
الرقـم ٧ وبالتايل العنـرص الخاص بك 

هو الخشب.
 املعدن ٠-١

الذين ولدوا يف سـنوات خانتها االخرية 
هي صفر أو واحد يملكون شـخصية 
قويـة ال تنهـار وال تلـني وهـي تملك 
القدرة عىل مواجهة كل الصعاب مهما 
كان نوعها. من الشخصيات املستقلة 
والهادئـة والتـي ال تفـيش بأرسارهـا 
الحـد، وحـني تقـرر التـرصف فهـي 
تتـرصف وفق ما تراه مناسـباً وليس 
وفـق نصيحة أحد أو وفـق ما يراه أي 
شـخص آخـر مناسـب. همهـم األول 
واالخري هو العيش يف محيط يسـوده 

التناغم والوئام والحب.
يعرفون ما الذي يريدونه تماماً وبالتايل 
يقومون بكل مـا هو مطلوب من أجل 
تحقيق األهداف. يف املقابل وعىل املقلب 

االخر هم من النوع املتعطش للسلطة 
والقـوة والرفاهية والحياة املرتفة كما 
أن املال لـه أهميته الكبرية يف حياتهم. 
النقطة االخرى السلبية يف شخصياتهم 
هي أنهم ال يسامحون وال يتسامحون 
مع الهفوات بغض النظر عن الشخص 

الذي إرتكبها.
املاء ٢- ٣

الذين ينتمون اىل هذا العنرص يملكون 
الكثري من الطيبة والسـحر والتعاطف 
مـع االخرين. يملكـون خيـاالً خصباً 
والكثـري مـن اإلبـداع وهذا مـا يجعله 
ناجحني جـداً يف املجـاالت الفنية أو يف 

أي مهنة ترتبط باملجال األبداعي.
يملكون حدساً متطوراً جداً ما يجعله 
يتوقعـون حدوث األمور قبل ان تحدث 
فعالً. ولكنهـم من النـوع الذي يمكن 

القـول بانـه يعانـي من هـوس كبري 
جـداً بالتفاصيل التي يمنحونها عناية 
فائقـة للغاية، الهوس هـذا يمكنه أن 

يحول حياتهم اىل جحيم أحياناً.
النار ٦- ٧

الذيـن ينتمـون اىل عنـرص النـار هـم 
مـن النوع املغامر ولكنهـم يميلون اىل 
التهور يف قراراتهـم. يعانون من عادة 
سـيئة تجعلهـم يقفزون مـن دون أن 
يفكـروا جيداً بما يقومون به. ولكنهم 
بشكل عام يملكون شخصيات ساحرة 
رغم تهورهم فيها الكثري من العفوية 
وبالتـايل يتمكنـون وبشـكل دائم من 

جذب االخرين إليهم.
األرض ٨- ٩

الذين ينتمون اىل عنرص االرض يملكون 
شـخصيات يمكن اإلعتماد عليها كما 
انهـم من النوع الطموح جداً. هم أبعد 
مـا يكون عـن التهور النهـم يفكرون 
الف مـرة قبل حسـم أمرهـم أو حتى 
قبل القيـام بأي خطـوة.. وهم لعلهم 
لم يقدمـوا عىل أي تـرصف جنوني يف 

حياتهم.
وبالتـايل  والروتـني  النظـام  يحبـون 
لديهم جدولهم الخاص الذي يعيشون 
وفقه. بالنسـبة اليهم املجهول مرعب 
ويحاولون عدم التفكري بغموض األيام 
القادمـة وبالتايل يحاولـون تفادي أي 
فـوىض محتملة من خـالل التخطيط 
الدقيـق لـكل يشء ووضـع الخطـط 

والجداول واإللتزام بها.

قـدم أفضـل ما لديـك اليوم لآلخريـن وليس بالـرضورة أن 
يطلبـوا منـك أي يشء أو أن يعربوا عن احتياجهـم إليه. حدد 
أولوياتـك ونظـم وقتك. هل تفضل العمل هـذه األيام أم تفضل 
الرتكيـز عىل الدراسـة؟ هل أنـت راض عن عالقاتـك العاطفية 

وحياتك األرسية؟ ربما يحدث يشء ال تتوقعه يؤثر يف الجميع.
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إنت بعيوني وبعدني أبجي عليـــك 
شلون لو يوم إطلعت من عينــــي 
من كثر حبك دخت كلش بحيــــث 
إنت أندلك وادور وينــــــــــــــــي

====
صحيح بعيد بس گلبي شعر بيــك
حزين وباقي بس يكتب شعربيــك
عجيبه شلون ظل اسود شعر بيك
وانا بفرگاك ماظل شعر بيــــــــه



ميديا  السوشيال  عرب  عديدة  انباء  ترددت 
خالل الساعات القليلة املاضية حول عودة 
رجل  لطليقها  صربي  ياسمني  الفنانة 
أن  بعد  وذلك  هشيمة،  أبو  أحمد  األعمال 
عادت ياسمني ملتابعة طليقها عىل حسابه 
الخاص بموقع تبادل الصور «انستجرام»، 
مايو  شهر  يف  انفصالهما  بعد  وذلك 

املايض.
صربي،  ياسمني  النجمة،  متابعو  وفوجئ 
بأنها أعادت متابعة حساب طليقها أحمد 
أشهر  بعد  انستجرام،  عرب  هشيمة  أبو 

وجيزة عىل انفصالهما.

وباملثل أعاد أبو هشيمة، متابعة ياسمني، 
حالة  وسط  انستجرام،  عىل  حسابه  عرب 
للثنائي،  املتابعني  ماليني  بني  الجدل  من 
مرة  عودتهما  حول  جديدة  وتساؤالت 
أخرى، أو عىل األقل تمهيد جديد لعودتهما.

من  العديد  انترشت  املايض،  أغسطس  ويف 
الثنائي  بعودة  تتكهن  التي  الشائعات 
لحياتهما الزوجية، دون تأكيد أو نفي من 
ظهورهما  ذلك  يف  السبب  وكان  أحدهما، 
يف  أقيم  الذي  دياب،  عمرو  النجم  حفل  يف 
الساحل  بمنطقة  السياحية  القرى  إحدى 
انفصال  نبأ  ان  إىل  أيام.يشار  الشمايل منذ 

ياسمني صربي عن أبو هشيمة تم اعالنه 
بعدما  املايض،  مايو  شهر  من   ٤ يوم  يف 
عىل  من  متابعته  بإلغاء  الفنانة  قامت 
الصور  تبادل  بموقع  الرسمي  حسابها 
والفيديوهات انستجرام، ثم قامت بحذف 
به  قام  الذي  األمر  معا،  صورهما  جميع 
الوقت  ذلك  يف  وأعلنت  ابوهشيمة،  أيضا 
تم  االنفصال  بأن  منهما  مقربة  مصادر 
وأحمد  صربي  ياسمني  كانت  هدوء.و  يف 
أبو هشيمة أعلنا طالقهما يف مايو ٢٠٢٢، 
ألغيا  ومعه  عامني،  ملدة  استمر  زواج  بعد 

متابعة بعضهما البعض.

أعلن الفنان املرصي، محمد رمضان، خالل أول جلسة عمل جمعت بينه وبني فريق العمل 
يف فيلم مرزوق وإيتو، أنه ستشاركه الفنانة نور الغندور.

عرب  رمضان  محمد  نرشه  الذي  الفيديو  يف  العمل  فريق  ضمن  الغندور  نور  وظهرت 
فيلم  تصوير  يف  البدء  ليعلن  (إنستغرام)  الصور  تبادل  تطبيق  عىل  الشخيص  حسابه 
مرزوق وإيتو.وضم الفيديو عددا كبريا من النجوم من بينهم نور الغندور وصابرين 

وسيد رجب وإسماعيل فرغيل وتامر بجاتو ورنا رئيس ومرينا نور الدين.
ولم تكشف نور الغندور تفاصيل تعاونها مع محمد رمضان يف فيلمه الجديد، ولكن 
رواد مواقع التواصل االجتماعي شاركوا الفيديو وأكدوا أنه تقاسمه البطولة يف الفيلم.
ومن جهته، علق محمد رمضان عىل الفيديو قائالً: «بسم الله بدأنا أول بروڤات فيلم 
الله  ثقة يف  إخراج محمد سمري،  وإيتو سيناريو وحوار عمرو محمود يس  مرزوق 
السينما  يف  الغندور  نور  لـ  األوىل  املشاركة  الفيلم  ذلك  يكون  أن  املقرر  نجاح»ومن 

املرصية بعد أن قدمت العديد من األدوار يف الدراما الخليجية.
ومن جهة أخرى، يعيش محمد رمضان حالة من النشاط الفني من خالل العمل عىل 
أكثر من فيلم يف الوقت نفسه، حيث يواصل حالياً تصوير فيلم ع الزيرو بمشاركة 

الفنانة نيليل كريم وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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اإلبداع  الهليكوبرت  طائرة  عادت 
التابعة لوكالة   Ingenuity Mars
ناسا للطريان مرة أخرى، وظلت 
عالياً ملدة دقيقة تقريًبا يف طلعتها 
خارج  والثالثني  الثالثة  الجوية 

األرض.
املريخ  سماء  إىل  اإلبداع  حلقت   
 ٥٥ استغرقت  رحلة  محققة 
العمودية  الطائرة  ثانية، وحلقت 
 ١٫٨) أرطال   ٤ وزنها  يبلغ  التي 
قدًما (١٠  بحوايل ٣٣  كيلوجرام) 
تحركت  حيث  الهواء،  يف  أمتار) 
حوايل ٣٦٥ قدًما (١١١ مرتًا) قبل 
وفًقا  جديد،  موقع  يف  تهبط  أن 
ملخترب الدفع النفاث التابع لناسا 
كاليفورنيا،  جنوب  يف   (JPL)
اإلبداع  من  كل  مهام  يدير  والذي 

واملثابرة.
 ،«Space» ووفقا ملا ذكره موقع
يف  املثابرة  مركبة  اإلبداع  تساعد 
التي   ،Jezero Crater استكشاف 
يف  نهر  ودلتا  بحرية  استضافت 
املايض القديم، ويف وقت الحق من 
عرشينيات القرن الحايل، تخطط 

الفضاء  ووكالة  ناسا  وكالة 
مهمة  إلطالق  مًعا  األوروبية 
والتي  املنطقة،  إىل  عينة  عودة 
هليكوبرت  طائرات  ستستخدم 
مثل Ingenuity اللتقاط العينات 
املثابرة  بواسطة  تم جمعها  التي 
ونقلها إىل صاروخ إلطالقها مرة 

أخرى إىل األرض. 
وواجهت املثابرة بعض التحديات 
كشط  أداء  محاولتها  أثناء 
من  سابق  وقت  يف  الصخور 
العلماء  كشف  حيث  األسبوع، 
من  الرغم  عىل  أنه  مؤخرا 
أنه  إال  الصعوبات  هذه  مواجهة 
التجربة، حيث  االستفادة من  تم 
قالوا، «حصلنا عىل معلومات حول 
وأتيحت  الصخور  وقوة  تماسك 
ومقارنة  ملراقبة  الفرصة  لنا 
أسطح الصخور املكسورة حديًثا 
الجوية».  بالعوامل  واملتأثرة 
الرسيع  العمل  «بفضل  وأضافوا: 
للعلم واملهندسني تم اختيار هدف 
يومني  بعد  الناجح  للتآكل  جديد 

فقط».

يخترب موقع تويرت اآلن واجهة مستخدم ُمعاد تصميمها للرسائل املبارشة عىل 
 Max Jambor أندرويد الخاص به، حيث شارك مستخدم تويرت يدعى  تطبيق 
لقطات شاشة تعرض تصميم واجهة املستخدم الجديد، ولم تصدر الرشكة أي 
إعالن رسمي عن اختبار هذا التصميم الجديد.  لكن لم يشارك تويرت أيًضا أي 
معلومات حول وقت إتاحة تصميم واجهة املستخدم للرسائل املبارشة الجديدة 
بعض  طرح  يف  الجديد  التصميم  بدأ  ورد  ما  وبحسب  املستخدمني،  لجميع 
امليزات  العديد من  السياق نفسه، يخترب تويرت حالًيا  املحدودة.ويف  االختبارات 
بها،  الخاصة  الصغرية  املدونات  ملنصة  محّسنة  تجربة  ستوفر  التي  الجديدة 
ففي وقت سابق، أعلن تويرت عن «زر تعديل» واآلن تخترب الرشكة هذه امليزة 
مع أعضاء «تويرت Blue» أصحاب الحسابات املدفوعة.ويف اآلونة األخرية، قامت 
ملستخدمي  تصميمها  املعاد   Spaces التبويب  عالمة  بتوسيع  أيًضا  الرشكة 
أندرويد والتي كانت متاحة سابًقا ملستخدمي  iPhone، حيث أن عالمة التبويب 
 - أيًضا  وتتضمن   Blue تويرت  ملستخدمي  حالًيا  متاحة  الجديدة   «Spaces»
فيضع  الجديدة  بامليزة  يتعلق  واملزيد.وفيما  والبودكاست  الصوت  محطات 
الخيارات األخرى -  إىل جنب مع  الرسالة جنًبا  الحايل منطقة كتابة  التصميم 
يتم تجميع كل من إرفاق الصورة والبحث عن GIF وزر اإلرسال يف سطر واحد، 

ومع ذلك، يبدو أن التصميم الجديد قد فصل منطقة كتابة الرسالة ووضع 
األزرار األخرى. وأضاف تصميم واجهة  أعىل قليًال من  النص  مربع 

املستخدم الجديد أيًضا مربًعا سفلًيا يحيط بمنطقة كتابة النص 
املنفصلة واألزرار املتبقية، ويتماىش هذا املظهر الجديد إىل حد 

كبري مع تصميم أندرويد الحديث، واستخدم تويرت أدوات 
Google لبناء هذا التصميم  Jetpack Compose من 

وبحسب   ،٩to٥Google لتقارير  وفًقا  الجديد، 
ما ورد بدأت الرشكة يف اختبار تصميم واجهة 

املستخدم الجديد يف يونيو.

وهو   (Truecaller) تطبيق  كشف 
الربيد  عن  لإلبالغ  شهري  تطبيق 
العشوائي ومعرفة املتصل، ميزة جديدة 
عىل  والرد  املكاملات،  بفحص  تقوم 
هذه  األساسيةوُتعرف  االستفسارات 
 ،«Truecaller Assistant» امليزة باسم
من  اململة  األجزاء  عىل  تستحوذ  وهي 
ال  عندما  خاصًة  الهاتفية،  املكاملات 
غري  الرسائل  مع  التعامل  يف  ترغب 
االحتيال. مكاملات  أو  فيها،  املرغوب 

ويأتي إعالن Truecaller بعد أيام فقط 
الفيدرالية  االتصاالت  لجنة  تأكيد  من 
(FCC) أنها وافقت عىل اقرتاح طويل 
الرتويجية  النصوص  لحظر  األمد 

عىل  رًدا  فيها  املرغوب  غري 
الشكاوى،  من  يحىص  ال  عدد 
الفيدرالية  الوكالة  وستعمل 
مع مشغيل الهواتف املحمولة 
غري  الرسائل  هذه  لتتويج 
مستوى  عىل  فيها  املرغوب 
أرقام  إىل  واإلشارة  املنشأ، 
الربيد العشوائي، ومحاولة 
املستخدمني،  تثقيف 
يركز  فإنه  ذلك،  ومع 
عىل النصوص وال يقوم 
قانوني  غري  بعمل 
الربيد  مكاملات  ضد 

العشوائي.
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الحكومات  انجازات  التساؤالت مجددا حول  العراق  يف  املياه  يثري ملف شح 
العراقية املتعاقبة منذ العام ٢٠٠٣، فعىل الرغم من املوارد املائية االستثنائية 
العراقية  الحكومات  ان  إال  املاضية  السنوات  طيلة  البالد  اىل  تدفقت  التي 
املتعاقبة فشلت يف تحقيق االمن الغذائي واملائي للمواطنني، وقد تبددت كل 
الجهود بسبب التجاذبات السياسية والرصاع املرير عىل املال والسلطة، وما 
يثري االستغراب والغضب يف كل ذلك التعذر بقلة التخصيصات املالية لتعزيز 
وتبطني  وكري  املحافظات  معظم  يف  املياه  شبكات  وتطوير  التحتية  البنية 
وقد  النفط،  تصدير  لعمليات  الكبرية  العائدات  رغم  الفائض  لخفض  االنهر 
الدورة  اجتماعات  حضوره  خالل  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  رئيس  اكد 
يمر  العراق  ان  وقال  مؤخرا،  عقدت  التي  املتحدة  لألمم  والسبعني  السابعة 
االنهار   مجاري  وتغيري  املائية  املوارد  شح  بسبب  صعبة  مناخية  بظروف 
التي يشرتك بها مع دول الجوار واقامة املشاريع من دون االخذ بالحسبان 
تأثرياتها عىل الحصص املائية واالستخدام املنصف للدول املتشاطئة، كل هذه 
البلدان هشاشة تجاه  اكثر  ليصبح خامس  بالعراق  ادت  الظروف مجتمعة 
املتغريات املناخية هذه الظروف ادت اىل زيادة نسبة التصحر وفقدان مصادر 
العيش للعديد من العوائل. ودعا الكاظمي، يف كلمته، دول الجوار اىل الحوار 
املوارد  الدولية. وتؤكد وزارة  القوانني واالتفاقيات  املائية وفق  القضايا  لحل 
يصنف  إذ  املناخية،  التغيريات  هو  املياه  شح  من  االكرب  التحدي  ان  املائية 
مناخية  تغيريات  ستشهد  العالم  يف  دول  خمس  بني  من  الخامس  العراق 
حادة، حيث ارتفاع درجات الحرارة والنقص يف كميات املياه وارتفاع نسب 
التصحر وتكرار سنوات الجفاف، لذا يتطلب االمر وضع حلول ناجعة ملواجهة 

املستقبل الصعب للموارد املائية .. 
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الحلول ملواجهة تلك املشاكل؟.. إن اول الحلول 
هو االستمرار بالتفاوض مع دول املنبع لتأمني الحصص املائية العادلة مع 
الصعيد  عىل  أما  املرشوعة.  العراق  ملطالب  والعربي  الدويل  بالدعم  املطالبة 
الداخيل فإن اهم االجراءات املطلوبة هي ترشيد استهالك املياه وتقليل الهدر 
السيما يف القطاع الزراعي مع التأكيد عىل عدم تلويث املياه. ويؤكد غالبية 
يعد  الحديثة  التقنيات  باستخدام  الري  تأهيل مشاريع  الخرباء عىل رضورة 
أمرا اساسيا لرتشيد املياه واستمرار الزراعة، ويف كل االحوال فإن الحل االمثل 
ملعالجة هذا االشكال هو عقد اتفاقيات مع الدول املتشاطئة مع العراق عىل 
اساس تبادل املنفعة التجارية وليس عىل اتفاقيات الحدود والتوسع يف انشاء 
كل  تظافر  اىل  بحاجة  فالعملية  النهائية،  املحصلة  ويف  والخزانات.  السدود 
الجهود الوطنية لبناء عراق ينعم باالستقرار وتوفري االمن الغذائي الذي هو 
االساس يف اقامة وطن خاٍل من العقد واملشاكل، وان يحقق بيئة آمنة لشعبه 

ليعيش بأمن واستقرار.
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أغنية  الساهر  كاظم  القيرص  أطلق 
من  «سوة»  بعنوان  عراقية  وطنية 
ميشال  وتوزيع  وألحانه  كلماته 
الكردية  الكلمات  أما  فاضل، 

فللشاعر أحمد محمد. 
خالل  صّورها  قد  الساهر  وكان 
عىل  تركيا  إسطنبول-  يف  أيام   ٣
طريقة الفيديو كليب بإدارة املخرج 
األغنية  إنتاج  أما  فريغاس.  تريي 
العراقية  االتصاالت  لرشكة  فهو 
«آسياسيل»  «آسياسيل».وأرادت 
من خالل هذه املبادرة الجديدة، ويف 
ظل الظروف التي يعيشها العراق يف 
األغنية  هذه  إطالق  املرحلة،  هذه 
بالتعاون مع القيرص كاظم الساهر 
كرسالة للوحدة واألخوة اىل الشعب 
القيرص  من  كل  وعمل  العراقي. 
كبرية  بجهود  معاً  و»آسياسيل» 

الشهرين  استغرق  االغنية،  إلطالق 
والتطوير،  التحضري  العمل  من 
العراقي  للشعب  ترسم  ان  آملني 
يشار  والسعادة.  األمل  بسمة 
تعزز  رسائل  تحمل  االغنية  أّن  اىل 
ملواجهة  وتعاضده  الشعب  وحدة 

ويعتقد  واالزمات.  الظروف  كل 
أهمية  املبادرة  لهذه  أّن  الرشيكان 
وروح  االنتماء  تعزيز  يف  جوهرية 
وترسيخ  الخالفات  ونبذ  املواطنة 
مبدأ الحوار وبث األمل. أما الساهر، 
أكثر  فكان  «آسياسيل»،  سفري 
رشكة  مع  بالتعاون  سعيد  من 
هذا  خالل  من  العراقية  االتصاالت 
العمل الوطني الجامع الذي اعتربه 
ملحمة موسيقية، عمل عليها لفرتة 
كهدية للشعب العراقي والتي تحمل 

رسالة وطنية مهمة.

من  مستوحاة  االغنية  أّن  ُيذكر 
شعار «آسياسيل»: «تجمعنا سوة»، 
التي  الرشكة  فلسفة  ذلك  ويعكس 
رشكات  عمل  جوهر  أّن  عىل  تنص 
والالسلكية  السلكية  االتصاالت 
يكمن يف ربط الناس بعضهم ببعض 

بغض  وجمعهم  املسافات  وتقريب 
الروح  بهذه  ظروفهم.  عن  النظر 
األغنية  إليصال  «آسياسيل»  تسعى 
اىل العراقيني، وستكون بعد اطالقها 
كل  عىل  حرصي  بشكل  متاحة 

منصات «آسياسيل» االجتماعية.

شاركت تايلور سويفت جمهورها عرب منصة 
  Midnight تيك توك اسم أول أغانيها يف ألبوم
عرب  الفيديوهات  سلسلة  لتتابع   ، الجديد 
حسابها الشخيص  وتكشف اسما جديدا من 

أسماء أغانيها يف األلبوم .
تفاجئ تايلور سويفت الجمهور يف منتصف 
اسم   تحمل  جديدة  أغنية  عن  بإعالن  الليل 
midnight rain ضمن قائمة ألبومها الجديد 
وتعد األغنية الـ ٤ ضمن أغاني األلبوم القادم 

عرب  الشخيص   الحساب  عيل  ذلك  وكشفت 
. Tik Tok منصة

تحمل  والتي  أغنية   ١٣ الـ  سويفت  أضافت 
، ويوجد  كل منها نمطا مختلفا عن األخرى 
عيل  الرسمي  متجرها  عرب  متاحة  نسخة 
متجر  يف  حرصية  أيضاً  ونسخة  االنرتنت 

تارجيت .
تسويقي  شكل  سويفت  تايلور  استخدمت 
من  الجديد  ألبومها  عن  للرتويج  مختلف 

وذلك   ، املختلفة  االنرتنت  منصات  خالل 
لها واستخدمت ما  ، سبق  الجديد   ليس من 
املايض ولكن هذا  العام  يف  النمط  يشابه هذا 
متابعة  الرتويجية  خطتها  ايل  أضافت  العام 
البوم  طرح  املقرر  من  الجمهور،  تعليقات 
 ، املقبل  أكتوبر   ٢١ يف  باألسواق   نايت  ميد 
 vigilante shit  ، rain midnight، حتي اآلن
mastermind  ، Question من ضمن قائمة 

األلبوم .

نادين نسيب  يستعد جمهور صالون زهرة من بطولة 
الجديد من  املوسم  النهار ملشاهدة  نجيم ومعتصم 

العمل خالل الفرتة القادمة.
طوني  جسدها  التي  الشخصية  نجاح  رغم 
عيىس ضمن أحداث املوسم األول من صالون 
زهرة؛ وهو جار زهرة بالحارة والذي يحاول 
مساعدتها عىل أزماتها لحبه لها رغم زواجه 
من  ينسحب  أن  فّضل  طوني  ان  إال  بأخرى، 

الدور  مساحة  صغر  بسبب  الجديد  املوسم 
بعد أن وجد أنه ال يضيف له الجديد خاصة بعد 

نجاحه الكبري يف «العني بالعني «.
عمل  لفريق  مؤخراً  انضم  قد  بيازي  يحيى  أن  ويرتدد 

العمل  صناع  زال  وما   ،٢ زهرة  صالون  مسلسل 
حتى  نهاراً  ليال  مشاهده  تصوير  يواصلون 
املقبل، عىل  بداية نوفمرب  التصوير  ينتهي 
موسم  خالل  للعرض  جاهزاً  يكون  أن 

الشتاء املقبل.
تصوير  نادين  تنهي  أن  املقرر  ومن 
ثم   ٢ زهرة  بصالون  مشاهدها 
تتجاوز  ال  قصرية  عطلة  عىل  تحصل 
التصوير  ملوقع  مجدداً  لتعود  أيام   ١٠
مسلسلها  ضمن  مشاهدها  تصوير  وتبدأ 
الرمضاني الجديد أمام قيص خويل لتعود به 
للمشاركة الرمضانية بعد غيابها املوسم املايض.

أحدث  فتحي،  بلقيس  اإلماراتية،  الفنانة  طرحت 
أغنياتها «مزاجنجي» يف تعاونها األول مع حمدي 
الغنائي  والشاعر  حسني  تامر  وامللحن  بدر 
بلقيس  أخذت  مزاجنجي  عادل.أغنية  مالك 
الشعبي  اللون  يف  املرصي  الجمهور  إىل 
أحبه  الذي  املوسيقي  النسق  وهو  املودرن؛ 
بجمل  تتميز  أغانيتها  أن  خاصة  املرصيون 
يتم  أن  حريصة  كانت  لذلك  دسمة،  إيقاعية 
املايض  الشهر  خالل  مرص  يف  األغنية  تصوير 
والتي تمت عىل مدار يومان بمنطقة سفح األهرامات 
وداخل «فلوكة نيلية» عىل يد املخرج عيل أبو طالب.قدمت 
بلقيس فتحي العديد من اللهجات العربية يف أغنياتها التي صدرت عىل مدار السنوات 
املاضية، ومزاجنجي هي ثالث أغنية باللهجة املرصية تطرحها 
خالل عام واحد فقط بعد «دبلومايس» يف موسم الصيف 
املايض، « ونتدلع» منذ ثالثة أشهر، السيما أنها تعترب 
فنان  أي  ونجومية  لنجاح  الرئيسية  البوابة  مرص 
عربي .تتناول كلمات األغنية املشاكل التي تواجه 
العاطفية  العالقات  يف  دائم  بشكل  واملرأة  الرجل 
وتقول  مزاجنجي  اآلخر  يرى  منهما  فكل 
من  مرص  إىل  حرضت  .بلقيس  األغنية  كلمات 
نرص  احتفاالت  يف  للمشاركة  االستعداد  أجل 
اإلعالن  غنائي سيتم  أكتوبر، من خالل حفل 
املقبلة؛  القليلة  األيام  خالل  تفاصيله  عن 
احتفاالت  يف  مشاركاتها  ثاني  وهي 
بعد  أكتوبر  بنرص  املرصية  الدولة 
الذكرى  يف  املايض  العام  شاركت  أن 
ضخم  حفل  يف  أكتوبر  لنرص  الـ٤٨ 
الرئيس عبد  املنارة أمام  داخل مركز 
الفتاح السييس وشارك معها عدد من 

املطربني يف أوبريت «كمل عبورك» .
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