
بغداد/ الزوراء:
وافق مجلس الوزراء، عـىل تحديد ديوان 
الرقابة املالية كجهـة رقابية يف مكافحة 
غسل األموال، وفيما قرر تأجيل استيفاء 
الرسـوم عىل اسـتريادات هيئة التصنيع 
الحربي، اعلن موافقته عىل توصية وزارة 
الخارجية لفتـح قنصلية لقطر يف اربيل.
وذكر املكتب االعالمـي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته ”الـزوراء“: ان رئيس مجلس 
تـرأس  الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء 
السادسـة والثالثني  الجلسـة االعتيادية 
ملجلس الوزراء، جـرى فيها بحث مجمل 
األوضاع العامة يف البالد، ومناقشـة عدد 

مـن امللفـات واملوضوعـات املدرجة عىل 
جدول األعمال، ووّجـه الكاظمي الوزراء 
كافـة بمواصلة العمـل بالوتـرية ذاتها، 
وتذليل كل العقبات التي تقف حائالً أمام 
تنفيـذ مصالـح املواطنني. واضـاف، ان 
مجلس الوزراء ناقش تقريراً مفصالً عن 
الوضع املايل يف العراق، والتحديات العديدة 
التـي تواجه البلد واإلجـراءات الحكومية 
بخصوصها، الفتـا اىل انه مجلس الوزراء 
استضاف محافظ البنك املركزي؛ ملناقشة 
عـدد مـن امللفـات الخاصـة بمكافحـة 

عمليات غسيل األموال.

بغداد/ الزوراء:

أعلنِت املحكمة االتحادية، امس الثالثاء، 

ان وجـود هيئـة مسـتقلة تتـوىل إدارة 

العمليـة االنتخابيـة أهم سـبل تحقيق 

الديمقراطية.وقالـت املحكمـة يف بيان 

تلقته ”الـزوراء“ ان ”املبـادئ الخاصة 

بالحكـم الصادر من املحكمة االتحادية 

العليـا بالعـدد (156 وموحدتها 160 / 

اتحادية/ 2022) تتضمن:

واالنتخـاب  التصويـت  حـق  ان   .1

والرتشح من الحقوق املكفولة بموجب 

الدسـتور وعىل السـلطات كافة توفري 

السـبل الالزمـة لضمان تمتـع املواطن 

بهـا وبخالفه تفقد العمليـة االنتخابية 

قيمتها الديمقراطية ويمثل ذلك خروجاً 

عىل الدسـتور وتفقد السلطات رشيعة 

وجودهـا التـي تسـتمد مـن الشـعب 

اسـتناداً ألحكام املادة (5) من دسـتور 

جمهورية العراق لعام 2005.

لتحقيـق  السـبل  اهـم  مـن  ان   .2

الديمقراطية هو ايجاد هيئة مسـتقلة 

تتـوىل ادارة العمليـة االنتخابيـة وعـم 

التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة 

او الكتل السياسـية وان جعل مرجعية 

تلك الهيئة للجهات السياسية املشاركة 

يف العملية السياسية يفقدها حياديتها 

واستقاللها .

واشنطن/ متابعة الزوراء:
رفَع الرئيس األمريكي السـابق دونالد 
ترامـب دعـوى قضائيـة ضد شـبكة 
التشهري، وطالب  بتهمة  ”يس.إن.إن“ 
بتعويضات بقيمـة 475 مليون دوالر 
”حملـة  شـنت  الشـبكة  أن  مدعيـا 
قذف وتشـهري“ ضده.وادعـى ترامب 
املحكمـة  أمـام  املرفوعـة  دعـواه  يف 
الجزئيـة األمريكية يف فـورت لودرديل 
بوالية فلوريدا، أن الشبكة استخدمت 
نفوذهـا كمؤسسـة إخباريـة رائـدة 

لهزيمتـه سياسـيا.  وامتنعـت ”يس 
إن إن“ عـن التعليـق عـىل القضيـة.

ويزعـم ترامب يف الدعوى أن الشـبكة 
اسـتخدمت أوصافا سـيئة للتشـهري 
به مثل ”عنرصي“ و“تابع لروسـيا“ 
و“متمـرد“ و“هتلر“.تأتي الدعوى يف 
الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق 
تحقيقـا جنائيا من قبـل وزارة العدل 
بتهمة االحتفاظ بسجالت حكومية يف 
منزلـه بمار االغو يف فلوريدا بعد تركه 

منصبه يف يناير 2021.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أكـَد نائـب مديـر شـؤون الحد من 
األسـلحة وانتشـار النووي يف وزارة 
قنسـطنطني  الروسـية  الخارجيـة 
أن موسـكو ملتزمة  فورونتسـوف 
ببيـان قادة الـدول النووية الخمس 
بشـأن عدم جواز شن حرب نووية، 

الخارجيـة  وزيـرة  أكـدت  فيمـا 
بريبـوك، رضورة  أنالينـا  األملانيـة، 
أخـذ التهديـد الـرويس عـىل محمل 
الجد.واعلنـت الخارجيـة الروسـية 
االلتزام بالبيان الخاص بشـأن عدم 
جـواز شـن حـرب نوويةالواليـات 
املتحدة تسـتبعد اسـتخدام روسـيا 

فورونتسوف:  النووي.وقال  للسالح 
”نعترب من أهم املهمات إبقاء الدول 
الخمس النووية ملتزمة بعدم جواز 
قيام أي حرب بني الدول التي تمتلك 
أسـلحة النووية وهو مـا انعكس يف 
البيان املشرتك لقادة القوى النووية 
يف ينايـر“ .وشـدد عىل أن ”روسـيا 

ملتزمـة بذلك تماما“.عىل الرغم من 
تأكيـد الكرملـني بوقـت سـابق أنه 
لـن ينجر إىل مبالغات الغرب بشـأن 
اسـتخدام السـالح النـووي، أكـدت 
وزيـرة الخارجيـة األملانيـة، أنالينا 
بريبوك، رضورة أخذ التهديد الرويس 
عـىل محمل الجد، مشـرية يف الوقت 

نفسـه إىل أن املجتمـع الدويل أوضح 
أن مثـل هـذا التهديـد لـن يخيفـه.
وقالت خالل زيارة إىل وارسـو امس 
الثالثاء ”هذه ليست املرة األوىل التي 
يلجـأ فيها الرئيس الرويس فالديمري 

بوتني إىل مثل هذه التهديدات“.

الزوراء/مصطفى فليح:
شدَد مستشار الحكومة املايل مظهر محمد صالح 
عـىل رضورة االهتمام بملف الرعاية االجتماعية 
الربامـج  ربـط  خطـورة  اىل  اشـار  حـني  ويف 
االقتصادية بالدورات والتقلبات السياسـية عىل 
اقتصاد البلد، اشـار اىل امكانية اسـتمرار رصف 

الرواتب يف ٢٠٢٣ بقرار مـن املحكمة االتحادية.
وقـال صالح يف حديـث لـ»الـزوراء»، ان « هناك 
قيديـن لالنفاق الحكومـي القيـد االول الرصف 
١٢/١ من النفقات الجارية للعام املايض بموجب 
املادة ١٣ مـن قانون االدارة املالية رقم ٦ لسـنة 
٢٠١٩ املعدل هذه املـادة تعني انه عدم جواز او 

قبول فئات جديدة من الرشائح الهشة واملهمشة  
الفقرية الدخول اىل برنامج الرعاية االجتماعية».
واضـاف ان «االحصائيـة تصـل اىل مابـني ٩٠٠ 
الـف اىل املليـون طلب للشـمول بالرعايـة وهذا 
رقـم كبري يف العراق يعكـس احتياجات ٤ ماليني 
انسـان». واشـار اىل انه «يفرتض ان ذهب جزء 

مـن مخصصات قانـون االمن الغذائـي لالنفاق 
االجتماعـي وللرعايـة االجتماعيـة السـتيعاب  
الطلبات و تخفيف حالة الفقر يف العراق» مؤكدا 
ان فيـه «يشء من املعالجة لكن ليسـت معالجة 

جذرية مخططة باملوازنة». 

ذي قار/ الزوراء:
أكَد قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد 
الحربيـة، امس الثالثاء، أن القوات األمنية 
تعاملت مع املتظاهرين بكل هدوء وحكمة، 
وفيمـا أكد القبض عىل مندسـني يحملون 
التظاهـرات،  أثنـاء  الحـارق  املولوتـوف 
افادت خلية االعـالم االمني بان مجموعة 

«ضالـة» اقدمت عىل حرق كرفانات تابعة 
ملبنـى محافظـة ذي قار، يف حـني وصلت 
تعزيزات امنية اىل املحافظة.وقال حربية، 
إن»التظاهـرات  صحفـي:  ترصيـح  يف 
انطلقـت منـذ أربعة أيام يف بـاب الديوان، 
وكانـت معالجـة من قبل القـوات األمنية 
بـكل حكمة وهـدوء، من أجل عـدم إراقة 

الدم العراقـي ،وخاصة أبناء محافظة ذي 
قـار»، الفتـاً إىل أن»هنالك ارصاراً شـديداً 
من بعض املتظاهريـن والتحول اىل أعمال 
شـغب باتجاه املحافظة، حيـث تم رصد 
املسـدس  يحملـون  املتظاهريـن  بعـض 
الرتكي املحـور باتجاه القـوات األمنية».

وأوضح أنه»عىل الرغم من عدم اسـتخدام 

السـالح وعدم اسـتخدام حتـى الهراوات 
ضـد املتظاهريـن كان هنـاك إرصار مـن 
قبل بعض املندسـني واملشاغبني وحصلت 
اعتداءات عىل الضبـاط والقوات األمنية».

وأكـد حربيـة «وجود أعمال شـغب كبرية 
جداً باتجـاه املحافظة، واالرصار من أجل 
حرق البنايـة، لكن بحكمة القوات األمنية 

وعـدم اسـتخدام الرصـاص الحـي تجاه 
املتظاهرين حال دون ذلك»، مشـرياً إىل أن 
«مـا حصـل يف محافظة ذي قـار يف الليلة 
املاضية هو فقط حرق الكرفانات بالنسبة 
لباحة املحافظة التي تخص االستعالمات 

وسكن الحرس.
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بغداد/ الزوراء:
واصلْت أسعار النفط ارتفاعها يف التعامالت اآلسيوية 
املبكرة، امس  الثالثاء، وسط توقعات بأن ”أوبك+“ قد 
توافـق عىل خفض كبري يف إنتاج الخام عندما تجتمع 
غـدا األربعاء، لكـن املخاوف بشـأن االقتصاد العاملي 
حـدت مـن املكاسـب.وارتفعت العقـود اآلجلة لخام 
برنت 2.07 دوالر أو %2.33 إىل 90.93 دوالر للربميل، 
بعد أن كسب أكثر من %4 يف الجلسة السابقة.وزادت 
كذلـك العقود اآلجلة للخام األمريكـي 1.75 دوالر، أو 
%2.09 إىل 85.83 دوالر للربميل.وكانـت قد ارتفعت 
بأكثـر من %5 يف الجلسـة السـابقة، مسـجلة أكرب 

مكسـب يومي لها منذ مايو/ أيار.وارتفعت أسـعار 
النفـط، امس االول االثنني عىل خلفية تجدد املخاوف 
بشـأن شـح املعروض.وثمـة توقعات بـأن منظمة 
البلدان املصدرة للبرتول ”أوبك“ وحلفاءها، املعروفني 
مجتمعني باسم ”أوبك+“، سيخفضون اإلنتاج بأكثر 
مـن مليون برميل يوميا يف أول اجتماع شـخيص لهم 
منذ 2020 اليـوم األربعاء.وذكرت مصادر يف ”أوبك“، 
أن التخفيضات الطوعيـة من قبل األعضاء يمكن أن 
تأتـي عالوة عىل ذلك، مما يجعلها أكرب موجة خفض 

منذ بداية جائحة ”كوفيد19-“.

القاهرة / متابعة الزوراء:
طالـب الرئيـس املرصي عبـد الفتاح السـييس 
مواطنـي بـالده بـ“الوقـوف إىل جانـب الدولة، 
وعدم االلتفات للشـائعات واألكاذيـب“، قائالً: 
”أنا ال أخاف من الشـائعات، ودائماً ما أقول إن 
اللـه بالـغ أمره. ونحن نسـعى إىل بنـاء وتنمية 
وتغيـري، ودفع حيـاة الناس إىل األفضـل بأمانة 
ورشف، بعيـداً عـن أالعيـب السياسـة“، عـىل 
حد زعمه.وأضاف السـييس، عـىل هامش ندوة 
الجيش التثقيفية بمناسـبة ذكرى حرب أكتوبر 
1973، الثالثـاء، أن ”مـرص توقفـت تماماً عن 

اإلنتـاج والتنمية ملدة 15 عاماً (1967 - 1982) 
بسبب تداعيات الحرب (مع إرسائيل)“.
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الزوراء/ حسني فالح:
شـهدِت العاصمـة بغـداد امـس الثالثاء 
ازدحامات مرورية خانقة بالتزامن مع بدء 
الدوام يف الجامعـات والكليات الحكومية 
واالهليـة، االمر الذي جعـل هناك صعوبة 
يف تنقل املواطنـني واملوظفني من منطقة 
اىل اخرى، وفيما ناشـد عدد من املواطنني 
الحكومة بايجاد الحلول الرسيعة لتجاوز 
ازمة االزدحامات، كشـفت االمانة العامة 
ملجلـس الـوزراء، عـن خطـط حكوميـة 
النشـاء طرق ومجرسات وانفـاق جديدة 

لفك االختناقات يف العاصمة.
وقال مراسـل ”الزوراء“: ان اغلب مناطق 
العاصمة بغداد شـهدت يوم امس الثالثاء 
اختناقـات مروريـة خانقة وسـط عجز 
رجال املرور والقوات االمنية بسـبب كثرة 
عـدد السـيارات، الفتا اىل ان هنـاك تذمرا 
كبريا مـن املواطنني واصحـاب املركبات.
واضاف: ان املواطنني شـكوا من صعوبة 
التنقل من منطقة اىل اخرى والتي يستغرق 
لسـاعات فيما ناشـدوا الحكومة بوضع 
الحلول العاجلة النهـاء ازمة االزدحامات 
املرورية .مـن جانبه قال املتحدث باسـم 
االمانة العامة ملجلس الوزراء حيدر مجيد 
يف حديث لـ“الـزوراء“: ان هناك اجراءات 
حكومية لفك االختناقـات املرورية داخل 
العاصمة بغداد ، مبينا ان هنالك توجيهات 
مبـارشة من قبـل رئيس مجلـس الوزراء 
لتشـكيل لجنة ترشف عىل تأهيل وتطوير 
مداخل العاصمة بغداد الخمسة (بغداد – 

كوت، بغداد – بابل، بغداد – نينوى، بغداد 
ان  دياىل).واضـاف،   – بغـداد  االنبـار،   –
الرشكات املنفذة بـارشت هنالك توقيتات 
زمنية محددة ترتاوح ما بني  سنة ونصف 
وسـنتني، مبينا ان االمانـة العامة ملجلس 
الـوزراء قامت بدراسـة اللجنـة الخاصة 
بتطويـر وتاهيل مداخل بغـداد وبارشاف 
مبارش من قبل االمني العام ملجلس الوزراء 

ومتابعة مستمرة وهناك زيارات ميدانية 
متعددة ملواقـع العمل.واشـار اىل ان هذه 
املداخل سـتكون ذات طابع حديث وجديد 
وايضـا سـيضفي بجماليـة عـىل مداخل 
العاصمة بغداد نظرا اىل االهمال الذي كان 
يرافق مداخـل العاصمـة املختلفة، مبينا 
ان العمليـة سـتكون لتوسـيع الشـوارع 
وسـتكون هنالـك اربـع ممـرات للذهاب 

وااليـاب وايضا اضافة اىل ممرين خدميني 
مـن الذهاب واالياب. واوضـح، ان الطرق 
سـتؤثث بالكامـل من خالل وجـود انارة 
وتخطيط، مؤكدا ان هذا املرشوع سيسهم 
بفـك االختناقـات املرورية عـن العاصمة 
بغداد.وتابـع، اضافـة اىل هنـاك مرشوع 
طريق الدورة - اليوسفية بطول 15 كيلو 
مـرت يربط نهاية جـرس الطابقني باتجاه 

الطريـق الدويل رقم 1، موضحا ان نسـبة 
االنجاز يف طريق الدورة اليوسـفية تجاوز 
الـ 75 او الـ 80 باملئة وهذا ايضا سيسهم 
بفـك العديـد  مـن االختناقـات املروريـة 
واملقرتبات ومداخل بغداد الجنوبية وكذلك 
مناطـق رسيـع الـدورة والكـرادة وبقية 
املناطق.واكـد ان الطريـق سـريبط قلـب 
العاصمة بغداد بالطريق الدويل الذي يؤدي 
اىل محافظات الفرات االوسـط والجنوب.
فيمـا يخص داخـل العاصمة بغـداد قال 
مجيـد ان هنالك اجراءات اتخذت منها تم 
تكليف امانة بغداد اهمها انشـاء عدد من 
املجـرسات واالنفاق يف املناطق املزدحمة ، 
ايضا امانة بغداد سـتبارش نصب جسور 
املشـاة كل هذه املشـاريع ستسهم يف فك 
االختناقـات املروريـة، فضال عن اكسـاء 
الطـرق واملحالت واالزقة يف مختلف انحاء 
العاصمـة بغـداد وتاهيل وتوسـعة هذه 
الطرق.ولفـت اىل ان هنالك تنسـيقا عايل 
املسـتوى فيما بني كل االجهزة الحكومية 
واملؤسسات الرسـمية بتوجيه من رئيس 
مجلس الـوزراء، ايضـا هنالـك اجراءات 
اتخذتها قيادة عمليات بغداد بشـأن رفع 
العديـد من السـيطرات يف التقاطعات ويف 
مناطـق العاصمة بغـداد، مبينا ان هنالك 
جهـدا وتنسـيقا مبـارشا مـن  مديريـة 
املرور العامة وامانة بغداد بشـأن تشغيل 
االشـارات املروريـة يف التقاطعات املهمة 
وانجزت 75 باملئة من االشـارات الضوئية 

حيث بعضها دخلت الخدمة.
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بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  أصدرْت محكمة جنايات ذي قار، امس 
جريمة  عن  إرهابي  مجرم  بحق  باإلعدام  حكما 
االشرتاك بتفجري سيارة مفخخة يف محافظة دياىل.
«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  القضاء  مجلس  وذكر 
بتفجري سيارة  قام  إرهابية  «املجرم وبدوافع  أن 
مفخخة يف محافظة دياىل– بعقوبة والتي أدت اىل 
مقتل أحد املواطنني وإصابة آخرين».وأضاف أن 
«الحكم بحق املجرم اإلرهابي يأتي وفقا الحكام 
املادة الثانية / ١/ ٣/ ٧ وبداللة املادة الرابعة من 

قانون مكافحة االرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥».

@7v–ni@⁄äbí@‚ã1@‚aá«�a
∂bÌÜ@¿@ÚÉÉ–fl@ÒäbÓé

@ÚÓ€bæa@Úib”ã€a@ÊaÏÌÜ@Üá±@ıaäåÏ€a@ê‹™
fiaÏfl˛a@›èÀ@Úzœbÿfl@¿@ÚÓib”ä@ÚËv◊

@ÚÌäÏnéÜ@‚á»i@Ôõ‘m@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
ÊbnéÜã◊@·Ó‹”a@¿@pbibÉn„¸a@ÚÓöÏ–fl
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bËi@Ú‘r€a@aÎá‘œ@ÊÏÓ”aã»€aÎ@Úflå˛a@·èy

بغداد/ الزوراء:
اكدْت ممثلة االمم املتحدة يف العراق جنني 
بالسـخارات، أن الخالفـات تسـود عـىل 
لغة الحـوار يف البالد، فيما اشـارت اىل ان 
املحافظـات الجنوبية تشـهد مناوشـات 
مسـلحة والطبقة السياسـية غري قادرة 
عىل حسم االزمة. والعراقيون فقدوا الثقة 
بها.وقالـت بالسـخارت يف كلمة لها أمام 
مجلس األمـن الدويل تابعتهـا «الزوراء»: 
إنـه «فيما يخص الحوار السـيايس ولكي 
يؤتي الحوار أُكله، من املهم جداً أن تشارك 
فيه األطـراف كافة، ويتوجـب عىل كافة 
القـادة تحمل املسـؤولية، واألمم املتحدة 
تدعـم مبـادرة الحـوار الوطنـي برعاية 

الكاظمـي وتجـب مشـاركة الجميـع».
وأضافت، أن «العراقيني كانوا طوال فرتة 
مـا بعد االنتخابات رهينة لوضع ال يمكن 
التنبؤ به وال يمكـن احتماله، ليتحول إىل 
اشتباكات مسلحة، وال يسعنا إّال أن نكرر 
أهمية إبعاد أي احتجاج عن العنف»، الفتة 
اىل أنه «يتعني عىل كافة األطراف الترصف 
بمسـؤولية يف أوقـات تصاعـد التوتـر». 
وتابعـت أن «هناك حلـوال ولكن فقط لو 
كان هناك استعداد للوصول اىل تسويات»، 
موضحة أنه «يف نهاية املطاف، يعود األمر 
كلـه إىل اإلرادة السياسـية ويتوجـب عىل 

كافة القادة تحمل املسؤولية». 

ÚÌÎÏ„@lãy@Âí@åaÏu@‚á»i@ê‡©a@fiÎá€a@ÒÜb”@ÊbÓji@‚açn€¸a@Â‹»m@bÓéÎä
áßa@›‡´@Û‹«@ÎÏ‰€a@áÌáËn€a@âÇdi@µ€ãi@o‰‹«a@bflá»i

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغداد، رفع سيطرة (الزهور) يف تقاطع املصفى ضمن منطقة 
الخطة  «وضمن  انه  «الزوراء»:  تلقته  للعمليات  بيان  الكرخ.وذكر  بجانب  الدورة 
الجوانب االمنية والخدمية  السيطرات بعد تقييمها من  الطرق ورفع  املرسومة لفتح 
املروري  الزخم  تخفيف  وبهدف  بغداد  عمليات  قائد  الركن  الفريق  ومتابعة  بإرشاف 
ورفع العبء عن كاهل املواطنني وتقليل معاناتهم، تستمر اللجان املكلفة بفتح الطرق 
ورفع السيطرات بواجباتها اليومية يف العاصمة حيث تم رفع سيطرة الزهور يف تقاطع 
املصفى من جهة الطابقني بإتجاه شارع ابو طيارة وتحويله اىل مرابطة ضمن قاطع 
مسؤولية لواء رئاسة الجمهورية الثاني».ونوهت عمليات بغداد بانها «ماضية يف فتح 
الطرق واالزقة ورفع السيطرات وحسب الخطط املوضوعة من قيادة عمليات بغداد».
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@‚á»i@Ôõ‘m@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
@¿@pbibÉn„¸a@ÚÓöÏ–fl@ÚÌäÏnéÜ

ÊbnéÜã◊@·Ó‹”a
بغداد/ الزوراء:

تحديد  عىل  الوزراء،  مجلس  وافق 
رقابية  كجهة  املالية  الرقابة  ديوان 
وفيما  األموال،  غسل  مكافحة  يف 
عىل  الرسوم  استيفاء  تأجيل  قرر 
الحربي،  التصنيع  هيئة  استريادات 
وزارة  توصية  عىل  موافقته  اعلن 
يف  لقطر  قنصلية  لفتح  الخارجية 

اربيل.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
السادسة  االعتيادية  الجلسة  ترأس 
جرى  الوزراء،  ملجلس  والثالثني 
العامة  األوضاع  مجمل  بحث  فيها 
امللفات  من  عدد  ومناقشة  البالد،  يف 
جدول  عىل  املدرجة  واملوضوعات 
الوزراء  الكاظمي  ووّجه  األعمال، 
كافة بمواصلة العمل بالوترية ذاتها، 
وتذليل كل العقبات التي تقف حائالً 

أمام تنفيذ مصالح املواطنني. 
ناقش  الوزراء  مجلس  ان  واضاف، 
يف  املايل  الوضع  عن  مفصالً  تقريراً 
التي  العديدة  والتحديات  العراق، 
الحكومية  واإلجراءات  البلد  تواجه 
مجلس  انه  اىل  الفتا  بخصوصها، 
البنك  محافظ  استضاف  الوزراء 
امللفات  من  عدد  ملناقشة  املركزي؛ 
غسيل  عمليات  بمكافحة  الخاصة 
مجلس  أقر  ذلك  ضوء  ويف  األموال. 

الوزراء اآلتي:
ديوان  تحديد  عىل  املوافقة    -  1
بالتنسيق  االتحادي،  املالية  الرقابة 
مع دائرة املنظمات غري الحكومية يف 
األمانة العامة ملجلس الوزراء كجهة 

غري  املنظمات  عمل  عىل  رقابية 
غسل  مكافحة  ألغراض  الحكومية 
اىل  إستناداً  اإلرهاب،  وتمويل  األموال 
 (17 و(7/   ،(1/17) املادتني  أحكام 
األموال  غسيل  مكافحة  قانون  من 

وتمويل اإلرهاب (39 لسنة 2015).
2 - نرش القرار يف الجريدة الرسمية 
 (1/17) املادة  أحكام  اىل  إستناداً 
األموال  غسيل  مكافحة  قانون  من 

وتمويل اإلرهاب (39 لسنة 2015).
العايل  التعليم  وزير  ان  اىل  واشار 
قدم  الجلسة  خالل  العلمي  والبحث 
الحايل  الوضع  عن  مفصالً  تقريراً 
الدرايس  العام  بدء  مع  للتعليم، 

تنفيذ  يف  وإجراءاتها  الجديد، 
بتطوير  الخاصة  والربامج  املشاريع 
عىل  والحفاظ  الجامعية،  املرافق 
إىل  العراق،  يف  العايل  التعليم  رصانة 
القضايا  من  عدد  مناقشة  جانب 
قانونية  حلوال  تتطلب  التي  اإلدارية 
ملعالجتها. حيث وافق مجلس الوزراء 

عىل اآلتي:
الوزراي  املجلس  توصيات  إقرار   -
 (2022 لسنة   7) البرشية  للتنمية 

بحسب اآلتي:
مناقشة  اجتماع  محرض  إقرار    -  1
موضوع تداخل األبنية العائدة لوزارات 
العلمي  والبحث  العايل  (التعليم 

واإلعمار  والتكنولوجيا،  والعلوم 
واإلسكان والبلديات واألشغال العامة، 
والصناعة واملعادن)، وتنفيذ الفقرات 
العالقة،  املثبتة فيه من الجهات ذات 
االحكام  وفق  عىل  ذلك  يتم  أن  عىل 
 12) االستمالك  قانون  يف  املذكورة 
لسنة1981) املعدل، وتحديداً ما جاء 
يف املادة (22) من القانون (االستمالك 
اإلداري)، ويجري التعويض عىل وفق 
القانون  من   (29) املادة  يف  جاء  ما 

املذكور آنفاً (التعويض العيني).
يف  جاء  ما  وفق  عىل  العمل  يتم    -  2
للدوائر  املشرتك  االجتماع  محرض 
(التعليم  وزارات  يف  القانونية 

والعلوم  العلمي  والبحث  العايل 
واإلسكان  واإلعمار  والتكنولوجيا، 
والبلديات واألشغال العامة، والصناعة 
 29 الخميس  يوم  املنعقد  واملعادن)، 

أيلول 2022.
وتابع البيان، وواصل مجلس الوزراء 
املدرجة  األخرى  املوضوعات  مناقشة 
بشأنها  وأصدر  األعمال،  جدول  عىل 

القرارات اآلتية:
أوالً/ املوافقة عىل ما ييل:

1 -  تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية 
عىل استريادات هيئة التصنيع الحربي 
مساواة  املعفاة،  غري  العسكرية 
مجلس  قرار  يف  املبينة  بالجهات 
الوزراء (23 لسنة 2018) املؤكد عليه 
بالقرار (3 لسنة 2019)، ملّدة 4 أشهر 

بدءاً من تأريخ إصدار هذا القرار.
لألمن  الوزارية  اللجنة  تتوىل    -  2
املطلوب  باملواد  قائمة  إعداد  الوطني 

شمولها بتأجيل الرسوم الكمركية.
لالقتصاد  الوزاري  املجلس  تويل    -  3
 23) الوزراء  مجلس  قراري  دراسة 
لسنة 2018)، املؤكد عليه بالقرار (3 

لسنة 2019).
ثانيا/  

الخارجية  وزارة  توصية  إقرار    -  1
قطرية  عامة  قنصلية  فتح  بشأن 
محافظة  يف  العراق  جمهورية  لدى 
أربيل، استناداً اىل أحكام املادتني (25، 
الخارجية  الخدمة  قانون  من  و26) 
فيينا  واتفاقية  لسنة2008)،   45)

للعالقات القنصلية لعام 1963.
2 -  احتفاظ العراق بحقه بشأن فتح 
مستقبالً  قطر  لدى  عراقية  قنصلية 

طبقاً ملبدأ املعاملة باملثل.

الزوراء/مصطفى فليح:
شدَد مستشار الحكومة املايل مظهر 
االهتمام  رضورة  عىل  صالح  محمد 
حني  ويف  االجتماعية  الرعاية  بملف 
الربامج  ربط  خطورة  اىل  اشار 
والتقلبات  بالدورات  االقتصادية 
السياسية عىل اقتصاد البلد، اشار اىل 
يف  الرواتب  رصف  استمرار  امكانية 

2023 بقرار من املحكمة االتحادية
لـ“الزوراء“،  حديث  يف  صالح  وقال 
الحكومي  ان ” هناك قيدين لالنفاق 
من   1/12 الرصف  االول  القيد 
املايض  للعام  الجارية  النفقات 
االدارة  قانون  من   13 املادة  بموجب 
املالية رقم 6 لسنة 2019 املعدل هذه 

قبول  او  جواز  عدم  انه  تعني  املادة 
الهشة  الرشائح  من  جديدة  فئات 
واملهمشة  الفقرية الدخول اىل برنامج 

الرعاية االجتماعية“.
اىل  تصل  ”االحصائية  ان  واضاف 
طلب  املليون  اىل  الف   900 مابني 
يف  كبري  رقم  وهذا  بالرعاية  للشمول 
ماليني   4 احتياجات  يعكس  العراق 

انسان“.
ذهب  ان  ”يفرتض  انه  اىل  واشار   
االمن  قانون  مخصصات  من  جزء 
الغذائي لالنفاق االجتماعي وللرعاية 
و  الطلبات  الستيعاب   االجتماعية 
تخفيف حالة الفقر يف العراق“ مؤكدا 
ان فيه ”يشء من املعالجة لكن ليست 

معالجة جذرية مخططة باملوازنة“. 
لهذا  اولوية  ”هناك  ان  اىل  ولفت   
البطاقة  اىل  اضافة  املوضوع 
انتظام  حيث  من  فهي  التموينية 
مدة  ازدادت  انه  يفرتض  التوزيع 
التوزيع  اشهر  وانتظام  التوزيع 
السلع  ان  كما  السابق  من  افضل 
بها  فقرية  اعداد  شمول  و  وكميتها 
باب  من  محتاجة  غري  اعداد  وحذف 

العدالة االجتماعية“.
وبني ” اعتقد اىل نهاية السنة الحالية 
الطارئ  القانون  كان  ان  سنرى 
تقييم  اىل  يحتاج  وهو  اهدافه  حقق 

اجتماعي وموضوعي ورقابي“.
يحافظ  عادة  ”العالم  ان  اىل  ولفت   

البطالة  عىل مستويات حد ادنى من 
وهي  البطالة  هي  الفقر  مصدر  الن 
بمرتبتني  سنة  عرشين  منذ  لدينا 
عرشيتني و افضل سنة من السنوات 
 12 يمكن بعد  2011-2010 صارت 
مبينا   ،”  16% اىل  عادت  بعدها   %
الن  اكرب  تصبح  الشباب  ”بني  انها 

االعمار الشابة لدينا  اكرب“.
ولفت اىل انه ”ال مناص من تشجيع 
املشاريع  تنمية  سواء  التنمية 
القطاع  بها  يقوم  التي  االستثمارية 
هناك  وتكون  الحكومة  او  الخاص 
انه  اىل  مرشوعات مدروسة ” مشريا 
”سنويا يضاف لسوق العمل  نصف 
كيف  متسائال“  انسان“،  مليون 

الحكومية  والوظائف  نستوعبهم 
اصبحت صعبة املنال“.

واعرب عن اسفه  من تعثر ”الربامج 
االقتصادية بسبب التبدالت السياسية 
طويلة  لربامج  استقرار  يوجد  فال 
واصبحت  سنة   15 او  سنني   10
وهذا  السياسية  بالتقلبات  مرهونة 
الربامج  ترتبط  ان  برصاحة  خطر 
الن  السياسية  بالدورات  االقتصادية 
مؤكدا  كبري“،  مأزق  يف  يدخلنا  هذا 
اننا ”يجب ان نعزل مسارات التنمية 
وتخصيصاتها  الطويلة  الفرتات 
اىل  يحتاج  وهذا  ذلك  عن  ومساراتها 

وقفة نبيلة ومرشفة وبعقالنية“. 
 واشار اىل ان“ وفورات النصف االول 

ذهبت اىل تخصيصات قانون الطارئ 
ربما  تقديري  يف  الثاني  والنصف 
نحصل عىل 15 مليار دوالر وهو رقم 
ان يرصف  الحقيقة غري سهل يجب 
للثروة  مولدة  ملرشوعات  بعناية 

والدخل“.
واكد ان ”احسن مجال هو االستثمار 
والصناعة  النفطية  الصناعة  يف 
عىل  القدرة  فيها  الن  البرتوكيميائية 
ان تعوض االستريادات او الصادرات“، 
مضيفا ”يجب ان تكون هناك اولوية 
القطاع  وتنويع  الزراعية  للسيادة 
يذهب  االخر  والقسم  النفطي 
الصغرية  املشايع  لتشغيل  صناديق 
واملتوسطة من الحرف ”، مؤكدا اننا 

”بحاجة اىل سياسة تنويع يف الرصف 
تنويع ذكي وهادف“. 

ان  اىل  اشار  املوظفني  رواتب  وعن 
نمر  لم  والننا  سيايس  تخويف  هذا“ 

بهكذا تجارب فاالجتهادات تكثر“.
 ولفت اىل ان املحكمة االتحادية هي 
التي  العليا  السلطة  اليوم  الوحيدة 
املمكن  من  انه  تقول   ان   تستطيع 
املرصوفات  من   12/1 الرصف 
الفعلية الجارية  التي تمت يف 2022 
2023 بدون موازنة و  يف حال دخلنا 
الوطنية  واملصالح  لالرادة  وفقا  ذلك 
العليا الن الرواتب ال يمكن ان تتوقف 
واحد  يوما  ايقافها  و  واحدا  يوما 
ارضار بمصلحة األمن الوطني كله“.

بغداد/ الزوراء:

مستقلة  هيئة  وجود  ان  الثالثاء،  امس  االتحادية،  املحكمة  أعلنِت 

تتوىل إدارة العملية االنتخابية أهم سبل تحقيق الديمقراطية. 

وقالت املحكمة يف بيان تلقته ”الزوراء“ ان ”املبادئ الخاصة بالحكم 

الصادر من املحكمة االتحادية العليا بالعدد (156 وموحدتها 160 

/ اتحادية/ 2022) تتضمن:

املكفولة  الحقوق  من  والرتشح  واالنتخاب  التصويت  حق  ان   .1

الالزمة  السبل  توفري  كافة  السلطات  وعىل  الدستور  بموجب 

لضمان تمتع املواطن بها وبخالفه تفقد العملية االنتخابية قيمتها 

السلطات  وتفقد  الدستور  عىل  خروجاً  ذلك  ويمثل  الديمقراطية 

رشيعة وجودها التي تستمد من الشعب استناداً ألحكام املادة (5) 

من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

2. ان من اهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو ايجاد هيئة مستقلة 

تتوىل ادارة العملية االنتخابية وعم التدخل بشأنها من قبل سلطات 

للجهات  الهيئة  تلك  وان جعل مرجعية  السياسية  الكتل  او  الدولة 

حياديتها  يفقدها  السياسية  العملية  يف  املشاركة  السياسية 

واستقاللها .

3. ان عدم ضمان حق الشعب يف التصويت واالنتخاب والرتشح يفقد 

مشاركة  مدى  يف  ويؤثر  الدستورية  مقوماتها  السياسية  العملية 

املواطنني يف االنتخابات من عدمه.

4. ان االنتخابات يجب ان تكون ساحة للتنافس بني االفكار واملبادئ 

الدستورية  الحقوق  واملواطن، وضمان  الدولة  تمس  التي  الوطنية 

الذي  السلبي  التنافس  عن  بعيداً  العراقي  الشعب  مكونات  لكافة 

لتحقيق  السلطة  اىل  الوصول  لغرض  الطرق  كافة  اتباع  يقوم عىل 

املصالح الشخصية.

املفوضية  بها  التي خصت  الحرصية  السلطة  ”عبارة  ان  واضافت 

اقليم كردستان بموجب  املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف  العليا 

تخالف   2014 لسنة   (4) رقم  القانون  من  اوالً)  (الثانية/  املادة 

لعام  العراق  جمهورية  دستور  من   (102 و   20) املادتني  احكام 

لالنتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية  باستقالل  ملساسها   2005

االمر الذي يقتيض بعدم دستوريتها“.
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القاهرة / متابعة الزوراء:

طالـب الرئيـس املرصي عبـد الفتاح 

السـييس مواطني بـالده بـ“الوقوف 

االلتفـات  الدولـة، وعـدم  إىل جانـب 

للشـائعات واألكاذيب“، قائالً: ”أنا ال 

أخاف من الشـائعات، ودائماً ما أقول 

إن اللـه بالـغ أمره. ونحن نسـعى إىل 

بناء وتنمية وتغيري، ودفع حياة الناس 

إىل األفضـل بأمانـة ورشف، بعيداً عن 

أالعيب السياسة“، عىل حد زعمه.

وأضاف السـييس، عىل هامـش ندوة 

الجيـش التثقيفيـة بمناسـبة ذكرى 

أن  الثالثـاء،   ،1973 أكتوبـر  حـرب 

”مـرص توقفـت تمامـاً عـن اإلنتاج 

 -  1967) عامـاً   15 ملـدة  والتنميـة 

1982) بسـبب تداعيـات الحرب (مع 

إرسائيـل)“، مسـتطرداً: ”يجـب عىل 

املثقفـني واملفكريـن أن يتوقفوا أمام 

كل كلمـة أتحـدث بهـا، فخـالل هذه 

األعـوام توقفـت كل مظاهـر الحياة. 

ويف املقابل، لم يتوقف نمو السـكان يف 

البالد“.

وتابع: ”حينما دخـل الجيش مناطق 

شبه جزيرة سـيناء يف فرباير/شباط 

ومارس/آذار من عـام 2011، بعد ما 

حدث يف يناير/كانـون الثاني (الثورة 

املرصيـة)، بـدأ يف االقتتـال مـع قوى 

الـرش والتطـرف بمعاونـة الرشطة. 

ومـرص دفعت ثمناً كبرياً جداً ملا حدث 

يف 2011“.

وواصل السـييس: ”لم نوقـف التنمية 

بعـد أحـداث 2011 مثلما حـدث بني 

وأنـا جعلـت  1967 و1982،  عامـي 

الدولة تشـتغل بأقىص طاقة ممكنة، 

وأقول هـذا الكالم حتى يكون معلوماً 

أن العدائيـات لـن تتوقـف يف حياة أي 

أمة. هذه سـنة من سـنن اللـه تعاىل، 

واختبار مـن اختبـارات الوجود الذي 

نحن موجودون فيه“، حسب قوله.

وأكمـل: ”يوجـد ثـالث قضايـا هامة 

تمثـل العدو الحقيقـي ألي أمة، وهي 

الفقر والجهل والعجز، والكثري يف بلدنا 

يعرفون جيداً ما معنى الفقر والعوز، 

ولكن مـاذا عـن الجهـل؟ الجهل أمر 

خطري، ألنه يجعلك تقدم عىل خطوات 

تؤذيك، وتؤذي كل من حولك“.

وقال السـييس: ”األزمـة االقتصادية 

العامليـة يـنئ تحـت وطأتهـا كل فرد 

عىل كوكب األرض، وتعد نموذجاً عىل 

كل ما نراه ونعيشـه ونحيـاه. ونحن 

نحـاول عىل قـدر اسـتطاعتنا تجاوز 

هذه األزمة بالجهـد الصادق، والعمل 

املخلص“.

األحـداث  هـذه  ظـل  ”يف  واسـتدرك: 

والظـروف، ال تـزال هنـاك قـوى رش 

تضمـر داخلهـا كـل معانــي الحقد 

والكراهية، وتبث سـمومها يف رشايني 

الوطـن، مـن خـالل نـرش األكاذيـب 

واالفرتاءات والضالالت. والهدف منها 

هـو فقد الثقـة بني املواطـن وقادته، 

واغتيال معنوياته“.

التاسـعة  الذكـرى  حلـول  وعـن 

واألربعني لحرب السادس من أكتوبر، 

قال: ”لقد أبرزت هذه الحرب مقدرة 

اإلنسـان املرصي، وتفوقه يف أصعب 

اللحظات التي مرت بها مرص واألمة 

معجـزة  فيهـا  وحققـت  العربيـة، 

العبـور. لقد كان يوماً مقـدراً له أن 

يظـل خالـداً، ليس فقـط يف وجدان 

مرص وشعبها، وإنما يف ضمري األمة 

العربيـة بأرسهـا، وشـعوب العالم 

املحبة للسالم“.

وأضاف السـييس: ”مرص لـم تحارب 

فقـط دفاعاً عـن أرضهـا، وإنما من 

أجـل تحقيق السـالم، وهو ما نجحت 

فيه، وحافظت عىل مكتسباته. ولذلك 

وجب تقديـم التحية لكل من سـاهم 

يف صنـع أعظم أيام مـرص يف تاريخها 

الحديـث. والتحية موصولـة إىل روح 

الشـهيد البطل الرئيس الراحل محمد 

أنور السـادات، بطل الحرب والسالم، 

الـذي اتخـذ بجسـارة قـرار العبـور 

العظيم، رغم شبح الهزيمة الذي كان 

يطارد الجميع“.

وزاد قائالً: ”بوصفي مواطناً مرصياً، 

ورئيسـاً للبـالد، أوجه تحيـة يملؤها 

اإلجالل واالحـرتام واالعتـزاز للقوات 

املؤسسـة  تلـك  املرصيـة،  املسـلحة 

العسـكرية الوطنية التـي أّرشف بأن 

أكـون من أبنائها. وهي رمز البسـالة 

واإلقدام والصمـود والتحدي، وحصن 

هـذا البلـد األمـني، وحامـي مقدرات 

الشعب“.

العالقـة  ”سـتظل  السـييس:  وأردف 

الفريدة بني الشـعب املرصي والجيش 

أمراً مقدسـاً، وضماناً أبدياً ألمن هذا 

الوطن، واستقراره. وتحية من أعماق 

القلب إىل أرواح الشهداء أبطالنا الذين 

منحونـا حياتهـم ذاتهـا، كـي يحيـا 

الوطن حراً كريماً مستقالً“.

الجديـدة  ”الجمهوريـة  واسـتطرد: 

ملـرص التـي أراها عني اليقني، سـوف 

نحقـق بهـا معجـزة العبـور اآلمـن. 

إىل  تهـدف  التـي  الجمهوريـة  إنهـا 

تحقيـق تطلعات هذا الجيل، واألجيال 

القادمـة، وإىل االنطـالق عـىل طريق 

التقـدم، وامتـالك القـدرة يف جميـع 

املجـاالت حتـى تصبـح مـرص دولة 

حديثة متطورة، ينعم فيها املرصيون 

بمستويات معيشية كريمة“.

شـاء  ”كمـا  السـييس:  واسـتكمل 

القـدر لجيل حرب أكتوبـر أن يعارص 

مراحـل تاريخيـة ذات أعباء جسـام، 

فإن األجيال الحاليـة عىل موعد أيضاً 

مـع القـدر، حيث تعيـش مرحلة غري 

املمتـد،  مـرص  تاريـخ  يف  مسـبوقة 

وتعارص أحداثاً وتداعيات هائلة أمنية 

وسياسية واقتصادية يشهدها العالم 

بأرسه“.

وختم بالقـول: ”إنني عـىل يقني بأن 

اإلنسـان املـرصي صانـع الحضـارة 

أكرب وأقوى من تلك املسـاعي املضللة 

الكاذبـة، وأن لديـه قـدرة فطرية أن 

يميز بقلبه السليم، وعقله الواعي، ما 

بني الغث والثمني والهدم والبناء. وما 

بني اإلخالص وحب الوطن والشـعب، 

الوطـن  هـذا  وكراهيـة  والخبـث 

وشعبه“.

بغداد/ الزوراء:
واصلْت أسـعار النفط ارتفاعها يف التعامالت 
اآلسـيوية املبكـرة، امـس  الثالثـاء، وسـط 
توقعات بأن ”أوبـك+“ قد توافق عىل خفض 
كبـري يف إنتـاج الخـام عندمـا تجتمـع غـدا 
األربعاء، لكن املخاوف بشأن االقتصاد العاملي 

حدت من املكاسب.
وارتفعـت العقـود اآلجلة لخـام برنت 2.07 
دوالر أو %2.33 إىل 90.93 دوالر للربميل، بعد 

أن كسب أكثر من %4 يف الجلسة السابقة.
وزادت كذلـك العقود اآلجلـة للخام األمريكي 
دوالر   85.83 إىل   2.09% أو  دوالر،   1.75

للربميل.
وكانت قد ارتفعت بأكثر من %5 يف الجلسـة 
السابقة، مسجلة أكرب مكسب يومي لها منذ 

مايو/ أيار.
وارتفعت أسـعار النفط، امـس االول االثنني 
عـىل خلفيـة تجـدد املخـاوف بشـأن شـح 

املعروض.
وثمة توقعـات بأن منظمة البلـدان املصدرة 
املعروفـني  وحلفاءهـا،  ”أوبـك“  للبـرتول 
مجتمعـني باسـم ”أوبـك+“، سـيخفضون 
اإلنتـاج بأكثـر مـن مليـون برميـل يوميا يف 
أول اجتمـاع شـخيص لهم منـذ 2020 اليوم 

األربعاء.
وذكـرت مصادر يف ”أوبـك“، أن التخفيضات 
الطوعيـة مـن قبـل األعضاء يمكـن أن تأتي 

عـالوة عـىل ذلـك، ممـا يجعلها أكـرب موجة 
خفض منذ بداية جائحة ”كوفيد19-“.

وقـال املحلل البارز يف ”أوانـدا“، إدوارد مويا، 
يف مذكـرة: ”عـىل الرغم مـن كل يشء يجري 
مع الحرب يف أوكرانيا، لم تكن (أوبك+) بهذه 
القـوة عىل اإلطـالق، وسـتفعل كل مـا يلزم 

للتأكد من دعم األسعار“.
وعـززت ”أوبـك+“، اإلنتـاج هـذا العـام بعد 
تخفيضـات قياسـية يف عام 2020، بسـبب 

ترضر الطلب الناجم عن جائحة كورونا.
لكن املنظمة فشلت يف األشهر القليلة املاضية 
يف تلبية الزيـادات املقررة يف اإلنتاج، والتي لم 
تحققها يف يوليو/ تمـوز بمقدار 2.9 مليون 

برميل يوميا.
وتراجعت أسعار النفط ألربعة أشهر متتالية، 
حيث أدى إغالق ”كوفيد19-“ يف الصني، أكرب 
مسـتورد للنفط، إىل كبـح الطلب يف حني أدى 
ارتفـاع أسـعار الفائـدة وارتفاع الـدوالر إىل 

الضغط عىل األسواق املالية العاملية.
ورشعت البنوك املركزية الكربى يف تنفيذ أكرب 
جولة من زيادات أسـعار الفائدة منذ عقود، 
مما أثار مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي 

عاملي.
وأظهر اسـتطالع أويل لـ“رويرتز“، االثنني أن 
مخزونات النفط الخام األمريكية زادت بنحو 
مليونـي برميـل يف األسـبوع املنتهـي يف 30 

سبتمرب/ أيلول.

برلني/ متابعة الزوراء:
نالـت املستشـارة األملانيـة السـابقة، أنغيال 
تمنحهـا  التـي  ”نانسـن“  جائـزة  مـريكل 
مفوضيـة األمـم املتحدة السـامية لشـؤون 
الالجئـني، بسـبب تصميمهـا عىل اسـتقبال 

طالبي لجوء حني كانت تتوىل مهامها.
وكانت أملانيا اسـتقبلت أكثـر من 1,2 مليون 
الجئ وطالب لجـوء يف 2015 و2016 يف أوج 
أزمة املهاجرين الناجمة خصوصا عن الحرب 

يف سوريا.
وقـال رئيس املفوضيـة، فيليبـو غراندي، يف 
بيان: ”عرب مسـاعدتها أكثر من مليون الجئ 
عىل االسـتمرار وإعادة بناء حياتهم، أظهرت 
أنغيال مـريكل شـجاعة أخالقية وسياسـية 

كربى“.
وقالت مريكل التي شغلت منصب املستشارة 
األملانية عىل مـدى 16 عاما، آنذاك إن الوضع 
”يضع قيمنا األوروبية عىل املحك أكثر من أي 

وقت مىض. إنه واجب إنساني“.
وتابع غراندي ”لقد أظهرت ما يمكن تحقيقه 
حني يتخذ السياسيون املسار الصحيح للعمل 
ويعملون عـىل إيجاد حلـول لتحديات العالم 
بدال من مجرد إلقاء املسؤولية عىل اآلخرين“.
وأضـاف يف بيـان ”لقد كانت قيـادة حقيقية 
تناشد إنسانيتنا املشـرتكة وتقف بحزم ضد 

أولئك الذين تحدثوا عن الخوف والتمييز“.

وشـددت لجنـة االختيار عىل انـه، إضافة إىل 
حماية األشـخاص الذين أرغمـوا عىل الفرار 
مـن الحـرب، كانـت مـريكل القـوة الدافعة 
وراء جهـود أملانيـا الجماعيـة السـتقبالهم 

ومساعدتهم عىل االندماج يف املجتمع.
استحدثت جائزة ”نانسن“، التي تمنح سنويا 
العام 1954، تكريما ألول مفوض سام لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني، النرويجي العامل يف 
املجال اإلنسـاني، فريدجوف نانسن، وعمله 

املميز لصالح الالجئني.
وستتسـلم مريكل جائزتهـا و150 ألف دوالر 
خـالل حفـل ينظـم يف جنيـف يف 10 ترشين 

األول/اكتوبر.
وسـيتّم تكريـم أربعة فائزيـن إقليمني أيًضا 
خالل الحفل وسيحصل كّل منهم عىل جائزة 
بقيمة 50 ألف دوالر، ويشـملون نغم حسن، 
وهـي طبيبة نسـائية عراقية تقـدم الرعاية 
الطبية والنفسية للفتيات والنساء األيزيديات 
واالسـتعباد  لالضطهـاد  تعرضـن  الالتـي 
واالنتهاكات الجنسـية عىل أيـدي الجماعات 

املتطرفة يف شمال العراق.
وتضّم القائمة أيًضا فرقة إطفاء أمربة، وهي 
مجموعة من الالجئني املتطوعني يف موريتانيا 
تعمل مـن أجل إطفاء الحرائق، حيث تمكنت 
مـن إخماد أكثـر من 100 حريـق يف الغابات 

وغرس آالف األشجار.

بغداد/ الزوراء:
اكـدْت ممثلة االمم املتحدة يف العراق 
الخالفـات  أن  بالسـخارات،  جنـني 
تسود عىل لغة الحوار يف البالد، فيما 
اشـارت اىل ان املحافظات الجنوبية 
تشهد مناوشات مسـلحة والطبقة 
السياسـية غـري قـادرة عىل حسـم 
االزمـة. والعراقيـون فقـدوا الثقـة 

بها.
لهـا  كلمـة  يف  بالسـخارت  وقالـت 
أمـام مجلـس األمن الـدويل تابعتها 
”الـزوراء“: إنه ”فيما يخص الحوار 
السـيايس ولكي يؤتي الحـوار أُكله، 
من املهم جداً أن تشارك فيه األطراف 
كافـة، ويتوجـب عىل كافـة القادة 
تحمـل املسـؤولية، واألمـم املتحدة 
تدعم مبادرة الحوار الوطني برعاية 
الكاظمي وتجب مشاركة الجميع“.

كانـوا  ”العراقيـني  أن  وأضافـت، 
طـوال فـرتة مـا بعـد االنتخابـات 
رهينـة لوضـع ال يمكـن التنبـؤ به 
إىل  ليتحـول  احتمالـه،  يمكـن  وال 
اشتباكات مسلحة، وال يسعنا إّال أن 
نكـرر أهمية إبعـاد أي احتجاج عن 
العنـف“، الفتـة اىل أنـه ”يتعني عىل 
كافة األطراف الترصف بمسـؤولية 

يف أوقات تصاعد التوتر“.
 وتابعت أن ”هناك حلوال ولكن فقط 
لـو كان هناك اسـتعداد للوصول اىل 
تسـويات“، موضحة أنـه ”يف نهاية 
املطـاف، يعـود األمر كلـه إىل اإلرادة 
السياسية ويتوجب عىل كافة القادة 

تحمل املسؤولية“. 
وزادت بـأن ”الكثـري مـن العراقيني 
الطبقـة  قـدرة  يف  الثقـة  فقـدوا 
السياسـية يف العـراق عـىل العمـل 
لصالح البلد وشعبه“، مبينة أنه ”لن 
يؤدي اسـتمرار اإلخفاق يف معالجة 
فقـدان الثقة هـذا سـوى إىل تفاقم 
الفسـاد  العـراق، ويمثـل  مشـاكل 

رئيسـاً  جذريـاً  سـبباً  املسـترشي 
لالختالل الوظيفي يف العراق“.

ويف امللف االقتصـادي حذرت من أن 
اإلنفـاق الحكومي سـيتوقف نهاية 

العام حال عدم إقرار املوازنة.
وبشـأن اقليـم كردسـتان أوضحت 
بالسخارت أن ”التداعيات السياسية 
التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات 
برملانيـة إلقليم كردسـتان يف وقتها 
املناسب، وعدم التعامل مع توقعات 
الجمهور بشـكل صحيـح، وإهمال 
األساسـية،  الديمقراطيـة  املبـادئ 
ستكون باهظة الثمن وإن كان ذلك 
سـيحدث، فلـن يكون بسـبب عدم 

التحذير منه“. 
وبشـأن القصـف الرتكـي وااليراني 
أشارت بالسـخارت إىل أنه ”يف شهر 
آيـار املايض حذرت مـن أن القصف 

الرتكـي واإليراني يف الشـمال يميض 
الطبيعـي  ”الوضـع  يصبـح  ألن 
الجديد“ يف العراق ويف ظّل الهجمات 
اإليرانية التي وقعت األسبوع املايض 
ال يسـعني إال أن أكرر ما قلته يجب 

أن تتوقف هذه األفعال“.
االنتخابـات  منـذ  العـراق  ويشـهد 
يف  جـرت  التـي  املبكـرة  الربملانيـة 
العـارش مـن أكتوبـر 2021، شـلالً 
سياسـياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو 
2022 مع نزول أنصار طريف الخالف 
األبرز (السيد مقتدى الصدر واإلطار 
التنسيقي)، إىل الشارع واعتصامهم 

وسط بغداد.
فقـد بلـغ الخـالف أوجـه مـع بدء 
مطالبـة التيـار الصدري منـذ أكثر 
مـن شـهرين بحـل مجلـس النواب 
انتخابـات ترشيعية مبكرة  وإجراء 

يف ظل رفض خصومـه هذا التوجه، 
وإرصارهـم عـىل تشـكيل حكومة 
انتخابـات  أي  قبـل  بمرشـحهم 

جديدة.
وتطـور الخـالف أواخـر أغسـطس 
املايض (2022) إىل اشتباكات عنيفة 
بني الطرفني يف وسط بغداد، أدت إىل 
مقتـل 30 شـخصاً، وفتحت األبواب 
حينهـا عىل احتمال عـودة التصعيد 

بشكل خطري.
ويف سـياق اخـر ادانـت أربـع دول 
بمجلس األمن تدين القصف اإليراني 
ألرايض كردستان وتؤكد عىل احرتام 

سيادة العراق.
املتحـدة  الواليـات  كل  وأدانـت 
االمريكيـة واململكة املتحـدة والهند 
القصف  الثالثـاء،  امـس  وايرلنـدا، 
االيراني الـذي اسـتهدف مناطق يف 

اقليم كردستان.
جـاء ذلك يف كلمات ملمثيل تلك الدول 
خـالل جلسـة مجلـس األمـن التي 
عقدت بشـأن تطـورات األوضاع يف 

العراق.
وقـال ممثـل الواليـات املتحـدة يف 
مجلس األمن، إن ”الهجمات اإليرانية 
تعد انتهاكاً لسيادة العراق“.وشّجع 
ممثـل الواليات املتحـدة عىل ”عودة 
العراقيـني مـن مخيم الهـول، كما 
قـال إن ”بالده تشـجع عـىل تقديم 
املسـاعدة للعراق ملواجهة التغريات 

املناخية“.
بيومـه  العـراق  ”نهنـئ  وأضـاف، 
الوطنـي ونثمن قدرة الشـعب عىل 

مواجهة التحديات“.
بدوره قـال ممثل اململكـة املتحدة، 
ندين بأشد العبارات للقصف اإليراني 
يف شـمال العراق ومستمرون بدعم 

االستقرار يف العراق“.
وحـّث ممثـل اململكة املتحـدة قادة 
العـراق عـىل ”التوصل لحل سـلمي 

لألزمة السياسية“.
مـن جانبـه، أعـرب ممثـل الهند يف 
مجلـس األمن، عن ”قلـق بالده من 
الهجمـات اإلرهابيـة“، وأكـد عـىل 
انتهـاكات  تتوقـف  ان  ”رضورة 

سيادة العراق“.
وقـال؛ ”نرحـب بجهـود العـراق يف 

املحادثات باملنطقة“.
وأشـار ممثـل الهنـد اىل ان ”األزمة 
السياسية تؤثر عىل الشعب العراقي 
بشكل مبارش“، معرباً عن ”ترحيبه 
بانعقاد الحوار الوطني للخروج من 

الجمود الحايل“.
بدوره حّث ممثـل أيرلندا يف مجلس 

األمن ”عىل احرتام سيادة العراق“.
وقال، إن ”انتخابات ترشين أجريت 
بشكل سـليم والعراقيون ينتظرون 

اإلصالحات الرضورية“.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
أكـَد نائـب مدير شـؤون الحد من األسـلحة 
وانتشار النووي يف وزارة الخارجية الروسية 
قنسطنطني فورونتسوف أن موسكو ملتزمة 
ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم 
جواز شـن حـرب نووية، فيما أكـدت وزيرة 
الخارجيـة األملانية، أنالينـا بريبوك، رضورة 

أخذ التهديد الرويس عىل محمل الجد.
واعلنت الخارجية الروسـية االلتزام بالبيان 
حـرب  شـن  جـواز  عـدم  بشـأن  الخـاص 
نوويةالواليـات املتحـدة تسـتبعد اسـتخدام 

روسيا للسالح النووي.
وقال فورونتسـوف: ”نعترب من أهم املهمات 
إبقاء الـدول الخمس النوويـة ملتزمة بعدم 
جـواز قيام أي حـرب بني الـدول التي تمتلك 
أسـلحة النوويـة وهـو ما انعكـس يف البيان 

املشـرتك لقـادة القـوى النوويـة يف ينايـر“ 
.وشدد عىل أن ”روسيا ملتزمة بذلك تماما“.

عىل الرغم من تأكيد الكرملني بوقت سابق أنه 
لن ينجر إىل مبالغات الغرب بشـأن استخدام 
السـالح النـووي، أكـدت وزيـرة الخارجيـة 
األملانيـة، أنالينا بريبوك، رضورة أخذ التهديد 
الـرويس عىل محمـل الجد، مشـرية يف الوقت 
نفسـه إىل أن املجتمـع الدويل أوضـح أن مثل 

هذا التهديد لن يخيفه.
وقالـت خالل زيارة إىل وارسـو امس الثالثاء 
”هـذه ليسـت املـرة األوىل التـي يلجـأ فيها 
الرئيس الـرويس فالديمري بوتني إىل مثل هذه 

التهديدات“.
كما أكدت أن تلك الترصيحات غري مسـؤولة 
لكن يجب أخذهـا يف الوقت عينه عىل محمل 
الجد“. واستدركت ”قائلة لكنها أيضا محاولة 

البتزازنا، كمـا تعلمنا من أكثر من مئتي يوم 
من هذه الحرب العدوانية الوحشية“.

أتت تلك الترصيحات، بعد ساعات عىل تأكيد 
املتحدث باسـم الكرملني، ديمرتي بيسكوف 
أنه ال يريد املشاركة يف األحاديث النووية التي 
يطلقها الغرب. وقـال يف مؤتمر صحفي عرب 
الهاتف، إن ”وسائل اإلعالم الغربية والساسة 
الغربيني ورؤساء الدول منخرطون يف الكثري 
من... الحديث النووي يف الوقت الحايل، لكننا 
ال نريـد املشـاركة فيـه حاليا“، بحسـب ما 

نقلت رويرتز.
يشـار إىل أن حلف شـمال األطليس كان حذر 
أعضـاءه مـن أن الرئيس الـرويس فالديمري 
بوتـني سـيجري تجربـة نوويـة عـىل حدود 
أوكرانيـا، بحسـب ما أفـادت أمـس االثنني 
أن  مضيفـة  الربيطانيـة،  تايمـز  صحيفـة 

موسـكو نقلـت قطـارا يعتقـد أنـه مرتبط 
بوحـدة يف وزارة الدفاع مسـؤولة عن ذخائر 

نووية.
وكان بوتـني أعلـن 21 سـبتمرب أيلـول أول 
تعبئة لجنـود االحتياط يف البـالد منذ الحرب 
العامليـة الثانيـة لنـرش املزيد مـن القوات يف 
ساحات املعارك يف أوكرانيا، محذرا الغرب من 
أنه لم يكـن يخادع عندما أملـح إىل أنه جاهز 
السـتخدام أسـلحة نوويـة للدفاع عـن أمن 
األرايض الروسـية، ما أشـعل يف حينه موجة 

تحذيرات ال تزال مستمرة.
السـيما أن روسـيا تعتـرب أكـرب قـوة نووية 
يف العالـم اسـتنادا إىل عدد الـرؤوس الحربية 
النووية التي تملكها، إذ إن لديها 5977 رأسا 
حربيـا بينمـا تمتلك الواليـات املتحدة 5428 

وفقا التحاد العلماء األمريكيني.

ÚÌÎÏ„@lãy@Âí@åaÏu@‚á»i@ê‡©a@fiÎá€a@ÒÜb”@ÊbÓji@‚açn€¸a@Â‹»m@bÓéÎä
áßa@›‡´@Û‹«@ÎÏ‰€a@áÌáËn€a@âÇdi@µ€ãi@o‰‹«c@bflá»i
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جمهورية العراق                                             العدد: ٤٤٥٩/ ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                                       التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٤                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل / املدعى عليه (عباس فرهود غضبان)
 م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

 بتأريـخ ٢٠٢٢/٨/٧  ويف الدعوى املرقمة  ( ٤٤٥٩/ش/٢٠٢٢) اصدرْت 
هـذه املحكمة  حكما غيابيا  اقتىض (تصديـق الطالق بينك وبني املدعية 
سندس هشام عباس) وبالنظر ملجهولية محل اقامتك  يف الوقت الحارض 
حسب رشح املبلغ القضائي (طارق عدنان) عليه تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتـني يوميتـني  بالحكم املذكـور اعاله و بأمكانـك  االعرتاض  خالل 

مده عرش ايام من اليوم التايل  لتاريخ نرش االعالن 
 

                                    القايض
                                                                 عباس معني كاظم

جمهورية العراق
رقم االضبارة: ٨٢٩ /٢٠١٩ وزارة العدل                                                                                      
دائرة التنفيذ                                                                                                                                                  التاريخ: ٢٢ /٢٠٢٢/٩

مديرية التنفيذ سوق الشيوخ
اعالن

تبيُع مديرية تنفيذ سوق الشيوخ العقار تسلسل (٣٨٨٧/٣٦٥ جزيرة) الواقع يف سوق الشيوخ الجزيرة العائد للمدين (طالب عمران 
مـوىس) املحجـوز لقاء طلب الدائن (رشكة توزيع املنتوجـات النفطية ذي قار)  البالـغ (٤٦,٢٤٥,٥٠٥) دينار فعىل الراغب بالرشاء 

مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
واثق عبد الحسني املوسوي

املواصفات:
١- موقعه ورقمه: سوق الشيوخ طريق الكرمة – الجزيرة رقم ٣٨٨٧/٣٦٥ جزيرة مقابل محطة بانزين خانة االوزار. 

٢- جنسه ونوعه: عرصة
٣- حدوده واوصافه : رشقا ٣٨٨٦/٣٦٥ غرباً طريق عام جنوباً ٣٦٥/٣٨٨٩ شماال ٣٨٨٥/٣٦٥

٤- مشتمالته: اليوجد بناء عرصة خالية من البناء.
٥- مساحته : ٣٠٠م ٢

٦- درجة العمران: ال يوجد بناء
٧- الشاغل: اليوجد شاغل

٨- القيمة املقدرة: ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ ثالثة وعرشون مليون دينار عراقي.
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بغداد/الزوراء:
توقعت دراسـة نرشتهـا وزارة املوارد 
املائية، امس الثالثاء، عودة الفيضانات 
وعىل فرتات مختلفة يف العراق رغم ما 
يشـهده من جفاف و للسـنة الرابعة 

عىل التوايل.
جاء ذلك خالل مشـاركة وزارة املوارد 
املائيـة / املركز الوطنـي إلدارة املوارد 
املائيـة يف املؤتمـر الدويل الـذي أقامته 
جامعـة كومـار للعلـوم والتكنلوجيا 
يف محافظـة السـليمانية تحت عنوان 
الـرؤى  العـراق:  يف  املائيـة  املـوارد   »

والتنبؤات».
وقّدم املركز البحث املوسوم «النمذجة 
والجريـان  لألمطـار  الهيدرولوجيـة 
قيمـة  أعـىل  حسـاب  و  السـطحي 
للفيضـان» والذي تم إعـداده من قبل 
ليـث عبد السـتار معـاون مديـر عام 

املركز و ابراهيم عبد الرزاق.
وبينت الدراسـة ان املوديـل املنجز قد 
اثبـت انه يحاكـي الجريـان الحقيقي 
وذلك عـن طريق اختبـارات احصائية 
يف املعايـرة للموديـل مع االخـذ بنظر 
االعتبار فرتات عودة للفيضان مختلفة 

ولسنوات طويلة.

وكان وزير املوارد املائية مهدي رشـيد 
الحمدانـي قـد أكد خـالل مشـاركته 
بأعمال املؤتمر املذكور، أن نهري دجلة 
والفرات قد تأثرت مناسـيبهما املائية 
جراء التغريات املناخية املسـتجدة عىل 
املنطقـة، داعيـا إىل زيـادة األنشـطة 
واملبـادرات لحمايـة هـذا القطاع من 

االستنزاف.
البـالد  يف  املائـي  الواقـع  ان  وأشـار 
أصبح أكثـر تأثرا بقلة الواردات املائية 
لنهـري دجلـة والفـرات وروافدهمـا 
التغـريات املناخية املسـتجدة  وتأثـري 
عىل املنطقة لذا عـىل الجميع التكاتف 
األنشـطة  الجهـود وزيـادة  وتوحيـد 
واملبادرات والرتكيز عىل املحافظة عىل 
املياه وتحقيق اإلصالح يف هذا القطاع 
املهم و حمايته من االستنزاف والتلوث 
يف ظـل تزايد التنافس عىل املياه وتغري 

املناخ و االحتباس الحراري .
ويعانـي العراق من شـح املياه األنهر 
وكذلـك األمطـار وموجـات الجفـاف 
بسبب قيام دول املنبع (تركيا وإيران) 
بقطـع وتقليـل حصته مـن املياه، إىل 

جانب التغري املناخي.
وتؤكـد وزارة املـوارد املائيـة العراقية 

يف مناسـبات عـدة أن ٨٥٪ مـن املياه 
الداخلة إىل األرايض العراقية عرب نهرّي 
دجلة والفرات، تأتي من تركيا التي لم 
تلتزم بإطـالق الحصة املائيـة املقررة 

للعراق.

من جانبها أعلنت دائرة كري األنهر يف 
وزارة املوارد املائية، امس الثالثاء، عن 
تحقيق نسـب إنجاز متقدمة بعمليات 
رفـع الرتسـبات الطينيـة والنباتـات 
الضـارة خـالل العـام الجـاري، فيما 

أشارت اىل تنفيذ أعمال كبرية يف بحرية 
الثرثار ملعالجة شح املياه.

وقال معـاون مديـر عام دائـرة كري 
األنهـر يف الـوزارة، محمود عبـد الله، 
«الكميـات  إن  صحفـي:  ترصيـح  يف 
املخططـة ألعمـال كـري األنهـر لهذا 
العام بحدود ١٧ مليوناً و٧٨٠ ألف مرت 
مكعـب، حيـث إن املنجز منهـا لغاية 
نهاية الشـهر الثامن بلغـت ١٣مليوناً 

و٦٩٧ ألف مرت مكعب».
األنهـر  كـري  «عمليـات  أن  وتابـع 
تصاحبهـا أعمال لرفـع القصب الذي 
يسـهل عمل الكري، إضافة إىل تنظيف 
نبـات الشـمبالن وزهرة النيـل اللذين 
سـببا مشـاكل كبرية، وتقليـل ايصال 

الحصة املائية».
وأضاف أن «الدائـرة لديها خطة لرفع 
نبات القصب خالل هذا العام بمساحة 
تشمل ١١ مليوناً و٦٠٠ ألف مرت مربع، 
حيـث إن املنجـز منها بلـغ ١١ مليوناً 
و١٤٠ ألفـاً، أي وصلت نسـب اإلنجاز 
أكثر مـن  ٪ ٨٠ ألعمـال الكـري ورفع 

النباتات املائية الضارة والقصب».
وأشـار إىل أن «هنالك مشـكلة بشـأن 
النباتـات املائيـة التي تبدأ مـن ذنائب 

شط الحلة اىل شط الديوانية والدغارة 
محافظـة  يف  الرميثـة  شـط  وكذلـك 
السـماوة، فمنـذ بداية الشـهر الثاني 
اىل نهاية فصل الصيـف هذه النباتات 
تنمـو وتعيـق جريـان امليـاه، لذلـك 
هنالك حملة وجهـد ثابت يف محافظة 
الديوانية والسـماوة وبابل لرفع هذه 
النباتات، اضافـة اىل القصب يف عموم 

املحافظات».
وأوضـح أن «أعمـال إزالـة النباتـات 
الضـارة والقصـب تنفـذ بالحفـارات 
الحفـارات  إىل  إضافـة  الربمائيـة 
االعتياديـة، وليـس بالكـراءات ألنهـا 
متخصصـة  فقـط إلزالـة الرتسـبات 
الطينيـة»، موضحة أن «الدائرة يف ظل 
أزمة شـح امليـاه تضاعفـت أعمالها 
بشـكل كبـري ألنـه كلمـا انخفضـت 
اإليـرادات املائيـة قلت الحصـة املائية 
الواصلـة إىل ذنائـب األنهـر، وبالتـايل 
التـي  األعمـال  انعكـس عـىل حجـم 
تنفذهـا الدائـرة يف عمـوم املحافظات 

التي شملها الشح املائي».
ولفت إىل أن «أكثر املشاكل التي تواجه 
الدائـرة والـوزارة هـي ذنائـب نهري 
دجلـة والفـرات املتمثلـة بمحافظات 

ذي قار وميسـان والبرصة والسـماوة 
بشكل اقل فهذه الذنائب التي تبدأ من 
الشـمال اىل جنوب عمود النهر ، حيث 
االسـتهالكات املوجـودة فيهـا كثرية، 
وكذلـك الحـال بالنسـبة للتجـاوزات، 
فضـال عـن صعوبـة السـيطرة عـىل 
الحصص املائية وايصالها اىل الذنائب، 

التي تحتاج إىل جهد كبري جداً». 
أعمـال كبـرية يف  إىل «تنفيـذ  وأشـار 
بحرية الثرثار ملعالجة الشح من خالل 
نصب مضخات يف البحرية، حيث  قمنا 
بأعمـال حفـر أحـواض، إضافـة اىل 
حـوض رئييس لهذه املضخـات وقناة 
داخـل بحرية الثرثار، لكـي يبقى فيها 
خزين ميت، أي منسوب معني»، مبيناً 
أن «الـوزارة تعمل عىل نصب مضخات 
لسـحب من الخزن امليت لتغذية عمود 

النهر».
وتابـع أن «اعمـال نصـب املضخـات 
مسـتمرة وهـو مـا تقـوم بـه الهيئة 
العامـة لتشـغيل نهـر دجلـة، فالعدد 
االكـرب مـن املضخـات تـم نصبـه»، 
موضحـا انه «تـم نصب أكثـر من ٢٠ 
مضخة كبرية عائمـة، أما املتبقي هو 

اكمال متطلبات ربط انابيبها».

بغداد/الزوراء:
تمكنت فرق مديرية الدفاع املدني، 
امس الثالثاء، من انتشال آخر جثة 
تعود لرجل من تحـت ركام البناية 
املنهـارة وسـط العاصمـة بغـداد 
وبهذا انهت عملية البحث عن جثث 
الضحايـا والتي دامت نحـو أربعة 

أيام.
وقال مصـدر أمني إن «فرق الدفاع 
املدني انتشـلت جثة الرجل االخرية 
مـن بنايـة املخترب الطبـي الواقعة 
يف سـاحة الواثق بمنطقة الكرادة، 

وسط بغداد».
«حصيلـة  ان  املصـدر  وأضـاف 
عمليات البحث التي انتهت رسـميا 
بعد أربعة أيام من البحث املتواصل 
من األول من شـهر ترشين األول/

أكتوبـر ولغايـة امـس بلغـت (٤) 
جثـث تم انتشـالها ، فيما تم انقاذ 
(١٣) شـخصا اخريـن مـن تحـت 

ركام البناية».
مـن جهتها أكـدت مديريـة الدفاع 
املدني، إنهاء أعمال البحث واإلنقاذ 
للمراجعني املحتجزيـن تحت ركام 
متعـددة  الوطنـي  املختـرب  بنايـة 
يف  الكـرادة  بمنطقـة  الطوابـق 

العاصمة بغداد.
وأوضحت املديرية يف بيان امس، أن 
أعمال اسـتمرت قرابة (٧٥) ساعة 
متواصلـة ليـال مع نهـار وبأقىص 
اسـتنفار لفرق إنقاذ الدفاع املدني 
يف بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة 
الثقيـل  اإلنقـاذ  آليـات  وبتدخـل 
والخفيـف والجهد السـاند بقيادة 
مدير عام الدفاع املدني اللواء كاظم 

سلمان بوهان.
ونوهـت إىل أن فـرق إنقـاذ الدفاع 
املدنـي عهدت إىل اسـتخدام أجهزة 
االستشـعار والكامـريات الحرارية 
املتطـورة لتتمكن مـن إنقاذ (١٣) 
مراجعاً بينهم نسـاء ومسـنون يف 
الدقائـق األوىل مـن وقـوع حـادث 

االنهيار للمبنى املذكور.
البحـث  أعمـال  اسـتمرت  «فيمـا 
عـن املتوفـني مـن الضحايـا دون 
توقف والتي أسـفرت عن انتشـال 
جثة حـارس املبنـى اوالً بعد (٢٩) 
سـاعة عمـل مـن وقـت االنهيار، 
البحـث  أعمـال  اسـتغرقت  فيمـا 
وانتشـال جثة األم وطفلتها قرابة 
(٧٠) سـاعة عمل واخرها انتشال 
جثة رجل مسـن بعد مـيض (٧٥) 

سـاعة نظراً لضخامة حجم الكتل 
الخرسـانية بتهاوي طوابق البناية 

بعضها فوق بعض»، وفقا للبيان.
كما أكدت املديرية يف بيانها أنه بهذا 
تنتهـي أعمال فـرق إنقـاذ الدفاع 
املدني بانتشال آخر جثة من موقع 

الحادث.
وكانت مديرية الدفاع املدني أفادت 

،امـس  الثالثـاء، بتمكن فرقها من 
إخـراج جثتني تعود لطفلـة وامها 
املختـرب  مبنـى  ركام  تحـت  مـن 
الواثـق  الوطنـي املنهـار بسـاحة 
بمنطقة الكرادة، وسـط بغداد يوم 
السـبت املـايض.وكان مديـر إعالم 
الدفـاع املدنـي العميد جـودت عبد 
الرحمن أفصح ، أن ٧٥  ٪  من ركام 

املبنى تـم رفعه وبقـي ٢٥  ٪  وهي 
منطقة تمركز االنهيار.

وعنـد وقـوع الحـادث أكـد مديـر 
الدفاع املدني كاظم بوهان إن نحو 
١٨ مدنيـا كانوا داخل املبنى لحظة 
انهيـاره، أُنقذ ١٣ عـىل الفور، وأن 
املبنى كان من ٤ طوابق، وقد انهار 

بالكامل

بغداد/الزوراء:

أعلنت هيئـة النزاهة االتحاديَّة، 

امـس الثالثاء، عن صـدور أمر 

هيئـة  مديـر  بحـقِّ  اسـتقداٍم 

االسـتثمار يف ُمحافظة ذي قار، 

إلرضاره باملال العام وُمخالفته 

واجباته الوظيفيَّة.

وذكر بيـان لدائـرة التحقيقات 

يف الهيئـة تلقتـه «الـزوراء» أن 

النارصيَّـة  تحقيـق  «محكمـة 

قضايـا  يف  بالنظـر  ـة  املُختصَّ

النزاهـة أصدرت أمر اسـتقداٍم 

بحقِّ مديـر هيئة االسـتثمار يف 

ُمحافظـة ذي قار، عـىل خلفيَّة 

أرٍض  قطعـة  بمنـح  قيامـه 

ملجمـٍع  اسـتثماريٍَّة  كفرصـٍة 

ُلموافقة ُمديريَّة  تجارٍي، خالفاً 

والدوائـر  النارصيَّـة  بلديَّـة 

ذات العالقـة التـي تشـري إىل أن 

ـص  ُمخصَّ األرض  اسـتعمال 

ألغـراٍض صناعيَّـٍة ، فضالً عن 

أن تغيـري جنـس األرض ليـس 

مـن صالحيَّـات رئيـس هيئـة 

االستثمار يف املحافظة».

«محكمـة  أنَّ  البيـان  وأضـاف 

املختصـة  النارصيَّـة  تحقيـق 

النزاهـة  قضايـا  يف  بالنظـر 

أصدرت أمر االستقدام؛ استناداً 

مـن   (٣٤٠) املـادَّة  أحـكام  إىل 

قانون العقوبات».

بغداد/الزوراء:

اجرام  أعلنـت مديريـة مكافحـة 

بغداد، امس الثالثاء، القاء القبض 

عىل متهم ينتحـل صفة ضابط يف 

العاصمة.

وذكـرت املديريـة يف بيـان ورد لـ 

أن «مفارزنـا تمكنت  «الـزوراء»، 

من القاء القبض عىل متهم ينتحل 

صفة ضابط برتبة نقيب يف جهاز 

مكافحـة اإلرهاب ضمـن منطقة 

املنصور ببغداد».

ضبـط  «املتهـم  أن  وأضافـت، 

بحوزته باجني عسكريني، وجهاز 

البتوب نوع دل أسود اللون، و(٥) 

فالشـات ذاكرة، إضافـة إىل ضبط 

مواد يشتبه بأنها مخدرة».

وأشـار البيـان اىل، أنه «تـم اتخاذ 

بحقـه  القانونيـة  اإلجـراءات 

وتوقيفـه وفق أحـكام املادة ١٦٠ 

من قانـون العقوبات وتقديمه إىل 

القضاء لينال جزاءه العادل».

ذي قار/ الزوراء:

أكَد قائد عمليات سومر الفريق الركن 

سعد الحربية، امس الثالثاء، أن القوات 

األمنيـة تعاملت مـع املتظاهرين بكل 

هـدوء وحكمة، وفيما أكد القبض عىل 

مندسـني يحملون املولوتـوف الحارق 

أثناء التظاهـرات، افادت خلية االعالم 

االمني بان مجموعـة «ضالة» اقدمت 

ملبنـى  تابعـة  كرفانـات  عـىل حـرق 

محافظـة ذي قـار، يف حـني وصلـت 

تعزيزات امنية اىل املحافظة.

وقـال حربيـة، يف ترصيـح صحفـي: 

إن»التظاهـرات انطلقـت منـذ أربعة 

أيام يف بـاب الديـوان، وكانت معالجة 

مـن قبل القـوات األمنية بـكل حكمة 

وهـدوء، مـن أجـل عـدم إراقـة الدم 

العراقي ،وخاصة أبنـاء محافظة ذي 

قار»، الفتاً إىل أن»هنالك ارصاراً شديداً 

مـن بعـض املتظاهرين والتحـول اىل 

أعمال شـغب باتجاه املحافظة، حيث 

تم رصـد بعض املتظاهريـن يحملون 

املسدس الرتكي املحور باتجاه القوات 

األمنية».

وأوضـح أنه»عـىل الرغـم مـن عـدم 

اسـتخدام السـالح وعـدم اسـتخدام 

حتى الهـراوات ضـد املتظاهرين كان 

هناك إرصار من قبل بعض املندسـني 

واملشـاغبني وحصلـت اعتـداءات عىل 

الضباط والقوات األمنية».

وأكد حربية «وجود أعمال شغب كبرية 

جـداً باتجاه املحافظـة، واالرصار من 

أجل حرق البناية، لكن بحكمة القوات 

األمنيـة وعـدم اسـتخدام الرصـاص 

الحـي تجـاه املتظاهريـن حـال دون 

إىل أن «مـا حصـل يف  ذلـك»، مشـرياً 

محافظـة ذي قار يف الليلة املاضية هو 

فقط حرق الكرفانات بالنسـبة لباحة 

املحافظـة التـي تخص االسـتعالمات 

وسكن الحرس.

املندسـني حاولـوا  أن «بعـض  وبـني 

إحـراق بـاب املحافظـة الرئييس لكن 

القـوات األمنيـة حافظت عـىل مبنى 

املحافظـة، ودخلـت عجـالت اإلطفاء 

وسـوات  الشـغب  مكافحـة  وقـوات 

والجيش وقامـوا بواجبهم عىل أتم ما 

يمكن وبمهنية عالية وبصرب كبري جداً 

من أجل الحفاظ عىل الدم».

وأشار إىل أنه «تم إلقاء القبض بالجرم 

املشـهود عىل املندسـني وهم يحملون 

املولوتـوف الحارق ملبانـي املحافظة، 

الحجـارة  يحملـون  الذيـن  وكذلـك 

وقامـوا برمي القـوات األمنية»، مبيناً 

أن «املتهمـني سـيحالون اىل التحقيق 

العـادل، وسـيتحملون كل الخسـائر 

املاديـة التـي حدثـت يف اسـتعالمات 

املحافظة». 

ونوه اىل أن «الجهد االسـتخباري عىل 

أتم االسـتعداد ولديه معلومات ودراية 

كافية».

يف غضون ذلـك، أكدت خليـة اإلعالم 

األمنـي، أن مجموعة مخربة خارجة 

عـن القانـون تنـدس وسـط جموع 

حـرق  عـىل  اقدمـت  املتظاهريـن 

كرفانات ملبنـى مجلس محافظة ذي 

قار.

وذكرت الخلية يف بيان تلقته «الزوراء»: 

أن «القوات األمنية تبذل جهوداً كبرية 

لتأمني الحماية للمتظاهرين السلميني 

اال  املرشوعـة،  بحقوقهـم  املطالبـني 

ان هنـاك عنـارص مخربـة خارجـة 

عـن القانـون تنـدس وسـط جمـوع 

املتظاهريـن، كما حصـل يف محافظة 

ذي قار».

وأضافـت، أن «عنارص ضالـة أقدمت 

عىل حرق كرفانات تابعة ملبنى مجلس 

املحافظـة وتدمـري وحـرق املمتلكات 

العامـة وهذا األمر مرفـوض ويعاقب 

عليه القانون».

لجميـع  دعوتنـا  «نجـدد  وتابعـت: 

املتظاهريـن بالحفـاظ عـىل سـلمية 

التظاهرات وعدم السـماح للمندسني 

التظاهـرات والتعاون  بالتواجد داخل 

التام مع األجهزة األمنية املختصة.»

اىل ذلـك، أعلن محافـظ ذي قار محمد 

هـادي الغـزي عـن وصـول تعزيزات 

أمنية جديدة اىل مدينة النارصية.

وذكـر الغـزي يف بيـان، أن «اجتماعـاً 

طارئـاً عقـد يف النارصيـة بحضوره 

الجيـش  أركان  رئيـس  وبمشـاركة 

الفريـق أول ركـن عبد األمـري يارالله 

ونائب قائد العمليات املشرتكة الفريق 

األول الركن عبد األمري الشـمري وقائد 

القـوة الربيـة الفريـق الركـن قاسـم 

املحمدي لبحث امللف األمني يف ذي قار» 

، مبينـاً أن «املحافظـة ُعـززت بقوات 

أمنية إضافية لرتسيخ األمن ومالحقة 

املخربـني ومنع أي محـاوالت لزعزعة 

األمن واالستقرار يف النارصية».

وأضـاف أنه «تـم اعتقـال ٣٠ مخرباً 

ضبطـوا بالجـرم املشـهود يف أحـداث 

الشـغب ليل أمـس ،وتـم تحويلهم اىل 

الجـزاء  لينالـوا  القضائيـة  الجهـات 

العـادل»، الفتاً اىل «صـدور ٢٠ مذكرة 

قبـض جديدة سـتنفذ بحق متورطني 

آخرين».

وأكد أن «الحكومة املحلية يف املحافظة 

واألجهزة األمنية مصممتان عىل فرض 

األمن يف عموم مدن ذي قار، ومالحقة 

واعتقال مثريي الشغب واملخربني».

وكانـت قيادة العمليات املشـرتكة، قد 

أعلنت امس الثالثـاء، عن وصول وفد 

أمني رفيع املسـتوى إىل محافظة ذي 

قار.

إن»وفـداً  بيـان،  يف  القيـادة  وقالـت 

أمنيـاً رفيع املسـتوى برئاسـة رئيس 

أركان الجيـش الفريـق أول ركـن عبد 

األمـري ياراللـه ونائب قائـد العمليات 

املشـرتكة الفريق أول ركن عبد األمري 

الشمري إضافة اىل قائد القوات الربية 

الفريق الركن قاسـم املحمـدي وقائد 

الرشطـة االتحاديـة الفريـق صالـح 

نارص العامري، وصل صباح امس، إىل 

محافظة ذي قار».

وأضاف أن «الزيارة تهدف لإلطالع عىل 

الوضع األمني يف املحافظة».
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بغداد/الزوراء:
 اعلنـت هيئة الحمايـة االجتماعية يف وزارة العمل والشـؤون االجتماعية 
عـن أعداد البطاقات الذكية (كي كارد) التي تم اصدارها ملشـمويل االعانة 

االجتماعية من الوجبة الثامنة املعلنة.
وقال مدير املركز االعالمي يف وزارة العمل نجم العقابي,ان عدد البطاقات 
الذكيـة التي تـم اصدارها للوجبـة الثامنـة بلـغ (٣٤٧٨٠) بطاقة لغاية 

الثالثاء املوافق 4-10-2022.
واضاف,أن اقسـام الحماية االجتماعية يف بغداد واملحافظات مسـتمرة يف 
استقبال املشمولني يف الوجبة الثامنة بدوامني (صباحي ومسائي) إلكمال 

اصدار البطاقات الذكية لهم ”.

بغداد /الزوراء:
 اعلنت الهيئة العامة للكمارك امس الثالثاء عن ضبط ( ٣٣ ) شاحنة من 
قبل قسـم التحري و مكافحة التهريب يف مديرية كمرك املنطقة الوسطى 

عند مداخل محافظة بغداد.
وذكـرت يف بيان : تحمل الشـاحنات / أدوات احتياطيـة و اعمدة كهرباء 
و رول كلينكـس و نكهـات غذائيـة و مـواد غذائيـة و مولـدات و مـواد 
انشـائية و رول كارتون و سـجاد و مواد صحية و اثاث و مرمر و خشب 
و مرشـات زراعية و مواد متنوعة اخـرى / مخالفة للرشوط و الضوابط 

االستريادية.

بغداد/الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركـزي من الدوالر امس الثالثـاء، لتتجاوز 260 

مليون دوالر.
وباع البنك املركزي امس خالل مـزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 263 
مليونـا و847 الفـا و470 دوالرا أمريكيا مقارنة بـاول امس االثنني التي 
بلغـت 221 مليونا و443 الفـا و250 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسـعر 

رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وذهبت نسـبة 67 % مـن هذه املبيعـات لتعزيز االرصـدة يف الخارج عىل 
شكل حواالت واعتمادات حيث بلغت 197 مليونا و997 الفا و 470 دوالرا، 
فيما ذهبت البقية عىل شـكل مبيعـات نقدية التي بلغت 65 مليونا و850 

ألف دوالر.
وقامـت 33 مرصفا قامت بتلبية طلبات تعزيـز االرصدة يف الخارج، و26 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 295 رشكة توسط.

 نينوى/الزوراء:
أعلـن قائممقام قضاء سـنجار التابع ملحافظة نينـوى، محما خليل، أن 
وكيل زارة النفط العراقية حامد الزوبعي وافق عىل إلغاء البطاقة الوقودية 

يف قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
وكتب خليـل، وهو ايضا نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردسـتاني، يف 
تغريـدة بموقع تويـرت، امس الثالثاء ، إنه بحث خـالل اتصال هاتفي مع 
حامـد الزوبعـي املشـكلة الوقودية يف محافظـة نينـوى، وتحديدا قضاء 

سنجار، ووافق الزوبعي عىل إلغاء البطاقة الوقودية للقضاء.
وكانـت وزارة النفـط العراقية قـد اعتمدت نظـام البطاقـة الوقودية يف 
تجهيز البنزين بمحافظة نينوى أسوة بمحافظة كركوك، لضمان تحقيق 
االنسيابية والعدالة يف التوزيع، وحصول أصحاب املركبات عىل حصصهم 
من مادة البنزين، ومنع نقل الوقود إىل املحافظات املجاورة، والسيما اقليم 

كوردستان.
إال أن هـذه الخطـوة شـكلت عائقا كبـريا أمام أهـايل محافظـة نينوى، 
للحصول عىل حصتهم من الوقود، وأدت إىل تعطل أشـغالهم ومصالحهم، 

باإلضافة إىل خلق طوابري طويلة أمام محطات تعبئة الوقود.
وينتقـد أهـايل محافظة نينـوى البطاقـة الوقودية، عاديـن إياها خطوة 

تعرقل الحركة التجارية والسياحية يف املدينة.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سبق أن وّجه بأن تكون هنالك 

حملة كبرية يف محافظة نينوى ملالحقة مهربي املشتقات النفطية.
وقررت وزارة النفط يف وقت سـابق، تشـكيل لجنة مـن املحافظة ووزارة 
النفط من أجل اإلرساع بتجهيز كل املواطنني الذين يملكون العجالت وفق 

البطاقة الوقودية يف املوصل.
وبحسـب مسـؤولني حكوميـني، فـإن هنـاك مشـاكل تتعلـق بالبطاقة 
الوقوديـة، منها عـدم توفر قاعدة بيانات لعدد كبري من املواطنني، بسـب 

أحداث داعش وما رافقها من عمليات تخريب للسجالت واألوليات.

 بغداد/الزوراء:
اكـد الخبري االقتصادي صالح الهمايش انه مـن الرضوري تحويل فئات 

العملة الصغرية اىل عمالت معدنية.
وقـال الهمايش ان من مهام البنك املركزي السياسـة النقدية والسـيولة 
والعمـالت املوجـودة ولقلـة السـيولة والتعامل املـايل بالفئـات الكبرية 

والصغرية يحاول ايجاد فئات اخرى وسطية لتسهيل عملية البيع.
واضـاف الهمايش : املشـكلة ليسـت يف العمالت وانمـا التضخم والكتلة 
النقديـة يف السـوق فـال جـدوى اقتصادية ماليـة من هذا القـرار وانما 

ستكون هناك عملة اضافية .
ودعـا الحكومة اىل : طبع عمـالت اكرب وان تحول العمالت الصغرية 250 
و500 و1000 اىل عمـالت معدنيـة لكثـرة تداولهـا للحفاظ عـىل الكتلة 

النقدية املوجودة يف السوق .
واوضـح الهمـايش : انه الجـدوى اقتصادية مـن طبع عملـة جديدةبل 

ستكون حلقة زائدة يف الكتلة النقدية.

بغداد/الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الـدوالر، امـس الثالثـاء، يف البورصـة العراقية.

لت  لت أسعار بيع الدوالر، 147.700 دينار لكل 100 دوالر، فيما سجَّ وسجَّ
أسعار رشاء الدوالر 147.600 دينار لكل 100 دوالر.

وقرر البنك املركزي العراقي يف وقت سابق، تعديل سعر رصف الدوالر أمام 
الدينار العراقي، إذ بلغ سـعر رشاء الدوالر مـن وزارة املاليَّة 1450 ديناراً، 
أما سعر بيعه للمصارف فقد ُحدِّد بـ(1460) ديناراً لكّل دوالر، فيما يكون 

سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكّل دوالر.

 بغداد/الزوراء:
أوضحت دائرة ماء بغداد، امس الثالثاء، املوقف بشأن اإلجازات املطلوبة لفتح 
معامـل إنتاج امليـاه املعدنية، فيما أكدت أن مسـؤولية مراقبتها من صالحية 
وزارتـي الصحـة والبلديات. وقال مدير عام ماء بغـداد حكمت عبد املجيد، يف 
ترصيـح صحفي إن ”املعامـل ومصانع املياه املعدنية الكبـرية ذات العالمات 
التجاريـة املنترشة يف بغـداد تعمل وفق إجـازات مـن وزارة الصحة وبلديات 
العاصمـة وبعدهـا يتم تحويلهـم اىل دائرة مـاء بغداد لعمل حسـاب ومنفذ 
اصـويل“، مبينا أن ”مراقبة عملهم تكون من قبل وزارة الصحة والبلديات كل 
حسـب منطقته“. وأضاف، أن ”املعامل الصغرية املنترشة بني البيوت واالزقة 
تخضع بالذات ملسـؤوليات البلديات“، الفتا اىل أن ”دائرة ماء بغداد تعمل عىل 
متابعة املعامل املسـجلة ضمن قوائم املاء بهدف اسـتحصال مبالغ استهالك 

املياه ألنها تستهلكه بكميات كبرية“.
وتابع أن ”املسـؤول عن متابعة جودة املياه وصالحيتها من ناحية االستهالك 
هي وزارة الصحة وليسـت دائرة ماء بغـداد“، الفتاً إىل أن ”أغلب معامل املياه 
السـيما الصغرية تعمـل بدون اجازات ما يوجب اغالقهـا لحني الحصول عىل 

إجازة صحية وبلدية“.

  بغداد/الزوراء:
اوضح الخبري القانوين، عيل التميمي، امس الثالثاء، قانونية رصف ٧٠ مليار 

دينار من أموال الدعم الطارئ.
وقـال التميمـي يف ترصيح صحفي انه :“جـاء يف املادة ١٤ مـن قانون الدعم 
املايل لالمن الغذائي والتنمية ٢ لسنة ٢٠٢٢ ان ديوان الرقابة املالية هو الجهة 
التي تقوم بالرقابة وتقديم تقرير فصيل حول اإلنفاق وفقا لهذا  القانون   إىل 

مجلس النواب“.
واشـار اىل ”عـدم االجازة لهذا الـرصف ال يف املواد التي بينـت مواطن الرصف 
واليف الجداول املرفقه بهذا القانون، كما يسـتطيع اي نائب ان يحرك او يحيل 

مالديه من ادلة اىل محكمة التحقيق او النزاهة“.
وبني التميمي، ان ”املادة التي تطبق عىل الفعل هي ٣٤٠ من قانون العقوبات 

وعقوبتها السجن ٧ سنة وهي هدر املال العام“.

 بغداد/الزوراء:
األعمـال  رجـال  اتحـاد  اختتـم 
العراقيني، امس الثالثاء، مشـاركته 
يف معـرض اثينـا الـدويل  للتقنيـات 
الحديثة والبالستيك ومعامل التعبئة 
والتغليـف الذي انطلقت أعماله يوم 
1 من الشهر الحايل، مؤكداً مشاركته 
يف معرض آخـر للصناعات الغذائية 
خـالل الشـهر املقبـل يف العاصمـة 

اليونانية أثينا.
وقال عضو الهيئـة اإلدارية لالتحاد 
ترصيـح  يف  عـزوز،  الحسـن  عبـد 
االتحـاد  ”مشـاركة  إن  صحفـي 
املكـون مـن رجال أعمـال بمختلف 
االختصاصـات من األعضـاء يف هذا 
املعـرض جـاء لتعريـف الجمهـور 
التـي يصنعها  العراقية  باملنتجـات 
أن  مؤكـداً  الخـاص“،  القطـاع 

”الجنـاح العراقي القى استحسـان 
الجمهور“.

وأشـار إىل أنه ”بعد نجاح مشـاركة 
االتحاد يف هذه املعارض، ستقام عدة 

معارض مسـتقبالً ومنهـا معرض 
الصناعـات الغذائيـة الذي سـيعقد 
يف شـهر ترشين الثانـي – 2022 يف 

العاصمة اليونانية أثينا“.

بغداد/الزوراء:
النهرين االسـالمي  أعلـن مـرصف 
الحكومـي، امس الثالثاء عن اطالق 
قـروض ملوظفـي عقـود النظافـة 
بمبلـغ 15 مليـون دينـار، مبينا ان 
القـرض يعّد من القروض املسـماة 
”بالحسـن“ وتتطابق مع الرشيعة 

اإلسالمية.
وقـال معـاون مدير املـرصف عماد 
رسن يف ترصيح صحفي ان ”القرض 

املقـدم من املـرصف ملوظفي عقود 
النظافـة الذيـن يعملـون يف دوائـر 
امانـة بغـداد تأتـي ضمـن مبادرة 
البنك املركزي والتي تسمى بالقرض 
”الحسن“ التي تتطابق مع الرشيعة 
او  اربـاح  االسـالمية ألنهـا بـدون 
فوائد وانما فقـط عمولة ادارية تم 
تحديدها من قبـل البنك املركزي بـ 
4 باملئة“، مبينـا ان ”القرض يمنح 
لألشـخاص املوطنـة رواتبهـم لدى 

مرصفنا (حرصا)“.
واضـاف ان ”القرض يمنح حسـب 
التـي يتقاضونها  الرواتب  أنصـاف 
بحيث ال يتعـدى القرض 15 مليون 
دينـار ويف مدة تسـديد تبلغ خمس 
سـنوات“، مشريا إىل أنه ”عىل طالب 
التمويل تقديم كفيل ضامن واحد أو 
أكثر مـن دوائر الدولة، ولديه خدمة 

ال تقل عن سنتني“.
كما أشـار املسـؤول املـرصيف إىل أن 
”القرض يأتـي لدعم هذه الرشيحة 
املهمـة يف املجتمـع لتلبيـة بعـض 
حاجاتـه“، داعيـا ”عمـال النظافة 
التمويـالت  هـذه  مـن  لالسـتفادة 
الشخصية امليرسة التي ليست فيها 

فوائد أو أرباح“.
ووجـه البنـك املركـزي العراقـي يف 
ترشين األول 2021 املصارف املجازة 
ملوظفـي  ميـرسة  قـروض  بمنـح 
العقود (عمال النظافة) املشـمولني 
بالقرار (315) لسـنة 2019، ضمن 
التعليمـات الخاصة بمنح القروض 

الشخصية امليرسة ملوظفي الدولة.

بغداد/الزوراء:
مصطفـى  الـوزراء  رئيـس  ّرصح 
الكاظمي، أن لـدى حكومته عقود مع 
رشكات نفطيـة كربى لتطويـر البنى 
إنتـاج الطاقـة يف  التحتيـة يف قطـاع 

البالد.
وقال الكاظمـي يف مقابلة أجرته معه 
صحيفـة ”لـو فيغـارو“ الفرنسـية، 
إن ”العـراق بلـد مهم يف مجـال انتاج 
الطاقـة، وقد عملنا عـىل تطوير البنى 
التحتيـة للطاقـة لنتمكـن مـن تأمني 
سـوق الطاقة بانسـيابية عالية. فقد 
وّقعنـا عـىل عقـود مهمة مـع رشكة 
توتـال لتوسـيع جريـان مـد الطاقة، 
واسـتخراج الغاز املصاحب يف حقولنا 
الطاقة  النفطية، واستحداث مشاريع 

النظيفة والبديلة“.
وأضـاف ”قد قمنا بتغيري عنوان وزارة 
الكهربـاء اىل وزارة الكهربـاء والطاقة 
البديلة، مؤرشا عىل توجهات حكومتنا 
نحو االنطـالق تجاه الطاقـة النظيفة 

املالئمة للبيئة“.
وتابـع الكاظمي بالقـول ”لدينا عقود 
نفطيـة  رشكات  مـع  أخـرى  مهمـة 
كربى لتطوير البنى التحتية يف العراق، 
وسـيبقى العراق مصـدرا مهما إلنتاج 

الطاقة يف العالم. ويف نفس الوقت نعمل 
بجـد عىل تكييـف انتاج الطاقـة لدينا 
مـع املعايـري العرصية املالئمـة للبيئة 

لحمايتها والحفاظ عىل سالمتها“.
وعـىل صعيـد متصـل افصح السـفري 

الفرنيس لدى بغداد ايريـك شـوفاليـه 
، عن حزمـة املشـاريع التـي تدعمها 

بالده يف محافظات العراق 
وذكـر السـفري ايريـك شـوفاليـه ، يف 
ترصيـح صحفـي ان ” فرنسـا تدعم 

مشـاريع كثرية يف مختلف املحافظات 
مـن اقىص الجنـوب اىل شـمال العراق 
، ومنهــا ايضـا يف االهـوار والجبـال 
الغربيـة ضمـن قطاعـات  واملناطـق 
الصحـة والتعليـم واالقتصـاد ، كمـا 

نطمح اىل توطيد هذا التعاون يف شـتى 
املجـاالت ويف كل املحافظـات العراقية 

سواء ”.
واضـاف ، ان ” الحصـول عـىل امليـاه 
الصالحـة للـرشب وشـبكات الرصف 
الصحي هو من املشـاريع املهمة التي 
تنفذها فرنسـا داخل العـراق ”، مبينا 
ان ” فرنسـا تؤمـن بشـكل كامـل ان 
مسـتقبل االقتصـاد والطاقـة يمثلها 
شـباب العراق ملايمتلكـون من قدرات 
وكفاءات لكال الجنسني ، ومايمكن ان 
يقدموه من مسـتقبل زاهـر لهذا البلد 

.”
ورحـب السـفري الفرنـيس ، بتوقيـع 
الوكالـة  بـني  العمـل  عقـد  اتفاقيـة 
الفرنسـية للتنميـة الدوليـة ، واحدى 
املؤسسـات الدولية التـي تعنى بتوفري 
قـروض بسـيطة ملشـاريع صغرية يف 
العـراق مـن خـالل مؤسسـة فيتاس 
العـراق التي تمتلك مشـاريع مماثلـة 
مهمة يف لبنان وفلسطني ، واالن داخل 
العراق سنتمكن من تمويل ومساعدة 
الكثرييـن من ارباب العمل والسـيمـا 
منهـن السـيدات للقيام بمشـاريعهن 
الخاصـة ، وهذا ينـدرج ضمـن الئحة 

تنوع مصادر االقتصاد الوطني ”.

كربالء/الزوراء:
 أعلنـت مديرية زراعـة كربالء عن بدء 
كوادرهـا املتخصصـة يف قسـم وقاية 
املزروعات ووحدات الوقاية يف الشـعب 
املكافحـة  حملـة  بإجـراء  الزراعـة 
الخريفية لحرشة الدوبـاس، يف عموم 
كربـالء بعد اسـتالم مبيـدات ملكافحة 
وزارة  قبـل  مـن  معتمـدة  الحـرشة 

الزراعة.
وقـال مديـر زراعـة كربالء املقدسـة 
املهندس مهدي الجنابي“ تمت املبارشة 
بعمليـات مكافحـة حـرشة الدوباس 
عىل أشـجار النخيل للموسم الخريفي 
للموسم ٢٠٢٢ عن طريق الرش األريض 
باسـتخدام الهولدرات للحد من ارضار 
هـذه الحـرشة التـي تسـبب خسـائر 
باالقتصـاد الوطني اضافة اىل االرضار 
التي تسببها الشجار النخيل واالشجار 
االخـرى كالحمضيات واالشـجار ذات 
النـواة الحجرية“. وأوضح ”ان قسـم 

مبيـدات  اسـتلم  املزروعـات  وقايـة 
ملكافحـة النخيل من حـرشة الدوباس 
يف جيلهـا الخريفـي حيث تم اسـتالم 
مبيديـن من دائـرة وقايـة املزروعات 
وهـي معتمدة من قبـل وزارة الزراعة 
وهما مبيد فـالش بكمية (1401 لرت) 
بجرعة (60 ملم / لرت)، ومبيد ديسس 

بكمية( 99 لرتا) ( 50 مل/لرت ).
واضاف  ان املبيـدات توزع مجانا عىل 
اصحـاب البسـاتني كدعـم يقـدم من 
وزارة الزراعة الصحاب بساتني النخيل 
مؤكدا عـدم تجهيز املزارعني باملبيدات 
اال بعـد جني الثمار وسـيتم اخذ تعهد 
خطي بذلـك او ان يتم رش املبيد وعدم 
جني الثمار اال بعد انتهاء فرتة األمان.

و دعا الجنابـي ” الفالحني اىل التعاون 
مـع فرق املكافحـة، مشـيدا بالجهود 
الكبرية التي يبذلها املختصون يف قسم 
الوقايـة ووحـدات الوقاية يف الشـعب 

الزراعية ”.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 عّد خبري قانوني عراقي متخصص بالشأن الريايض، وجود خرق ارتكبه اتحاد الكرة بتبليغه ثالثة فرق من بينهم األمانة 
بهبوطهم من الدوري املمتاز إىل دوري ادنى بسـبب الرتاخيص االسـيوية، فيما أكد انه سيحسم قضية اعادة نادي االمانة 
اىل الـدوري املمتـاز خالل اليومني املقبلني. قال الخبري القانوني العراقي املتخصص بالرياضة وليد الشـبيبي  انه «ال يحق 
لالتحاد العراقي ان يطبق لوائح ال تعرفها الفرق، وخصوصاً بعد نهاية املوسـم الكروي السـابق». وأضاف الشـبيبي أن 
«ناديا امليناء وامانة بغداد وحتى سامراء ال يجوز إنزالهم لدوري أدنى لسببني عىل االقل للناديني األولني (امليناء واألمانة)، 
االول ان االتحاد العراقي أخربهما رسـميا بأنهما اجتازا ملف الرتاخيص و اسـتوفيا الرتاخيص اآلسـيوية وسيشـرتكان 

بالدوري، أما السبب الثاني هو عدم وجود لوائح املسابقات التي تذكر ماهية الفرق التي ستهبط للدوري األدنى».

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ نعيم حاجم
صادَق االتحاد الدويل للقوة البدنية 
عىل انتخابـات االتحـاد العراقي 
االسـبوع  أقيمـت  التـي  للعبـة 
املـايض يف قاعة اللجنـة االوملبية 

الوطنية العراقية ببغداد.  
وقال رئيـس االتحاد صالح فتاح 
إن ”االتحـاد الدويل للعبة أرسـل 
باملصادقـة  ينـص  لنـا  خطابـا 
واملباركة عىل انتخابات اتحادنا. 

واضاف فتاح أن ”الخطوة املقبلة 
االرتقـاء  العمـل عـىل  سـتكون 
وتطويـر رياضـة القـوة البدنية 
من خالل وضع منهاج وخارطة 
دورات  اقامـة  تتضمـن  طريـق 
جميـع  يف  وتحكيميـة  تدريبيـة 

املحافظات.

يذكر أن الهيئة االدارية املنتخبة 
التحاد القـوة البدنية تتألف من 
صالح فتاح رئيسا وعيل عباس 
عبيـد نائبـا للرئيـس وعضوية 
جنكيـز احمـد رشـيد ونرباس 
صالـح  وصبـاح  لطيـف  عـيل 
رشـيد ورمـزي كاظم محسـن 
وكاظم حسـني عبيـد، هذا وقد 
ارشف عـىل انتخابـات االتحـاد 
العراقـي للقوة البدنية السـادة 
باسـم جمال والدكتور عيل عبد 
الحسـني وعبـد الخالـق حمود 
وفراس عبد املنعم ونشات عزيز 

عباس.
والجديـر بالذكـر ان االنتخابات 
اقيمـت وفـق قانـون ٢٤ لسـنة 

.٢٠٢١

@pbibÉn„a@Û‹«@ÚÓ€ÎÜ@Ú”Übófl
@ÚÓ„áj€a@ÒÏ‘‹€@Ô”aã»€a@Üb•¸a

بغداد/ ليث العتابي
يسـتهل فريق دجلـة الجامعة اليـوم األربعاء 
مشـواره ببطولة األندية العربية لكرة السـلة، 
بمواجهـة أصحـاب األرض الجهـراء الكويتي 
التـي  الرابعـة  ضمـن منافسـات املجموعـة 
تضـم ايضـاً بـريوت اللبنانـي ووداد بوفاريك 

الجزائري.
ويسعى دجلة الجامعة، إىل تحقيق بداية قوية 
يف أوىل مشـاركاته العربيـة بعد نيلـه الرتتيب 

الثالث بالدوري املمتاز للموسم املايض.
ويحـل دجلـة بـدالً مـن النفـط و الرشطة يف 
هذا التجمـع العربي بعد إعتـذار حامل اللقب 

والوصيف عن املشاركة.
وتقام  بطولـة األندية العربية لكرة السـلة يف 
نسـختها الـ 34 والتـي تسـتضيفها الكويت 
األول   ترشيـن    15 إىل   5 مـن  الفـرتة  خـالل 
الجاري، وبمشـاركة 16 فريقاً عربياً قسـمت 
إىل 4 مجاميـع عىل أن يتأهل من كل مجموعة 

فريقني.  

@Ò7j◊@pb‘–ñ
ونجحـت إدارة دجلة من التعاقد مع االمريكي 
البـريت جيمـس قادمـاً مـن الـدوري االملاني 
ليكمل صفوف الفريق وسـيكون نجم منتخب 
االردن أمني أبو حواس املحرتف الثاني للفريق 
لتعويـض إصابـة االمريكـي داكـوان برييس 
يف البطولـة العربيـة كمـا تم الظفـر بصفقة 
االمريكي ايلجاه آلون روبينسون هداف الوصل 
والدوري االماراتي للموسـم املـايض. وتطمح 
إدارة دجلـة إىل أن تكون هذه الصفقات عامالً 
مسـاعداً لصنع الفارق للفريـق وبلوغ األدوار 

النهائية من البطولة العربية.
وسـيلعب دجلة مباراتـه الثانية أمـام بريوت 
اللبنانـي يف السـابع من الشـهر الجـاري، ثم 
يواجـه يف اليـوم التايل منافسـه وداد بوفاريك 

الجزائري  

@ÚÓ‹´@paá”b»m
يربز يف تشكيلة دجلة عدٍد من الالعبني املحليني 
وأبرزهم عبد اللـه مجيد وعيل حاتم وعيل عبد 

الله وعبد الله حيدر وإسـماعيل مؤيد وسجاد 
حسـني ونـورس رضار ، تحـت قيـادة املدرب 
حـارث مبرش الـذي كانت له محطـات عديدة 

مع األندية العراقية.   
وأسـتعد ممثل سـلة العراق بشـكل جيد ، بعد 
أن  تجمـع يف بغـداد وأسـطنبول ، ونجـح من 
خوض عـدة مباريات تجريبيـة ، حيث يتغلب 
عىل أكاديمية سيسـكا الروسية بنتيجة( 90 - 
73)، ومحلياً خرس دجلة الجامعة أمام النفط 
حامل لقب الدوري املمتاز بنتيجة (71 - 77)،  
كما فقد لقب كأس املثابرة بعد خسـارته أمام 

الرشطة يف مباراة مثرية.
 يذكر أن نادي دجلة الجامعة يلعب أول بطولة 
خارجيـة لـه منـذ تأسيسـه يف العـام 2021، 
وتتطلع إدارته يف هذه املشاركة املهمة  لتطوير 
سـلة العـراق وتمكينها مـن الوصـول ملراكز 
متقدمة عربياً، رغم وقوعه بمجموعة ليسـت 
بالسـهلة لكنه يطمح لتقديم أفضل العروض 
والتحضـريات  الكبـرية  االسـتقطابات  بعـد 

املكثفة.

بغداد/ متابعة الزوراء 

أكـَد االتحـاد اآلسـيوي للمالكمـة قـدرة 

العراق عىل اسـتضافة بطولة آسـيا لفئة 

األشبال. 

وقال نائب رئيس االتحاد العراقي للمالكمة 

عـيل عبد الزهرة يف بيـان إن ”األمني العام 

لالتحاد االسيوي عيل سالمة زار محافظة 

السـليمانية عـىل رأس وفـد لالتحاد عىل 

مـدى يومني واطلع فيها عىل قدرة العراق 

عىل استضافة بطولة اسيا لألشبال مطلع 

شهر ترشين الثاني املقبل“.

وأضاف، أن ”انطباع وفد االتحاد االسيوي 

كان ايجابيا جدا بعـد أن اطلع عىل مكان 

اقامـة البطولـة وقاعـات التدريـب التي 

املشـاركة  املنتخبـات  عليهـا  سـتجري 

تدريباتهـا اضافـة اىل قـرب املؤسسـات 

الصحيـة من القاعـة التي ستسـتضيف 

البطولة“. 

وأشار إىل أن ”الزيارة شملت ايضا الفندق 

الذي سيكون مكاناً القامة وفود املنتخبات 

املشـاركة الذي يضم قاعـة كبرية القامة 

املؤتمـر الفنـي وكافـة املرافـق التي من 

شانها اقامة بطولة تليق باسم العراق“. 

وختم عبد الزهرة حديثه بأن ممثل االتحاد 

االسـيوي أعلن عن سـعادته بما شاهده 

سواء عىل مسـتوى البنى التحتية او عىل 

مسـتوى التطـور العمرانـي يف محافظة 

السليمانية االمر الذي دفعه الرسال رسالة 

رصيحة لالتحاد االسيوي تؤكد أن العراق 

قادر ومؤهل عىل استضافة البطولة“.

ÚÌÏÓé¸a@pbÓ–ón€a@¿@äbón„a@fiÎc@’Ó‘•Î@‚ÏÓ€a@Ô„b‰j‹€a@È‘Ó‘í@åÎbvn€@Û»èÌ@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl
kÓè€a@k»‹fl@@Û‹«@ÚÓjÌäám@ÒáyÎ@ãÇe@Ùãuc

بغداد/ الزوراء

وحدتـه  الناشـئني  منتخـب  انهـى 

التدريبية االخرية امس الثالثاء يف ملعب 

السـيب الثانـي، العاصمـة الُعمانيـة 

ملواجهـة  تخصـرياً  وذلـك  مسـقط، 

شقيقه اللبناني، وذلك يف تمام الساعة 

السـابعة وخمس واربعني دقيقة من 

مسـاء اليوم االربعاء بملعب السلطان 

قابوس يف بورش، ضمن الجولة الثالثة 

من تصفيات كأس آسيا دون 17.

ويسـعى منتخـب الناشـئني لتحقيق 

فـوزه االول يف املجموعـة الثالثة التي 

تضم ايضا منتخبـات قطر والبحرين 

وسلطنة عمان، حيث سبق ان تعرض 

منتخبنـا للخسـارة اوىل مبارياتـه يف 

مشـواره القـاري امـام منتخب قطر 

بهدفـني لواحد، وحصل عـىل راحة يف 

الجولة الثانية التـي اقيمت اول امس 

االثنني وتضمنت اقامة مباراتني انتهت 

االوىل بفـوز منتخب عمـان عىل لبنان 

بهدفـني لواحـد فيمـا انتهـت املباراة 

الثانية بالتعادل االيجابي بني منتخبي 

قطـر والبحرين وبهدف لـكل منهما، 

ويتصـدر منتخب قطر جـدول ترتيب 

فـرق املجموعـة الثالثة برصيـد اربع 

نقاط ويليه منتخـب البحرين باملركز 

الثانـي بـذات الرصيد مـن النقاط اال 

ان قطر يتفـوق عليه بفارق االهداف، 

ويحتـل منتخب سـلطنة عمان املركز 

الثالـث برصيـد ثـالث نقـاط، ويأتي 

منتخبنا الوطنـي باملركز الرابع بدون 

نقاط ويأتي باملركز الخامس واالخري 

منتخب لبنان بدون نقاط ايضا.

وكان مدرُب منتخبنا للناشـئني أحمد 

كاظم قد انزعاجه من الَخسـارِة التي 

تعـرَض لهـا املنتخـب أمام شـقيقه 

القطرّي يف باكورِة ِمشواره يف تصفياِت 

كأس آسـيا دون 17 عاماً يف العاصمِة 

الُعمانية مسقط.

وقاَل كاظـم يف املُؤتمِر الصحفّي الذي 

عقَد بعد نهايـِة املباراة إن منتخبنا لم 

يستحق الخسـارَة أمام ُمنتخِب قطر، 

لكـن ظـروَف املُبـاراة صّعبـت علينا 

املهمَة مـن خالل اإلصابـاِت املُتكررة، 

ومع ذلك لم نكن سيئني يف املُباراة.

وأضـاَف تحدثُت قبل انطالِق الُبطولِة، 

ومـن خـالل املُؤتمـِر الصحفـي، بأن 

عامَل الرطوبـة فقط هو ما يقلقنا يف 

هـذه التصفياِت، حيـث تأخَر وصولنا 

لعمان ووصلنـا قبل انطالقهـا بيوٍم، 

وهنـا نسـبة الرطوبـة عالِية جـداً لم 

يعتـد عليها العبونا الفتـًا إىل إن تكرار 

اإلصابـاِت خـالل دقائِق املبـاراة دليٌل 

عىل ما ذهبنا إليه بمخاوفنا.

وأشـاَر إىل إن البدايَة كانت طيبًة لكن 

رسعاَن مـا تأثَر الفريُق بعـد اإلصابِة 

التـي غـادَر عـىل إثرها الالعـب أيوب 

إبراهيـم منوهـاً إىل إن الفريـق الحت 

لـه عدٌد مـن الفرِص لم ُتسـتثمر عىل 

عكـِس املنتخـب القطري الـذي وفق 

تماماً يف املُباراة.

يف  زالـت  مـا  التصفيـات  إن  وأكـَد 

بدايتهـا، وما زلنا نملك حظوظاً كبريًة 

مباريـاٍت  ثـالُث  أمامنـا  باملُنافسـِة، 

سـنركُز عـىل نقاطها وسـنجتهُد من 

أجـل تحقيـِق أكرب عـدٍد مـن النقاط 

واملُنافسة عىل بطاقِة التأهل.

بغداد/ متابعة الزوراء
حقـق القوة الجويـة فوزاً كبرياً عىل ضيفه القاسـم بنتيجة (5 - 1)، 
يف املبـاراة الودية التي أقيمت امس الثالثاء  يف ملعب الصقور تحضرياً 
ملنافسات الدوري العراقي املمتاز الذي سينطلق يف العارش من ترشين 
االول الجـاري. سـجل خماسـية القـوة الجويـة كل مـن رشيف عبد 

الكاظم، والكونجويل كريس موجالو ( هاتريك ) وحمادي احمد .

ويف مبـاراة ثانية، نجح الزوراء من هزيمة مسـتضيفه النفط بنتيجة 
(3 - 2) يف اللقاء الودي الذي أقيم امس بالعاصمة بغداد. سجل ثالثية 
الـزوراء كل مـن  عالء عباس وأسـعد عبد الله وعيل يوسـف من ركلة 
جزاء. وشـهدت املباراة عودة املدرب أيوب اوديشو لقيادة الزوراء بعد 
إجازة يف السويد لعدة أيام، فيما قدم تالميذ مدرب النفط حسن أحمد 

مباراة جيدة رغم الهزيمة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
تقـدم االسـتاذ الدكتـور هـادي عبد اللـه مدير 
اىل  بالتهنئـة  العراقيـة  االوملبيـة  االكاديميـة 
االعالمـي انس عبـد الله الالمـي لحصوله عىل 
شهادة املاجسـتري بتقدير امتياز واىل مرشفيه 
الصحفي الريايض الكبري االستاذ الدكتور عمار 
طاهر عميد كلية االعـالم بجامعة بغداد واللبناني 

االستاذ املساعد الدكتور زكريا بيتية.
وكان الزميـل الالمـي صاحب دار االنـس للطباعة والنـرش التي تصدر 
عنها صحف رياضية فضال عن دراسـات وكتب رياضية قد حصل عىل 

الشهادة من جامعة الجنان اللبنانية االسبوع املايض.
 ******************

والصحفيـة  واالعالميـة  الرياضيـة  االوسـاط   
قدمـت تعازيها الحارة اىل عضـو الهيئة العامة 
يف االتحاد العراقـي للصحافة الرياضية الزميل 
حسني الشمري، وذلك لوفاة املغفور لها والدته 

... سـائلني الله العـيل القدير ان يتغمـد الفقيدة 
برحمته الواسـعة ويسكنها جنات الفردوس ويرزق 

اهلها ومحبيها الصرب والسـلوان وانا لله وانا اليـه راجعون، كما تقدُم 
االتحـاُد العراقّي للصحافـِة الرياضّيِة بأحر التعازي وخالص املواسـاة 
إىل ُعضـو الهيئِة العامة لالتحاد ( حسـني الشـمري ) لوفـاة (والدته)، 
مبتهلـني إىل الباري -جـل يف عاله- أن يتغمدها بواسـع رحمته، ويغفر 
لها ويسـكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان وإنا 

لله وإنا إليه راجعون.

@bÌÜÎ@¡–‰€a@Û‹«@÷Ï–nÌ@ıaäÎç€aÎ@·éb‘€a@’Ìãœ@‚çËÌ@ÚÌÏßa

بغداد/ متابعة الزوراء
قال املدير الفني للمنتخب الوطني ونادي امانة بغداد  بفعالية رفع االثقال  صباح زبون ان 
معسكر االخري للمنتخب الوطني الذي اختتم يف اقليم كردستان استعدادا للبطولة االسيوية 
واضاف  فنياً.  الالعبني  مستويات  عن  واضحاً  انطباعاً  اعطانا  االثقال   برفع  للمتقدمني 
زبون تم اختيار سبعة العبني للدخول للمعسكر وقع االختيار عىل ثالث منهم ، اثنان من 
نادي االمانة وهم ( عيل عمار يرس وحيدر حسني عيل عسكر وليث عبد الكريم من نادي 
الجيش) لتمثيل العراق يف بطولة اسيا للمتقدمني التي ستقام بالبحرين من ٥ ولغاية ١٧ 
من الشهر الجاري، وتابع ان وفد املنتخب الوطني سيغادر اليوم  االربعاء متجهاً اىل املنامة 
. وبني ان املالك التدريبي للمنتخب الوطني مؤلف من مدرب نادي االمانة عمار يرس عبد 
الكريم  كاظم من نادي الجيش مؤكدا ان العبيه يتمتعون بمعنويات عالية لتحقيق انجاز 
اسيوي يضاف اىل سلسلة االنجازات التي حققها رباعي العراق بهذا املحفل الدويل الكبري .

بغداد/ الزوراء
للصحافِة  العراقّي  االتحاُد  بارُك 
االتحاد  رئيس  نائب  فوَز  الرياضّية 
الدكتور عدنان لفتة برئاسِة إحدى لجاِن 
الرياضّية يف  للصحافِة  اآلسيوي  االتحاد 
الثالثاء يف  امس  أقيمت  التي  االنتخاباِت 
ايطاليا، وكذلك فوز ُعضو الهيئة العامة 
لجنة  برئاسِة  الناهي  روان  لالتحاد 
اآلسيوي  االتحاِد  يف  الشباب  الصحفيني 

للصحافِة الرياضّية.
ويعدُّ االتحاد فوَز الزميلني لفتة والناهي 
الصحافِة  وبراعة  جدارٍة  عىل  تأكيداً 
املهني،  القاري  املحفِل  يف  العراقّية 
يف  الزمالء  لتواجد  ايجابيًة  وخطوًة 
االسيوية  الرياضّيِة  الصحافة  اتحاِد 
واللجان العاملة فيه، وهي فرصٌة ثمينٌة 

لتقديم كل ما يسهم يف تطويِر صحافتنا 
ومشاركة بقية الزمالء يف اللجان العاملِة 

باالتحاد االسيوي. 
فإنه  الزميلني  فوَز  االتحاُد  يبارك  وإذ 
الدويلّ  االتحاد  موقَف  وبشدٍة  يستغرُب 
للصحافِة الرياضّية من عدم منح تأشريِة 
الدخول لألرايض االيطالّية إىل نائِب رئيس 
االتحاد الدكتور عدنان لفتة، وما أدى إىل 
املكتب  ُعضوية  إىل  الرتشيح  من  منعه 
ويطالُب  االسيوي،  لالتحاِد  التنفيذي 

بعدم تكرارها مستقبالً. 
العراقي  االتحاد  رئيُس  أرسَل  وقد 
للصحافِة الرياضّية خالد جاسم رسالًة 
للصحافِة  الدويل  االتحاد  رئيِس  إىل 
بهذا  اللهجة  شديدة  الرياضّية 

الخصوص.
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مدريد / متابعة الزوراء
يعمـل ريال مدريد حاليا عىل التعاقد مع النرويجي إيرلينج 
هاالند، مهاجم مانشسرت سـيتي، بحسب مصدر إسباني.

وانضـم هاالنـد لصفـوف مانشسـرت سـيتي، يف املريكاتو 
الصيفي املايض، قادما من بوروسيا دورتموند، مقابل سداد 
قيمة الـرشط الجزائـي البالغة 75 مليون يورو.وبحسـب 

برنامج ”الشرينجيتو“ اإلسباني الشهري، 
فـإن هاالند وقع عقدا مع السـيتي حتى 
صيـف 2027، لكنه يملك رشطـا جزائيا 
للرحيل يف صيف 2024. وأضاف الربنامج، 
أن هاالند وضع بندا يف عقده مع السيتي، 
يسمح له باملغادرة بعد عامني، مع منح 
األولوية لريـال مدريد. وأشـار التقرير، 
إىل أن ريـال مدريـد يخصـص حاليـا أي 
أمـوال يحصـل عليهـا لصفقـة هاالند، 

دون الحديث مع مانشسرت سيتي.من 
جهته، بدأ مانشسـرت سـيتي يفكر 

جديا يفكـر يف التحـرك للتفاوض 
مـع هاالنـد حـول إلغـاء الرشط 

الجزائـي، يف ظـل ما يقدمه 
من مستويات رائعة.

األندلس / متابعة الزوراء
تأكَد غياب 4 العبني عن صفوف بوروسـيا دورتموند األملاني 
يف مباراتـه املقـررة أمـام مضيفه إشـبيلية اإلسـباني اليوم 
األربعـاء يف الجولة الثالثة مـن دور املجموعات بدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
ولم يسـافر ماركو رويـس، قائد الفريـق، واملدافعان ماتس 
هوملز وماريوس فولف والعب الوسط جيوفاني رينا برفقة 

الفريق إىل إسبانيا صباح أمس الثالثاء.
وتعرض رويـس إلصابة يف القدم خالل مبـاراة الديربي أمام 
شـالكه الشـهر املايض، ويأمل املدير الفني إيدين تريزيتش يف 

عودته خالل األيام املقبلة.
ولم تتضح الصورة حتى اآلن حول ما إذا كان رويس سيتمكن 
من املشـاركة يف مباراة القمة املقررة أمام بايرن ميونيخ يوم 

السبت املقبل يف الدوري األملاني.
وغـاب هوملز وفولف عـن دورتموند يف مباراتـه املاضية أمام 
كولون بسـبب نزلة برد، بينما تعرض رينا إلصابة خالل تواجده 

مع املنتخب األمريكي يف فرتة التوقف الدويل املاضية.
أما حـارس املرمـى جريجور كوبـل، الذي غاب مؤخرا بسـبب 

إصابـة عضلية، فقد عاد للفريق لكن لم تتضح الصورة بشـأن 
إمكانية مشـاركته. ويحتل بوروسـيا دورتموند املركز الثاني يف 
املجموعة السـابعة بـدوري األبطال برصيد 3 نقـاط وبفارق 3 
نقاط خلف املتصدر مانشسـرت سـيتي اإلنجليـزي، بينما يحتل 
إشـبيلية املركز الرابع األخري برصيد نقطة واحدة، متسـاويا يف 

ذلك مع كوبنهاجن الدنماركي.

غالسكو / متابعة الزوراء
أعلنـت البولنديـة إيغا شـفيونتيك، املصنفـة أوىل عامليـاً، عدم 
مشـاركتها يف الـدور النهائي لكأس بييل جينـغ كينغ ملنتخبات 
اللعبـة عـىل  املـرضب، منتقـدة مسـؤويل  السـيدات يف كـرة 

الروزنامة.
ويبدأ الدور النهائي لكأس بييل جني كينغ (كأس االتحاد سابقاً) 
التـي ينظمها االتحاد الدويل لكرة املرضب، يف الثامن من ترشين 
الثاني/نوفمرب، أي بعد يوم فقط عىل نهائي بطولة ”دبليو 
تي أيـه“ الختامية التي تقام يف فـورت وورث (والية 

تكساس األمريكية).
وقالت شـفيونتيك يف منشـور عىل إنستغرام 
إنهـا قـررت وبعـد مناقشـات طويلـة مع 
منتخـب  مـع  تشـارك  أال  مستشـاريها 
بالدهـا يف كأس بييل جني كينغ املقررة يف 

غالسكو، ألن ذلك ليس جيداً لصحتها.
وأوضحت: ”لن أتمكن من املشـاركة يف 
كأس بييل جني كينغ يف غالسكو. وهذا 
األمـر يحزنني. أنا متأسـفة جداً ألني 
أحاول أن ألعب من أجل بولندا عندما 
تتيـح يل الفرصـة ودائمـاً مـا أقدم 

أفضل ما لدي“.
وأفـادت البولندية أنها سـتناقش 
مسألة برنامج الدورات والبطوالت 
مـع كل من االتحاد الـدويل للعبة 

ورابطة الالعبات املحرتفات.

ووقعت بولندا يف الدور النهائي ضمن املجموعة الرابعة إىل جانب 
تشيكيا والواليات املتحدة.

وأعربـت البولنديـة البالغة 21 عاماً عن خيبتهـا: ”ألن الهيئات 
الناظمة لكرة املرضب لم تتوصل إىل اتفاق بشـأن يشء أسايس 
مثـل برنامج البطوالت، ممـا يمنحنا يوماً واحداً فقط للسـفر 
عـرب العالم وتغيري املنطقة الزمنية (بـني غرب الواليات املتحدة 

واسكتلندا)“.
 ورأت أن ”هـذا الوضع ليس جيـداً لصحتنا ويمكن أن يؤدي إىل 

تعرضنا لإلصابة“.
وتقـام كأس بيـيل جـني كينـغ بـني 8 و13 ترشيـن الثانـي/

نوفمـرب بمشـاركة 12 منتخباً وبغياب روسـيا حاملـة اللقب 
بعد اسـتبعادها من قبـل االتحاد الدويل للعبـة عىل خلفية غزو 

أوكرانيا.

مدريد / متابعة الزوراء
خضـع البلجيكـي تيبـو كورتـوا، لفحوصـات جديـدة، بعـد 
تشخيص إصابته بـ“عرق النسا“، لتؤكد إصابته بهذا املرض.
وبحسب ما أعلنت مصادر من نادي ريال مدريد، فإن اإلصابة 
ستحرمه من خوض مباراة شاختار دونيتسك اليوم األربعاء يف 
دوري األبطال، عىل أن تتم متابعة حالته ملعرفة موعد عودته.
وسـيبدأ كورتوا برنامجا تدريبيـا مخصصا مع الجهاز الطبي 
داخل صالـة ألعاب القوى من أجل اسـتعادة عافيته بالكامل 

قبل الكالسـيكو أمام برشـلونة يف 16 من الشهر الجاري.
يذكـر أن تقاريـر سـابقة أشـارت إىل أن تعـايف كورتوا 
قبـل مباراة الكالسـيكو ضـد برشـلونة ”أمـر مؤكد“.

وغـاب كورتوا عن مباراة ريال مدريد وأوساسـونا، ضمن 
منافسـات الجولة السـابعة مـن الليجا. ونجح أوساسـونا 
يف إيقـاف قطار انتصـارات ريال مدريد، بالتعـادل اإليجابي 
(1-1) األحد املايض، ضمن منافسـات الجولة السـابعة من 

الليجا، عىل ملعب املرينجي ”سانتياجو برنابيو“.

ليسرت / متابعة الزوراء
حقـق فريـق ليسـرت سـيتي االنتصار 
األول له هذا املوسـم بتغلبه عىل ضيفه 
نوتينغهام فورست بأربعة أهداف دون 
رد يف ختام املرحلة التاسعة من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وسجل جيمس ماديسـون أول أهداف 
ليسـرت يف الدقيقـة 25 قبـل أن يضيف 
هـاريف بارنز الهدف الثانـي يف الدقيقة 
35 عـاد ماديسـون  الدقيقـة  27 ويف 
وسـجل ثانـي أهدافه والهـدف الثالث 
ألصحاب األرض، فانتهى الشوط األول 

بتقدم الثعالب بثالثية نظيفة.
املهاجـم  تمكـن  الثانـي  الشـوط  ويف 
الزامبي باتسون داكا من تسجيل رابع 
أهداف ليسـرت سـتي ليحقـق الفريق 
الذي دخل املباراة وهو متذيل الرتتيب، 
أول فـوز له هذا املوسـم فرفع رصيده 
إىل 4 نقـاط متقدماً إىل املركز التاسـع 

عرش.
مـن جانبه تكبـد نوتينغهام فورسـت 
تعـادل  مقابـل  السادسـة  الخسـارة 
وانتصار وحيد فرتاجع إىل املركز األخري 

برصيـد أربـع نقـاط متأخـراً بفـارق 
األهداف خلف ليسرت تحديداً..

ويف ايطاليا،، واصل أودينيزي مسلسل 

انتصاراتـه بفوز سـادس تواليـاً، وقد 
تحقـق يف الوقـت القاتل عىل حسـاب 
مضيفـه هيـالس فريونـا 2 - 1 بعدما 

كان متخلفـاً يف ختام املرحلـة الثامنة 
من الدوري اإليطايل لكرة القدم.

وبدا أودينيزي يف طريقه لهزيمة ثانية 

للموسـم، بعـد التـي تلقاهـا افتتاحاً 
أمام ميـالن حامل اللقـب 2 - 4 يف 13 
بهـدف  تخلفـه  بعـد  آب/أغسـطس، 
لالسـكتلندي جوش دويغ من الدقيقة 
23 حتـى الدقيقـة 70 قبـل أن يـدرك 
الربتغـايل البديـل بيتو التعـادل، رافعاً 
رصيده الشـخيص إىل خمسة أهداف يف 

مستهل املوسم.
وعندمـا كانت املباراة تلفظ أنفاسـها 
األخرية، خطف السـلوفيني ياكا بيول 
هدف النقـاط الثالث بكرة رأسـية إثر 
فريـق  مانحـاً   ،(3+90) ركلـة حـرة 
املدرب أندريا سـوتيل نقطته التاسعة 
عـرشة، ليسـتعيد بذلك املركـز الثالث 
بفـارق نقطـة خلـف ثنائـي الصدارة 
نابويل وأتاالنتا، ونقطتني أمام التسـيو 
وميالن. وسـيكون فريق سـوتيل أمام 
اختباريـن صعبـني جـداً يف املرحلتـني 
يحتـل  الـذي  أتاالنتـا  ضـد  املقبلتـني 
الوصافة بفـارق األهداف خلف نابويل، 

والتسيو توالياً.
أما هيالس فريونا، ففرط بفوزه الثاني 
للموسـم وبقـي رصيـده عنـد خمس 

نقاط يف املركز الثامن عرش..
ويف اسـبانيا،، انترص رايو فايكانو عىل 
ضيفـه إلتـيش 2 - 1 يف ختـام املرحلة 
السابعة من مسابقة الدوري اإلسباني 

لكرة القدم.
يف  البـادئ  بـوي  األرجنتينـي  وكان 
التسجيل مانحاً التفوق للضيوف (32) 
قبل أن يعدل سـريجيو كاميو النتيجة 

 (40).
وانتظـر رايـو فايكانو حتـى الدقيقة 
الخامسـة مـن الوقـت بـدل الضائـع 
للشوط الثاني حتى يحسم املباراة بعد 

هدف البديل أوناي لوبيز .(90+5) 
ورفـع فايكانـو رصيـده إىل 10 نقاط 
مقابـل نقطـة وحيـدة للخـارس الذي 

يتذيل الرتتيب.
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بروكسل/متابعة الزوراء
قاَل املـدرب اإلسـباني للمنتخـب البلجيكي 
لكـرة القـدم روبرتو مارتينيز إنـه يعتقد أن 
إيدن هازار ال يزال ”واحًدا من أفضل الالعبني 
يف العالـم“ يف مركزه عىل الرغـم من الدقائق 
القليلة التي يخوضها مع فريقه ريال مدريد 

بسبب إصاباته املتكررة.
وبدأ هـازار مبـاراة واحـدة فقط مـع ريال 
مدريد هذا املوسـم لكنه قاد منتخب بالده يف 
مباراتيـه يف دوري األمـم األوروبية ضد ويلز 

وهولندا الشهر املايض.
وأثارت الدقائق املحـدودة التي يخوضها مع 
النادي امللكي جدالً حول دوره يف كأس العالم 
FIFA قطـر 2022™ الشـهر املقبـل، لكـن 
مارتينيز أرص عىل أن الالعب البالغ من العمر 
31 عاًمـا يظل عنًرصا أساسـياً يف تشـكيلة 

”الشياطني الحمر“.
إف“  بـي  تـي  ”آر  لقنـاة  مارتينيـز  وقـال 
البلجيكيـة: ”هـل مـا زال إيدن هـازار العباً 
مهماً للمنتخب الوطني؟ نعم، 100 باملائة“.

وأضـاف: ”أعتقد أن خربتـه، والطريقة التي 
يؤثـر بها عـىل الخصـم، والطريقـة التي ال 
ل تهديًدا  يزال يـراوغ بها الالعبني، إنه يشـكِّ

حقيقًيا“.

وتابع: ”بالنسبة يل، يعد هازار من بني األفضل 
يف العالـم يف مركـزه، وحتى الوقـت الحايل“.
واحتلـت بلجيـكا املركـز الثالـث يف مونديال 
2018 يف روسـيا بعد خسـارتها أمام فرنسا 
0 - 1 يف الـدور نصـف النهائي، وخرجت من 
ربـع النهائي يف كأس أوروبا عـىل يد إيطاليا 
يف غياب هازار املصاب والذي سـجل سـبعة 
أهـداف فقط لريال مدريد منـذ انضمامه إىل 
صفوفه قبل أكثر من ثالث سنوات قادماً من 

وقال تشـيليس  اإلنكليـزي. 

مارتينيـز: ”ال أحـد يحـاول أن يبتعـد عـن 
الواقع. لم يلعب إيدن باستمرار لفرتة طويلة 
جًدا“، مضيفاً: ”هناك سؤال آخر، هل يمكنه 
اللعـب ملـدة 90 دقيقة، هل يمكنـه أن يلعب 
سـبع مباريـات يف فرتة زمنيـة قصرية؟ هذا 
يشء مختلـف جداً ويمكـن أن يتغري كثرياً يف 

األسابيع الخمسة املقبلة“.
وأوقعت قرعـة املونديال بلجيكا يف املجموعة 
السادسـة إىل جانب كندا واملغـرب وكرواتيا 

وصيفة 2018.

ÚÓ‹Ójíg@ÚËuaÏfl@¿@á„Ï∏äÎÜ@Â«@µjˆbÀ@4

á„¸bÁ@Û‹«@übõ‘„˝€@á»nèÌ@áÌäáfl@fibÌä

%b»€a@¿@µj«˝€a@›õœc@áyc@äaåbÁ@ZçÓ‰Ómäbfl

ميامي / متابعة الزوراء
أعلـن األرجنتيني غونسـالو إيغوايـني نجم فريـق إنرت ميامي 

األمريكي اعتزاله كرة القدم نهائياً يف نهاية املوسم الجاري.
وجاء يف املوقع الرسـمي لنـادي إنرت ميامي: ”أعلن غونسـالو 
إيغوايـني مهاجـم إنـرت ميامي أّنه سـيتقاعد يف ختام موسـم 

.“(MLS 2022)
وخـاض إيغوايني العديد من التجارب املميـزة مع كل من ريال 
مدريـد اإلسـباني ونابـويل ويوفنتـوس يف إيطاليا كمـا لعب يف 

صفوف ميالن اإليطايل وتشيليس اإلنكليزي“.
ومّثـل إيغوايـني منتخـب األرجنتـني يف 75 مباراة وسـّجل 31 
هدفاً. وفاز إيغوايني بالكثري من األلقاب الجماعية مثل الدوري 
اإلسـباني ثالث مرات مع ريـال مدريد والـدوري اإليطايل ثالث 
مـرات  مع يوفنتـوس إضافـة إىل لقب هدف الـدوري اإليطايل 

موسم 2015 - 2016.

�bÓˆbË„@‚á‘€a@Òã◊@È€açn«a@Â‹»Ì@µÌaÏÃÌg
Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

Èiäáfl@Â«@Û‹ÉnÌ@Ôìn€g

إلتشه/ متابعة الزوراء
قرَر إلتيش التخيل عن مدربه فرانسيسكو رودريغيز بسبب فشل الفريق 
يف جمـع أكثر مـن نقطة واحدة بعد سـبع مراحل عىل انطـالق الدوري 
اإلسـباني لكرة القدم. وكان إلتيش يف طريقه أول أمس اإلثنني للحصول 
عـىل نقطتـه الثانية قبـل أن تهتز شـباكه بهدف يف الوقـت القاتل أمام 
مضيفه رايـو فايكانو (2-1)، ما دفـع اإلدارة اىل اتخاذ قرارها بالتخيل 
عن املدرب البالغ 44 عاماً والذي اسـتلم هـذا املنصب يف ترشين الثاني/

نوفمـرب 2021. وقال إلتـيش يف بيان: ”يود النادي أن يشـكر املدرب عىل 
عملـه والتزامه... ونجاحه يف إبقاء الفريق يف ال ليغا املوسـم املايض“، يف 

إشارة اىل إنهائه الدوري املحيل يف املركز الثالث عرش.
وبات فرانسيسكو رودريغيز أول مدرب يخرس وظيفه منذ بداية املوسم 

الحايل من الدوري اإلسباني.

Õ‰Ó◊@µu@Ô‹Ói@ëd◊@¿@bËn◊äbìfl@‚á«@Â‹»m@ŸÓn„ÏÓ–í
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21Ä€a@bËmäÎÜ@¿@CÔiã»€a@‚˝«�a@ÒçˆbuD@Äi@ÂÌçˆb–€a@·Ì�ãÿm@áËìÌ@á‡´@Âi@áºc
دبي / متابعة الزوراء:

تحـت رعايـة صاحـب السـمو الشـيخ 
محمد بن راشـد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
شهد سـمو الشـيخ أحمد بن محمد بن 
راشـد آل مكتـوم، رئيـس مجلـس دبي 
لإلعـالم، اليوم، حفـل تكريـم الفائزين 
بـ «جائـزة اإلعالم العربـي»، يف دورتها 
الــ ٢١، وذلك خالل الحفـل الذي نّظمه 
نـادي دبـي للصحافـة ممثـل األمانـة 
العامـة للجائـزة، تزامنـاً مـع فعاليات 
العرشيـن ملنتـدى  للـدورة  األول  اليـوم 
اإلعالم العربي، بحضور سـمو الشـيخة 
لطيفـة بنت محمد بن راشـد آل مكتوم، 
رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي 
للثقافة) وسمو الشيخ حرش بن مكتوم 
بـن جمعـه آل مكتوم، رئيس مؤسسـة 
دبي لإلعالم، ولفيف من رؤسـاء تحرير 
الصحف وقيادات املؤسسات الصحافية 
واإلعالمية اإلماراتية والعربية والعاملية، 
وكبـار الُكتَّاب وُصّناع اإلعـالم يف العالم 

العربي.
وقد هّنأ سمو رئيس مجلس دبي لإلعالم 
الفائزين بجوائـز اإلعالم العربي وضمن 
محاورهـا الثالثة وما تشـمله من فئات 
تغطـي مختلـف القطاعـات اإلعالميـة 
الصحافية واملرئية والرقمية، متمنياً لهم 
دوام التوفيق يف رسالتهم النبيلة ودورهم 

يف إثراء املشهد اإلعالمي العربي.
ودعا سـمو الشـيخ أحمد بن محمد بن 
راشـد آل مكتـوم الفائزيـن إىل مواصلة 
مسرية اإلبداع وتقديم منتج إعالمي عىل 
مسـتوى رفيع من التميز يعـود بالنفع 
عىل املجتمـع ويخدم مصالحـه، مؤكداً 
سـموه الهـدف األسـمى للجائـزة نحو 
تعزيـز دور اإلعـالم يف تمكـني اإلنسـان 
العربـي مـن تحقيـق الريـادة يف ركـب 

التطور العاملي.
…ÓvìmÎ@·«Ü

وأعرب األسـتاذ ضيـاء رشـوان، رئيس 
مجلـس إدارة جائزة اإلعـالم العربي عن 
خالـص تهاني املجلـس للفائزين ضمن 
مختلـف فئات الجائزة يف إطارها الجديد 
هذا العام، والذي شـمل إىل جانب جائزة 
الصحافـة العربيـة» محوريـن جديدين 
هما «جائـزة اإلعالم املرئـي» و «جائزة 
اإلعـالم الرقمي»، ورفع خالص الشـكر 
والعرفان إىل صاحب السمو الشيخ محمد 
بـن راشـد آل مكتوم، راعـي الجائزة، ملا 
يوليه سموه من دعم وتشجيع للجائزة 
عىل مدار مسريتها ومنذ أن وّجه سموه 
بإطـالق أوىل دوراتها، مـا كان له عظيم 
األثـر يف احتفاظها بمكانتهـا عىل مدار 
أكثر من ٢٠ عاماً كأبرز محفل لالحتفاء 

بالتميز الصحايف واإلعالمي يف املنطقة.
وقال رشـوان: «دبـي تواصل دفع حدود 

التميـز إىل مسـتويات أرقـى يف مسـرية 
اسـترشاف املسـتقبل.. وجائـزة اإلعالم 
العربي ما هـي إال انعكاس لهذه الرؤية 
الطموحـة التي تقـف وراء هذا النموذج 
الفريـد يف التنمية التي تتخـذ من التميز 
معيـاراً رئيسـاً لـكل مـا تقـوم بـه من 
مشاريع ومبادرات.. لقد أرست الجائزة 
قاعـدة صلبة تنطلـق منها مؤسسـات 
اإلعالم نحو مستويات أرقى من اإلجادة 
واإلبـداع، عـرب منافسـة مهنيـة أعلـت 
قيم النزاهـة والحياديـة، وحرصت عىل 
تطبيقهـا بـكل أمانـة عىل مـر دوراتها 

املتعاقبة».    
ÚÓæb«@pb–ñaÏ∑@Ôiã«@‚˝«g

مـن جهتهـا، أثنـت رئيسـة نـادي دبي 
للصحافة أمني عام جائزة اإلعالم العربي 
منـى غانم املـرّي، عىل املسـتوى الرفيع 

الـذي جـاءت عليـه أغلـب املشـاركات 
وضمن مختلف فئات الجائزة، مؤكدة أن 
هذا الكم من األعمال الجيدة يبرش بقدرة 
قطاعـات اإلعـالم املختلفـة يف املنطقـة 
عىل بلوغ مسـتويات جديدة من التميز، 
مؤكـدة أهمية دور رواد اإلعالم ورموزه 
يف وضع تجاربهـم وخرباتهم الطويلة يف 
متناول األجيال الجديدة بما يعينهم عىل 
شـق طريقهم املهني بجـدارة والوصول 
إىل املسـتوى املرجـو لهم لتقديـم منتج 

إعالمي عربي بمواصفات عاملية.
وقالـت: «الجائزة تسـعى لتكريم الرواد 
وتحفيـز الكـوادر الشـابة عـىل اإلبداع 
واالسـتفادة من خربات وتجـارب أثرت 
العمـل اإلعالمـي يف املنطقـة... العالـم 
العربـي حافل برصيد هائـل من تجارب 
إعالمية تمثل مدارس لها وزنها ومكانتها 

املُقّدرة.. كذلك تفتـح التكنولوجيا اليوم 
أمـام اإلعالمـي مسـاحات ال محـدودة 
لإلبداع وتجـاوز نطاق ما هو تقليدي إىل 
آفاق ما هـو متميز.. والجائـزة بدورها 
تمهـد الطريق أمـام كل إعالمي صاحب 
فكـر خـّالق ورؤيـة مبدعـة للوصـول 
املهنـي يف  التكريـم  أرفـع منصـات  إىل 

املنطقة».   
وأضافـت األمني العـام لجائـزة اإلعالم 
العربي: «أرسـت الجائـزة روابط وثيقة 
مع مجتمع اإلعالم العربي أساسها الثقة 
املتبادلـة والحرص عىل إعالء قيم اإلبداع 
والتميز ... تطّور جائـزة اإلعالم العربي 
يؤكد مكانتها كمحرك حقيقي يف اتجاه 
مسـتويات جديدة من اإلبـداع اإلعالمي 
بمعايري ومواصفات عاملية.. سـنواصل 
العمل عىل إدخال املزيد من أوجه التطوير 
بمـا يسـهم يف تحقيـق أهـداف الجائزة 
الراميـة للنهوض بالقـدرات اإلبداعية يف 

مختلف دروب العمل اإلعالمي العربـي».
�açˆbœ@QT

وقد تم منح جوائز اإلعالم العربي لـــ ١٤ 
فائزاً ضمن مختلف فئات الجائزة، تقديراً 
ألعمـال اسـتحقت التكريـم قدمها عدد 
من اإلعالميني واملؤسسـات الصحافية، 
واملنصات الرقمية واملؤسسات اإلعالمية 
واإلخباريـة الكربى عىل مسـتوى العالم 
العربي، الذين وجـدت أعمالهم طريقها 
إىل منصة التكريـم من بني آالف األعمال 
التـي غطـت مختلـف فنـون ومجاالت 

العمل الصحايف واإلعالمي.
ÜÏflb»€a@kmb◊Î@‚b»€a@ÚÓóÉí

العـام  «شـخصية  جائـزة  وُمنحـت 
اإلعالميـة» إىل األسـتاذ خالـد بـن حمد 
املالك، رئيـس تحرير صحيفـة الجزيرة 
السـعودية، رئيـس هيئـة الصحافيـني 
السـعوديني، رئيـس اتحـاد الصحافـة 
الخليجية، تقديراً ملسـرية مهنية طويلة 
امتـدت عىل مـدار نحـو خمسـة عقود 

أمضاهـا يف خدمـة الصحافـة العربية، 
وإثـراء املشـهد اإلعالمـي العربـي، وملا 
قدمـه مـن إسـهامات جليلـة يف دعـم 
مسرية الصحافة السـعودية. وقد صدر 
له أكثر من سبعة عرش مؤلفاً، أغلبها يف 

مجال الصحافة واإلعالم.
وذهبـت جائـزة «أفضل كاتـب عامود» 
إىل د. رشـيد الخيون، الكاتب يف صحيفة 
االتحـاد اإلماراتيـة، وهـو أحـد رمـوز 
الكتابـة الصحفيـة يف العالـم العربـي، 
وصدرت له العديد من املؤلفات يف الرتاث 
والفكـر، وهـو حاصل عىل جائـزة امللك 

عبد العزيز للكتاب.
�açˆbœ@QT

وتخلل حفل توزيع جوائز اإلعالم العربي 
قصيـدة «اللغـة الخالـدة» مـن أشـعار 
صاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، أدتها غناًء الفنانة لطيفة.
وشـهد حفـل الجائـزة، تكريـم محمـد 
الـرشق  صحيفـة  مـن  حلمـي  نبيـل 
األوسـط، بجائزة الصحافة العربية فئة 
«الصحافة السياسـية» عـن عمل حمل 
عنوان «أزمـة الطاقة األوروبية ُتشـكل 
التحالفات يف البحر املتوسط». وحصدت 
جائزة فئـة «الصحافة االسـتقصائية» 
محمـد الصاوي من موقـع «مرصاوي» 
اإللكرتونـي عـن عمـل بعنـوان «الوفاة 
طبيعيـة».. كيف يتحـول ترصيح الدفن 

لـ»ترصيح قتل»؟.
الحاديـة  الجائـزة يف دروتهـا  وكرّمـت 
«الصحافـة  فئـة  ضمـن  والعرشيـن 
االقتصاديـة» محمـد عيىس مـن مجلة 
األهـرام العربـي، عـن موضـوع « عالم 
الديـون»، ويف جائزة الصحافـة العربية 
فئـة «صحافـة الطفل» فاز بها حسـني 
الزناتـي من مجلة عـالء الديـن التابعة 
مجموعـة  عـن  األهـرام،  ملؤسسـة 

قصصية.
Ô‡”ã€a@‚˝«�a@Òçˆbu

أمـا جائـزة اإلعالم الرقمـي فئة «أفضل 
منصـة إخباريـة» فذهبـت إىل صحيفة 
«اندبندنـت عربية» السـعودية، كما فاز 
بجائزة اإلعالم الرقمـي عن فئة «أفضل 
 Follow منصـة»  اقتصاديـة»  منصـة 
ICT» املرصية.، وعن فئة «أفضل منصة 
«كـووورة»  منصـة  فـازت  رياضيـة» 

.(KOOORA) البحرينية
Ôˆãæa@‚˝«�a@Òçˆbu

وضمـن جائـزة اإلعـالم املرئـي فئـة 
فـاز  اقتصـادي»  برنامـج  «أفضـل 
برنامج «مستقبل الطاقة» وُيبث عىل 
قنـاة «العربية»، وفاز عن فئة «أفضل 
برنامـج اجتماعي» برنامـج «معكم 
 CBC منى الشـاذيل» وُيبث عـىل قناة

املرصية.
أما فئة «أفضل برنامج ثقايف» فذهبت 
جائزتهـا إىل برنامـج «روافـد» الـذي 
ُيقدم عىل قناة «العربية»، وفاز بجائزة 
اإلعـالم املرئـي فئـة «أفضـل برنامج 
ريـايض»، برنامـج «صـدى املالعب» 
عىل «قناة mbc». إىل ذلك، كما فاز عن 
فئـة «أفضل عمل وثائقي» فيلم « أبي 
كان داعشـياً» عىل قناة سـكاي نيوز 

عربية.
وكانت األمانة العامـة لجائزة اإلعالم 
األعمـال  آالف  تلّقـت  قـد  العربـي 
املتنافسة لنيل التكريم ضمن مختلف 
والعرشيـن  الحاديـة  فئـات دورتهـا 
مـن كافة أنحاء العالـم العربي، حيث 
قوبـل التطور الـذي شـهدته الجائزة 
هذا العام باستحسـان واسع النطاق 
عىل الصعيد املهني، ملا تقدمه الجائزة 
يف إطارها الجديد من مسـاحة أرحب 
للتنافـس املهني وفـق معايري رفيعة، 
وهو ما يشـكل حافزاً لالرتقاء باملنتج 
اإلعالمي العربي ضمن مختلف قوالبه 
سـواء كان مطبوعـاً أو تلفزيونيـاً أو 

رقمياً.

Ô€Îá€a@ãÓqdn€a@Âfl@áÌçfl@›uc@Âfl

ãˆaçv€a@…fl@Úflåc@Üb–n€

تايبيه / رويرتز:
أطلقـت تايوان، أّول قنـاة تلفزيونية باللغـة اإلنكليزية لبّث األخبـار وتقارير عن نمط 
الحيـاة والرتفيه لتحظى بصوت أعىل عىل السـاحة الدوليـة، يف وقت تضغط فيه الصني 

عىل الجزيرة وتسعى لتأكيد سيادتها عليها.
وبدأت مؤسسة تايوان بالس، املدعومة من الحكومة، عملها العام املايض كمنصة للبث 

عرب اإلنرتنت، وحظيت بدعم قوي من الرئيسة تساي إينج وين.
ويف كلمـة يف حفل اإلطالق، قالت تسـاي إّن القناة رفعت بالفعل مكانـة تايوان الدولية 
وستسـاعد الجزيرة عىل إقامة عالقات أوثق مع ”الدول التي تشـاركنا قيمنا األساسية 

للحرية والديمقراطية“.
وأضافـت: ”يجب مشـاركة قصص تايوان مع العالم. مع تزايـد اهتمام الناس يف أنحاء 
العالم بتايوان، أصبح من املهم أكثر من أّي وقت مىض أن تكون لدينا منصة توصلنا إىل 

املجتمع الدويل“.
القنـاة التلفزيونيـة الجديدة متاحة حّتى اآلن فقط يف تايوان، لكّن السـلطات تتطلّع إىل 

إطالقها يف الواليات املتحدة خالل األشهر الستة املقبلة.
ويوجـد يف تايـوان بالفعـل عدد قليل من وسـائل اإلعـالم املحلية الناطقـة باإلنكليزية، 

وأبرزها صحيفة تايبيه تايمز، التي تأسست عام 1999.

الجزائر/متابعة الزوراء:
ألغت قناة فرنسية حواراً كان من املفرتض 
بثـه بشـكل مبـارش مع ناشـط سـيايس 
جزائـري يقود حركـة انفصاليـة تطالب 
باسـتقالل منطقة القبائـل، ذات األغلبية 

األمازيغية.
نيـوز“  ”يس  قنـاة  يف  مسـؤول  وأبلـغ 
الفرنسـية، التي تتبع شـبكة كنال بلوس، 
مؤسـس حركـة تقرير املصـري يف منطقة 
القبائـل، املصنفـة كمنظمـة إرهابيـة يف 

الجزائر، فرحات مهنـي، قبيل لحظات من 
دخوله إىل االستوديو، قرار إلغاء القناة الحوار معه.

وظهر املسـؤول يف القناة والناشـط السـيايس يف تسـجيل مصّور وهما يتناقشان حول 
القـرار املفاجـئ، بينما ظهـر الصحفي إيفـان ريوفول، الـذي كان من املقـرر أن يدير 
الحوار، متفاجئاً بما يجري. ولم تكشف القناة الفرنسية عن الدوافع وراء قرارها، لكّن 
كّل التقديـرات تشـري إىل إمكانية وجود ضغوط جدية من قبـل الحكومة الجزائرية ضّد 
تسامح السـلطات الفرنسية مع نشـاط الحركة االنفصالية ورئيسـها فرحات مهني، 
الذي أصدرت الجزائر أوامر دولية بحقه، بتهمة ”االنتماء إىل تنظيم إرهابي والتآمر عىل 

أمن واستقرار البالد واملساس بالوحدة الوطنية“، كما تطالب باريس بتسليمه.

الرباط/متابعة الزوراء:
مـن   81 الفصـل  ألحـكام  طبقـا 
الدسـتوراملغربي، قـدم وزير الشـباب 
والثقافـة والتواصـل، محمـد مهـدي 
بنسـعيد، مـرشوع مرسـوم بقانـون 
يمدد والية املجلـس الوطني للصحافة 
إىل غايـة 4 أبريـل 2023 أمـام لجنـة 
التعليـم والثقافـة واالتصـال بمجلس 

النواب املغربي.
ووافقـت اللجنة بإجماع أعضائها عىل 

هذا املرشوع.
وأوضـح مهـدي بنسـعيد أن مرشوع 
املرسوم بقانون هذا جاء اعتبارا لعدم 
تمكـن املجلس الوطنـي للصحافة من 
إجـراء االنتخابـات يف أوانهـا لألعضاء 
الجدد من قبل فئة الصحفيني املهنيني 
وفئة نارشي الصحف الذين يكتسبون 

عضوية املجلس باالنتخاب.
وأضـاف أنه بالنظـر إىل عدم تنصيص 
عـىل  العمـل  بـه  الجـاري  القانـون 
مقتضيـات قانونيـة يتـم تفعيلهـا يف 
حالة عدم إجـراء االنتخابات يف أوانها، 

فليس هنـاك مـن إمكانيـة لتصحيح 
الوضع غري القانوني الذي ستؤول إليه 
قـرارات املجلس يف حالة اسـتمراره يف 
ممارسـة مهامه خارج املـدة املحددة 
قانونا النتـداب أعضائه سـوى تمديد 

واليته الحالية بكيفية استثنائية.
وأشار بنسعيد إىل أن الرضورة تقتيض 
اتخاذ مرسـوم بقانون وفقـا ألحكام 
الفصـل 81 مـن الدسـتور، نظـرا ألن 
مدة انتداب املجلس الوطني للصحافة 

سـتنتهي قبل انعقاد الـدورة العادية 
ملجلـيس الربملـان املحـددة دسـتوريا، 

والتي تصادف 14 أكتوبر 2022.
واعتـرب الوزير أن اسـتمرار املجلس يف 
ممارسـة مهامه سيساهم يف تحصني 
املكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي 
ملهنـة الصحافة، ويعـزز موقع بالدنا 
كنمـوذج فريد يف هـذا املجـال إقليمًيا 
ودوليا.وأفاد املسـؤول الحكومي ذاته 
بـأن سـن أحـكام خاصـة باملجلـس 
هـذا  بموجـب  للصحافـة  الوطنـي 
املرسـوم بقانون، يبقى حال استثنائيا 
مـربزا  الـرضورة،  فرضتـه  ومؤقتـا 
أنـه يتعـني يف املقابل يف إطـار مقاربة 
تشاركية مؤسسـاتية ومهنية، العمل 
عـىل تطوير النظـام القانونـي الحايل 
لتفادي حـدوث مثل هـذه الوضعيات 
االستثنائية، السيما وضع قواعد عامة 
تتعلق بإقرار أحـكام دائمة احتياطية 
لضمان استمرار املجلس يف أداء مهامه 
يف حالـة انقطـاع أجهزته عـن القيام 

بمهامها ألي سبب من األسباب.

باريس/متابعة الزوراء:
يعانـي الصحفيـون/ات يف جميـع 
أنحـاء العالـم مـن مسـتويات غري 
مسـبوقة من التوتر والقلق ونقص 
بيئـات  العمـل يف  نتيجـة  الحوافـز 
مشـهد  ظـّل  يف  الضغـط،  شـديدة 
إعالمـي رسيـع التغـري. وأصبحـت 
تحديـات اإلجهاد النفـيس والصحة 
العقليـة أكثـر وضوًحا، ال سـيما يف 
البلـدان التـي ينتـرش فيهـا الرصاع 
وعـدم االسـتقرار السـيايس وقمع 

وسائل اإلعالم بشكل متزايد.
مـن أجـل تبنـي ممارسـات عمـل 
أكثـر صحـة مـن شـأنها تحسـني 
املركـز  يطلـق  الصحفيـني،  رفـاه 
الـدويل للصحفيـني برنامًجـا جديًدا 
حـول املرونـة النفسـية للصحفيني 
تحـت  العربيـة  باللغـة  الناطقـني 
رعاية منتـدى باميال هوارد لتغطية 
العامليـة وبالتعـاون مـع  األزمـات 
شبكة الصحفيني الدوليني، التابَعنْي 
للمركز. وتهدف املبادرة إىل تسـليط 
الضوء عىل أهمية الصحة النفسـية 
وسالمة العاملني يف قطاعات اإلعالم 
وتوفري موارد مهمـة باللغة العربية 

للصحفيني.
ومن املقّرر أن يبدأ الربنامج يوم 10 
2022 تزامًنا  أكتوبر/ترشيـن األول 
مع االحتفـال باليوم العاملي للصحة 
بدايـة  حتـى  ويسـتمّر  النفسـية 

ديسمرب/كانون األول 2022. 
يف هـذا السـياق، قالت سـتيال روك، 
مديـرة التواصـل املجتمعي يف املركز 
الـدويل للصحفيني: ”سـتعالج هذه 
املبادرة حاجة ماسـة للصحفيني يف 
منطقة ال تزال فيها الصحة العقلية 
موضوًعا محظوًرا ثقافًيا. وغالًبا ما 
يعمـل الصحفيون يف منطقة الرشق 
األوسـط وشـمال إفريقيـا يف بيئات 

الضغط ويجرون تغطياتهم  شديدة 
ملناطـق  األماميـة  الخطـوط  يف 
الـرصاع ويف البلدان التي ال تعّد فيها 
الصحافة الحـرة أمرًا مسـلًما به“. 
وبحسـب سـتيال، فـإّن ”الربنامـج 
الجديد سـيزّود الصحفيني باألدوات 
واملهـارات الالزمة بهـدف التخفيف 
مـن حـدة اإلجهـاد وبنـاء املرونـة 

النفسية“.
مـن جهتهـا، أضافت فـدوى كمال، 
مديرة النسخة العربية ملنتدى باميال 
هوارد لتغطية األزمات والذي يرشف 
عىل تنفيـذ برنامج املرونـة: ”يعمل 
العديد مـن الصحفيني/ات يف بيئات 
ال تضمـن سـالمتهم النفسـية ويف 
الخطوط األماميـة لتغطية األزمات 
والكوارث والحـروب والنزاعات، ويف 
ظـّل التنافسـية غري الصحيـة التي 
يشـهدها املجـال والوصـم بالعـار 
املرتبط بالصحة النفسية، وغالًبا ما 
تبقى املشاكل النفسية من املسكوت 

عنها يف العمل“.
والتدريبـات  للمـوارد  وباإلضافـة 
التي يتيحهـا الربنامـج للصحفيني 
املهارات وتعزيز مرونتهم  الكتساب 
النفسـية، وقدرتهم عىل التأقلم مع 
الصعاب واألزمـات وتجاوزها، فهو 

يهـدف أيًضـا اىل التوعيـة بأهميـة 
االعتنـاء بالصحة النفسـية وتوفري 
سـبل الرفـاه النفيس لكـي يتمّكنوا 
من مواجهة ضغوط العمل والحياة، 
يجـب  التـي  واملمارسـات  بجانـب 
تفاديهـا للحـد والوقاية مـن العديد 
من املشاكل النفسية الناجمة عنها، 

وفًقا ملديرة املنتدى.
تـّم تصميم هـذه الـدورة التدريبية 
-The Self-I  وإنتاجهـا بواسـطة

vestigation، وهي مؤسسـة قامت 
بتدريـب أكثـر مـن 2000 صحفـي 
حـول العالـم، وتغطي هـذه الدورة 
الرقمـي  والعـبء  اإلجهـاد  إدارة 
للصحفيني الناطقني باللغة العربية. 
والجدير ذكـره أّن الـدورة مفتوحة 
لجميع أعضاء منتـدى املركز الدويل 
للصحفيني باللغـة العربية وتتكون 
مـن مقاطـع فيديو سـهلة املتابعة 
واألدوات  النظريـات  بـني  تجمـع 
املوجهـة  واملمارسـات  والنصائـح 
والتدريبـات. كمـا أّنها مقسـمة إىل 
أربع مجموعات. وسـوف يكتسـب 
املشـاركون التوعية بمخاطر التوتر 
وإدارة  اإلجهـاد،  إدارة  ومهـارات 
االنتبـاه، ووضـع حدود مـع العالم 

الرقمي، واإلدارة العاطفية. 

من جانبها، وبعد تجربتها الشخصية 
مع االحرتاق النفيس قالت الصحفية 
الحائزة عـىل جائزة  االسـتقصائية 
بوليتزر والتي شـاركت يف تأسـيس 
مـار   ،The Self-Investigation
كابرا: ”نعتقـد أّن الصحافة تتطلب 
تغيـرًيا يف الـرسد حول مـا يعنيه أن 
تكون صحفًيا جيًدا، ومن خالل هذه 
الـدورة التدريبيـة وأكاديميتنـا عرب 
اإلنرتنـت، نشـّجع التغيـري املنهجي 
نحو ثقافة عمل أقل ُسّمية يف وسائل 
أصبـت  ”لقـد  مضيفـًة  اإلعـالم“، 
باالحرتاق النفيس ألنني تعاملت مع 
وظيفتـي بجديـة أكرب مـن صحتي 

الجسدية والنفسية“.
سـيقّدم خـرباء الصحـة النفسـية 
واإلعالم من منطقة الرشق األوسط 
وشـمال إفريقيا أربع جلسـات من 
خالل منتـدى باميال هوارد، وتغطي 
مثـل  األهميـة  بالغـة  موضوعـات 
الصحة النفسية والصحافة، والعنف 
عرب اإلنرتنت، واسرتاتيجيات التعامل 
مع املشاعر، وخاصة القلق، وكيفية 
امليض قدًما يف الدروس املستفادة من 
الربنامج وتطبيقها. سـوف تستمر 
أكتوبر/ترشين   20 الجلسـات مـن 
األول حتى 1 ديسمرب/كانون األول. 
توازًيا، أوضحت األخصائية النفسية 
واملدربة بربنامج ”املرونة“ سـوزان 
الصايـغ أّن الصحفيـني لـن يكونوا 
محميني من التّرسب العاطفي خالل 
التغطيات الصحفية الحساسة وأثناء 
اإلبالغ عـن األخبار املؤملة، ولفتت إىل 
أّنـه يجـب أن يخضـع الصحفيـون 
لتدريبـات مـن قبـل متخصصني يف 
ليدركـوا كيفيـة  العقليـة  الصحـة 
إنشـاء خطط رعايـة ذاتية ومعرفة 
طرق حماية الرضر الخفي الذي قد 
يرتاكـم ويّرض برفاهيـة الصحفيني 

العقلية والعاطفية.
الدوليـني  الصحفيـني  تعـّد شـبكة 
الـدويل  للمركـز  التابعـة   (IJNet)
للصحفيـني هـذا املـورد، وتصمّمه 
ليتناسب مع احتياجات الصحفيني/

ات الناطقني باللغة العربية، وخاصة 
الذيـن يعملـون يف منطقـة  أولئـك 
الـرشق األوسـط وشـمال إفريقيا. 
عمليـة  إرشـادات  الدليـل  سـيقدم 
ومـوارد للصحفيني لبنـاء مرونتهم 
النفسـية يف بيئـات العمـل املرهقة 
ووضـع اسـرتاتيجيات للتعامل مع 
مختلف املخاطر املتعلقة بوظائفهم، 
الرقميـة والعنـف  الهجمـات  مثـل 
وأكثر من ذلك. سيكون الدليل متاًحا 
عرب شـبكة الصحفيـني الدوليني يف 

نسختها العربية.
املحـررة  تقـول  السـياق،  هـذا  يف 
املسـؤولة عـن شـبكة الصحفيـني 
بنسـختها العربيـة سـارة عبداللـه 
دليـل  إعـداد  عـىل  تـرشف  والتـي 
للصحفيـني:  النفسـية  الصحـة 
الرقمي  التحـّول  تداعيات  ”تنعكس 
عـىل صحـة الصحفيـني النفسـية، 
الذين يسـتخدمون األجهزة الرقمية 
اإللكرتونـي  الربيـد  ويتصّفحـون 
ومنصات التواصل االجتماعي بشكل 
مسـتمّر، وُيصـاب كثـريون منهـم 
بالتوتـر واإلجهاد التقنـي وتتقلّص 
قدرتهم عىل إنجاز أعمالهم، ومن هنا 
تأتـي أهمية هذه الـدورة التدريبية، 
والتـي سـتتبعها مجموعـة مـوارد 
مكتوبـة لتعريف الصحفيـني بأهّم 
املمارسات للحّد من اإلجهاد، إضافًة 
إىل اإلسـعاف النفيس وكيفية تجاوز 
النفسـية و/أو الصدمات  األزمـات 
الناجمة عن الهجوم/العنف الرقمي 

وطرق وضع الحدود الرقمية“.
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)
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مواليد العراق - البرصة 1961
*بكالوريوس إعالمم

* بدأ الكتابة والنرش عام 1979 
صدر له :

*١ مجموعة شعرية بعنوان ”قالدة األخطاء“ 
صدرت عن دار األمد للنرش عام 1992

* ٢مجموعـة شـعرية بعنـوان ” تمريـن يف 
النسيان ” صدر عن مطبعة زياد يف بغداد عام 
1997 وحصلـت عىل جائـزة الدولة لإلبداع يف 

الشعر يف ذات العام .
”قرابـني“  بعنـوان  شـعرية  مجموعـة   ٣*
صدرت عن دار الشـؤون الثقافيـة العامة يف 

بغداد عام 2000
* ٤مجموعة شـعرية بعنوان ” قرابني العش 
الذهبـي“ صـدرت عـن دار الزاهـرة ضمـن 
إصدارات بيت الشـعر الفلسطيني يف رام الله 

– فلسطني املحتلة عام 2001
*٥ مجموعة شعرية بعنوان ”شجن“ صدرت 

عن دار الكرمل يف عّمان عام 2001
*٦ مجموعة شـعرية بعنـوان ”عىل حصان 
خشـبي ” صدرت عن دار الشـؤون الثقافية 

العامة يف بغداد عام 2010
* ٧مجموعة شعرية بعنوان ” أعمل اآلن قرب 
مقـربة ” صدرت عـن دار الشـؤون الثقافية 

العامة يف بغداد عام 2013
*٨ مجموعـة شـعرية بعنـوان ” صديقـي 
األمـل“ صدرت عـن دار الجواهـري يف بغداد 

عام 2015
*٩ مجموعـة شـعرية بعنوان ” أنا سـيزيف 

السعيد“ صدرت عن دار املثقف عام 2019
*١٠ مجموعة شـعرية بعنوان ( مطر صاعد 
إىل السـماء) عن منشورات احمد املالكي عام 

 ٢٠٢٠
#١١مجموعة شـعرية بعنوان (شط العرب) 

صدرت عن دار السامر للنرش عام ٢٠٢١
*١٢ رواية تحت عنـوان ” زائر املاء“ صدرت 
عن االتحـاد العام لألدبـاء والكّتاب العرب يف 

دمشق عام 2005
* ١٣روايـة تحـت عنـوان ” طقـوس اإلثم“ 
صدرت عن دار شمس يف القاهرة عام 2012

*١٤ رواية تحت عنوان ” غناء رسي ” صدرت 
مؤخرا عن دار املثقف للطباعة عام 2018

*١٥ صـدر له كتاب بعنـوان : ( غناء الجرح 
يف فضـاء املعنى ) إشـارات ثقافيـة وقراءات 
نقدّيـة يف الشـعر الحديث من إصـدارات دار 

املثقف للطباعة عام 2017
املـرسح مرسحيتـان مـن  لـه يف مجـال   *

املونودراما
األوىل بعنوان

١٦ ” أعشاش“ عام 1995 .
الثانية

١٧ بعنوان ”غرقى“ عام 1996 .
*١٨ له يف مجال التلفزيون مسلسال من ثالثني 

حلقة عرض يف قناة الحرية الفضائية. 
*١٩ لـه عدد كبري مـن الدراسـات والبحوث 

الخاصة باألدب الحديث .
*٢٠ له أيضا قصيدة بعنوان ”نشيد الصحافة 
” لحنها الفنان عيل خصاف و تنشد يف افتتاح 

كل فعالية تخص اإلعالم والصحافة .
الصحفيـة  التحقيقـات  عـرشات  كتـب   *
املتنوعة ونرشت يف الصحف واملجالت العراقية 

والعربية.
* كتب عرشات الدراسـات والبحوث الخاصة 
بالصحافة املرئية ونرشت يف مجالت وصحف 

كلية اإلعالم يف بغداد .
* لـه عـدد مـن الربامـج الثقافيـة اإلذاعية 

والتلفزيونية
العـرب  النقـاد  مـن  الكثـري  عنـه  كتـب   *

والعراقيني.
* شـارك يف مهرجانات أدبية وثقافية عديدة 
يف العـراق وخارجه، كما مثـل العراق يف عدد 

من املحافل الثقافية
* عضو املكتب التنفيذي لالتحاد العام لألدباء 
والكتاب يف العراق أمني الشؤون الثقافية من 

عام 1992 حتى 2003 .
* عضو نقابة الصحفيني العراقيني .

* عمل يف الصحافة منذ عام 1984
* يعمل اآلن مدير تحرير جريدة الدستور .

.# رئيـس تحرير جريدة اإلتحـاد الثقايف التي 
تصدر عـن اإلتحاد العام لألدبـاء والكتاب يف 

العراق
كتابـة  مـن  االنتهـاء  بعـد  إحساسـك  مـا 

قصيدة؟* 
ـ أشـعر أننـي أمتلـك العالم كله، كما أشـعر 

بسـعادة حقيقية ال توصف، وهذا الشـعور 
يمـر بـي كالـربق، ألننـي رسعان ما أشـعر 
بالقلـق ينتابنـي، ألن النص خـداع يف لحظة 
إنجـازه فهو يوهمنـي بأنه اهـم نص، لكن 
بعد أن اتركه مـدة من الزمن وأعود لقراءته، 
أرى انه بحاجة إىل تعديالت وحذف وإضافة، 
وأحيانـا ال اقتنع به فاهمله، امـا اذا اكملت 
االشـتغال عليـه، فاحتفظ بـه وال انرشه إال 
بعـد أن أنجـز نصـا جديـدا، وهذه قـد تبدو 
مفارقـة، لكننـي احـرص عليها ألسـباب ال 
اسـتطيع تحديدها برشح عابر، فهي ترتبط 
بفكرة الديمومة التـي أريدها حارضة دائما 

يف مسريتي األدبية. 
كيـف تنظـر بعـد هـذا العمـر، إىل ذكرياتك 
القديمـة األوىل مـع أول قصيـدة كتبتهـا أو 

نرشتها؟
ـ برصاحـة أنظـر لذكـرى نـرش قصيدتـي 
األوىل عـام ١٩٧٩ نظـرة مقدسـة، فهي التي 
وضعتني بجدية أمام ذاتي، وهي التي جعلت 
من قلقـي منتجا، ومن كتابتي _ كما أشـعر 
_ ذات قيمـة، ومن حياتـي ذات معنى، وهذه 
االنطالقة جعلتني أخوض عميقاً يف األسـئلة 
الكـربى مبكراً، كمـا هيأتني للتأمـل وقراءة 
العالـم بعمـق، وهـي مـن ضمـن الذكريات 
الخالدة التـي تزداد توهجا كلما مضت عليها 

السنوات اكثر 
:ما هي وظيفة الثقافة اليوم يف تصورك..*

الثقافة سلوك إنسـاني وحضاري وممارسة 
اجتماعية مؤثرة، وأنها ليست تعالياً او انعزاالً 
يف برج عاٍل، وهي ليسـت غـزارة قراءة كتب 
وموسـوعات، وهي ال تتجـزأ، أي ال يمكن ان 
يكون اإلنسـان مثقفاً ويف نفس الوقت يحمل 
كراهية لآلخرين، أو ال يمتلك هاجسا إنسانياً 
يتعامل فيه مع الجميع، اما النخبة، فقد قلت 
عنها ذات مرة انها حل يبحث عن مشكلة، ال 
مشـكلة تبحث عن حل، فهم كما اعتدنا عىل 
تسـميتهم، النخبة املثقفة،. فهم يف الغالب يف 
سـوء تفاهم مع املجتمع، بسبب بناء جدران 
مـن تبنـي املفاهيـم والنظريـات والتجارب 
التي تعزلهم عن جموع الناس البسـطاء غري 
املعنيني باألفـكار العالية واألسـئلة الفكرية 
املعقـدة، وبذلك علينـا اآلن أن نحدد مفهوما 
دقيقا للمثقف الحقيقي الذي يسـهم يف بناء 
املجتمع ال رسـم انسـاق معرفيـة تبعده عن 

هذا املجتمع. 
يف ظـل الخراب الذي يعم العالـم هل ما زالت 

القصيدة تحقق الحضور املطلوب لها ؟
ـ القصيدة كائن حي، حساس مرهف جميل، 
يخـرج مـن عمـق الـروح ويتشـكل بأبهى 
صـورة، ويعطينـا دفقا مـن األمـل الغريب، 
ومسـاحة شاسـعة من الوهم الذي نحتاجه 

كي نحلق باجنحته وننىس خراب العالم الذي 
ال يرممه إال جمال الشـعر، لذلك فإن حضور 
القصيدة يقرتن بحضور اإلنسان، وهو يلوح 
برايـة السـالم والحب، الشـعر تجـٍل وهيام 
ووجـود كيل، طبعـا انـا ال أعني هنـا النص 
املصنـوع املتكلف، بل أعنـي النص الذي ينبع 
من عمـق الروح يف لحظـة رسية عصية عىل 
الفهم واالدراك، لذلـك فهو مالذي اآلمن الذي 

يوفر يل التعامل مع العالم بحرية كاملة. 
*يقال إّن بعض الشـعراء يكتبون قصائدهم 
و أن البعـض اآلخر تكتبـه القصيدة فمن أي 

الشعراء أنت و كيف تولد القصيدة لديك ؟
ـ انـا تتوهج لحظة الشـعر عنـدي فتفيض 
بوحاً، رسعان ما يتحول إىل فضاءات اسـبح 
فيهـا، اتنقل بني نجومها وغيومها وامواجها 
وحقولها، لتكون عنـدي مدادا اجمعه يف اناء 
الحرفـة، وادخل عليه خربتـي ووعيي الخلق 
منـه قصيـدة، فالقصيدة ال يمكـن ان تكون 
إال بتدخل الوعي عىل الشـعر املبثوث من أجل 
تنظيمه، واعطائه إطار الشكل الذي يجب أن 

يكون عليه. 
*من الشاعر األقرب إليك من  أبناء جيلك؟

برصاحة كل أبناء جييل يجمعني بهم هاجس 
واحـد، هـو هاجـس املغامـرة  واالحتجـاج 
والتجريب، ونحن _ جيل الثمانينيات الشعري 
يف العراق _ جيل مشـاكس متمرد، ابناؤه أما 
خرجوا من الحرب محبطني ال يملكون شـيئا 
مـن الحيـاة سـوى أعمارهـم املجففـة عىل 
حبـل غسـيل الوطن، أو هاربني مـن الخدمة 
العسـكرية، وترينهم يتخفون ويشعرون ان 
كل يشء يف هذا العالم يطاردهم، أو متنعمني 
بحيـاة بعيدة عـن جوهر الشـعر، قريبة من 
النكـوص الفنـي واإلنسـاني، امـا األقرب يل 
منهـم، قناعة وتجربـة فهو الشـاعر الرائع 

ركن الدين يونس 

:*البعـض يتحدث عن تراجع صيت الشـعر 
عمومـا يف العالم العربي  كيـف تنظر اىل هذا 

القول ؟
ربمأ تراجع جمهور الشعر، وهذا أمر طبيعي 
يف زحمـة التحـوالت الخطـرية والرسيعـة يف 
حياتنـا، فقـد تحول الشـعر إىل رسـالة فنية 
مـن رسـائل الحياة، وهـي رسـائل متعددة، 
لذلـك قد يذهـب الجمهور إىل االحتشـاد عىل 
رسـائل أخـرى غري الشـعر، وال أريـد هنا أن 
أقيم مسـتوى الجمهور، فهـو متأثر بالحياة 
والتطورات الرسيعة التي حلت به، فاسـتبدل 
الكثري مما كان سائدا بانشغاالت جديدة، اما 
الشـعر ذاته، فأنا أجده قد تطور كثريا وقطع 
خطـوات واسـعة يف ان يتجـاوز االخفاقـات 
واألمراض الفنية التي سـقطت بها التجارب 
السـابقة، وهذا األمر يستدعي بحثا تفصيليا 

مطوال، ال استطيع هنا ان أجمله يف كلمات. 
*مـن خـالل قلمـك الروائـي هل اسـتطعت 

التعبري عن كل ما تشعر به  بكل حرية؟ 
الرواية عمل سـرتاتيجي يسـتدعي تأسـيس 
عالـم كامل، يتعاشـق فيـه الواقـع بالخيال 
ويتمثـل بمتنفس فكري وجمـايل وعاطفي، 
ينتظم يف رؤية متجانسة دقيقة يف التفاصيل 
بمهـارة  مرسـومة  تكـون  أن  يجـب  التـي 
وانسـياب حكائي مقنع، يتمكن فيه الروائي 
من بناء شخصياته وتلبس مالمحهم والعيش 
يف دواخلهم من أجل أن يكونوا ضمن النسيج 
الفني لعالم الرسد، نعم حققت يف رواياتي ما 
اريد البوح به مـن أفكار وتامالت، وأن احيي 
حكايـات جمعتهـا يف إطـار فنـي واحـد هو 
عبارة عن العالم الذي أنشـأته وأجد سعادتي 
يف العيش مع ابطالـه الذين يصبحون بمرور 

الوقت من أقرب اصدقائي
*الكتابـة وجع ومخاض ، كيـف تتعامل مع 

وجعك الداخيل وانت تمارس الكتابة ؟ 

الكتابة وجـع جميل، وهو ضمـاد لجراحي، 
فالكتابـة إن كانـت شـعراً أم رسداً أم كتابة 
متخصصـة يف مجـاالت الصحافـة أو النقـد 
األدبي، هل عالم ينفتح عىل البوح والكشـف 
والبحـث والتأمل وحرية االنسـباب والتعبري 
اإلنسـاني والجمـايل، لذلك فهـي حياة كاملة 
نعيشـها بصـدق ونعطيها من جـذوة الروح 
لتكون مـرآة لنا، نرى فيها مالمحنا الصادقة 

وتعبرياتنا وخلجاتنا وقناعاتنا
ما شعورك عندما تنتهي من كتابة النص ؟

*حني انتهي من كتابة قصيدة جديدة أشـعر 
لحظتهـا باننـي أمتلـك العالم كلـه، وبعد أن 
تتوارى دهشة إنجازها، اجدني قلقا، فاراجع 
ما كتبـت أكثر من مرة حتـى أصل إىل قناعة 
بهـا، اما يف األجناس األخرى من الكتابة، فأنا 
أشـعر براحـة متناهية وانا انهـي نصاً أقدم 
فيـه ما أريد من رؤى وأفكار، ويف كل األحوال 
فأنا أشـعر باالرتياح والطمأنينـة بعد إنجاز 

اي عمل كتابي. 
*كيـف تـرى العالقة بـني املؤلـف والناقد يف 

عرصنا هذا؟
قليـل من نقاد عرصنا اسـتطاعوا أن بواكبوا 
التطـورات املهمة يف النـص األدبي، لذلك فإن 
عدداً هائالً مما يكتـب تحت الفتة النقد، هو 
عبـارة عن مقال صحفـي انطباعي ال يحقق 
ما هو مطلوب منه كنقـد أدبي، لذلك صارت 
عالقـة العديـد مـن النقـاد باالدبـاء عالقـة 
اجتماعيـة أكثـر منها ثقافية، وعـىل  الكثري 
مـن النقـاد اآلن أن يفهـوا ماهيـة النقد وما 
وصل اليه مـن رؤى متقدمة يف العالم، وأن ال 
يكون رأيا عابراً، أو رؤية تنطبق عىل الجميع 
ألنهـا عبارات جاهـزة وتوصيفات بعيدة عن 
علم النقد، مع عميق تقديري للنقاد املثابرين 
الفاعلـني الذين يقدمـون نقـدا حقيقيا فيه 

جهد ووعي وتفهم لوظيفة النقد.
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لم ير الصغري غري ذلك الجزء من فسـحة الطريق لكى يغريه للوقوف 
بجانبـه، حيـث كانت األمطـار قد صنعت مـن الـرتاب املنترش بقعة 
واسـعة من الطني الطـري، فلم ينتبه لنـداء املرأة التـي كانت واقفة 
بالرشفـة حيث املنزل املجاور .. تحثه عىل القدوم للعشـاء .. يخربها 

بصوته الطفويل الواهن
- ليس األن يا أماه

انشـغلت يداه يف صنع كرات طينية.. كان الطريـق تنريه تلك األعمدة 
التـي تنتهى بمصباح صغري.. يذكر الصغـري يوم تركيب هذه األعمدة 
الكهربيـة ..خرجت يومها القرية نسـاًء ورجاال واطفاال، لتسـتقبل 
العربـات التـي تقلهـا.. أخذ الجميع يتحـدث عن الحديـد الذى يضئ 
وقدوم زمن الحواديت والعجائب.. يتذكر الصغري ذلك جيدا وكيف كان 
العمال يعملون عىل تلك األسـالك السحرية دون أن تصيبهم بصاعقة 
لكـن ذلـك لم يكن يعنيه.. كان سـعيدا فقط بأن ليلهم املظلم سـوف 
يتحول نهارا مضيئا بفعل تلك املصابيح املعلقة، وأنه لديه اآلن فرصة 
لكي يظل قابعا يف الشـارع طوال الليل وحتي يحني موعد النوم.. هذا 
معنـاه وقت إضايف من املتعـة والخيال.. كانت الكـرات الطينية مرنة 
يصنـع منها كيفما شـاء ..جمال ..حصانا او عروسـة بلـون قد ألفه 
كثـريا.. يراه عند عودة أبيه يلطخ رسواله األبيض كما تلطخ النسـاء 
مالبسـهن إذا مات لهن قريب.. قد اسـتقر عىل شـكل معني ..فارس 
يركب حصانه ..ها هو يشـكله، ويتقنه جيدا، ثم يلوح به يف الهواء يف 
حركات رسيعة كأنه يف سـباق ما .. يتمنى أن يقتنى حصانا.. يتذكر 
أن ذلـك حكرا عـىل ذلك الولد اللعـني ” مرزوق“ ..سـليل اكرب عائالت 
القرية التي يتسمى كل يشء باسمها ..بداية من مدرسة القرية حتى 
أهم حواريها، فهو يراه يمتطى حصانه سـاعة املسـاء يتجول به بني 
الغيطان خلف أبناء عائلته حيث تمتد املسـافات الخرضاء عىل مرمى 
الناظـر اليها.. ال يعلـم الصغري ملاذا يخرج ”مرزوق“ له لسـانه كلما 
يراه؟ ثم يضحك لتظهر اسـنانه املتأّكلة بفعل الشـيكوالته ..يقرر أن 
يسـبقه بحصانه الطيني ..يمسـك بـه ويهرول صائحـا.. لقد أرسع 
بحصانـه متخطيا حدود الطريق وها هو حصـان ”مرزوق“ متخلفا 
وراءه بأمتار كثرية ..ينظر فيجد الدموع تبلل وجهه السـمني فينتىش 
..ال يكاد يتذوق حالوة النرص حتى تطل املرأة من جديد فيدلف الصغري 
من الباب الذى يقبع بجواره بقعة واسـعة من جراء االمطار وحصان 

طيني مهشم.
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()
أقطُن يف االحتمالّية

منزال، أرحَب من النثر
شبابيٌك أكثر وفرة

وأبواٌب أكثر جودة..

مخادعُه املصنوعة من شجِر األرز
منيعُة عىل العني،

وبالنسبة لسقفِه الرسمدّي
فهو السماء املحّدرة!

أما زّواره –املحتلنّي األغىل-
ينترشون بشساعة
عىل يدّي النحيلتني

ليحصدوا الفردوس.
()

األمل, هو املخلوق الريّيش
الذي يجثم يف الروح

وينشُد نغمًة دونما كلمات
وال يتوقف، إطالقاً..

األعذب –يف العاصفة- قد ُسمع
والبالء، عليه أن يكون إعصاراً
ليقدر عىل إرباك الطري الصغري

الذي أبقى العديد دفآناً.
سمعته، يف أبرد أرٍض

وعىل أكثر بحر اضطراباً
ومع ذلك –أبداً- يف الّرضاء

لم يسألني كرسة. 
()   

هنالك انحراف معنٌي للضوء
يف ظهريات الشتاء

يكرُب, مثل وطأة ألحان الكاتدرائية.
ُيسلّمنا ُجرحاً سماوياً

ال نلقى وراءُه ُندبًة
بل تبّدالً جوهرياً

حيث توجد املعاني.

ما من أحٍد قادراً عىل تلقينه, ال أحد
هذا الختم من القنوط

بالٌء فاخر
ينتقل لنا من الهواء.

حني يصل، تنصت املشاهد
والظالل، تحبُس أنفاسها

وعند مغادرته، يبـدو مثل النظرة عىل 
مبعدة

 للموت.
()

سمعُت طنيناً, حني ُمتٌّ
السكون يف الغرفة
مثل سكون الهواء

بني جوانح الزوبعة.
األعني ما حويل, ُعرصت حتى جّفت

واألنفاس محبوسة,
من أجل البداية األخرية,

من أجل وصول امللك إىل الغرفة.
نّفذُت وصّيتي, تنازلُت

عن كل ما يمكنني التنازل عنه
من أجزائي، وهنا

حني أقحمت ذبابة نفسها
بطننٍي كئيب, ُمبهٌم ومتخّبط

بني النور وبيني
ثم ُحجبت النافذة, بعدئٍذ

ولم أستطع الرؤية, ألبرص.

()
لم يكن موتاً, ألني قمت

وكل املوتى يستلقون.
لم يكن ليالً، ألن األجراس

أخرجت ألسنتها, للظهرية.

لم يكن صقيعاً، ألن عىل جلدي
شعرت بالريح الرشقية، تزحف

قدمـَي  ألن  جحيمـاً،  يكـن  ولـم 
الُرخاميتني

أبقت املذبح, بارداً.
ومع ذلك، ذقُت ذلك كلّه

األشكال التي شهدتها
مصطفًة، من أجل الدفن

ذكرتني بشكيل..

كما لو أن حياتي قد سّويت
لتتربوز يف إطار خشبّي

ولم أستطع التنفس, دون مفتاح.
يبدو أنه منتصف الليل

حني صمتت كل تكة
والفضاء يحّدق من كل النواحي

وكأن الصقيع املرّوع, يف صباحات أول 
الخريف

أبطل دوران األرض.
ولكّنـه غالبـاً مثـل الهيوىل, مسـتمرّة 

وباردة
دون فرصٍة أو عفٍو

أو أثٍر عن اليابسة
لتسويغ اليأس.

()
قبل أن ُتطفئ عيني

أرغب أيضاً باإلبصار
مثل أي مخلوٍق آخر, لديه عينان

وليست أمامه طريقًة بديلة.

ولكن لو أخربوني اليوم,
أن السماء ستكون ملكي
متأكدة, أن قلبي سيتناثر

نثاراً بحجمي..

املروج، ملكي
الجبال، ملكي

كل الغابات، والنجوم الالنهائية
وكل ما أقدر عىل حصده من الظهرية

بعينّي املتناهيتني.
حركة العصافري الغاطسة

درب الصباح الكهرمانّي
كلّها يل, أراها متى ما أشاء

سيصعقني الخرب ميتًة..

أظنٌّ أنه أكثر أماناً, أن أضع روحي
عىل لوِح النافذة,

يف حـني أن بقيـة املخلوقـات, تضـع 
عيناها عليه

غافلًة عن الشمس.
()

األلم الهائل, يأتي بعده شعوٌر شكّيل
األعصـاب تجثـم بتكلّـف, كمـا تجثم 

القبور
وُيسـتجوب القلـُب املتبلّـد: أكان هـو 

نفسه, ذاك الذي عانى
وهل كان ذلك باألمس فحسب,

أم منذ قرون؟

األقدام, تدوُر بآليٍة
حول طريٍق متّيبٍس

من األرض, أو الريح, أو من الحتمّية
ورغم ذلك, قناعُة باردة

تنمو, كما الصخرة.

هذه ساعة الرصاص
ترسُخ بالذاكرة, إذا عاش بعدها..

مثلما يفعل املتجمد, حني يستعيد ذكر 
الثلج:

الرجفة, تأتي أوالً
ثم الخدر

وبعدها, التخّيل.
()

حياتي مسدٌس محشوٍّ
ومركوناً, مّر مالكي يوماً

تذّكرني, وأخذني بعيداً.

نطوُف اآلن يف ملكية أدغاله
نصطاد األبل

وكلّما حققُت رغبته
ترّد الجبال برسعة, عّيل.

وحني أتبّسم, ضوٌء عميٌق
ينساُب فوق بريق الوادي

أًشبه وجه الربكان
حني اختار التخّيل عن بهجته.

ويف املساء, حني ينتهي يومنا البهّي
أحمي رأس سيدي

ذلك أجدر من مجرّد وسادٍة 
من ريش العيدر

لنتشاركها.

لخصيمه, أنا خصيم ُمميت
ما من أحد منهم تحرّك ثانية

بعد أن رمقتُه بعنٍي صفراء
أو وّجهُت إبهاماً صارماً.

وعىل الرغم أني سأعيش طويالً
يتحّتم عليه هو, أن يعيش أطول

حيث أن لدّي القدرة عىل القتل
وال قدرة عىل املوت.

() 
حّصتنا من الليل الحتماله

حّصتنا من النهار,
فضائنا من النعيم, مللئه

فضائنا من االحتقار.

هنا نجمًة, وهناك نجمة
بعضها تتيه عن طريقها

هنا سحابة, وهناك سحابة
بعدها, ينبلج النهار. 

()
النجاح هو األعذب

ألولئك الذين لم ينجحوا قط
إدراك الرحيق

يستوجُب أمرًّ الحاجة.
ما من فرٍد 

من بني هذا الحشِد اإلقحواني
الذي حاز الراية أخرياً

ُيمكنُه تعريف النرص بجالء.
كما يفعل املهزوم, املُحترض

حني تتناهى إىل سمعِه املُحرّم
جلجلة النرص البعيدة

تتأجج بالنضال والصخب.
()

أنا ال أحد..
وأنت, من تكون؟

هل أنت ال أحد أيضاً؟
إذن, هناك اثنان مّنا!

ال ُتّرصح! لرغبوا بإذاعته, كما تعلم!

كم هو موحٌش, أن تكون أحد!
كم هو ُمشاٌع, مثل ضفدع

أن ُتسـلُّم اسـم شـخٍص ما –حزيرانُه 
اإلبدّي-

إىل مستنقع املُعجبني!
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تعد الصداقـة رضورية جداً يف حياتنا 

جميعـاً، إذ أننـا ال نسـتطيع العيـش 

دون وجود صديٍق، يشـاركنا أفراحنا 

وأحزاننـا، لذا حينمـا نحظى بصديق 

ويف، نسـعى جاهدين إىل التمسـك به 

وعدم خسارته، ونحرص بالتأكيد عىل 

اختيار الصديق األفضل، كونه بمنزلة 

األخ والسند الذي نلجأ إليه دائماً.

لكـن يف بعض األحيان تحدث خالفات 

بيننا يف وجهـات النظر، قد تتطور إىل 

مشـاكل تؤثر سـلباً يف عالقتنـا، وقد 

تهدد بإنهائها.

يف التايل نرصد أهم األسباب التي تؤدي 

إىل حـدوث املشـاكل بـني األصدقـاء، 

وهي:

- عدم تخصيص وقت كاٍف للصديق

كثـرياً مـا يشـعر األصدقـاء بحاجة 

ماسة إىل رؤية بعضهم، والحديث عما 

يجـول يف خاطرهم، لـذا عندما يعتذر 

أحد األصدقاء بشكل متكرر عن تلبية 

هذا الطلب النشغاله وارتباطه بأمور 

خاصة بعمله، وعـدم تخصيص جزء 

من وقته لالستماع إىل صديقه، تحدث 

مشكالت بينهما.
- الكذب كثرياً

لتنجـح أي عالقـة صداقـة، يجب أن 

يكون الصدق أساس الحديث والعمل 

فيهـا، فالصديـق الـذي ال يصـدق يف 

كالمه، سيبقى دائماً موضع شكٍّ أمام 

أصدقائه، وقد تكثر بينهم املشـكالت 

بسـبب كذبه املتكـرر، ما يؤثر سـلباً 

يف قوة عالقتهـم، وتفككها يف مرحلة 

تالية.

- الغرية الواضحة

عند وجود فرق واضح بني األصدقاء يف 

الحالة املادية، أو العملية، أو العلمية، 

قد يشـعر الطرف املتفوق أن صديقه 

يغار منه، ويتمنى فشـله، وأال يكون 

سـعيداً يف حياته، ويتجاهـل الوقوف 

معـه عنـد حاجته إليـه، خاصـًة أن 

الصداقـة تعني أن نقـف مع صديقنا 

يف أفراحه وأحزانه، وأن نساعده وقت 

الرضورة، لذا تحدث مشكالت بينهما 

رسعـان مـا تتحول إىل جفـاء فقطٍع 

للعالقة.

- االختالف يف اآلراء

يـؤدي االختـالف يف اآلراء واألفكار يف 

مختلف مجـاالت الحياة، والعمل عىل 

إثبات وجهة النظر الشـخصية يف أمر 

مـا، وإن لـم يكـن منطقيـاً، إىل خلق 

فجوة بـني األصدقاء، تؤدي يف مرحلة 

الحقة إىل كثري من املشكالت بينهما.

- عدم التكيُّف

عـدم التوافق بني األصدقـاء، أو تقبُّل 

التغيـري قـد يخلق بعض املشـاحنات 

بينهم. مثالً قد يحـدث تغيرٌي يف حياة 

أحـد األصدقـاء كالزواج، أو السـفر، 

ما يؤثـر عىل عالقتـه بأصدقائه كأن 

يضعف تواصله معهم بسبب انشغاله 

وارتباطه بأمور أخرى.

- املزاح الجارح

يتأذى بعض األشـخاص مـن «املزاح 

الجارح» مـن أصدقائهم، مثل التفوُّه 

بألفـاظ غـري منطقيـة، أو اتهامهم 

بالوقـوع يف الخطـأ، أو إلقـاء كلمات 

جارحـة قد ُتشـعرهم بالحـرج أمام 

الناس.

دليـل التنظيـف املنـزيل للعناية 

مثالّيـة،  بطريقـة  بالوسـائد، 

حّتى ال يصفـّر لونها أو تصبح 

ناقلة للجراثيم...

كيفّيـة غسـل وسـائد الرسير 

أو  بالريـش  املحشـّوة 

البوليسرت؟

الوسـائد املحشوّة  يصّح غسل 

بالريش أو بألياف البوليسرت يف 

الغّسـالة أو بصورة يدوّية، من 

دون املبالغـة يف إضافة منّظف 

الغسيل وتجنب عرص النسيج، 

مـع أهّميـة فحص غـالف كل 

وسـادة قبل الغسـل للتأكد من 

شـقوق  أو  ثقـوب  أي  غيـاب 

تتسّبب بخسارة الحشو.

ُتعالج البقع املرئّية عىل الوسائد، 

باستخدام مزيل البقع املحتوي 

عىل ”اإلنزيـم“، فيضاف القليل 

مـن املنتـج املذكـور عـىل كّل 

وسادة متسـخة، مع استخدام 

الفـرك،  يف  الناعمـة  الفرشـاة 

واالنتظـار ملـّدة 10 دقائق عىل 

األقّل قبل الغسل.

يتحّقـق  الوسـائد  تنظيـف 

بوسـاطة الّغسـالة أو الغسـل 

اليدوي

املحشـوّة  الوسـائد  ُتغسـل 

بالريش يف الغّسـالة، بعد ضبط 

األخـرية، عىل الـدورة اللطيفة، 

أّما  البـارد.  املـاء  وباسـتخدام 

باألليـاف  املحشـّوة  الوسـائد 

البوليسرت فُتغسـل يف الغّسالة، 

باستخدام املاء البارد أو الدافئ، 

علًمـا أّنـه ال يمكن غسـل أكثر 

من زوجني من الوسائد يف دورة 

الغسل الواحدة. من جهة ثانية، 

يف حـال وجـود وسـادة واحدة 

لغسـلها، ُيضـاف زوجـان من 

مناشـف االسـتحمام القطنية 

الثقيلة ملوازنة الحمل.

ُيمكن أن تتسّبب بقايا منتجات 

لـذا  الريـش،  بتكّتـل  الغسـيل 

ُيستخدم كّم ضئيل (من ملعقة 

واحدة صغرية إىل ملعقتني) من 

املنّظف عايل الكفاءة ومنخفض 

رغـوة الصابون عند غسـل أي 

نوع من الوسائد.

ال يصّح القيـام بإضافة منّعم 

األقمشة عند غسل الوسائد.

املنظـف  شـطف  مـن  للتأّكـد 

بصـورة تاّمة، يف حال الغسـل 

اليدوي، يكّرر القيام بتغيري ماء 

الشـطف، حتى تختفي الرغوة 

عىل اإلطالق.

ُتفرد الوسائد عىل سطح مستو 

بعد غسلها لغرض التجفيف أو 

هـي تجّفف بوسـاطة املجّفف 

اآليل، عىل حرارة متوسطة، مع 

إضافـة بعـض كـرات تجفيف 

الصـوف للمسـاعدة يف تفتيت 

كتل الريش الرطبة.

الغسيل األسبوعي للوسائد

صودا الخبز، مسحوق فّعال يف 

تنظيف الوسائد

يمكـن  أّنـه  بالذكـر  الجديـر   

للوسـائد املزّودة بأغطية قابلة 

للنزع الغسل، بصورة أسبوعّية، 

مع أهمية غسل الوسادة مراراً 

يف األسبوع، إذا كان يستخدمها 

فرد يف العائلة مريض.

لتجديد مظهر الوسائد الصلبة، 

ُينثر مسحوق صودا الخبز عىل 

سـطح كّل منها، مـع االنتظار 

ملّدة 30 دقيقة، قبل التخلّص من 

الباقي من املسـحوق بوساطة 

تقلـب  الكهربائّيـة.  املكنسـة 

الوسادة، وتكّرر الخطوات.

يحرص العديد من األشخاص الذين يمتلكون 
سيارات خاصة بهم عىل الحفاظ عىل سيارته 
خاصـة مع اقـرتاب فصل الشـتاء، من فمن 
الرضوري أن تجهز سـيارتك بشكل صحيح 
السـتقبال الفصل الذي يتسبب يف تلف أجزاء 

السيارة يف حالة عدم االستعداد له.
والقيادة يف فصل الشـتاء، ملـا يحيط بها من 
ظـروف طقس متقلبـة، تتطلـب العديد من 
االسـتعداد لتجنـب الحوادث أيضـا، وإلعداد 
سيارتك بشـكل صحيح لفصل الشتاء، اتبع 

الخطوات التالية.
صيانة الشتاء

عليـك اصطحـاب سـيارتك ملركـز الصيانة 
الخاص بماركتها، وذلك ملنحها االستعدادات 
الالزمة للشـتاء، والتي تشـمل تفقد سالمة 
البطاريـات، كونهـا أكثر ما يتأثـر بدرجات 
الحرارة املنخفضة يف السيارة، فمن الرضوري 
أيضا تفقد نظام التربيـد، والفرامل، والتأكد 
من العمل بكفاءة، للحفاظ عىل عمر املحرك 

وسالمتك الشخصية.

اإلطارات
مـن اإلجـراءات الحكيمـة التـي يتجاهلهـا 
الغالبيـة العظمى من مالك السـيارات أثناء 
اسـتقبالهم لفصـل الشـتاء، هـو االنتقـال 
السـتخدام إطـارات مجهـزة للشـتاء، كمـا 
يمكن تأمني نفسك باسـتخدام إطارات لكل 
املواسـم، يف حال كنت تسـتخدم يف السـابق 
إطـارات مخصصة فقط لفصل الصيف، من 
الرضوري أيضـا رعاية اإلطارات والتأكد من 
ضغط الهواء بها بشكل دوري لضمان قيادة 

آمنة.
استعدادات أخرى

احرص أيضـا عىل وضع مسـاحات للزجاج 
األمامـي مخصصـة للتعامـل مـع األمطار 
الغزيرة، والثلوج إذا كنت يف منطقة تتساقط 
بها الثلوج بكثافة، كما يجب أن تحرص عىل 
اصطحاب حقيبة إسعافات أولية مخصصة 
لفصـل الشـتاء، وعىل مـدار فصل الشـتاء، 
احـرص عىل أن يكون خـزان الوقود دائما ال 

يقل عن النصف يف سعته.
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املكّونات 
كيلو من اللحم املفروم (خروف أو 

عجل).
بصلتان كبريتان

حبتـان مـن البطاطـا املقّطعة إىل 
دوائر

حبتـان من الطماطـم املقّطعة إىل 
دوائر

 ثالثة فصوص من الثوم املقّطع
كوب من البقدونس املفروم بشكل 

ناعم
ملعقة كبرية من امللح

ملعقة كبرية من الفلفل األسود
البهـارات  مـن  كبـرية  ملعقـة   

املشّكلة
طريقة التحضري

يف  املفـروم  اللحـم  بوضـع  نبـدأ   
لـه  الطعـام، ونضيـف  محـّرضة 
قطـٍع  إىل  تقطيعـه  بعـد  البصـل 

كبرية. 

نضيف البقدونـس وامللح وملعقة 
صغرية من الفلفل األسود وملعقة 
صغـرية مـن البهـارات املشـّكلة، 
ونتابع الخلط حتى تتجانس جميع 

املكوّنات مع بعضها البعض. 
نخرج اللحم من ُمحّرضة الطعام، 
ونضعه يف طبق واسـع، ثـّم نقوم 
بتشـكيله إىل أصابع طويلة الحجم 

أو إىل كرات متوسطة. 
نضع البطاطا املُقّطعة والطماطم 
يف طبـٍق واسـع، ونضيـف ملعقًة 
صغريًة من امللـح، وملعقًة صغريًة 

من الفلفل األسود، والبهارات.
 نضـع الكبـاب يف الصينّيـة املـراد 
الخبز بها، ثّم نوّزع فوقه الخضار 
التـي قمنـا بتتبيلهـا، ونضيف له 
نصـف كـوب مـن املـاء تقريبـاً، 
وملعقًة صغرية من الزيت النباتي. 
ندخل صينّية الكباب يف الفرن ملّدة 
سـاعة تقريباً أو حتـى ينضج، ثّم 

ُنحّمـر وجههـا حتى يأخـذ اللون 
الذهبي. 

نخـرج صينية الكباب مـن الفرن 
ونقّدمها ساخنًة. 

يمكن تقديـم صينيـة الكباب مع 
طبـق مـن األرز، وطبٍق مـن اللبن 
الخبـز  مـن  ورغيـٍف  والزيتـون، 

العربي.
يمكـن تحضـري الكبـاب املشـوي 
عـىل الفحم عن طريق تتبيل اللحم 
املفـروم بالبهارات وامللح والفلفل، 
وشـّكه عـىل أسـياخ الشـواء مع 
حّبات الطماطم والبطاطا الكاملة 
دون تقطيعهـا، باإلضافـة إىل أّنه 
يمكن شـّك الكباب بأعواد الشواء 
الصينيـة  يف  ووضعهـا  الخشـبية 
وشـيها داخل الفـرن، ولكن يجب 
الخشـبّية  األعـواد  مراعـاة وضع 
باملاء السـاخن قليالً كي ال تحرتق 

عند إدخالها يف الفرن.
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السـمنة هي زيادة غري طبيعية يف نسـبة الدهون يف الجسـم، تؤدي إىل 
العديد من املشاكل الصحية. وقد تتمركز السمنة يف مناطق محددة من 
الجسـم، فتسمى ”السمنة املوضعية“. إليِك أسـباب السمنة املوضعية 

وطرق العالج:
كيف تحددين درجة السمنة لديِك؟

إذا كان مؤرش كتلة الجسم بني 25 و30 يمكن التخلص من الوزن الزائد 
من خالل الحمية الغذائية والرياضة إذا كان مؤرش كتلة جسم اإلنسان 
يـرتاوح ما بـني 18.5 و25 كجم/م 2، فإن ذلك الشـخص يكون بوزنه 

املثايل، ومن األفضل االحتفاظ به.
وإذا كان مـؤرش كتلة الجسـم بـني 25 و30 كجم/م 2، هذا الشـخص 
يعانـي مـن الوزن الزائـد، لكنه ليس مدعـاة للقلق، ففي هـذه الحالة 
يمكنه التخلص من الوزن الزائد؛ من خالل الحمية الغذائية والرياضة.

ويف حالة كان مؤرش كتلة الجسـم للفـرد بني 30 و35 كجم/م 2، فهذا 
الشخص يعاني من سمنة من الدرجة األوىل.

أما يف حالة كان مؤرش كتلة الجسم للفرد بني 35 و40 كجم/م 2، فإن 
هذا الشخص يعاني من سمنة من الدرجة الثانية.

ويعاني الشـخص الذي يزيد مؤرش كتلة الجسـم لديـه عىل 40 كجم/ 
م 2 من السـمنة املفرطة، ويتطلب تدخالً جراحياً؛ للتخلص من الوزن 

الزائد. 
ما السمنة املوضعية؟

الوالدات املتكررة تؤدي إىل إضعاف عضلة البطن وترهل الجلد مما يؤدي 
إىل تراكم الدهون يف هذه املنطقة

السـمنة املوضعية هي تراكم الدهون يف مسـاحة محددة من الجسـم 
(منطقـة الثدي عنـد الرجال، ومناطق الخرص واألرداف عند النسـاء)، 
مما يجعل شـكل الجسـم غري متناسـق ويمنع الشـخص مـن ارتداء 
املالبس ذات الحجم املعتاد. وهناك العديد من األسباب املختلفة للسمنة 

املوضعية، أبرزها ما ييل:
- الوراثـة؛ فكثري من النسـاء لديه أجسـام عىل شـكل كمثرى بسـبب 
الوراثـة، فقد يكـون وزن املرأة جيـداً، ولكن لديها سـمنة موضعية يف 

الخرص واألرداف.
- بعد اتباع نظام غذائي؛ قد تحصل سمنة موضعية، حيث يفقد الجسم 

الكثري من الوزن، باستثناء بعض األماكن التي تبقى فيها الدهون.
- الحمـل والـوالدات املتكـررة تـؤدي إىل إضعاف عضلـة البطن وترهل 

الجلد، مما يؤدي إىل تراكم الدهون يف منطقة البطن.
- الرياضيـون الذيـن يذهبون إىل صالـة األلعاب الرياضيـة ويتناولون 
الهرمونـات لتقوية العضـالت، يعانون من السـمنة املوضعية، إذ تزيد 

هذه الهرمونات من حجم الثدي وتنشط الغدد الثديية لدى الرجال.
- املرىض الذين فقدوا الكثري من الوزن نتيجة عملية جراحية، مما أدى 

إىل ترهل الجلد.
طرق عالج السمنة املوضعية

هنـاك العديد من الطرق الحديثة لعالج السـمنة املوضعيـة، أبرزها ما 
ييل:

- شفط الدهون.
- استئصال الجلد الزائد.
- شفط الدهون بالليزر.

- إزالة الدهون باملواد الكيميائية.
إذا كان املريـض يعاني من تراكـم الدهون املفرط يف منطقة معينة من 
الجسـم، فإنَّ عملية شفط الدهون هي العالج املناسب له، حيث يمكن 
شفط هذه الدهون بأمان، وإذا كان هذا املريض يعاني أيضاً من ضعف 
يف عضلة البطن مع وجود الدهون، فيجب إجراء عملية شـفط الدهون 

وشّد العضالت.

يعّد دمـج البيض يف روتـني العناية 
بالشعر أحد أبسـط الحلول لجميع 
لغنـاه  نظـراً  شـعرك،  مشـاكل 
بالربوتني املفيد لصحة الشعر. لكن، 
ما الفرق بني بياض البيض وصفار 
البيض للشعر؟! اكتشفي اإلجابة يف 

السطور اآلتية:
يف حـني أن كل مـن بيـاض البيض 
وصفار البيض غنيان بالربوتني، فإن 
صفار البيـض غنـي بالفيتامينات 
يحتوي البيض عىل جزءين فريدين. 
الجـزء األصفر هو صفـار البيض، 
بيـاض  اآلخـر هـو  الجـزء  بينمـا 
كل  أن  (الـزالل). يف حـني  البيـض 
من بيـاض البيض وصفـار البيض 
غني بالربوتني، فـإن صفار البيض 
يحتـوي عـىل املزيـد مـن الربوتـني 
بالفيتامينـات مثـل  غنـي  وأيضـاً 
الريبوفالفـني والنياسـني. كل هذه 
العنـارص الغذائية تلعب دوراً حيوياً 
يف نمـو الشـعر وتجديـده. يحتوي 
صفار البيـض أيضاً عـىل أحماض 
الفوليـك وفيتامينـات «ب» املعقدة 

التي تعّد حيوية لنمو الشعر. بشكل 
عام، كل مـن بياض البيض وصفار 

البيض مفيدان لشعرك.
فوائد البيض للشعر

يمتاز كل من صفار وبياض البيض 
بفوائد جّمة للشعر يساعد عىل نمو 
الشعر، نظراً الحتوائه عىل الربوتني.

يقوي جذور الشعر، مما يجعله أقل 
عرضة للتساقط.

يحافظ عىل صحة فروة الرأس.
يعالج قرشة الرأس.

تطهـري فـروة الـرأس مـن الزيـت 
الزائد.

يفرد الشعر املتشابك.

يروض الشعر املجعد.
ينعم نسيج الشعر ويعزز ملمسه.

الجـاف،  الشـعر  ويرطـب  يلـني 
الحتوائـه عـىل نسـبة عاليـة من 
الدهـون التـي تقيض عـىل جفاف 

الشعر. 
ماسك البيض للعناية بالشعر

يفيد ماسك البيض يف تعزيز صحة 
الشعر

عىل الرغم من الفوائد العديدة التي 
يتمتع بها البيض، فإن وضع قناع 
البيض كل يوم سـيؤدي إىل جفاف 
وهشاشـة وتشابك الشـعر. يجب 
عـدم تطبيق القنـاع أكثر من ثالث 

مرات يف األسبوع.
املكونـات: بيضـة واحـدة. ملعقة 

كبرية من زيت جوز الهند.
والتطبيـق: يف  التحضـري  طريقـة 
وعـاء، اخفقـي البيضـة وأضيفي 
إليهـا زيـت جـوز الهنـد، وحركي 
الخليط جيـداً للحصول عىل مزيج 
لـني. وزعـي األخـري عـىل شـعرك 
الرطـب مـن الجـذور إىل األطراف 
باسـتخدام أصابعك. ثم، مشـطي 
بواسـطة مشـط واسـع  شـعرك 
األسـنان لكي يتغلغـل املزيج جيداً 
يف خصالت شعرك واتركيه ملدة ٣٠ 
دقيقـة. بعدها، اشـطفي شـعرك 
الكربيـت  الخـايل مـن  بالشـامبو 

واملاء. 
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسـعة الصغـرية، ثـم أكمل توزيـع باقـي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم اال مرة واحدة .

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

سـيكون لك شأن عظيم هذا اليوم. يحاول كل 
فـرد بال اسـتثناء التحدث معـك واالقرتاب منك 
والتعـرف عليك. من املتوقع حدوث بعض التغريات 
يف حياتـك اليوم، ولذلك يجـب عليك أن تعرف كيف 
ستتكيف مع الوضع الجديد، وكيف ستترصف مع 

الناس من حولك.

ربمـا تندهش اليوم من األحـداث واألفكار التي 
يطرحهـا بعض الزمـالء أمامك. ليـس لك وجهة 
نظر مسـتقلة اليوم أو فكرة واضحة، ولكن يبدو انك 
تتبع اآلخرين دائما. يجب أن يكون لك دور يف مجتمعك 

ومحيطك. تشعر بالسعادة ملجرد قيامك بأي يشء.

تبـدو كسـوال جـدا اليـوم خاصة يف فـرتة الظهـرية. لن 
تسـتطيع النهـوض مـن فراشـك اليـوم إال إذا الحظت أن 
الجميـع من حولك ينتقدونك ويتآمرون عليك. اهتم بصحتك 
جيدا ولكن هذا ال يعني أن تنام عدد ساعات أطول. اخرج مع 

بعض األصدقاء يف املساء واستنشق الهواء النقي.

حاول أن تتفادى إثارة املشكالت وإذا أمكن كن حياديا، 
ال تتدخـل يف شـؤون اآلخرين حتى ال تقـع يف العديد من 
املشاكل. سـارع إىل إخبار الرشيك بكل مشاريعك وخطواتك 
املقبلة. امـض أجمل األوقات معه بعيدا عـن األجواء العامة 
وهمـوم مشـاغل العمـل. الصـداع وآالم املعـدة مصدرهما 

التوترات العصبية التي تواجهك يوميا فحاول أن تقللها.

تتحىل اليوم بقـدر من الحكمة والصـرب والهدوء، 
ولذلك ستسـطيع التعامل مع أي مشـكلة. تشـعر 
أن املواجهـات والخالفـات لـن تنتهي، وربمـا تفكر يف 
االنسـحاب يف بعـض األحيان. ربمـا يكون اختيـارك غري 

سليم، فحاول أن تفكر مرة أخرى.

ربمـا تكتشـف اليـوم أن تحركاتـك بطيئـة جـدا 
وخطواتك قليلة. من املسـتحيل البدء يف أي مشـاريع 
جديـدة اليوم. خـذ وقتك واخرت كلماتك بحرص شـديد. 
التواصـل مع اآلخرين وخاصة زمالئك يف العمل أمر يصعب 

تحقيقه.

تسـتطيع بإمكانياتـك املتميزة تحقيـق أهدافك برشط 
أال تفكـر اآلن ىف املايض األليم بـكل ذكرياته. الوقت ثمني 
فـال تضعه. تعـاود نشـاطك ولقاءاتك وتحـاول اللحاق بما 
فاتك الفرتة املاضية، اسـتمع وكون أفـكارا جديدة وعالقات 
مختلفـة مع اآلخريـن. حـاول أن تراجع قراراتـك وأفكارك 
قبـل تنفيذها، أوضاعك جيدة ولكن قد يشـكو املقربون من 

عصبيتك وانفعالك وتهورك.

اليوم يتيح لك فرصـا عديدة حتى تقدم أفضل ما لديك.
اتـرك خطـوط االتصـال بينـك وبـني اآلخريـن مفتوحة 
ومتاحة طـوال الوقت حتى تتمكن من نـرش املعرفة وتلقى 
املعلومـات من اآلخرين. يجـب أن تتأكد من هويـة من تتعامل 

معه اليوم.

ملاذا تتكاسـل عـن أداء واجباتك اليوم؟ مـاذا تنتظر 
بعد؟ انطلق إىل األمام. كل ما تحتاجه وما تريده اليوم 
سـيتحقق. لديـك أكثر مـن فرصة كي تظهـر خرباتك 
ومهاراتك أما الجميع. قم باألمور التي تحسن مستواك 
الحـايل خاصـة مسـتواك املادي. كـن مرحـا ولينا مع 

األصدقاء اليوم.

يتحـدث هـذا اليـوم عـن الكثـري مـن املفاجـآت 
اإليجابيـة التي لـم تكـن تتوقعها وتزيـدك اندفاعا 
وإقداما. يتحقق اليوم ما كنت تتمناه منذ مدة طويلة، 
الرشيك يصارحك برغبته يف مسـاعدتك لتكون حاسما 
يف قرارات مصريية. أنت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت 

مىض للراحة واالسرتخاء ألن أعصابك متوترة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

احتماليـة ارتكاب أخطـاء يف العمل اليوم غري 
متوقعة تماما. يف الحقيقة، يمكنك الخروج من 
أي مشـكلة أو أي أزمة دون أن يشعر بك أحد. أنت 
صاحب القرار اليوم. تحاول أن تسـتقل بنفسـك عن 

اآلخرين اليوم، وبالتأكيد ستنجح يف ذلك.

610 - تتويج االمرباطور البيزنطي هرقل.
1143 - ملـك مملكـة ليون ألفونسـو السـابع يعـرتف بالربتغـال كمملكة 

مستقلة.
1789 - النسـاء الفرنسـيات يقمـن بمظاهـرة أمام قرص فريسـاي امللكي 

للمطالبة بالخبز والغذاء.
1864 - إعصار يدمر مدينة كلكتا الهندية.

1914 - الحـرب العامليـة االوىل تشـهد أول قتـال جـوي ينتج عنه سـقوط 
ضحايا.

1915 - بلغاريا تدخل الحرب العاملية االوىل يف صف ما سمي بدول املركز.
1944 - فرنسا تمنح النساء حق التصويت.

1964 - عقد مؤتمر القمة العربي الثاني يف مدينة االسكندرية بمرص.
1985 - الجنـدي املـرصي سـليمان خاطـر يطلـق النار عـىل مجموعة من 

االرسائيليني بعد إلقائهم بالعلم املرصي عىل االرض.
1992 - مـرصع 4 جنـود إرسائيليني وإصابة 6 آخرين خـالل عملية نفذها 

حزب الله اللبناني يف حاصبيا داخل الرشيط الحدودي يف جنوب لبنان.
إجـراء أول انتخابـات برملانيـة ملجلـس االمـة الكويتـي بعـد جـالء القوات 

العراقية.

2000 - مظاهرات عارمة يف مدينة بلغراد أدت السـتقالة الرئيس سلوبودان 
ميلوشيفيتش يف اليوم التايل.

2003 - أحمد قديروف يتوىل رئاسة الشيشان.
2004 - لجنـة الشـؤون الخارجية يف مجلس الشـورى االيراني تصادق عىل 

مرشوع قانون يرغم الحكومة االيرانية عىل استئناف تخصيب اليورانيوم.
2012 - تنظيـم القاعدة يف بالد املغرب االسـالمي يعـني الجزائري يحيى أبو 

الهمام قائدا جديدا ملنطقة الصحراء، بعد مقتل نبيل مخلويف (أبو علقمة).
2014 - الجيش الصومايل وقوات االميسوم يسيطرون عىل مدينة براوة، آخر 

ميناء كان خاضعا لتنظيم الشباب.
2018 - الناشـطة العراقيـة اليزيدية نادية مراد تفوز بجائزة نوبل للسـالم 
باملشاركة مع الطبيب الكونغويل دينيس موكويغي لنشاطهما ضد االغتصاب 

والعنف واالستعباد الجنيس كسالح يف الحروب والنزاعات املسلحة.
2019 - مقتل حوايل مائة شخص وإصابة اآاللف خالل التظاهرات الشعبية 
العراقيـة التـي بدأت يف 1 أكتوبـر 2019 ، واملتظاهـرون يطالبون بمكافحة 
الفسـاد ووقـف التدخـالت الخارجية يف الشـؤون الداخلية للعـراق، ورحيل 

الحكومة.

ÍäbÿœaÎ@ÚÓ–©a@xÎç€a@bÌaÏ„@—ìÿÌ@¡Óèi@äbjnÇa

·Óÿ®a@›uã€a

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

Ò5«Î@Úó”

  

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

يحكـى أّنه كان هناك رجل حكيـم يأتي إليه الناس من كّل مكان 

الستشـارته. لكنهم كانوا يف كّل مرّة يحّدثونه عن نفس املشاكل 

واملصاعب التي تواجههم، حتى سـئم منهـم. ويف يوم من األيام، 

جمعهـم الرجـل الحكيم وقـّص عليهـم نكتة طريفـة، فانفجر 

الجميع ضاحكني. بعد بضع دقائق، قّص عليهم النكتة ذاتها مرّة 

أخرى، فابتسـم عدد قليل منهم. ثّم ما لبث أن قّص الطرفة مرّة 

ثالثة، فلم يضحك أحد. عندها ابتسم الحكيم وقال: - ”ال يمكنكم 

أن تضحكوا عىل النكتة نفسـها أكثر من مرّة، فلماذا تسـتمرون 

بالتذمر والبكاء عىل نفس املشاكل يف كّل مرة؟!“.
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1 دب صيني مهدد باالنقراض o يف أغاني ومواويل فلسطني 
وبالد الشام

2 أمهات الكتب
3 متشـابهان o الكلب يوصف وصفا طيبـا o قوة الرضب 

(الجرب)
4 أوعيـة لزراعة النبات o واحد يف طاول الزهر o يكتب بكل 

لغات العالم ولكنه ال يقرأ
5 طراوة ومرونة o اقرتب منها الليل (معكوسـة)

6 منطقـة املفصـل بني السـاعد والزند o هـزت بجناحيها 
برسعة

7 نصف لجنة o معسكرات الجيش
8 من ملوك مرص القديمة o عملة صعبة

9 عنادل
10 روائي وأديب يمني (االسم األول واألخري)

1 مضيق بحري قرب اليمن
2 القدرة عىل الرؤية بالعقل ال العني o نصف مولع

3 تكلم عن شخص ما يف غيابه o يغطي الخروف oاالحساس 
وتوقع الخري أو الرش

4 اشـتياق لدرجـة املـرض (معكوسـة) o التقـط (الطري) 
بمنقاره o إلهي

5 الف سنة o حيوان لطيف مكار
6 ذكر الطري o بيت الحيوان الربي (معكوسة)

7 املنزل املجاور o استعراض الفن
8 حول إىل فتات o غصبا o كثيف غري مرتب

9 رجـل الديـن الـذي يقـدم قـرارا بمرجعية دينيـة يف أمور 
الحياة

10 الصفات واملالمح o ذبح

اختبـار  عـىل  االعتمـاد  يمكـن 
شخصية بسيط من اجل اكتشاف 
بعـض الحقائق والطبـاع الخفية. 
وألن الزوجـة تريد دائماً معرفة ما 
يفكر به زوجها وخصوصاً بشأنها 
وبشأن عالقتهما يمكنها االعتماد 
عىل اختبار الشـخصية هذا. ولذلك 
يجـب ان تختـار احـد املرشوبات 

السحرية الـ ٤.
من اجل خوض اختبار الشخصية 
هـذا والـذي يكشـف نوايـا الزوج 
املعلنـة  غـري  وافـكاره  الخفيـة 
يجـب اوالً اختيار احـد املرشوبات 
الرسـم  يف  املوجـودة  السـحرية 

بحسب الرقم واللون من ١ إىل ٤.
املرشوب ١

يعنـي اختيار املرشوب رقم ١ وهو 

املرشوب االحمـر ان الزوج يريد يف 
الوقت الحايل االستفادة من شبابه 
السـنوات  وحيويتـه قبـل مـرور 
وفـوات االوان وانه يريد اسـتعادة 
بعـض االوقـات التـي عاشـها يف 
املـايض. ويدل هذا عـىل انه يبحث 
عـن التغيري وعن كل ما يسـاعده 
عـىل االبتعاد عـن الروتـني وامللل. 
كما يشـري اىل انه يتمنى ان تتحول 
رشيكة حياته اىل امرأة اكثر مرونة 
ودبلوماسـية مما هي عليه حالياً. 
ومـن دالالت هذا الخيـار ايضاً انه 
اي  بمظهرهـا  تهتـم  ان  يفضـل 
بجمالها واناقتها تماماً كما تعتني 
بجمالها الداخيل مع العلم انه يبدي 
احرتامـًا كبـرياً لطريقـة تفكريها 
وشـخصيتها. ومما يكشـف ايضاً 

انه قـد يخطـط لتجديـد قريب يف 
حياتهما وقـد يحرض مفاجأة غري 

متوقعة.
املرشوب ٢

يظهـر اختيـار املـرشوب الثانـي 
اختبـار  بحسـب  االزرق  باللـون 
الشـخصية هذا ان الـزوج ال يحب 
افتعال املشاكل وخوض النقاشات 
الحادة والتي ال تسـاعد عىل ايجاد 
العالقـة. كما  الحلـول للمشـاكل 
انه ال يحب اضاعة الوقت ويشـعر 
باالستياء عندما تقوم هي ببعض 
النشـاطات التي ال تعـود بالفائدة 
املبـارشة عىل حياتهما. ويكشـف 
هذا الخيـار ان رشيك الحياة يحب 
الحصـول عـىل االهتمـام الخاص 
بـني الحـني واآلخـر ويهتـم كثرياً 
والثنـاء  الغـزل  كلمـات  بسـماع 
واإلعجاب. فهذا يشعره باالرتياح 
ويسـاعده عـىل التفاعـل بشـكل 
افضـل مـع الزوجة وعـىل تحويل 
الحياة الزوجية اىل فرصة للسعادة 

والرىض واالكتفاء.
املرشوب ٣

يكشـف اختيـار املـرشوب الثالث 
باللـون االخرض ان الـزوج يفضل 
ان تتمتع الزوجة بالحضور املتميز 
يف كل مـكان يذهبان اليـه ويف كل 
جلسـة اجتماعية يشاركان فيها. 
ويدل هـذا عىل تمسـكه بهـا وان 
كان ال يعـرب عن ذلـك بكل رصيح 
وواضـح. ويشـري يف املقابل اىل انه 

يرفض انتقادها املسـتمر لألحداث 
واملواقـف وحتـى  ملظهـر واقـوال 
بعض االشـخاص املقربـني. فهذا 
يشـعره باالنزعـاج ألنـه يشـيع 
الطاقة السلبية يف عالقتهما. ويدل 
اختيار املرشوب االخرض يف اختبار 
تحليـل الشـخصية هـذا ان الرجل 
هـو املسـيطر يف تلـك العالقة وان 
كان يسـمح للزوجة بان تشـاركه 

اخذ بعض القرارات.
املرشوب ٤

او   ٤ املـرشوب  اختيـار  يشـري 
املـرشوب االرجوانـي اىل ان الزوج 
يتمتـع بالكثري من الطاقة ويبحث 
دائماً عن وجهة للتسلية وتمضية 
الوقت وابعاد امللـل. وهو يرغب يف 
ان تواكبه الزوجة وان تبحث دائماً 
عن فرصة للمرح. كما انه ال يرتدد 
يف تـرك اعمالـه من اجـل ذلك وان 
واجهته رشيكة الحياة باملعارضة. 
فهو ال يحب جديتهـا تماماً ويريد 
منهـا ان تبـدي االسـتعداد الدائم 
للسـري معـه جنباً اىل جنـب يف كل 
خطوة يقوم بها. كذلك يكشف هذا 
الخيار انه ال يحبذ الرفض وينتظر 
دائمـاً املوافقة عـىل اقرتاحاته من 
دون مناقشـة او اعـرتاض. ويدل 
عـىل انـه يرفـض طريقـة العمل 
والتفكـري املتأنيـة والبطيئة. فهو 
دائـم االسـتعجال ويريـد للزوجة 
ان تشـببه بحسب ما يؤكد اختبار 

الشخصية هذا.   

تنـاول طعامك يف الوقت املحدد حتى ال يزيد وزنك. سـتنتقد 
اآلخريـن عىل كل ما يقومون به و لن تسـكت عـىل ما يفعله 
الحبيـب هذه الفرتة. تحدث مع غـريك وانقل لهم وجهة نظرك 
بطريقة الئقة. قد تضطر إىل التخيل عن بعض القرارات من أجل 

الحبيب.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

أريد أفهم حبيبي شبيـــــــك زعالن
وعلي تدلع وصايـــــــــــــر انآآآني
ولك أنت جبل بعيونـــــــــي االثنني
وكالم اليجرحك مايلفظه لســـــاني
اريد نعيش احلى ثنني بالــــــــكون

اغنيلك حبيبي وانت احلــــــــــــاني
ولك كافي زعل خلينا مرتـــــــاحني

هم البيه منـــك حيـــــــــــل اذاني
تعال اكعد اشمك من طرف وجنــاك

وبوجه العـواذل كول تهـــــــــــواني
انا املنك وبيك ومستحيل انســـــاك
شلون انساك وانت القاصي والــداني
أذكر مره كتـلك لالبد باقيـــــــــــن
وتوصفني بكالمك زايح احزانــــــي
ولك كافي بعد ماترجم اللي صـــــار
اريدك انته تفهم قصد عنوانـــــــي
بس اوعدك هسه بآقي ويــــــــــآك
واذا تخليت عنك هذا مو انـــــــــي
الن اني مبحبتك صبح وي ليــــــل

ادعي اهللا حبيبي تكون جيرانــــــي



احتفلت الفنانة ديانا حداد بيوم ميالدها وسط مجموعة من أعمالها الفنية الناجحة التي قدمتها 
خالل الفرتة املاضية. ووجهت ديانا حداد ، رسالة شكر لكل من هنأها بيوم ميالدها، معتربة أن 
العمر بالنسبة لها مجرد رقم . ونرشت ديانا صورة لها عرب حسابها الرسمي عىل « انستغرام»، 
وعلقت قائلة « اشكر كل من عايدني بعيد ميالدي .. بالنسبة ايل العمر مجرد رقم وحبي للحياة كل 
يوم بزيد اكرت «.جدير بالذكر، أن الفنانة ديانا حداد اختارت العودة من خالل ألبوم غنائي جديد 
يتضمن مجموعة كبرية من األغنيات حمل عنوان «ديانا حداد ٢٠٢٢» من إنتاجها الخاص، بدأت 

بطرحها من خالل أغنيتني من اللونني املوسيقيني اللبناني والخليجي كالماً ولحناً.
حملت األغنية اللبنانية عنوان «مغنجة» تعاونت يف كلماتها وألحانها مع إيفان نصوح، وقام 
بتوزيعها موسيقياً غسان املرهج.واألغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان « وحشني 
شخص» جددت تعاونها مع امللحن العراقي عيل صابر، بعد أن اختارت الكلمات من الشاعر 
أعدتها  خطة  ضمن  تباعاً  األلبوم  أغنيات  باقي  بطرح  حداد  ديانا  وستقوم  األمري،  عدنان 
لتقوم بطرح أغنيتني يف كل شهر، وضمن خطة إعالمية جديدة؛ حيث ستقوم بالكشف عن 

التفاصيل خالل الفرتة املقبلة.
وقد طرحت األغنيتني «مغنجة « و «وحشني شخص» من خالل فيديوهات مصورة عرب 

قناتها الرسمية يف موقع «اليوتيوب».
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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وهي  الـ٩٠،  الوطني  باليوم  العراق  احتفل 
مناسبة خاصة جداً لدى كل مواطن العراقي، 
األول  ترشين  من  الثالث  اليوم  يعترب  حيث 
ذكرى خروج العراق من االنتداب الربيطاني 

ودخول عصبة األمم يف عام ١٩٣٢.
والعالم  العراق  نجوم  من  عدد  وتفاعل 
العراقي، متمنني  الوطني  اليوم  العربي مع 
عن  وبعيدة  كريمة  حياة  ممارسة  للشعب 

ويالت الخراب والدمار.
الفنانة  هي  العرب،  املهنئني  أول  وكان 
عىل  كتبت  حيث  عجرم،  نانيس  اللبنانية 
دوًما  املتمسك  والعراق  عام  «كل  «تويرت»، 

بالحياة رغم الصعاب، بخري وسالم».
كما غردت الفنانة العراقية االء حسني:» كل 

عام واحنة نحب بلدنا بصدق ونهتم ألمره، 
الخونة  من  ومستقل  حر  والعراق  عام  كل 
املفتعلة،  واالزمات  والصبات  الدم  تجار  و 
واقعي  غري  شعار  التعبري  وحرية  عام  كل 

يعرض صاحبه للخطر».
سعد:  ستار  العراقي  الفنان  كتب  بدوره، 
«حب الوطن يف القلب كل يوم يكرب واسمك 

يا العراق باقي ممجداً».
ناصيف  اللبناني  الفنان  كتب  جانبه،  من 
عزه  وزاد  العراق  الله  «حفظ  زيتون: 
الوطني  اليوم  بمناسبة  وشموخه 

العراقي».
شذى  العراقية  الفنانة  قامت  ذلك،  إىل 
حسون بنرش صورة عىل «انستغرام» هنأت 

فيها العراقيني باليوم الوطني.
العظيم  والعراق  عام  «كل  حسون،  وقالت 
بخري، يا رب يعم األمن والسالم عىل شعبنا 

و بلدنا العراق».
نوال  اللبنانية  الفنانة  قامت  جهتها،  من 
الزغبي بنرش تغريدة يف «تويرت» جاء فيها، 

«العراق الحبيب الله يحميك».
«كل  شاكر:  محمد  األردني  الفنان  وكتب 
خري  بألف  الحبيب  العراقي  والشعب  عام 
مردفاً  العراقي»،  الوطني  اليوم  بمناسبة 

«احبكم هواي هواي».
كفوري  وائل  اللبناني  الفنان  هنئ  بدوره، 
سنة  «كل  قائالً،  املناسبة  بذات  العراقيني 

والعراق وشعبه بخري وسالم وازدهار».

لم يتوقع مسؤول بارز يف رشكة بحجم 
عن  توك)  (تيك  عىل  مزاحه  أن  (أبل) 

النساء قد يكلفه منصبه.
بعد أن عمل توني بليفينز، نائب رئيس 
عاما،   ٢٢ مدار  عىل  أبل  يف  املشرتيات 
تنفيذًيا   ٣٠ حوايل  من  واحًدا  وكان 
الرئيس  إىل  مبارشة  تقارير  يقدمون 
به  اإلطاحة  تمت  كوك،  تيم  التنفيذي 
بعد ظهوره يف فيديو عىل تيك توك يلقي 
النساء؟و يف حوار  نكتة غري الئقة عن 
(تيك  عىل  املحتوى  صانعي  أحد  مع 
توك) و (إنستغرام) يدعى دانيال ماك، 
السيارات  أصحاب  بسؤاله  املعروف 
«لقمة  أجل  من  يفعلونه  عما  الفاخرة 
نائب  بليفينز،  توني  أطلق  العيش»، 
رئيس املشرتيات يف أبل، التعليقات غري 
استوحاها  التي  النساء،  عن  املسؤولة 
من فيلم «آرثر» عام ١٩٨١.ورغم أنه تم 

سيارات  معرض  خالل  املقطع  تصوير 
أنه  إال  أغسطس،   ١٨ يف  كاليفورنيا  يف 
التواصل  وسائل  عىل  مشاركته  تمت 
االجتماعي يف أوائل سبتمرب، حيث حقق 
ما يقرب من ١٤٢٠٠٠ إعجاب عىل تيك 
أبل  رشكة  إدارة  علمت  أن  وبعد  توك. 
فتح  تم  الالئقة،  غري  بالترصيحات 
بليفينز  إعفاء  تم  حيث  داخيل  تحقيق 
مئات  من  املكون  فريقه  قيادة  من 
مصادر  قالته  ما  بحسب  املوظفني، 
«بلومربج»  لوكالة  األمر  عىل  مطلعة 
أن   ، أبل  رشكة  باسم  متحدث  وأكد 
واعتذر  للمغادرة  طريقه  يف  بليفينز 
بليفينز عن الترصيحات البذيئة يف بيان 
أن  «أود  وقال:  «بلومربج».  لـ  به  بعث 
أغتنم هذه الفرصة ألعتذر بصدق ألي 
محاولتي  من  باإلهانة  شعر  شخص 

الخاطئة للفكاهة».

  
تقنيات  يطورون  الصني  يف  الهواتف  صانعي  أن  اإلنرتنت  مواقع  بعض  أعلنت 

جديدة قادرة عىل ملء بطارية الهاتف بالكامل خالل أقل من ١٠ دقائق.
نقلت  اإللكرتونية  الصينية   Mydrivers «صحيفة  فإن   IXBT ملوقع  وتبعا 
حاليا  تطور  الصني  يف  للهواتف  املصنعة  الرشكات  إن  قوله  مصدرموثوق  عن 
التقنيات  الهواتف برسعة فائقة، وقد تعتمد عىل هذه  تقنيات جديدة لشحن 
توجد حاليا  أنه  إىل  املوقع  وأشار  األغلب».  واط عىل   ٢١٠ باستطاعة  شواحن 
بالكامل خالل  هواتف ذكية مجهزة بشواحن قادرة عىل ملء سعة بطاريتها 
فرتة قصرية، فهاتف iQOO ١٠ Pro الذي أطلق الصيف املايض عىل سبيل املثال 
لديه شاحن باستطاعة ٢٠٠ واط، ويمكن لهذا الشاحن أن يمأل بطارية الجهاز 
 Redmi Note+ من ٠ إىل ١٠٠٪ خالل ١٠ دقائق، كما يتوقع أن يحصل هاتف
املنتظر عىل شاحن فائق الرسعة باستطاعة ٢١٠ واط. ومن جهتها   Pro ١٢
أشارت قناة Digital Chat Station عىل اإلنرتنت إىل «أن معظم الهواتف الذكية 
التي ستظهر العام القادم من املفرتض أن تحصل عىل تقنيات الشحن الفائق 
الرسعة، وعىل شواحن باستطاعة ١٢٠ واطاً». وتبعا للخرباء فإن التحدي األهم 
يف تطوير تقنيات الشحن الرسيع للهواتف هو ضمان تقنيات آمنة للبطاريات 

أيضا كي ال تتعرض للتلف أثناء شحنها.

إن  قائلني  محتمل،  كبري  وبائي  تهديد  من  تحذيرا  العلماء  من  مجموعة  أصدر 
إىل  يؤدي  وقد  البرش  إصابة  عىل  القدرة  لديه  اإلفريقية  القردة  يف  يعيش  «فريوسا 
الدفاع  آليات  ويعطل  املناعة،  جهاز  يختطف  التالية».الفريوس  الجائحة  حدوث 
«يتم  لم  أمريكيني،  لباحثني  األخرى.ووفقا  تلو  إىل خلية  الجسم  الرئيسية ويقسم 
لالنتشار». «مهيأ  الفريوس  لكن  اآلن،  البرش حتى  بني  إصابة  أي حاالت  اكتشاف 
ملجتمع  «يمكن  اآلن  الفريوس  ومراقبة  االختبارات  تطوير  خالل  «من  إنه  وقالوا 

الصحة العاملي تجنب جائحة أخرى». ويدق الباحثون يف جامعة كولورادو بولدر 
البرش». ويف دراسة معملية، وجد  الفريوس مع  الخطر بسبب «توافق  ناقوس 
وعمل  بسهولة  برشي  بمستقِبل  االلتصاق  عىل  قادر  «الفريوس  أن  الباحثون 
بولدر  كولورادو  جامعة  من  سوير،  سارة  الدكتورة  وأوضحت  منه».  نسخ 
وزمالؤها اآلتي: «اكتشف هذا الفريوس الحيواني كيفية الوصول إىل الخاليا 
نتوقع  التي  املهمة  املناعة  آليات  بعض  من  والهروب  والتكاثر،  البرشية، 
له».ويف  ننتبه  أن  ويجب  جدا.  نادر  وهذا  حيواني.  فريوس  من  لنا  حمايتها 
قرود املكاك، يسبب فريوس حمى القرد النزفية (SHFV) الحمى واحتباس 
السوائل يف أنسجة الجسم وفقدان الشهية والنزيف. وغالبا ما يكون املرض 
قاتال يف غضون أسبوعني تقريبا. ويبدو أنه يهاجم الخاليا املناعية بنفس 
طريقة فريوس نقص املناعة البرشية، الذي نشأ يف نوع من الشمبانزي 
بني  الشبه  أوجه  «إن  وارن:  كودي  الربوفيسور  املؤلف  وقال  إفريقيا.  يف 
فريوس  جائحة  انتشار  إىل  أدت  التي  القردة  وفريوسات  الفريوس  هذا 
الباحثون عملهم عىل عائلة من  البرشية عميقة». وركز  املناعة  نقص 
الفريوسات تسمى الفريوسات الرشيانية التي تنترش عادة بني الخنازير 
والخيول، ولكن لم تتم دراستها بشكل كاف يف الرئيسات غري البرشية. 
من  نوع  وهو   ،(SHFV) النزفية  القرد  حمى  فريوس  عىل  وبخاصة 
يشبه مرض فريوس  مميتا  تسبب مرضا  التي  الرشيانية  الفريوسات 
اإليبوال».وتحمل مجموعة كبرية من القردة اإلفريقية كميات كبرية من 
الفريوسات الرشيانية، غالبا دون أعراض. ال يزال يتعني عىل الباحثني 
وبحسب  النزفية.  القرد  حمى  لفريوس  الطبيعي  العائل  نوع  تحديد 
العلمية، لم يتم رصد   Cell الذي نرش يوم الجمعة يف دورية  التقرير 
الباحثون  الحظ  ذلك،  عىل  وعالوة  اآلن.  حتى  برشية  إصابات  أي 
املناعية  الخاليا  قادر عىل مهاجمة  النزفية  القرد  أن فريوس حمى 
وتعطيل آليات الدفاع الرئيسية ما يسمح لها بالسيطرة عىل املدى 
الطويل عىل الجسم - تماما كما يفعل فريوس نقص املناعة البرشية 

(HIV) وسالئفه، مثل فريوس نقص املناعة عند القردة. وأوضح عالم 
األحياء الدقيقة الربوفيسور وارين أن «أوجه التشابه عميقة بني هذا 
فريوس  جائحة  انتشار  إىل  أدت  التي  القردة  وفريوسات  الفريوس 
لم تكن هناك  اآلن  أنه حتى  الفريق  البرشية». والحظ  املناعة  نقص 
حاالت إصابة برشية بفريوس حمى القرد النزفية، ولكن، بالتبعية، 
إذا نجح يف  الفريوس عىل األشخاص  تأثري  التأكد من  املستحيل  من 
دعا  إليها،  توصلوا  التي  النتائج  إىل  وبالنظر  القفزة.  هذه  تحقيق 
الفريق املجتمع الصحي العاملي إىل إعطاء األولوية إلجراء مزيد من 
الدراسات للفريوس الرشياني يف القردة وتطوير اختبارات األجسام 

املضادة يف الدم الكتشاف املرض.
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لم تتمكن أنظمة الحكم طوال ١٠٠  عام من عمر الدولة العراقية و٩٠ عام 
النشيد  اليوم الوطني وال  عىل نيل اإلستقالل بني قوسني من االتفاق ال عىل 
الوطني وال العلم الوطني. كل هذه املسميات والعناوين تغريت من ٤ اىل ٥ 
مرات طوال هذا التاريخ الذي يمتد اىل قرن كامل. ملاذا؟ لعل هذا السؤال من 
أبسط األسئلة من حيث الطرح  لكن أعقدها من حيث اإلجابة. والسبب يمكن 
يف مفهوم الدولة من حيث التأسيس والهوية ونوع أنظمة الحكم. من حيث 
مفهوم الدولة فإن العراق الحديث كان تحت اإلنتداب الربيطاني منذ دخول 
الربيطانيني العراق «محررين ال فاتحني» عىل «كولة» الجنرال مود عام ١٩١٧ 
اىل دخوله عصبة األمم عام ١٩٣٢ وبالتايل يفرتض إنه نال إستقالله بدء من 
الثالث من ترشين األول من ذلك العام. لكن هل خرج العراق  يوم دخوله يف 
ذلك  غري  تقول  واألحداث  الوقائع  التاريخ؟  هذا  بعد  الربيطانية  الهيمنة  من 
برغم أن العهد امللكي الذي بقي مدينا لإلنكليز يف تأسيس نظام حكمه وبالتايل 
اإلسهام يف مجئ ملك غري عراقي عىل العراق تمكن نسبيا يف األقل من بناء 

تجربة ديمقراطية من خالل تنافس بني أحزاب. 
  يف العهد الجمهوري الذي بدأ منذ عام ١٩٥٨ حتى اليوم تغريت أنظمة الحكم 
الناجح  اإلنقالبات  أنواع  العسكر  خاللها  تناوب  ما  رسعان  عسكرية  من 
منها والفاشل اىل شمولية إمتدت من ١٩٦٨ اىل ٢٠٠٣ عندما إحتلت الواليات 
املتحدة األمريكية العراق حيث أصبح نظام حكمه الحايل ديمقراطيا. وطبقا 
للعراق  بريطانية  نسخة  هناك  كانت  إذا  فإنه  واملؤرخني  الكتاب  من  للعديد 
فإن حقبة مابعد ٢٠٠٣ مثلت النسخة األمريكية. وبرصف النظر عن طبيعة 
النسختني األجنبيتني اللتني فرضتا عىل العراق فإن السؤال الهام الذي يبقى 
بمعنى  للعراق.  العراقية  النسخة  هي  أين  هو  إجابة  بدون  وربما  مطروحا 
أين هي املواطنة العراقية. أي الهوية الوطنية العابرة والجامعة عىل الهويات 
لهذه  األكرب  التجيل  ولعل  مذهبية.  أم  دينية  أم  قومية  كانت  سواء  الفرعية 
وطنيا  عيدا  األول  ترشين   ٣ يوم  إعتماد  هو  بالهوية  تتصل  التي  اإلشكالية 
للعراق. الكثريون يتساءلون عن فحوى إختيار هذا اليوم دون سواه السيما 
هناك خالفات بشأن هذا اليوم لجهة اإلتهام بأن دخول العراق عصبة األمم 
اليعني االستقالل الكامل. إذن هل هناك رمز وطني أو ديني أو قومي يمكن 
أن يجمع عليه العراقيون؟ الخالف هنا سيد املوقف. األمر نفسه ينطبق عىل 

العلم املختلف عليه وعىل النشيد الوطني املتنازع عليه.    
إذن لدينا إشكالية يف هذا السياق. لكن هل هي إشكالية سياسية أم اجتماعية 
أم فكرية؟ وهل إشكاليتا هذه برصف النظر عن عائديتها ترتقي أن تكون 
تتقاطع  وإن  الهوية  أن  يرى  من  هناك  ربما  وطن؟  أزمة  أم  هوية؟  أزمة 
طبقا لإلنتماءات دينية كانت ام عرقية أم مذهبية لكنها تبقى أهون من أن 
صعيد  عىل  ننسجم  لكي  الوطن  عىل  نفق  لم  إننا  بمعنى  وطن.  أزمة  تكون 
به  نادى  ما  هو  واملرعب  املهول  اإلشكال  لهذا  األكرب  التجيل  ولعل  الهويات. 
أن تتشظى  األمر قبل  أول  ثوار ترشين عام ٢٠١٩ حني رفعوا شعارا واحدا 
اسمها  دولة  لدينا  وألن  وطن».  «نريد  وهو  واملسالك  والتوجهات  املطالب 
العراق وهو جمهورية معرتف بها من قبل األمم املتحدة وعضو مؤسس يف 
الجامعة العربية ولديها هيئة حكم كاملة ووزارات ومؤسسات وتوزع رواتب 
بمليارات الدوالرات وتنفق مثلها عىل البطاقة التموينية ملاليني من العراقيني 
هنا  اإلعرتايض  السؤال  فإن  الوطنية  تسمى  مربمج  بقطع  كهرباء  ولديها 
أين اإلشكالية إذن؟ ملاذا تبحثون عن وطن؟ يف تصوري أن املشكلة هنا هي 
ليست يف هوية العراق وال يف ثرواته وال يف خريطته الجغرافية أو السياسية 
وإنما يف أزمة الحكم الرشيد. العراقيون يبحثون عن حكم رشيد فقط. فهم 
يمتلكون كل مايؤهلهم ألن يكونوا دولة مهمة بما تمتلكه من ثروات وطاقات 
وهذه  الرشيد.  الرجل  بل  الرشيد،  الحكم  ينقصهم  لكن  وموارد  وإمكانيات 
إشكالية كربى جعلت العراقيني يحيون عيدهم الوطني عىل استحياء باحثني 

عن الوطن الغائب يف يوم عيده.
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نجوى  اللبنانية  النجمة  أحيِت 

كرم حفالً غنائياً مميزاً يف والية 

املتحدة  بالواليات  هيوستن 

حفالت  ثاني  يف  األمريكية 

جولتها الغنائية.

وشهد الحفل حضوراً جماهريياً 

آالف  الثمانية  فاق  كبرياً 

شخص.

الجمهور بشكل واسع  وتفاعل 

اللبنانية»  الغنية  «شمس  مع 

املرسح  وشهد  أغانيها  ورددوا 

وما  للدبكة  الجمهور  صعود 

وسط  زغاريد  من  ذلك  رافق 

أجواء لبنانية استثنائية.

الحفل  خالل  نجوى  وقدمت 

كبرياً  عدداً  ساعتني  مدار  وعىل 

أغانيها  من 

يمة  لقد ا

ة  يد لجد ا و

فة  ضا إل با

املواويل  إىل 

با  لعتا ا و

التي  وامليجانا 

معها  تفاعل 

بشكل  الجمهور 

كبري.

نجوى  تمنت  كما 

لو  الحفل  خالل 

املرسح  اىل  أتت  أنها 

وصول  عدم  لكن  أبكر  بوقت 

الكندية  مونرتيال  من  حقائبها 

اىل هيوستن حال دون ذلك لكن 

ومددت  الوقت  يف  لهم  عوضت 

الليايل  لعودة  احتفاء  السهرة 

اللبنانية إىل هيوستن.

نجوى  تستمر  أخرى  جهة  من 

لتلتقي  الفنية  جولتها  يف  كرم 

األول  ترشين   ٧ يف  جمهورها 

 pechanga والية  يف  أكتوبر   /

االمريكية.

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها ال تخىش تجسيد أي 
دور يف التمثيل واألهم بالنسبة لها أن يصدق الجمهور 

الشخصية التي تجسدها.
وقالت عبد الغفور، يف بيان صحفي، إنها قررت 
أن تجسد أدوارا مختلفة، وأال تختار دورا يشبه 
الدور الذى يسبقه وانتقاء الجيد، مشرية إىل أنه 
ال يهمها أن يكون دورها هو األكرب أو األصغر 
يف العمل، فاألهم بالنسبة لها، هو أن يكون دورا 

مختلفا عما قدمته من قبل، وأن يكون وجودها 
مؤثراً يف األحداث.

ولفتت إىل أن دورها ىف مسلسل «منعطف خطر»، الذي 

تجربة  اإللكرتونية،  املنصات  إحدى  عىل  عرض 
شاركت  ألنها  وسعيدة  قلبها،  عىل  جدا  عزيزة 

به ومتأكدة أنه كان ملصلحتها.
مسلسل  عرض  تنتظر  أنها  عن  وكشفت 
«أزمة منتصف العمر» عرب إحدى املنصات 
وهو مؤلف من ١٥ حلقة، ويتناول قضية 
أن  يمكن  كيف  فكرة  حول  اجتماعية، 
خاطئ  واحد  اختيار  ثمن  اإلنسان  يدفع 
كريم  بطولة  واملسلسل  عمره.  طوال 
ورشدي  رئيس،  ورنا  السعيد،  وعمر  فهمى، 

الشامي، وركني سعد وتأليف أحمد عادل.
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أسماء  املغربية  النجمة  حرصت 

الزي  ارتداء  عىل  ملنور، 

أثناء  التقليدي،  املغربي 

فنانة  أفضل  تكريمها 

عربية وشمال إفريقية 

حفل  يف  الحايل،  للعام 

 «the luxury network»

الذي تم تنظيمه يف مدينة 

ملنور  أسماء  وعلقت  طنجة. 

أثناء  نرشتها  التي  الصورة  عىل 

وجودها يف املهرجان، عرب حسابها الشخيص عىل انستغرام، 

هذه  the luxury networkاملنظم  بحفل  «إطاللتي  قائلة: 

افضل  بجائزة  بتكريمي  سعيدة   . طنجة  بمدينة  السنة 

فنانة عربية و شمال افريقية السنة. وكانت أسماء ملنور، 

عربت عن حبها وفرحتها بميالد ابنها صاحب الـ ١١ ربيع 

«آدم»، ووجهت له رسالة بمناسبة االحتفال بيوم ميالده، 

عرب حسابها الشخيص عىل فيسبوك. وقالت أسماء ملنور يف 

الحب، ١١ سنة،  رسالتها البنها يف يوم ميالده: «الحب كل 

اليوم تغريت حياتي، أحالمي تطلعاتي، نظرتي  يف مثل هذا 

أم  إسمي  وبات  أما  اصبحت  لألشياء، 

بلقبني». أحظى  انني  وأدركت  آدم، 

«واحد  رسالتها:  يف  واستكملت 

لصونه  اسعى  والزلت  تعبت 

ملنور)،  (اسما  وتلميعه 

الخالق،  اياه  وهبني  واسٌم 

لنيله  جهدي  كل  سأبذل 

عىل  ادم  شكرا  باستحقاق، 

وجودك يف حياتي، حبي 

األول واألخري».

نَرش الفنان الكويتي، شهاب جوهر، 
لقطات من استعداده رفقة أبطال 
تجهيز  إىل  لندن»  «شقة  مرسحية 
إىل  باإلضافة  املرسحية  بوسرت 

التجهيز لربوفات املرسحية األوىل.
وشارك شهاب جوهر زوج النجمة 
عرب  اللقطات  الفضالة،  إلهام 
انستغرام،  عىل  الشخيص  حسابه 
والتي بدى فيها برفقة أبطال العمل 
وعىل رأسهم زوجته إلهام الفضالة، 
شقة  «#مرسحية  عليها:  معلًقا 

لندن تجهيز البوسرت والربوفات».
لندن»  «شقة  مرسحية  وتشهد 
جوهر  شهاب  بني  تعاوًنا  املنتظرة 
والنجم  الفضالة  إلهام  وزوجته 
والفنان  عيل،  جمعة  اإلماراتي 
املقرر  ومن  وآخرون،  العيل  طارق 
يف  املرسحية  عروض  تنطلق  أن 
طارق  مرسح  عىل  املقبل  نوفمرب 
يتم  أن  عىل  العمال،  بنقابة  العيل 

بمجرد  التذاكر  حجز  باب  فتح 
املرسحية.هذا  بروفات  انتهاء 
يف  جوهر  شهاب  النجم  ويشارك 
الذي  مسترت»،  «ضمري  مسلسل 
النجوم عىل رأسهم  من  يضم عدداً 
ونادر  الياسني  شهد  حسني،  سحر 
وآخرين  فيصل،  وإيمان  الحساوي 
املوسوي،  محمد  إخراج  من  وهو 

وتأليف عبد املحسن الروضان. 
من  أخرياً  انتهى  قد  جوهر  وكان 
وهو  الحنني»،  «نفس  تصوير 
الكاتب  تأليف  من  درامي  مسلسٌل 
خالد  وإخراج  النشمي،  محمد 
من  ونخبٍة  وبطولته  الفضيل، 
أمرية  البلويش،  مرام  منهم  النجوم 
منصور  سليمان،  شهد  محمد، 
ورانيا  حاجية،  شهاب  البلويش، 
الطابع  عليه  ويغلب  شهاب، 
الـ  املواقف  بعض  مع  الرتاجيدي 

«اليت كوميدي».


