
بغداد/ الزوراء:
أعلـَن جهـاز مكافحـة اإلرهـاب، امس 
األربعـاء، عن مسـاٍع السـتحداث جناح 
طريان خاص به، فيما أشـار اىل أن ملف 
تأسـيس مركز عاملـي ملكافحة اإلرهاب 
مطـروح أمـام القائـد العـام للقـوات 
املسلحة.وقال رئيس الجهاز الفريق أول 
ركن عبد الوهاب السـاعدي، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”العمليات العسـكرية ضد 
عصابـات داعـش اإلجرامية مسـتمرة، 
وسـيتم القضاء عـىل جميـع املجاميع 
اإلرهابيـة يف األماكـن املتواجـدة فيها“، 
مبينـاً أنه ”تـم الوصـول إىل العصابات 

ومنهـا  املناطـق  جميـع  يف  اإلجراميـة 
بادوش ومكحول وحمرين وقرى توخ“.
وأضـاف أن ”جهـاز مكافحـة اإلرهاب 
قـوة،  مـن  إمكانياتـه  بكامـل  يعمـل 
ويطمح إىل التكامل من خالل اسـتكمال 
جنـاح الطريان الخـاص بالجهاز ضمن 
الهيكل التنظيمي لالسـتقاللية يف تنفيذ 
الواجبات“.وبشأن تأسيس مركز عاملي 
ملكافحـة اإلرهـاب، أكـد السـاعدي أن 
”امللف مطروح أمام القائد العام للقوات 
جهـود  إىل  ”نحتـاج  املسـلحة“.وتابع: 
وتنسيق مع مستشـارية األمن القومي 

واألجهزة األمنية للرشوع بالعمل“.

الزوراء/ خاص: 
يستعد الشعب العراقي الكريم ومعظم مدنه لالحتفال بمناسبة 
ذكرى املولـد النبوي الرشيف، غدا الجمعة حيـث عمت منذ أيام 
أصـوات املدائح النبوية ونقر الدفوف وتعليـق الزينة، فضالً عن 
األلعاب النارية التي زينت سـماء معظم املناطق، وسـط دعوات 
بأن يحل األمن والسالم يف ربوع البالد.وبدت مشاهد االحتفال عىل 
األرس البغدادية من جميع مكونات الشـعب والتي تعتزم التوجه 
اىل مدينـة األعظمية وجامع االمام االعظـم ابو حنيفة النعمان، 
لالحتفـال السـنوي املركزي، يف حـني تتوجه  بعـض العوائل اىل 
مرقد الشيخ عبد القادر الكيالني، حيث امتألت الشوارع بالزينة 
ومظاهـر الفرح، فيما علقـت الرايات الخرض التي تحمل اسـم 
الرسـول محمد (صىل الله عليه وآله وسلم) للتعبري عن الفرحة.
كمـا تسـتعد العوائـل العراقيـة لتبـادل الطعام والحلـوى فيما 
بينهم، وايقاد الشموع ابتهاجا بهذه املناسبة العطرة.ويستذكر 
العراقيون يف الثاني عرش من ربيع االول من كل عام املولد النبوي 
الرشيف باملديح واالذكار والتواشـيح الدينية يف املساجد، وتزيني 
املنازل واملحالت السـكنية احتفـاًء بمولد نبي الرحمة الرسـول 

محمد (صىل الله عليه واله وسلم).

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت هيئـة األنـواء الجويـة، امـس 
األربعـاء، عـن حالـة الطقـس يف البالد 
لأليـام املقبلـة، فيما توقعـت انخفاض 
لتسـاقط  وفرصـة  الحـرارة  درجـات 
األمطـار األسـبوع املقبل.وذكـر بيـان 
للهيئـة، تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”طقس 
البالد، ليوم الخميس، سـيكون صحواً، 
ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السـابق 
أن  البيـان،  البالد“.وأضـاف  عمـوم  يف 
”طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً، 
ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السـابق 
يف عمـوم البالد“.وتابع، أن ”طقس يوم 
السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم 
يف املنطقـة الوسـطى ، فيمـا سـيكون 
الطقـس يف املنطقـة الشـمالية صحواً 

يتحول اىل غائم جزئي ليالً، بينما سيكون 
الطقس يف املنطقة الجنوبية صحواً، أما 
درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم 
السابق يف األقسام الوسطى والجنوبية، 
وتنخفض قليالً يف القسـم الشـمايل من 
البالد“.وأشـار إىل أن ”طقس البالد ليوم 
األحد املقبل سـيكون صحـواً مع بعض 
الغيـوم يف املنطقة الوسـطى، ودرجات 
الحـرارة تنخفض بضع درجـات، فيما 
سيكون طقس املنطقة الشمالية غائماً 
مع تسـاقط أمطار خفيفة، والسيما يف 
أقسـامها الشـمالية، ودرجات الحرارة 
تنخفض عـدة درجات، بينما سـيكون 
الطقـس يف املنطقـة الجنوبيـة صحواً، 
ودرجـات الحرارة تكـون مقاربة لليوم 

السابق“.

بغداد/ الزوراء:
ناقشت لجنة االمن والدفاع النيابية، امس 
االربعاء، مع وزير الداخلية عثمان الغانمي 
األمن يف محافظتي ذي قار والبرصة، فيما 
وعدت بدعم موازنة الوزارة. وقالت الدائرة 
االعالميـة مجلـس النـواب يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: ان ”لجنة االمن والدفاع قامت 
بأول اسـتضافة لها يف الفصـل الترشيعي 
الثانـي برئاسـة النائـب خالـد العبيـدي 
وبحضور أعضاء اللجنة، حيث استضافت 
وزير الداخليـة والوكالء والكادر املتقدم يف 
الوزارة“، مبينـة ان ”ذلك جاء انطالقا من 
مبـدأ تفعيـل دور مجلس النـواب يف الدور 

الرقابي والترشيعي“. واضافت انه ”جرى 
خـالل االسـتضافة التـي عقـدت يف مقر 
اللجنة مناقشـة الوضع األمنـي يف العراق 
بشـكل عام والوضع األمني يف محافظتي 
ذي قـار والبـرصة بشـكل خـاص، فضال 
عـن مناقشـة تقييـم أداء وزارة الداخلية 
واالجراءات اإلدارية املتخذة من قبل الوزارة 
خـالل فـرتة حكومـة ترصيـف األعمال، 
باالضافة اىل مناقشـة موضوع املفسوخة 
عقودهم من قبل وزارة الداخلية“. وتابعت 
ان ”اللجنـة وعـدت بدعـم موازنـة وزارة 
الداخليـة يف املوازنة االتحاديـة القادمة يف 

ضوء متطلبات الوزارة“.

 بريوت/ متابعة الزوراء:
النـواب  مجلـس  عضـو  دخلـْت 
اللبناني، النائبة املسـتقلة، النائبة 
سـينتيا زرازيـر، يف اعتصام داخل 
أحد املصارف بغيـة الحصول عىل 
وديعتها هنـاك بغية إجراء عملية 
جراحية.واقتحمـت النائبـة عـن 
تيار التغيـري، فرع بنك ”بيبلوس“ 
شـمايل  إنطليـاس  منطقـة  يف 
العاصمـة بريوت، برفقة مراسـل 

ينضـم  أن  قبـل  فضائيـة،  قنـاة 
مراسـلو قنوات أخرى لبث الحدث 
عىل الهـواء. وشـددت زرازير عىل 
أنهـا بحاجـة إىل أموالهـا إلجـراء 
عملية جراحية، وأنها دخلت البنك 
بصفتهـا مواطنـة عاديـة وليس 
باعتبارها عضوا يف مجلس النواب 
الـذي انضمت له مؤخـرا بصفتها 
أحد ممثيل الدائرة االنتخابية األوىل 
يف بريوت.وأكدت الربملانية حرصها 

عـىل عدم دخـول أو بقـاء أي من 
املودعـني داخـل املـرصف كـي ال 
يتـم احتجازهم.وعقب اجتماعها 
بمدير املـرصف برفقـة محاميها 
جـرت املوافقة عـىل منحها مبلغا 
ماليـا ولكن بسـعر رصف 8000 
لـرية للـدوالر الواحد.ولكـن هـذا 
العـرض لم يـرق للربملانية وأكدت 
اسـتمرارها يف االعتصـام عـىل أن 
8500 دوالر  تحصـل عـىل مبلـغ 

أمريكـي.ويف سـياق متصل، أطلق 
مجهـول النـار عـىل واجهـة بنك 
بـريوت يف منطقـة جبيـل، ثم الذ 
بالفرار. وكانت املصارف اللبنانية 
اسـتأنفت يف نهاية الشهر املايض 
عملهـا بعد أسـبوع مـن اإلقفال 
عىل خلفية عمليات االقتحام التي 
شـهدتها من قبل مودعني طالبوا 
باسـتعادة أموالهـم تحـت تهديد 
السـالح. وجاء قـرار االسـتئناف 

بعد وضع خطة أمنية بني جمعية 
مصـارف لبنـان ووزارة الداخلية 
اللبنانيـة للتعامل مـع اقتحامات 
الثالثـاء  لبنـان  الفروع.وشـهد 
استمرار ظاهرة اقتحام املصارف 
اللبنانيـة لليوم الثانـي عىل التوايل 
البـالد حـوادث  أن شـهدت  بعـد 
جديـدة يف أعقاب عمليـة مماثلة، 
جـرت يـوم االثنـني، يف العاصمة 

بريوت.

الزوراء/مصطفى فليح:
وجـَه الخبري يف مجـال حقوق االنسـان، فاضل 
الغـراوي، نـداء اغاثة انسـاني للحكومة باتخاذ 
اجراءات عاجلـة للحد من آثار التغريات املناخية 
ومعالجـة إدارة امليـاه العابرة للحـدود الوطنية 

فيمـا اكـد ان العـراق يف املرتبـة ٣٩ بـني الـدول 
األكثـر إجهـادا للمياه.وقال الغـراوي يف حديث 
لـ»الـزوراء» ان «العـراق يعـد مـن بـني الـدول 
الخمس األوىل األكثر ترضراً من التغريات املناخية 
ويف املرتبة ٣٩ بـني الدول األكثر إجهادا للمياه»، 

مضيفا ان «االنخفاض القيايس يف معدل سقوط 
األمطار يف العام املايض وهو ثاني اكثر املواسـم 
جفافـاً منذ ٤٠ عاًما  إىل نقـص املياه والتصحر 
وتـأكل الرتبة بسـبب املمارسـات الزراعية غري 
املسـتدامة واىل ترضر وانكماش الغطاء النباتي 

وجفـاف االهـوار والبحـريات وارتفاع اللسـان 
امللحـي والتصحـر وارتفـاع امللوثـات الصناعية 
ممـا»، مؤكدا ان ذلك» يشـكل خطرا محدقا عىل 

حياة املواطن والبيئة».

بغداد/ الزوراء:
قالـْت مصـادر لوكالة رويـرتز، إن 
مجموعـة «أوبـك+» قـررت خفض 
إنتاج النفط بمقـدار مليوني برميل 
يوميـا، اعتبـارا مـن شـهر نوفمرب 
املقبـل، يف خطـوة تسـتهدف دعـم 
األسعار التي شهدت يف الربع الثالث 

أول خسـارة فصليـة منـذ عامـني، 
فيمـا سـجلت  العقـود اآلجلة لخام 
دوالر   ٩٣٫٢٠ إىل  ارتفاعـا  برنـت 
للربميل.وذكر مصـدران من أوبك+، 
إن رسيـان الخفض الذي اتفق عليه 
التكتل سـيكون اعتباراً من نوفمرب، 
االجتمـاع  يكـون  أن  تقـرر  فيمـا 

ديسـمرب.ان  يف  أوبـك+  لــ  املقبـل 
التخفيضـات الكبـرية التـي أقرتها 
مجموعـة «أوبـك+» تعـد األكرب من 
٢٠٢٠، جاءت عىل الرغم من ضغوط 
الواليـات املتحدة وغريهـا من الدول 
املسـتهلكة لضـخ املزيد مـن النفط 
يف سـوق يراهـا الغرب بإنـه تعاني 

بالفعـل من «شـح اإلمدادات».وبعد 
القـرار، ارتفعت العقود اآلجلة لخام 
برنت بأكثـر من واحد دوالر.وذكرت 
وكالة «تاس» الروسـية ان «العقود 
اآلجلة للخـام العاملي مزيج «برنت» 
ارتفعـت بنسـبة ١٫٥٧٪ إىل ٩٣٫٢٠ 
دوالر للربميل، وذلك للمرة األوىل منذ 

٢١ ايلول املايض.وتشري التقارير إىل 
أن خفض «أوبك+» سيؤدي إىل تعايف 
أسـعار النفط التي هبطـت إىل نحو 
٩٠ دوالرا بعدمـا كانـت ١٢٠ دوالرا 
قبل ثالثة أشـهر بسبب مخاوف من 
ركود اقتصادي عاملي ورفع أسـعار 

الفائدة األمريكية وارتفاع الدوالر.
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الكويت/ الزوراء:
أعلنـِت الكويـت عـن تكليف الشـيخ أحمـد نواف 
بعـد  الـوزراء  ملجلـس  رئيسـا  الصبـاح  األحمـد 
االسـتقالة التي قدمتها الحكومة عقب االنتخابات 
الترشيعية األخرية التي جرت نهاية الشهر املايض.
وأفادت وكالة األنباء الكويتية (كونا) بصدور ”أمر 
أمريي بتعيني الشـيخ أحمد نـواف األحمد الصباح 
رئيسـا ملجلس الـوزراء وتكليفه برتشـيح أعضاء 
الوزارة الجديدة“.ووفقا للدسـتور الكويتي، قدمت 
الحكومة التي يرأسها، الشيخ أحمد نواف الصباح، 
استقالتها غداة اإلعالن عن نتائج انتخابات مجلس 
األمة.كانت الحكومة األوىل للشـيخ أحمد النواف قد 

تشـكلت يف 24 يوليو املايض، وهـي أول حكومة له 
عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح 
الخالـد الحمد الصبـاح عىل خلفية اسـتجوابه من 
الربملـان.وكان الشـيخ أحمد النواف قـد عني وزيراً 
للداخليـة يف آخـر حكومـة للشـيخ صبـاح الخالد 
الحمـد الصباح منذ عدة أشهر.وشـغل الفريق أول 
الشـيخ أحمد النواف منصب وكيل لوزارة الداخلية 
ثم محافظاً لحويل ثم وزيراً للداخلية.وبعد شـهرين 
من حـل الربملـان، فـازت املعارضـة الكويتية مرة 
أخـرى وعادت املرأة إىل مجلـس األمة يف االنتخابات 
الترشيعية للدولـة الخليجية النفطيـة التي تتمتع 

بحياة سياسية استثنائية مقارنة مع جريانها.

كابول/ متابعة الزوراء:
قتـل 4 أشـخاص عـىل االقـل وأصيـب 25 
بجـروح يف تفجـري قنبلة داخل حـرم وزارة 
الداخلية األفغانيـة يف كابول امس األربعاء، 
هو الثاني خالل أقل من أسبوع يف العاصمة 
وزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال  األفغانيـة. 
الداخلية عبد النافـع تاكور عند العرص، إن 
االنفجـار وقع يف مسـجد تابع للوزارة وقت 
الصـالة قرابـة السـاعة 1:30 بعـد الظهر.
وأضاف تاكور أن ”4 أشخاص قتلوا وأصيب 
25 آخـرون“، موضًحـا أن ”التحقيق جاٍر، 
وسـيتم اإلعالن عـن التفاصيل يف نهاية هذا 
التحقيـق“. وقالـت املنظمـة اإليطالية غري 
الحكومية إيمريجنيس، التي تدير مستشفى 

يف كابـول إنهـا اسـتقبلت 20 مريضا ”بعد 
انفجار قنبلة يف مسجد بوزارة الداخلية“.

كانـا  ”الشـخصني  أن  تغريـدة  وكتبـت يف 
متوفيني لـدى وصولهما“. غـري أن الناطق 
باسـم وزارة الداخليـة عبـد النافـع تاكور 
قـال إن االنفجار وقع يف ”مسـجد يبعد عن 
وزارة الداخليـة“ يـؤدي فيـه زوار وبعـض 
املوظفـني الصـالة. ولـم يكشـف أي أرقام 
رسمية متعلقة باإلصابات أو موقع املسجد 
بالتحديـد، مؤكدا بدء تحقيق يف مالبسـات 
الهجـوم. ويأتـي ذلـك يف أعقـاب تفجـري 
الجمعة يف قاعة دراسـة بكابول أودى بـ53 
شـخصا بينهم 46 مـن النسـاء والفتيات، 

بحسب أرقام األمم املتحدة.

@·Éõn€a@ b–mäa@ÚËuaÏæ@—€a@20@Âfl@¸ái@äb‰ÌÜ@—€a@100@Ú˜œ@…j†@Å6‘m@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa@NN@@@@@@@@@@@5«
@ÒãÇáæa@fiaÏfl˛a@lâß@ÚÓœãóæa@ÒçËu˛a@äÎÜ@›Ó»–m@ÒäÎãö@∂a@o«Ü

الزوراء/ حسني فالح:
اقرتحِت اللجنة املالية النيابية، طبع عملة 
فئـة 100 الف دينار بـدال من فئة 20 الف 
دينـار ملواجهـة ارتفاع معـدالت التضخم 
يف السـوق، وفيما اكدت انه ال يوجد مربر 

اقتصـادي من طبـع فئة 20 الـف دينار، 
دعت اىل رضورة تفعيل االجهزة املرصفية 
دورهـا لجذب االموال املدخـرة يف البيوت.
وقالت عضو اللجنة النائبة نرمني معروف 
يف حديث لـ“الزوراء“: ليس لدينا تفاصيل 

حـول ما اثري يف االعالم بشـأن نيـة البنك 
املركزي طبع عملـة فئة 20 الف ، مؤكدة 
ال اعتقد ان االقتصـاد العراقي بحاجة اىل 
طبـع مثل هـذه الفئة كون فئـات العملة 
العراقية تكفي النجاز املعامالت خصوصا 

يرتفـع   عندمـا  عـادة  االقتصـاد  يف  وان 
معـدل التضخم فـان املعامـالت اليومية 
للمواطنـني تكون بحاجـة اىل فئات كبرية 
النجاز عمليات التبادل اليومية واالقتصاد 
يكـون ليس بحاجة اىل الفئـات الصغرية.

واضافـت: انه اذا كان لـدى البنك املركزي 
نية اصدار فئة جديدة كان االوىل طبع فئة 
اكـرب من 50 الف النجاز املعامالت الكبرية 

مثل فئة الـ100 الف دينار.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/الزوراء:
مهماتها  الكندية،   «Biznis Intel» رشكة  بارشْت 
بتأمني الحماية ملطار بغداد الدويل، وذلك بعد انتهاء 
الكندية  الربيطانية.الرشكة   «G٤s» رشكة  عقد 
فازت يف آب أغسطس املايض بعقد قيمته ٢٢ مليون 
دوالر أمريكي لتأمني مطار بغداد الدويل، ملدة عام.

التأمني   «Biznis Intel» ستوفر  العقد،  وبموجب 
من أفراد ومعدات داخل املطار، ومحطات الطريان، 
املطار، وبوابة دخول  املدرج ومحيط  إىل  باإلضافة 
إىل  باإلضافة  الردهات،  وأمن  واملوظفني  املركبات 
يف  األمني  والفحص  واملركبات  األفراد  هوية  إثبات 

مطار بغداد الدويل.

@ÚÌá‰ÿ€a@CBiznis IntelD
ÜaáÃi@äb�fl@µfldni@ãíbjm

@ôbÇ@Êa7†@Åb‰u@taázné¸@� bèfl
lbÁä�a@Úzœbÿfl@åbË°
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@äb�fl˛a@¡”bèn€@ÚñãœÎ
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بغداد/ الزوراء:
وافق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى 
الصدر، عـىل حوار مـرشوط مع القوى 
السياسـية، فيما اعلن االطار التنسيقي 
استعداده لتنظيم تظاهرة للضغط عىل 
األطـراف السياسـية لإلرساع بتشـكيل 
الحكومة. وقال السـيد الصدر يف تغريدة 
عىل حسـابه بتويرت تابعتهـا «الزوراء»: 
«اسـتمعت بإمعـان اىل جلسـة مجلس 
األمن الدويل بشـأن العراق.. ويل عىل ذلك 

بعض التعليقات:
أوال: بمـا يخـص إحاطـة ممثلـة األمم 
املتحدة، وقـد أثار انتباهـي فيما قالت: 
هـو أن السـبب الرئيـيس بمـا يحدث يف 
العـراق هـو الفسـاد الـذي أجمـع عىل 
«ذلـك  أن  مبينـا  الجميـع»،  وجـوده 
خطـوة  وأول  جـداً،  ودقيـق  صحيـح 
لإلصـالح التدريجـي هو عدم مشـاركة 
الوجوه القديمة وأحزابها وأشـخاصها 
لتطلعـات  وفقـاً  املقبلـة  الحكومـة  يف 
املرجعيـة وتطلعـات الشـعب الثائـر».
وأضاف، «إننا نوافق عىل الحوار إذا كان 
علنياً ومـن أجل إبعاد كل املشـاركني يف 
العمليات السياسية واالنتخابية السابقة 
ومحاسبة الفاسدين تحت غطاء قضاء 
نزيـه»، الفتـا اىل «اننا نتطلع ملسـاعدة 
األمم املتحدة بهذا الشأن: أعني اإلصالح 
ولو تدريجياً». وأعرب السـيد الصدر عن 
تأييده لـ «ما جاء يف كلمات املشـاركني 

يف جلسـة مجلس األمن الدويل من ضبط 
النفس»، داعيـا اىل «ضبط النفس وعدم 
كل  مـن  والسـالح  العنـف  اىل  اللجـوء 
األطراف واإلرساع بمعاقبة الفاعلني من 
دون النظر اىل انتماءاتهم.. مضافاً إىل ما 
طرح من مشكلة السالح املنفلت خارج 
إطار الدولـة». وأكـد أن «األهم من ذلك 
هـو أن ال يكـون السـالح املنفلت ضمن 
إطار الدولة واسـتعماله ضد املعارضني 
والثائرين ويف تثبيت النفوذ وتجذر الدولة 
العميقـة، خصوصاً وأن رئيـس الوزراء 
الحـايل يتعـرض اىل ضغـوط هائلة بهذا 
الخصوص مع أنه قائد القوات املسـلحة 
وعدم تجاوب بعض املسـلحني معه وإن 

كانوا ضمن نطاق الدولة».

@b:aÏfldi@Új€b�‡‹€@ÈÓœ@·ón»mÎ@bœãófl@·zn‘m@ÚÓ„b‰j€@ÚÓ„bæãi
b:@ÚÓyaãu@ÚÓ‹‡«@ıaãug@ÚÓÃi

بغداد/ الزوراء:
النظام  «تمجيد»  بتهمة  أشخاص  أربعة  اعتقال  العراقي،  الوطني  األمن  جهاز  أعلَن 
السابق، خالل احتفاالت البالد باليوم الوطني الذي تصادف االثنني املايض.وقال الجهاز 
يف بيان تلقت «الحرة» نسخة منه، إن اعتقال األشخاص األربعة جاء بعد رفعهم صورا 
محافظة  يف  الوطني  العيد  احتفاالت  أثناء  البائد  النظام  «تمجد  هتافات  وإطالقهم 
اإلجراءات  التخاذ  املختصة  الجهات  «إىل  أحيلوا  املعتقلني  أن  البيان  األنبار».وأضاف 
العراقي  الوطني  األمن  جهاز  العراقي».وأكد  الدستور  ألحكام  وفقا  بحقهم  الالزمة 
«استمراره برصد ومتابعة كل املمارسات التي تخرق القانون وتهدف لخلق حالة من 
الفوىض».وتصل عقوبة الرتويج لحزب البعث املحظور يف العراق للسجن عرش سنوات 

وفقا للقانون العراقي.

@CáÓv∏D@Ú‡Ëni@ôbÉíc@Ú»iäc@fib‘n«a
’ibè€a@‚bƒ‰€a
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للمرة (االوىل) وبكلفة تخمينية مقدارها(1,260,500,000)دينار عراقي (واحد مليار ومئتان وستون 
مليـون وخمسـمائة الف دينار عراقي) وبمدة تجهيز (180) يـوم بموجب املواصفات والرشوط التي 
يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره (500,000) دينار(خمسـمائة الف دينار ال 
غري) غري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملشاركة تقديم عروض بالدينار العراقي (مع 
مراعـاة ترقيـم صفحات هذه العروض) ويكون نافذا ملدة ال تقل عن (120 يوماً) مع ارفاق التأمينات 
االولية والبالغة (12,605,000) دينار عراقي (اثنا عرش مليون وسـتمائة وخمسة الف دينار عراقي) 

عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية:-
- رقم املناقصة-موضوعها

- تاريخ الغلق
- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

- تاريخ نفاذ التأمينات االولية
- العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب 

وتسـلم اىل اسـتعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمـي االعالن والطلبية يف مدة 
اقصاها السـاعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم 25/10/2022 ويتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور 

نرش االعالن مع التقدير.
مالحظة:-

1. يتـم تقديـم العروض وفقا للوثائق القياسـية ويف حال عدم التزام مقـدم العطاء يف تطبيق الوثيقة 
القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.

2. جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :-
أ - كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .

ب - هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه . 
3. اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة.

4. تقدم التأمينات االولية باسـم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او الرشكات 
بموجب عقد مشاركة.

5. بإمـكان كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املشـرتكني يف املناقصـة التواجد يف مقر الرشكة لحضور 
ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحاً.

6. يف حالـة وجود مخالفات مـن قبل املجهزين توجه باإلنذارات من القسـم القانوني يف رشكتنا دون 
الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.

7. تصادر التأمينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية 
للطلبيات.

8. تقدم التأمينات االولية عىل شكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) ومن املصارف املعتمدة 
(تعتمد جميع املصارف داخل بغداد عىل ان يكون خطاب الضمان املقدم داخل ضمن املنصة االلكرتونية 

وان لم يكن خطاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي). 
9. ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االسترياد الخاصة 

باملادة اعاله  ويتحمل املجهز مسؤولية ايصال املواد اىل رشكتنا .
10. ال تتـم املطالبـة بـأي تمديدات لفـرتات التجهيـز املثبتة اعاله السـباب تتعلق باخـراج املواد من 

املوانئ.
11. سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن %20 من الكلفة التخمينية الغراض االحالة.

www.mrc.oil.gov.iq-:12. يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات و عىل املوقع االلكرتوني
13. سيتم استقطاع (1000 دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض االطفال.

14. يتم اسـتقطاع مبلـغ (25000) الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السـنة من الرشكات العراقية 
الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.

15. سـيتم نرش االعالن يف صحيفة الصباح الحكومية + صحيفتني من االتي( الزمان , املدى , الزوراء 
, الصباح الجديد , البينة الجديدة , املرشق , الرشق , العراق االخبارية , كل االخبار, املستقبل العراقي , 

املواطن , النهار ,الدستور , العدالة , العالم).
16. يف حالة رسـو املناقصة عىل احدى الرشكات املقدمة للعطاءات سـواء كانـت عراقية او جنبية او 
عربية يتم توقيع العقد يف القسم القانوني يف رشكتنا وبخالفه تلغي االحالة ويتم اتخاذ كافة االجراءات 

القانونية بحقها.
 17. تتـم االحالة وفق اقل االسـعار للعروض املسـتجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سـعرية بنسـبة

(10 %)  للمنتـج املحيل ويف حالة تسـاوي املبالغ يصـار اىل تفضيل املنتج الوطني ( العام ثم الخاص) 
اي االحالة عىل الرشكات املنتجة للمنتوج الوطني.

18. ال ترصف اي مستحقات اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
للرشكات العراقية او املسجلة يف العراق.

19. تقديـم اثبـات لتوفر سـيولة نقدية كشـف مرصيف يبني حركـة التدفق املايل الخر سـنة او كفاءة 
ماليـة من خالل تسـهيالت مرصفية بمبلغ ال يقل عـن (252,100,000) دينار عراقي (مئتان واثنان 

وخمسون مليون ومائة الف دينار عراقي) وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
20. تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز نسبة %15 من مبلغ العقد للعقود التي تقل مبالغها 
عن 5 مليار دينار عراقي و %10 للعقود التي تساوي مبالغها 5 مليار دينار عراقي فأكثر يف حالة عدم 

تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.
21. عـىل كافـة الرشكات املشـاركة التعهد بعدم العمل يف عقود او مشـاريع يف قطـاع النفط يف اقليم 
كردسـتان العراق ويف حال وجود عقود او مشـاريع حالية تتعهد الرشكات بأنهائها خالل ثالثة اشهر 

من تاريخ اعالمهم وبخالفه يتم وضع هذه الرشكات يف القائمة السوداء ويحظر التعامل معها.
د.عائد جابر عمران
                                                                                                  املدير العام

يـُرس رشكتنـا احدى تشـكيالت وزارة الصناعة واملعادن عن اعـالن املناقصة املحلية املبينة يف اعاله فعـىل الراغبني من الرشكات 
واملكاتـب املتخصصة ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية لالشـرتاك يف املناقصة املحلية املعلنـة انفا والعائدة اىل مصانع رشكتنا 
مراجعة القسـم التجاري مقر الرشكة الكائن يف محافظة بابل /سـدة الهندية اعتبارا من تاريخ نرش االعالن للحصول عىل وثائق 
املناقصـة مقابـل مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) فقط مائة الـف دينار عراقي غري قابلة للرد اال يف حالة الغاء املناقصة او تغري اسـلوب 
تنفيذها وتكون االسعار املقدمة نهائية وغري قابلة للتفاوض وان تكون نفاذية العطاء ال تقل عن (٣) ثالثة اشهر من تاريخ غلق 
املناقصة عىل ان يتم تسـليم العطاءات بظرف واحد مغلق ومختوم ومثبت عليه اسـم ورقم املناقصة ويتضمن تقديم مواصفات 
السيارات الناقلة والسعر النهائي اضافة اىل املستمسكات املطلوبة وتشمل (شهادة تأسيس الرشكة او هوة غرفة التجارة مجددة 
وحسب االصول كتاب عدم ممانعة من االشرتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام ٢٠٢٢ وصل رشاء وثائق 
املناقصة االصيل) تأمينات اولية بنسـبة ١٪ من املبلغ االجمـايل للعطاء املقدم بصك مصدق او خطاب ضمان صادر من املصارف 
الحكوميـة ويتم مصادرة التأمينـات االولية عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة او عند سـحب مقدم العطاء 
لعطـاءه خالل فـرتة نفاذه وبعد تاريخ غلق املناقصة وعنـد التبليغ باالحالة يتم جلب تأمينـات بمبلغ(٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عرشون 
مليون دينار يمثل كفالة حسـن التنفيذ من املصارف الحكومية حرصاً عىل شـكل خطاب ضمان او صك مصدق او نقداً علما ان 
الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويهمل اي عطاء غري مسـتويف للرشوط اعاله ويتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور 

النرش واالعالن.
مالحظة :- 

- بإمكان املشاركني حضور عملية فتح العطاءات الساعة (١٢:٠٠) ظهراً من يوم االربعاء املصادف ٢٠٢٢/١٠/٢٦. 
- سـيتم عقـد املؤتمـر الخـاص باالجابـة عـىل االستفسـارات يف تمـام السـاعة العـارشة من صبـاح يـوم االربعـاء املصادف 

.٢٠٢٢/١٠/١٩
- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسـمية فيكون موعد الغلق يف السـاعة الثانية عرش ظهراً من اليوم الذي يليه وكذلك اذا صادف يوم 
انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن االستفسارات عطلة رسمية فيكون موعد انعقاده يف الساعة العارشة صباحاً من اليوم الذي 

يليه.
- يف حالـة وجـود اي استفسـار باالمكان مراجعة القسـم التجاري يف مقر الرشكـة الكائن يف محافظة بابل – سـدة الهندية او 
مراجعة قسـم التسـويق خالل ايام وساعات الدوام الرسمي ومن الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثانية ظهرا او باالمكان 

.  furattco1@gmail.com   , furattco@furattco.gov.iq : ارساله عىل عناوين الربيد االلكرتوني لرشكتنا
 املدير العام ورئيس مجلس االدارة

  furattco1@gmail.com   , furattco@furattco.gov.iq الربيد االلكرتوني
 www.industry.gov.iq موقع رشكتنا عىل االنرتنت
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الزوراء/ حسني فالح:
اقرتحِت اللجنة املالية النيابية، طبع عملة فئة 100 الف 
دينار بدال من فئة 20 الف دينار ملواجهة ارتفاع معدالت 
مربر  يوجد  ال  انه  اكدت  وفيما  السوق،  يف  التضخم 
اقتصادي من طبع فئة 20 الف دينار، دعت اىل رضورة 
تفعيل االجهزة املرصفية دورها لجذب االموال املدخرة 
يف البيوت.وقالت عضو اللجنة النائبة نرمني معروف يف 
حديث لـ“الزوراء“: ليس لدينا تفاصيل حول ما اثري يف 
االعالم بشأن نية البنك املركزي طبع عملة فئة 20 الف 
، مؤكدة ال اعتقد ان االقتصاد العراقي بحاجة اىل طبع 
مثل هذه الفئة كون فئات العملة العراقية تكفي النجاز 
املعامالت خصوصا وان يف االقتصاد عادة عندما يرتفع  
معدل التضخم فان املعامالت اليومية للمواطنني تكون 
بحاجة اىل فئات كبرية النجاز عمليات التبادل اليومية 
الصغرية. الفئات  اىل  بحاجة  ليس  يكون  واالقتصاد 
اصدار  نية  املركزي  البنك  لدى  كان  اذا  انه  واضافت: 
فئة جديدة كان االوىل طبع فئة اكرب من 50 الف النجاز 
املعامالت الكبرية مثل فئة الـ100 الف دينار، الفتة اىل 
ان فئة الـ 20 الف دينار ليست رضورية الن لدينا 10 
االف دينار ولدينا 25 الف دينار فال اجد مربر اقتصادي 
ال  الفئة  هذه  مثل  اصدار  الن  فئة،  هكذا  مثل  الصدار 
ارتفاع  بسبب  الحارض  الوقت  يف  رضورية  انها  اعتقد 
معدالت التضخم وعادة يف هذه الحالة نحتاج اىل فئات 
اكرب .وتابعت، اضافة اىل ان الكتلة النقدية املتوفرة يف 

االقتصاد تقدر بحوايل اكثر من 80 تريليون دينار وان 
النقدية  الكتلة  هذه  من  نصف  وربما  كبريا  جزءا  كان 
مخزونة لدى االفراد والعوائل يف البيوت وليست متداولة 
االجهزة  ضعف  ربما  بسبب  االقتصادية  الدورة  يف 
املرصفية التي لم تستطع ان تستقطب هذه املدخرات 
باعادة  وتقوم  االقتصادية  العملية  من  جزء  وتجعلها 
تدوير هذه االموال داخل االنشطة االقتصادية املختلفة 
من  املزيد  اىل  نحتاج  نحن  اعتقد  ال  بالقول:  .ومضت 
الضخ النقدي وانما نحتاج اىل اعادة توظيف او تحريك 
املؤسسات  تفعيل  خالل  من  واملدخرة  الخاملة  االموال 
داخل  يف  استثمارها  لغرض  املدخرات  لجذب  املرصفية 
أعلن  سابق،  وقت  املختلفة.ويف  االقتصادية  االنشطة 
من  جديدة  فئة  إصدار  عزمه  العراقي،  املركزي  البنك 
أنه ال توجد  أكد  ألف، فيما   20 العراقية بقيمة  العملة 
نية لدى البنك املركزي لتغيري سعر رصف الدوالر.وقال 
ترصيح  يف  مخيف  مصطفى  املركزي  البنك  محافظ 
فئة  اكمال  عىل  يعمل  املركزي  ”البنك  أن  صحفي: 
وأبحاث  دراسة  بناء عىل  دينار  ألف   20 بقيمة  جديدة 
شكل  استكمال  عىل  ويعمل  الجوار،  دول  مع  مقارنة 
اإلعالن عنها“،  يتم  املقبلة سوف  األيام  الورقة وخالل 
منوهاً بأن ”البنك املركزي قام بتخفيض سعر الفائدة 
املبادرات  وأن  املشاريع،  لتمويل  املقدمة  القروض  عىل 
استهدفت بشكل كبري قطاع اإلسكان الذي يشغل أكثر 

من 30 % يف مختلف القطاعات“.

الزوراء/مصطفى فليح:
وجَه الخبري يف مجال حقوق االنسان، فاضل الغراوي، نداء 
اغاثة انساني للحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة للحد من 
آثار التغريات املناخية ومعالجة إدارة املياه العابرة للحدود 
الوطنية فيما اكد ان العراق يف املرتبة 39 بني الدول األكثر 
ان  لـ“الزوراء“  حديث  يف  الغراوي  للمياه.وقال  إجهادا 
”العراق يعد من بني الدول الخمس األوىل األكثر ترضراً من 
األكثر إجهادا  الدول  39 بني  املرتبة  املناخية ويف  التغريات 
للمياه“، مضيفا ان ”االنخفاض القيايس يف معدل سقوط 
األمطار يف العام املايض وهو ثاني اكثر املواسم جفافاً منذ 
بسبب  الرتبة  وتأكل  والتصحر  املياه  نقص  إىل  عاًما    40
وانكماش  ترضر  واىل  املستدامة  غري  الزراعية  املمارسات 
الغطاء النباتي وجفاف االهوار والبحريات وارتفاع اللسان 
امللحي والتصحر وارتفاع امللوثات الصناعية مما“، مؤكدا 
ان ذلك“ يشكل خطرا محدقا عىل حياة املواطن والبيئة“.
ومتفاقمة  متعددة  تحديات  يواجه  ”العراق  ان  اىل  واشار 
الحر  موجات  ذلك  يف  بما  املناخية  التغريات  عن  ناجمة 
الطويلة وانخفاض معدل هطول األمطار ونقص وفقدان 
األرايض الخصبة وملوحة الرتبة وعدم كفاية االستثمارات 
وانتشار  للحدود   العابرة  املياه  ونقص  التحتية  البنية  يف 
العواصف الرتابية“.ولفت  إىل ان ”مشاكل التغري املناخي 
الغذائي للمواطن  حيث أن ٪37 من  ادت اىل تهديد االمن 

من  يعانون  الشعري  مزارعي  من   30٪ و  القمح  مزارعي 
فشل املحاصيل وانخفاض اإليرادات“ .واكد ان ”محافظة 
البرصة تمثل أكثر املحافظات تأثرا بندرة املياه وشحتها“، 
الفتا اىل  ان ”أهوار العراق برتاثها الثقايف واإلنساني العميق 
الجفاف  بسبب  بالزوال  باتت مهددة  الطبيعية  ومواردها 
اضافة اىل تسجيل ما يقرب الـ3000 أرسة نازحة بسبب 
الجفاف والتدهور البيئي يف 8 محافظات يف وسط وجنوب 
العراق“.ووجه الخبري“نداء اغاثة انساني للحكومة باتخاذ 
اجراءات عاجلة للحد من آثار التغريات املناخية ومعالجة 
يف  الرتاجع  ومعالجة  الوطنية  للحدود  العابرة  املياه  إدارة 
األهداف البيئية واملناخ واملوارد املائية و استخدام األرايض 
خزانات  وتجديد  للمياه   الفعال  االستخدام  وتشجيع 
املياه“.ودعا اىل ”إعادة تأهيل البنية التحتية ملنظومة الري 
وكذلك  والشجريات  والغابات  األشجار  من  املزيد  وزراعة 
يف  والتحكم  املدن  حول  مستدامة  خرضاء  أحزمة  زراعة 
من  وحمايتها  الرتبة  جودة  وتحسني  التعدين   أنشطة 
استدامة“.واكد  أكثر  زراعية  تقنيات  خالل  من  امللوحة 
ملعالجة  كحل  الصناعي  االستمطار  ”اعتماد  رضورة 
باتجاه  عكيس  ثالث  نهر  وانشاء  االمطار  وقلة  الجفاف 
االرايض  وزراعة  املهدورة  املياه  من  لالستفادة  الصحراء 
وتأمني غطاء اخرض بمواجه التصحر والعواصف الرملية 

لكون حياة املواطنني باتت يف خطر محدق“.
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الزوراء/ليث جواد:

االرهـاب  آفـة  القضـاء عـىل  بعـَد 

رسعـان ما رضبت املجتمع العراقي 

آفـة جديدة بدأت تسـتهدف رشائح 

املجتمع والسـيما الشـباب منه، اال 

وهـي آفة املخـدرات التـي انترشت 

بشـكل مخيف يف اآلونـة االخرية؛ إذ 

ال يمر يـوم اال ويشـهد  اعتقال اما 

متعاطـي او مروج مخـدرات فضال 

عن االحكام التي تصدر من املؤسسة 

القضائية بهذا الصدد.

بعـض  اراء  اسـتطلعت  ”الـزوراء“ 

عـىل  اجمعـوا  والذيـن  املختصـني 

خطورة الوضـع يف البلـد، مطالبني 

بـرضورة التحرك الرسيـع للقضاء 

عىل هذه اآلفة الخطـرية التي التقل 

خطورة عن االرهاب.

وقـال احمـد املالكـي رجـل دين لـ 

”الـزوراء“ : انـه ” يعاني الكثري من 

األشـخاص من الوقـت الزائد لديهم 

لذا وجدوا من املخدرات فرصة لقتل 

هـذا الوقـت والفراغ لديهـم اضافة 

اىل ان السـبب االخر ان الكثري منهم  

يمتلكـون أموال مما يسـهل  عملية 

الحصـول عـىل املخـدرات، مبينا ان 

” آفـة الجهـل  بمخاطـر املخـدرات 

عـىل النفـس وكذلـك عـىل اآلخرين 

هـي السـبب الرئيس النتشـارها يف 

العراق“.

واضاف ان ”هناك سبب اخر النتشار 

املخـدرات بني صفوف الشـباب هو 

التفكك األرسي وغيـاب الرقابة من 

قبـل األرسة عىل ترصفـات أبنائهم 

مما شـجع عىل انتشارها مجتمعنا 

العراقـي الذي كان يعـرف عنه بانه 

محافظ وتحكمه العـادات والتقليد 

االجتماعية“.

االسـالمية   املؤسسـة  ان“  وتابـع، 

اخـذت عـىل عاتقها عمليـة تثقيف 

الشـباب بخطـورة املخـدرات عـرب 

املنابر الحسـينية او  صالة الجمعة 

فضال عن التجمعات التثقيفية التي 

تقيمهـا مكاتـب املراجـع يف عموم 

املحافظات“.  

lbjì€a@“aáËnéa
فيما ذكر الدكتور محمد عبد مطرش 

الالمي  مـن الجامعة املسـتنرصية 

كلية الرتبية قسـم العلـوم الرتبوية 

والنفسـية انـه“ هناك عدة اسـباب 

املخـدرات  انتشـار  عـىل  سـاعدت 

يف املجتمـع العراقـي منها اسـباب 

ونفسـية  واقتصاديـة  اجتماعيـة 

وحتـى السياسـية تدخلـت بشـكل 

رئيـس السـتهداف جيـل كامل من 

الشـباب الذين هم عماد املسـتقبل 

لكل دولة وتطلعاتها بني االمم“.

ن   ،” لـ“الـزوراء  الالمـي  واوضـح 

اليوم اصبح اسـتهدافهم  ”شـبابنا 

االدارة  خـالل  مـن  جـدا  سـهال 

السياسـية السـيئة التي قضت عىل 

احالم الشـباب وامالهم وتطلعاتهم 

للمسـتقبل ممـا دفعهـم لالنجـرار 

السـهل اىل تعاطي املخدرات وغريها 

من االمور السـلبية ”.

ان ”الباحثـني يف املجـال  واوضـح، 

الرتبـوي النفـيس اتفقوا عـىل عدة  

تعاطـي  انتشـار  اىل  ادت  نقـاط  

املخدرات لدى جيل الشباب وخاصًة 

بعـد سـنة (2003)  وهـي ضعـف 

القيادة االرسية لـالب واالم والرتبية 

الصحيحة ومجالسـة رفقاء السوء 

اضافـة اىل البطالـة وعـدم وجـود 

فرص عمل مستقرة للشاب وضعف 

الواعز الديني لديهم“ .

واعترب  ان“ انتشـار املخدرات يف 

املجتمع لـه تداعيـات عديدة 

منهـا انه يؤدي اىل انتشـار 

يف  املنظمـة  الجريمـة 

الشـارع وكذلك يؤدي 

االرسي  التفـكك  اىل 

املجتمـع وزيـادة  يف 

الطـالق فضال  حاالت 

عـن ازديـاد حـاالت زنا 

املحارم والعيـاذ بالله؛ ألن 

املتعاطي او املتعاطية يكونوا 

بحالة الال وعي اضافة اىل تزايد 

حـاالت االنتحـار  بما يشـري لعالقة 

طردية بني انتشار املخدرات وحاالت 

االنتحار“.

ولفـت اىل ”رضورة تكليـف لجـان 

مـن قبـل وزارات الرتبيـة والتعليم 

والصحة واملختصني يف جانب العالج 

الرتبـوي والنفـيس وبالتعـاون مع 

وزارة الداخليـة يف تأهيـل متعاطي 

املخـدرات واعـادة تأهيـل مدمنـي 

املخـدرات مـن اجـل اعادتهـم  مرة 

كمواطنـني  املجتمـع  اىل   اخـرى 

اسـوياء  اضافـة  اىل رضورة فتـح 

مراكز تأهيل وعالج يستقبل جميع 

حـاالت التعاطي وباحـدث االجهزة 

والبنى التحتية اليجاد مناخ مناسب 

للعالج“.
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فيما يرى عميد كلية القانون والعلوم 

السياسـية جامعـة  ديـاىل ابراهيم 

الطويل ان اسـباب انتشار املخدرات 

يف العراق وكيفيـة مواجهتها تكمن 

يف حالة االنفالت االمني الذي شـهده 

العراق عام 2005 والتي كانت نقطة 

لتفاقـم وتنامـي ظاهـرة تعاطـي 

وتجارة املخدرات يف البالد“.

وذكر الطويل يف حديث لـ“الزوراء“، 

ان ”العوامل االقتصادية مثل البطالة 

املنترشة بني الشـباب والضغوطات 

النفسـية واالجتماعية بعـدم قدرة 

الشـباب عىل تأديـة واجباته فضال 

عن سـهولة الحصول عىل املخدرات 

والعائدات املالية الكبرية التي تدرها 

تجارة املخدرات اضافة اىل التجريب 

وحب االستطالع التي تأتي يف مرحلة 

املراهقة“.

واشار  اىل ” هناك سبب اخر لالنتشار 

املخدرات يف العراق هو حالة االغرتاب 

عـن املجتمع والشـعور بعدم توفري 

بلـده الختصاصـه وتوفـري فـرص 

العمل له فيشعر بالنبذ واملقارنة مع 

اقرانـه ممن لديهم فـرص للعمل“، 

منوهـا بانـه“ بحسـب الدراسـات 

عوامـل  هنـاك  فانـه  االجتماعيـة 

اجتماعية لهذه املشكلة وهي رفقاء 

السـوء واختـالف اسـاليب الرتبيـة 

يف املجتمـع، والخالفـات االرسيـة، 

والتفرقـة بني األبنـاء، وتأثري الحي 

السـكني والتقليد واملحاكاة وسائل 

االعالم وسوء استخدام اوقات الفراغ 

خاصة يف العطـل الصيفية الطويلة 

لذا عىل كل املؤسسات وضع مناهج 

الستغالل طاقات الشباب“.

واكـد  الطويـل انه ”للحـد من هذه 

املشكلة فاننا بحاجة اىل تظافر عدة 

جهات ابتداء من  األرسة  التي ينبغي 

ان تلعـب الدور األهـم يف الحفاظ 

عىل أبنائها من السلوك املنحرف 

املخـدرات  تعاطـي  ومـن 

فعليهـا تقـع املسـؤولية 

بالدرجـة األوىل مـن توعيـة األبنـاء 

وتوجههم وإرشادهم من خالل زرع 

بذور الثقة بالنفس واتخاذ القرارات 

املبنية إىل حسن التقدير وعدم التأثر 

واالنصياع للضغوط التي يمارسـها 

أصدقاء السوء لغرض إخضاعهم إىل 

تعاطـي املخدرات وكلمـا كان تأثري 

األرسة قويـا عـىل الفـرد قـل تأثري 

أصدقاء السوء عليه“.

وبـني انه“ كمـا انه ال يخفـى علينا 

ايضا دور املدرسة يف توعية وتوجيه 

الناشـئني من اجـل خلق جيـل واع 

ملخاطـر االنحـراف والتسـيب حيث 

يأتي املعلم كمرب ثان بعد األب وأالم 

وربما يفوق تأثري املدرسة عىل تأثري 

األرسة بما يسـتحوذ املعلم من تأثري 

عىل طلبته“، مؤكدا ان“ اإلعالم دور 

مهـم يف توعيـة الشـباب بخطـورة 

تعاطـي املخدرات ورضرهـا الهائل 

عىل املجتمـع واألرسة والفـرد، كما 

يربز دور األعالم يف الحد من النماذج 

السلبية التي تقوم بها الدراما والتي 

تسبب يف انتشار هذه الظاهرة“.

وشدد عىل ان“ املؤسسة الدينية هي 

االخرى يجـب ان تلعـب  دورا كبريا 

يف تحريم كل رضر يصيب اإلنسـان 

يف عقله أو نفسـه أو دينـه أو ماله، 

املخـدرات  تعاطـي  يكـون  ولذلـك 

محرماً للرضر الناشئ عن تعاطيها 

فاملقاصد التـي تؤكد عليها الرشائع 

السماوية هي: حفظ الدين والنفس 

والعـرض والعقـل واملـال، وبما أن 

تنـاول املخـدرات فيـه رضر مبـني 

واملقاصد،  الرضوريات  بهذه 

املخـدرات  تعاطـي  فيكـون 

وإدمانها حرام بال جدال“.

ونوه بـان ”منظمات املجتمع املدني 

املهتمـة بالشـباب يجـب أن تبـذل 

الجهود الحثيثة يف إعداد الربامج التي 

تنطوي عـىل معالجات غري مبارشة 

لظاهرة تعاطي الشـباب للمخدرات 

والعمل عـىل توعيتهم بمخاطر هذه 

الظاهـرة الوافدة، فضـًال عن تعزيز 

القيـم االجتماعيـة الرافضـة لهـذا 

السـلوك املنحرف“، داعيـا الجهات 

املعنية اىل ”سن قوانني صارمة بحق 

مـن يتاجـر او يتعاطـى املخـدرات 

ومحاسبتهم وفقا للقوانني وتفعيل 

األمنيـة، والسـيما  جهـد االجهـزة 

رشطة مكافحة املخـدرات. وتقديم 

كافـة املسـتلزمات لهـم اضافة اىل 

تفعيـل عمل االجهزة االسـتخبارية 

واالهتمام بملف املخدرات، ألنه يهدد 

االمن املجتمعي وكذلك ضبط املنافذ 

الحدودية ومراقبة الوافدين للبالد“.

وشدد عىل ” رضورة استحداث جهاز 

امنـي مجهـز بوسـائل معلوماتية 

قويـة مـع ارشاك املجتمع وكسـب 

تعاونـه وتعـاون املجتمـع  الـدويل 

واالقليمي وتوقيـع اتفاقيات دولية 

لكسب الدعم الدويل يف مكافحة هذه 

الظاهرة بشكل جماعي“.
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مـن جانبه، انتقـد املحامي الدكتور 

محمد الجبوري عدم امتالك البالد اىل 

مصحات ملعالجـة مدمني املخدرات 

بالرغـم من كـون القانون نص عىل 

رضورة انشـاء مصحـات ملعالجـة 

املدمنني“.

وذكر  الجبوري ان ”ما يحدث حاليا 

هو ان بعد االمسـاك باملدمن  يجري 

التحقيق معـه يعرتف امام الضابط 

و القايض ومن ثم  يودع بالتوقيف 

لحني موعـد محاكمته  وبعد 

اصدار الحكم يرسل اىل السجن يكمل 

املجتمـع  اىل  ويخـرج  محكوميتـه 

من جديـد دون ان تتـم معالجته او 

توعيته بخطورة هذا املوضوع، الفتا 

اىل ان ”التعاطـي وصـل  اىل نحو 60 

%   من الشباب وبزياده مخيفه جدا 

ممـا يتطلب جهود حثيثـة ملجابهة 

هذه الجريمة اسوة باالرهاب النهما 

وجهان لعملة واحدة ”. 

ويرى الجبوري اىل ان“ سبب انتشار 

املخدرات يف العراق هو بسبب الحالة 

االجتماعيـة للمتعاطي مثل  الفراق 

او طـالق االم وسـفر االب وتركه  يف 

املنـزل او  حـب الشـباب اىل اللهـو 

والبحـث عـن  الجنـس  وممارسـة 

املـال الرسيـع وعـدم رغبة الشـاب 

بالعمل الرشيف او النت والسـهر اىل 

الفجر“.

املخـدرات  ”قانـون  ان  اىل  واشـار 

واملؤثـرات العقليـة رقـم 50 لسـنة 

2017 حـدد عقوبـة  التعاطـي هي 

سـنة واحـد او غرامـة او سـنة و6 

شـهور او غرامة هنا الشاب يشوف 

سنة ويطلع ال يهتم ال يكرتث لنسبة 

العقوبة وهي قليلة جدا ”.

العـراق  يف  ”اليـوم  ان  واوضـح، 

اصبحت لدينا مافيات لكل قضاء او 

محافظة وعصابات منظمة لتجارة 

املخدرات ”.

قانونـي  مستشـار  قـال  بـدوره، 

وخبري قضائـي الدكتور محمد جرب 

السـعيدي لـ“الـزوراء“، ان ”اقدام 

الشـباب عـىل املخـدرات هـو لعدة 

عوامـل منها  وجـود البطالة 

الحصول عليها  اوال ولسـهولة 

من املنافذ املتعددة ثانيا وسـهولة 

نقلهـا وحملهـا واخفائها عن اعني 

املسـؤولني االمنيـني ثالثـا  ولكثرة 

انتشارها رابعا“. 
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واضـاف ان ” لهـذه املـواد خطورة 

كبـرية عـىل الفـرد  واملجتمـع الن 

متعاطيها يفقـد االدراك والترصف 

وبالتـايل تكثـر الجرائم التـي منها 

االعتـداء والتسـليب واالعتـداء عىل 

متعاطيهـا  ألن  والـرشف  العـرض 

يكون فاقدا للوعي ”.

ودعـا السـعيدي اىل ”معالجـة هذه 

املشـكلة والحـد مـن تفشـيها من 

خالل  متابعة العصابات التي تتاجر 

يف هذه املواد  وإصدار عقوبة االعدام 

وليس السـجن عىل من يتاجر فيها 

اضافـة اىل  ان  تشـديد الرقابة عىل 

املنافـذ الحدوديـة ومتابعـة التجار 

واملروجـني لهـا من خـالل االجهزة 

والعسـكرية  واالمنيـة  الحكوميـة 

لضبـط الحدود وعدم التسـاهل مع 

العصابـات االجراميـة التـي همها 

تدمري البلد وشبابه“.

وقال مديـر إعالم املديريـة، العقيد 

بالل صبحي، يف حديث إن ”املديرية 

تمتلك قاعدة بيانات كاملة عن املواد 

املخدرة وكيفية دخولها وأسـعارها 

ومـا هـي أكثـر املـواد انتشـاراً يف 

العراق“، مشـرياً إىل أن ”الكرستال“ 

هي املـادة األكثـر انتشـاراً وتداوالً 

ورغبة لدى الشـباب العربي ومنهم 

العراقيون.

وعـزا أسـباب إقبـال الشـباب عىل 

هذه املادة ”كونها منشطة وشديدة 

التأثـري يف جميـع أجهـزة الجسـم، 

فضالً عـن وصول الشـاب إىل حالة 

مـن الهلوسـة ممزوجة بالنشـوة، 

كمـا أن اإلدمـان عليها يكـون ملرة 

واحدة أو مرتني من التعاطي“.

وأضـاف، ان ”العـراق يعد األرخص 

من بني دول الجوار بأسعار بيع هذه 

املواد؛ إذ يبلغ سـعر الغرام الواحد 5 

آالف دينار لتأمني بيعه بأرسع وقت 

وضمان انتشاره بني الشباب بعد أن 

كان يبلغ سعره 100 دوالر“، منوهاً 

بـأن ”السـعر ارتفـع مؤخـراً بعـد 

القيام بحمـالت ضد تجار املخدرات 

ليصل سـعر الكيلو غرام الواحد بني 

1000 إىل 5000 دوالر“.

وأوضـح أن ”املـواد التـي تنترش يف 

العراق هي (الكرسـتال والحشيشة 

والكبتاجـون)“، مبينـاً أن ”العراق 

قبـل 2003 ومـا بعـده كان معـرباً 

أن  إال  املخـدرات،  لتجـارة  وممـراً 

اسـتهالك تلك املواد بـدأ يتزايد يوماً 

بعد يوم بني الشباب“.

املديريـة،  إعـالم  مديـر  وتابـع 

يشـنها  التـي  ”العمليـات  أن 

مسـتمرة  املديريـة  أبطـال 

واستهدفت تجارا كبارا يف 

موضـوع املخـدرات، فضـًال عن أن 

العام املايض شهد إلقاء القبض عىل 

13 ألف متهـم بالتجـارة والرتويج 

والتعاطـي وضبط نصـف طن من 

املـواد املخدرة، التي تعـد األعىل منذ 

سـنة 2004 ولغايـة اآلن“، مؤكـداً 

أن ”األربعـة أشـهر األوىل مـن هـذا 

العام؛ شـهدت إلقـاء القبض عىل 5 

آالف و300 متهـم وضبط 4 ماليني 

حبـة كبتاجـون و110 كغـم مـن 

املواد املخـدرة، ناهيك عن العمليات 

التي يقوم بهـا جهاز األمن الوطني 

ومديرية االستخبارات“.

وأشـار صبحي إىل أن ”املادة 27 من 

قانون املخدرات رقم 50 لسنة 2017 

تنص عىل إيقاع عقوبة اإلعدام عىل 

كل من يسـتورد أو يصـدر أو يزرع 

أو يصنـع املواد املخـدرة أو املؤثرات 

العقلية“، منوهاً بأن ”العام املايض 

 10 باإلعـدام عـىل  أحكامـاً  شـهد 

أشـخاص بتهمة اسـترياد وتصدير 

املواد املخدرة“.

يذكـر ان القـايض األول للمحكمـة 

القـايض جبـار عبـد ديل قد كشـف 

يف وقت  سـابق عـن  ”حملة نوعية 

رئيـس  توجيهـات  بنـاء  انطلقـت 

القـايض  مجلـس القضـاء األعـىل 

ملالحقـة  زيـدان  فائـق  الدكتـور 

باملخـدرات  االتجـار  عصابـات 

واملؤثرات العقلية يف جانب الرصافة 

وبمتابعة رئيس االستئناف القايض 

عماد خضري الجابري“.

وأضـاف إن ”الحملـة التي انطلقت 

بداية نيسـان أسـفرت عن اعتقال 

(117) شـخصا من تجار املخدرات 

مـن  شـخصا    (160) إىل  إضافـة 

متعاطـي املـواد املخـدرة يف جانـب 

الرصافـة“، الفتـا إىل إن ”الحملـة 

 (20) أيضـا عـن ضبـط  أسـفرت 

كيلوغراما من املواد املخدرة مختلفة 

األنواع واألصناف“.

وأشـار القايض إىل أنه ”تم التنسيق 

مع قيادة عمليات بغداد لتخصيص 

أفـواج مـن فرقـة املشـاة الحادية 

العراقـي والفرقة  الجيـش  عـرشة 

لتنفيـذ  اتحاديـة  رشطـة  األوىل 

الواجبات واملهمات الخاصة بقسـم 

شـؤون املخدرات واملؤثرات العقلية 

يف الرصافـة وخاصة واجبات تنفيذ 

مذكـرات القبـض الصـادرة بحـق 

تجـار املخـدرات وذلـك لعـدم توفر 

اإلمكانيات الالزمة للقسـم املذكور 

إضافـة إىل رضورة تجـاوز الروتني 

املتبع عند واجبـات القبض ونصب 

الكمائن“.

وأضاف قايض أول محكمة التحقيق 

املركزيـة يف الرصافـة أن ”املحكمة 

عملـت خـالل املرحلـة املاضية عىل 

تذلیل كافـة الصعوبات التي تواجه 

عمل هذا القسـم وسعت جاهدة إىل 

توفري سـبل نجـاح العمل املشـرتك 

مع القسم من خالل توفري قاضيني 

قضايـا  مجـال  يف  متخصصـني 

املخـدرات واملؤثـرات العقلية فضال 

عن سـعيها إىل التقليـل من الروتني 

اإلداري يف هذا املجال“.

ودعـا القـايض ”املعنيـني يف وزارة 

الداخلية إىل توفري اإلمكانيات الالزمة 

لقسـم شـؤون املخدرات واملؤثرات 

العقلية يف الرصافة للقيام بواجباته 

عىل أتم وجه من خالل توفري ضباط 

تحقيق وكذلك تعزيز البنی التحتية 

مناسـبة وكذلـك مـكان االحتجـاز 

الالزمـة لكـون مـا متوفر للقسـم 

املذكـور ال يتناسـب مـع حجـم 

املوقوفـني  وأعـداد  القضايـا 

السـكانية  الكثافة  بسـبب 

الكبرية يف جانب الرصافة 

مع وجود تفيش خطري 

الظاهـرة املخـدرات 

يسـتدعي  فيمـا 

التفاتـة  إىل  األمـر 

وتقديم  األمـر  لهذا 

الالزمـة  اإلمكانيـات 

يتناسب مع  للقسم بما 

حجم وخطـورة الوضع يف 

الرصافة.
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لعدد: ٢٦٤٧/ب/٢٠٢١ جمهورية العراق   
التأريخ: ٢٠٢٢/١٠/٥ مجلس القضاء االعىل                     

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعالن
اىل املدعى عليه (حسن جاسم عليوي)

اصـدرت محكمة بـداءة النارصية بتأريـخ ٢٠٢٢/٨/١ قرارهـا الغيابي 
بحقك والقايض بازالة شـيوع العقار تسلسـل ٤٧/٥٦ صابئة وذلك بيعا 

باملزايدة العلنية. 
وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني ولك حق 

االعرتاض و االستئناف والتمييز خالل املدة القانونية ووفق االصول .

القايض 
عزيز شنته الجابري

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل                                           العدد:٢٤٠٨

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف ناحية القادسية     التاريخ:٢٠٢٢/١٠/٥

م/اعالن
قـدم طالـب حجة الوفـاة (زينب منهـل عبد نور) طلبـا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو (رسول عماد 
طراد) قررت املحكمة تبليغـك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامهـا خالل عـرشة ايام من تاريـخ نرش االعـالن وبخالفه يتم 

النظر بالطلب وفق القانون... مع فائق التقدير
القايض 
حسن جواد الحبيب
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صالح الدين/الزوراء:
أفـاد مصـدر أمني يف صـالح الديـن، بإصابة أربعة مدنيني إثر شـجار بـني عائلتني 
يف طوزخرماتـو، فيمـا قتل شـخص وأصيب اثنان آخـران، جراء دكة عشـائرية يف 

محافظة ميسان.
وأخرب املصدر، ، أن «٤ مدنيني أصيبوا بجروح متفاوتة جراء مشاجرة بني عائلتني يف 

منطقة حي الطني قرب كراج البلدية»، مبينا أن «الشجار تطور إىل اطالق نار».
وأضـاف أن «قـوة من الرشطة حـرضت إىل مكان الحـادث وفضت النـزاع وفتحت 

تحقيقا بالحادث لكشف مالبساته».
إىل ذلك، نوه مصدر آخر يف ميسان، إىل أن «دگة عشائرية حصلت يف منطقة املاجدية 
وسط مدينة العمارة مركز املحافظة، وانتهت بمقتل شخص (سائق تكتك)، وإصابة 

شخصني اثنني آخرين ال عالقة لهما بالحادث».
وأشـار املصـدر، إىل أن «الجنـاة الذو بالفرار إىل جهـة مجهولة الهويـة، فيما نقلت 

األجهزة األمنية الجثة للطب العديل، واملصابني للمستشفى لغرض تلفي العالج».
وتشـهد محافظات عراقية عدة، نزاعات شـخصية واجتماعية قادت إىل اسـتخدام 

أسلحة نارية ما يتسبب بسقوط عرشات الضحايا واملصابني.

بغداد/الزوراء:

كشـف تجمـع الفاو، عـن هدر 

مايل يقدر بأكثر من مليار دوالر 

سنويا عرب قطاع الطريان املدني 

يف العراق بسبب سوء اإلدارة.

وقال األمني العام للتجمع عامر 

عبد الجبار يف تغريدة عىل تويرت 

، إن «قطـاع الطـريان املدني يف 

العراق يهدر أكثر من مليار دوالر 

سنوياً بسبب سوء اإلدارة».

وطالـب عبـد الجبـار، «بفتـح 

تحقيـق وتفعيل اإليـرادات غري 

النفطية وذلك باعتماد منهجية 

القطـاع  هـذا  إلصـالح  عمـل 

الحيوي ورفـع إيراداته إىل أكثر 

من ملياري دوالر سـنويا خالل 

أربع سـنوات، واالرتقاء بكفاءة 

اداءه بما يضاهي دول املنطقة 

املتقدمة يف عالم الطريان املدني، 

مـع رفـع الحظـر عـىل رشكة 

الخطـوط الجويـة العراقيـة يف 

األجواء األوروبية».

البرصة/الزوراء:

امـس  البيئـة،  وزارة  قـررت 

األربعـاء، غلق عدد مـن املراكز 

للضوابـط  املخالفـة  الصحيـة 

البيئية يف محافظة البرصة.

وقال مديـر عام دائـرة حماية 

املنطقـة  يف  البيئـة  وتحسـني 

الجنوبية وليد املوسوي يف بيان 

«الرقابـة  ان  «الـزوراء»،  ورد 

املتواصلـة للفـرق التفتيشـية 

التابعة لـوزارة البيئة يف جميع 

املحافظـات لها تأثـري ايجابي 

كبري يف التعامـل مع الضوابط 

البيئية».

وأضاف، ان «الفـرق الفنية يف 

دائرته رصدت مخالفات بيئية 

يف عدد من املؤسسات الصحية 

وشملت مركز الشعلة للرعاية 

الصحيـة االولية ومركز محمد 

الدرة للرعايـة الصحية االولية 

والتـي توثر سـلبا عـىل صحة 

االنسان»، مؤكدا «عدم التزامهم 

السـابقة بعد  بإزالة املخالفات 

انتهـاء املـدة املحـددة لإلنـذار 

ومراجعة دائرة حماية وتحسني 

البيئة يف املنطقة الجنوبية التي 

النشـاطات  الجهات ذات  تمنع 

املؤثرة عىل البيئة من ممارسـة 

عملها دون استحصال موافقة 

الوزارة».وأشـار مدير عام بيئة 

الجنوب اىل انه «تم غلق األنشطة 

املخالفـة ٣٠ يومـا لحـني ازالة 

املخالفـة»، مضيفا أن «اإلجراء 

اتخذ بحق املراكز املخالفة وفق 

إحكام املادة ٣٣ أوال من قانون 

حماية وتحسني البيئة رقم ٢٧ 

لسنة ٢٠٠٩ يف توجيه اإلنذارات 

والغرامات للمؤسسات الصحية 

البيئيـة  للتعليمـات  املخالفـة 

املعمول بها».

االنبار/الزوراء:
افـاد مدير موارد قضـاء الفلوجـة بمحافظة االنبار 
رائد مظهـر املحمدي ، امـس االربعاء، بـان القضاء 
وجه باإلرساع بحسم قضايا التجاوز عىل نهر الفرات 

يف عموم مدن االنبار .
وقال املحمدي يف ترصيـح صحفي إن «اوامر صدرت 
من الدوائر القضائية بحسـم كافـة ملفات التجاوز 
عـىل حرمة نهر الفرات يف عموم مـدن االنبار، وتأتي 
هـذه الخطوة عىل خلفية وجـود عرشات التجاوزات 
عىل حرمة نهر الفـرات منها حكومية واخرى مدنية 
يف خطـوة من شـأنها التقنـني يف هدر امليـاه نتيجة 
االسـتخدام الغـري صحيـح والتجاوز عـىل الحصص 
املائية بالتزامن مع قلة االطالقات املائية القادمة من 

تركيا وسوريا والتي ال تلبي مستوى الطموح».
واضاف ان «اللجوء اىل حسـم قضايا التجاوزات عىل 
نهـر الفـرات يأتي ضمن خطـة وزارة املـوارد املائية 
الرتشـيد باسـتهالك املياه كـون ان الـوزارة املعنية 
تستخدم الخزين املائي من بحرية الثرثار لتوفري مياه 

الـرشب والسـقي ناهيك من ان شـحة املياه ارغمت 
وزارتـي الزراعة واملوارد املائية اىل اتخاذ خطوات غري 
مسـبوقة الزمـت بموجبها جدولة الحصـص املائية 
للمزارعني وازالة عرشات املشاريع املتجاوزة عىل نهر 

الفـرات ملجابهة ازمة املياه التي تشـهدها املحافظة 
والبلد».وأشـار املحمدي اىل أن «دوائر املوارد املائية يف 
االنبار وبالتنسـيق مع القوات االمنيـة رفعت العديد 

من التجاوزات عىل نهر الفرات». 

النجف/الزوراء:

كشـفت وزارة اإلعمار واإلسكان 

والبلديـات العامة، امس األربعاء، 

تصاميـم  إلعـداِد  ـٍه  توجُّ عـن 

ملركـز  وحرضيـة  تخطيطيـة 

محافظة النجف األرشف.

الوطنـي  املركـز  مديـر  وقـال 

لالستشارات الهندسية يف الوزارة، 

حسـن ِمدب، يف ترصيح صحفي، 

إن «املركز بارش بإنشاء ٣ مداخل 

يف مدينة النجف األرشف بتصاميم 

ورؤيـة حديثـة ومتطـورة، آخذاً 

بنظـر االعتبار العمـق الحضاري 

والديني لهـا، باإلضافة إىل تطوير 

الشوارع التي تصل املدينة».

وأضـاف ِمـدب، أنـه «تـم إعـداد 

وتـم  باملركـز  العمـل  تصاميـم 

تأثيث املداخـل بأرقى املواصفات 

العامليـة»، مشـرياً إىل أن «ديـوان 

أحال  النجـف األرشف  محافظـة 

رشكات  إىل  املشـاريع  هـذه 

عراقية رصينـة وبارشت بأعمال 

التنفيذ».

ولفـت إىل أن «املركـز هو املرشف 

عىل تنفيذ هذه املشاريع»، مبيناً، 

أن «املركـز يعمـل عـىل تطويـر 

داخل املدينة، إذ رأى أن تقاطعات 

أن  ملزمـة  أصبحـت  الجسـور 

يتـم تصميمها بجسـور متعددة 

الطوابق».

طالـب  «املركـز  أن  إىل  وأشـار 

محافظة النجف األرشف تزويده 

لهـذه  املختربيـة  بالفحوصـات 

التقاطعـات باإلضافة إىل مسـح 

دقيق ملوقع الجسور».

وتابـع، أن «املركـز طالـب أيضاً 

تزويـده بعـدد الشـوارع إلعـداد 

الجسـور  تقاطعـات  تصاميـم 

ملركز املدينة بالكامل ومن ثم يتم 

إدراجها وإحالتها».

إلعـداد  نّيـة  «وجـود  إىل  ولفـت 

تصاميـم تخطيطيـة وحرضيـة 

ملركز املدينة بعد أن توسعت كثرياً 

القريبـة»،  املحافظـات  باتجـاه 

موضحاً أن «هناك رضورة لوجود 

تصميـم حـرضي ملدينـة النجف 

األرشف كونهـا محافظة يرتادها 

املاليني من الزوار».

بغداد/الزوراء:

أصـدرت الهيئـة العامـة لألنـواء الجوية 

والرصـد الزلزايل / قسـم الرصـد الزلزايل، 

امـس األربعاء، التقرير الشـهري الخاص 

العـراق  الشـهرية يف  الزلزاليـة  بالنـرشة 

واملناطق املجاورة لشهر أيلول ٢٠٢٢.

وقالت مديرة قسـم الرصد الزلزايل سمرية 

رضـا خلـف يف بيـان ورد «الـزوراء»، ان 

«العـدد الكيل للهزات األرضية املسـجلة يف 

شبكة الرصد الزلزايل العراقية لهذا الشهر 

هـو (٢٨) هـزة ارضيـة منهـا (٩) هـزة 

أرضية داخـل العـراق و(١٥) هزة أرضية 

داخـل إيـران و(٢) هـزة أرضيـة يف تركيا 

و(١) هزة ارضية يف سـوريا و(١) هزة يف 

الكويت».

وتراوحـت قـوى األحـداث الزلزاليـة بني 

تراوحـت  حـني  يف  درجـة،   (٣،٩  -٢،٥)

أعماقها البؤرية بني (٥-٢١) كم، بحسب 

التقرير.

وأضاف، ان «النشاط يف هذا الشهر وتركز 

بشـكل واضـح داخـل إيـران تحديـدا يف 

محافظات كرمنشاه وايالم وخوسيستان 

وغريهـا حيث بلـغ عددها خمسـة عرش 

هزة».

وتابـع التقريـر، «اما بقية النشـاط الذي 

حدث داخل العراق تركز يف محافظة دياىل، 

قضـاء خانقني ومحافظة السـليمانية يف 

قضائي بنجوين وكالر وبحرية دربندخان 

وسـوران ومحافظـة ذي قـار يف قضـاء 

نينـوى يف قضـاء  الجبايـش ومحافظـة 

سنجار.

وذكـر ان «تـم تسـجيل هزتـان يف تركيـا 

بالقـرب مـن الحدود مـع العـراق، وهزة 

واحدة يف سوريا، وواحدة يف الكويت».

التقاريـر الصـادرة  ويذكـر ان مجمـوع 

بالهـزات اآلنيـة بلغـت (٣) تقارير يف هذا 

الشهر ولم يتم تسجيل أية خسائر برشية 

او مادية يف املنطقة جراء حدوث النشـاط 

الزلزايل لهذا الشهر.

بغداد/ الزوراء:

الصـدري  التيـار  زعيـم  وافـق 

السـيد مقتدى الصدر، عىل حوار 

مرشوط مـع القوى السياسـية، 

التنسـيقي  االطـار  اعلـن  فيمـا 

تظاهـرة  لتنظيـم  اسـتعداده 

للضغط عىل األطراف السياسـية 

لإلرساع بتشكيل الحكومة.

وقـال السـيد الصـدر يف تغريـدة 

تابعتهـا  بتويـرت  حسـابه  عـىل 

«الـزوراء»: «اسـتمعت بإمعـان 

اىل جلسـة مجلـس األمـن الدويل 

بشأن العراق.. ويل عىل ذلك بعض 

التعليقات:

أوال: بمـا يخـص إحاطـة ممثلة 

األمـم املتحدة، وقد أثـار انتباهي 

فيما قالت: هو أن السبب الرئييس 

بمـا يحدث يف العراق هو الفسـاد 

الذي أجمع عىل وجوده الجميع»، 

مبينا أن «ذلك صحيح ودقيق جداً، 

وأول خطـوة لإلصـالح التدريجي 

هو عدم مشاركة الوجوه القديمة 

وأحزابها وأشخاصها يف الحكومة 

املقبلـة وفقاً لتطلعـات املرجعية 

وتطلعات الشعب الثائر».

وأضاف، «إننـا نوافق عىل الحوار 

إذا كان علنيـاً ومن أجل إبعاد كل 

املشاركني يف العمليات السياسية 

ومحاسبة  السـابقة  واالنتخابية 

الفاسـدين تحـت غطـاء قضـاء 

نتطلـع  «اننـا  اىل  الفتـا  نزيـه»، 

ملساعدة األمم املتحدة بهذا الشأن: 

أعني اإلصالح ولو تدريجياً».

وأعرب السـيد الصدر عن تأييده 

لـ «ما جاء يف كلمات املشـاركني 

يف جلسة مجلس األمن الدويل من 

ضبط النفـس»، داعيا اىل «ضبط 

النفـس وعـدم اللجـوء اىل العنف 

والسالح من كل األطراف واإلرساع 

بمعاقبة الفاعلني من دون النظر 

اىل انتماءاتهـم.. مضافـاً إىل مـا 

طرح من مشكلة السالح املنفلت 

خارج إطار الدولة».

وأكد أن «األهـم من ذلك هو أن ال 

يكون السالح املنفلت ضمن إطار 

الدولة واستعماله ضد املعارضني 

النفـوذ  تثبيـت  ويف  والثائريـن 

وتجذر الدولة العميقة، خصوصاً 

وأن رئيس الوزراء الحايل يتعرض 

اىل ضغوط هائلة بهذا الخصوص 

مع أنه قائد القوات املسلحة وعدم 

تجاوب بعض املسلحني معه وإن 

كانوا ضمن نطاق الدولة».

وأشـاد السـيد الصـدر «بوقـوف 

العـراق  مـع  األمـن  مجلـس 

بخصـوص مـا يتعـرض لـه من 

قصـف من هنـا وهنـاك»، داعيا 

«دول الجـوار العزيـزة اىل احرتام 

سيادة العراق والحفاظ عىل أمنه 

واستقراره بالطرق الدبلوماسية 

أو عرب الحوار».

وتابـع، «أقف بالضـد مع إرصار 

بعض أعضاء مجلـس األمن عىل 

تشكيل الحكومة يف العراق.. فإن 

الكثري من الحكومات قد تشكلت 

ولكنها أرضت بالوطن والشعب»، 

موضحا أن «تطلعات الشعب هي 

تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد 

والتدخالت  واملليشـيات  والتبعية 

الخارجيـة لكـي تكـون حكومة 

مستقلة ومستقرة تخدم شعبها 

ال مصالح أحزابها وطوائفها فكل 

يجر النـار اىل حزبه أو طائفته أو 

عرقه».

وخاطـب السـيد الصـدر اعضاء 

مجلس االمن بالقول: «إن العراق 

يمر بأسـوأ فرتاته بسبب الفساد 

وهيمنـة أحزابـه عـىل السـلطة 

وال اسـتثني أحداً حتى لـو كانوا 

ممـن ينتمون لنا والذيـن حاولنا 

إنهـم  إال  ومعاقبتهـم  كشـفهم 

يسـارعون باملثـول بـني أحضان 

الفاسـدين املناوئـني لنـا»، الفتا 

اىل أن «األطـراف األخـرى لم تقم 

الذيـن  الفاسـدين  بمحاسـبة 

ينتمون لهم بل لعلهم يساندونهم 

بذلك».

وتابع «ثانياً: أنصح مجلس األمن 

بعدم االستماع اىل ما أدىل به ممثل 

العـراق الدائـم يف هذه الجلسـة 

تجانـب  كلمتـه  كانـت  والـذي 

الصواب يف أغلـب ما تضمنته مع 

شديد األسـف»، مقدما الشكر لـ 

«ممثلة األمم املتحدة عىل ما أدلت 

بـه وأنصحهـا باالسـتمرار عـىل 

مواقفها املحايدة وعدم انحيازها 

اىل طرف دون آخر».

يف غضـون ذلـك، أعلنـت اللجنـة 

التحضريية للحـراك الجماهريي، 

التابعة لقوى يف االطار التنسيقي، 

لتنظيـم  باالسـتعدادات  البـدء 

تظاهـرة للضغـط عـىل األطراف 

بتشـكيل  لـإلرساع  السياسـية 

الحكومة .

وذكر بيـان للجنة، إن «التظاهرة 

الفـوىض  إنهـاء  إىل  تهـدف 

ومحاسـبة  األمنـي  واالنفـالت 

املفسـدين وانجاز موازنـة العام 

املقبـل والحد من الغـالء املعييش 

االقتصاديـة  االزمـة  ومخاطـر 

املقبلـة واالرساع بانتخاب رئيس 

املرشـح  وتكليـف  الجمهوريـة 

إن  الحكومـة»، مؤكـدا  لرئاسـة 

زمان ومكان التظاهرات سـيعلن 

الحقاً.

ÚflÏÿ®a@›Óÿìn€@paãÁbƒm@·Óƒ‰n€@⁄ãznÌ@äb†¸aÎ@¬Îãìfl@äaÏy@Û‹«@’œaÏÌ@äáó€a@áÓè€a

بغداد/الزوراء:
أوضحت وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديات العامة، امس 
األربعاء، تفاصيل مرشوع ماء جديدة الشـط يف محافظة 

دياىل.
وذكر بيان للوزارة، تلقته «الزوراء:، أنها «مستمرة يف تنفيذ 
أعمال مـرشوع ماء جديدة الشـط يف محافظة دياىل، أحد 
مشـاريع الخطة االستثمارية للوزارة»، مبيناً، أن «الطاقة 
االنتاجية للمرشوع تبلغ ٢٠٠٠ م٣/الساعة، ويخدم نحو 

٨٧ الف نسمة».
وأضـاف أنه «تم إكمـال حفر أحواض الرتسـيب والخزان 
األريض والفالتـر واملبـارشة بعمليـة دقِّ الركائـز وتحديد 
(٣٣)كـم»،  بطـول  للمـاء  الناقلـة  الخطـوط  مسـارات 
موضحـاً، أن «املـرشوع يحتـوي عىل ٣ أحواض ترسـيب 
وأبنية مضخات السحب والدفع والفالتر، مع خزان أريض 
وخزانني عاليني، فضالً عن خطوط ناقلة مختلفة األقطار 

بطول يبلغ نحو ٣٥ كم».
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بغداد/الزوراء:
كشـف املديـر العـام لدائرة 
يف  والتنقيبـات  التحريـات 
الهيئة العامة لآلثار والرتاث 
عيل شـلغم، امس األربعاء، 
املسـح  أعمال  انطـالق  عن 
اآلثـاري امليدانـي ملحطـات 
درب زبيـدة «طريـق الحج 
املمتد من  القديـم»  الكـويف 
النجـف  مدينـة  ضواحـي 
الحدود  إىل  األرشف وصـوالً 
الدولية مـع اململكة العربية 
السـعودية ويستمر ملدة ٥٢ 

يوماً.
وقـال شـلغم يف بيـان ورد 
«عمليـات  أن  «الـزوراء»، 
تهيئـة  إىل  تهـدف  املسـح 

متطلبـات إدراج ملف درب 
زبيـدة عـىل الئحـة الـرتاث 
العاملي كموقع ثقايف مشرتك 
متسلسـل عابر للحدود بني 
جمهورية العـراق واململكة 
والذي  السـعودية  العربيـة 
تم اعتمـاده ضمن الالئحة 
التمهيديـة مـن قبـل لجنة 
شـهر  يف  العاملـي  الـرتاث 

شباط ٢٠٢٢».
يذكـر ان درب زبيـدة مـن 
الكربى  االثاريـة  املشـاريع 
التي تطلع بها الهيئة العامة 
العـراق  يف  والـرتاث  لآلثـار 

وهيئة الرتاث السعودية.
ويبلغ طـول الطريـق أكثر 
مـن ١٥٠٠ كـم حيـث تقع 

معظم هذه املسـافة داخل 
السـعودية، وهـو مـن أهم 
طرق الحـج والتجارة خالل 

العرص اإلسالمي.
وبالتزامـن مع هـذا الحدث 

فقد انطلقت أعمال املسـح 
األثريـة  للمواقـع  اآلثـاري 
ملدينة املناذرة األثرية ضمن 
النجـف  محافظـة  حـدود 

األرشف.



بغداد/الزوراء:
احتـَل العراق املرتبة من بني الدول املسـتوردة للمنتجات الزراعية الرتكية 
خالل األشـهر التسعة األوىل من العام الحايل. وبحسـب البيانات الصادرة 
من جمعيـة املصدرين األتـراك ”TİM“، زادت صـادرات القطاع الزراعي 
17 باملئـة بني يناير/ كانون الثاني وسـبتمرب/ أيلول 2022. وبلغت قيمة 
الصـادرات الزراعية خالل الفرتة املذكورة 24.5 مليار دوالر، وبذلك يحقق 
القطـاع أعـىل قيمة صادرات خالل 9 أشـهر يف تاريخ البـالد. وبهذا بلغت 
حصـة القطاع الزراعـي من إجمايل الصادرات الرتكيـة 14.5 باملئة، وفقا 
لوكالة ”األناضول“ الرتكية الرسمية. واحتل العراق املركز األول بني الدول 
املسـتوردة للمنتجات الزراعية الرتكية بقيمة بلغت 1.7 مليار دوالر، تلته 

أملانيا بـ138.8 مليون دوالر.

بغداد/الزوراء:
بحث وزيـر التخطيط خالد بتـال النجم، مع املدير االقليمـي للبنك الدويل 

جون كريستوف كاريه ، آليات دعم رأس املال البرشي يف العراق.
وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقته ”الزوراء“ ان ” وزير التخطيط، االستاذ 
الدكتـور خالـد بتال النجم، اسـتقبل املديـر االقليمي للبنك الـدويل، جون 
كريسـتوف كاريه، والوفد املرافق له، الذي ضم املمثل الخاص للبنك الدويل 
يف العراق، ريتشارد عبدالنور، ومديرة العمليات السيدة ملياء ايوب، وجرى 
خالل اللقاء الذي حرضه وكيل الوزارة الدكتور ماهر حماد جوهان، ومدير 
عام التعاون الدكتور سـاهر عبدالكاظم، بحث عدد من القضايا وامللفات 

املشرتكة، واليات تعزيز التعاون بني الجانبني يف مختلف املجاالت“.
واضاف، انه ”شهد اللقاء مناقشة مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية 
املرتبط بوزارة التخطيط، وكذلك استعراض املشاريع ذات الصلة بصندوق 

اعادة االعمار والتعايف.
ودعا الوزير، البنك الدويل، اىل رضورة ترسيع االجراءات ورفع وترية تنفيذ 
املشـاريع الخدمية ضمن الصندوقني املشـار اليهما، ملا لذلك من اهمية يف 

توفري الخدمات للمواطنني.
وتابـع البيـان، ”كما بحـث الطرفان خـالل اللقاء، آليات دعـم رأس املال 
البـرشي يف العراق عرب االسـتفادة من دعم البنك الدويل ملشـاريع التنمية 
البرشبة، كما ناقشـا، اثار التغـريات املناخية عىل االمن الغذائي يف العراق، 

واالجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية ملواجهة هذه التداعيات“.

بغداد/الزوراء:
عدْت مواد الوقود واألخشـاب من ”أهم“ اسـتريادات العراق من روسيا خالل 
العـام 2021 حسـب موقـع trademap الـذي يوفـر خريطة التجـارة للدول 

للصادرات والواردات والطلب الدويل واألسواق البديلة واألسواق التنافسية.
وذكـر املوقع يف إحصائية ان ”العراق اسـتورد من روسـيا خالل العام املايض 
24 مادة من السـلع الرئيسـة بقيمة ماليـة بلغـت 282.681 مليون دوالر“، 
مبينة ان ”نمو االسـتريادات انخفض من روسـيا بنسبة 39 % ما بني 2017 
اىل 2021“. واضـاف ان ”الوقـود املعدني جاءت أوال يف اسـتريادات العراق من 
روسـيا بقيمة بلغت 130 مليون دوالر، تليها األخشـاب ومصنوعاتها بقيمة 
ماليـة بلغت 54.5 مليون دوالر، تليها الحديد والفوالذ بقيمة بلغت 23 مليون 
دوالر ومـن ثم الحبوب بقيمة بلغت 16 مليون دوالر. كما اشـار املوقع اىل ان 
”صـادرات العراق اىل روسـيا بلغت 49 ألف دوالر، مبينـة ان ”هذه الصادرات 
ارتفعت بنسـبة 23 % ما بني 2017 اىل 2021“. وذكر أن ”صادرات العراق اىل 
روسـيا تركزت يف ثالث مواد فقط شملت الفاكهة واملكرسات الصالحة لألكل 
بقيمـة مالية بلغت 40 الف دوالر، تليها الفوتوغرايف والبرصي بقيمة مالية 6 

االف دوالر ومن ثم جاءت مصنوعات الحديد والصلب بقيمة 3 االف دوالر“.

بغداد/الزوراء:
ارتفعـْت صادرات غرفة صناعة عّمان االردنية إىل العراق يف األشـهر التسـعة 
املاضيـة مـن العـام الحـايل إىل 468 مليون دينـار، مقابل 396 مليـون دينار 
للفـرتة نفسـها من العام املايض، وبنسـبة زيـادة 18 %. وكـرست صادرات 
غرفـة صناعة ّعمـان االردنية، حاجـز الــ 5 مليـارات دينار خالل األشـهر 
التسـعة املاضية، مواصلة بذلـك رحلة صعودها التي بدأتهـا منذ بداية العام 
الحايل 2022. وحسب معطيات إحصائية، زادت صادرات صناعة عّمان خالل 
األشـهر التسـعة املاضية من العام الحايل بنسـبة 51 باملئة، لتصل إىل 5.461 
مليار دينار، مقابل 3.619 مليار دينار بالفرتة نفسها من العام املايض، وفقاً 
لبـرتا االردنية. وحققت غالبيـة القطاعات الصناعيـة والبالغة عرشة، زيادة 
يف نمـو صادراتها خالل األشـهر التسـعة املاضيـة من العام الحايل وبنسـبة 
تراوحت بـني 1 باملئة لقطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية، و94 باملئة 
للصناعات التعدينية األعىل بالنمو. وتشري لغة األرقام إىل أن صادرات صناعة 
عمان ستحقق رقما تاريخيا خالل العام الحايل لم تصله منذ تأسيسها قبل 6 
عقـود، يف مؤرش واضح يؤكد أن الصناعـة األردنية تمتلك مقومات وممكنات 
للنمو تتجاوز معها الصعوبات والتحديات.وتصل صادرات منتجات الصناعة 
األردنيـة املنترشة بغالبية مناطـق اململكة ألكثر من 142 سـوقا حول العالم 
جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة، فيما تشغل اليوم 254 ألف عامل وعاملة.
واسـتحوذت الهند والواليات املتحدة األمريكية والسعودية والعراق، عىل أكثر 
مـن نصف صادرات غرفة صناعة عمان خالل األشـهر التسـعة املاضية من 
العام الحايل مسجلة ما قيمته 2.810 مليار دينار. وسجلت صادرات الغرفة إىل 
الهند باألشهر التسعة املاضية من العام الحايل ارتفاعا بنسبة 60 باملئة لتصل 
إىل 1.041 مليـون دينـار، مقابـل 651 مليون دينار للفرتة نفسـها من العام 
املايض، جعلتهـا بمقدمة الدول العربية واألجنبية األكثر اسـتقباال لصادرات 
صناعـة عمان. وارتفعت صـادرات الغرفة للواليات املتحـدة األمريكية خالل 
األشـهر التسـعة املاضية من العام الحايل إىل 740 مليـون دينار، مقابل 686 
مليون دينار للفرتة نفسـها من العام املايض 2021، وبنسـبة زيادة 8 باملئة.
وسـجلت صادرات صناعة عمان إىل السـعودية خالل األشهر التسعة املاضية 
مـن العام الحايل، زيادة بنسـبة 31 باملئة، لتصل إىل نحـو 561 مليون دينار، 
مقابـل 429 مليـون دينار للفرتة نفسـها من العام املـايض 2021. وارتفعت 
صـادرات غرفة صناعة عمان إىل العراق باألشـهر التسـعة املاضية من العام 
الحايل إىل 468 مليون دينار، مقابل 396 مليون دينار للفرتة نفسها من العام 

املايض، وبنسبة زيادة 18 باملئة.

كركوك/الزوراء:
كشـفت محافظة كركوك، عن فرص اسـتثمارية سكنية وصناعية جديدة 
يف املحافظة، فيمـا أعلنت عن ضوابط جديدة ملنح  اإلجازات. وأوضح مدير 
هيئة االسـتثمار يف املحافظة دلري زيدان عبـد الرحمن  يف ترصيح صحفي، 
أن ”لدى الهيئة 5 فرص استثمارية إلنشاء مجمعات سكنية وفرص آخرى 
إلنشاء مشاريع صناعية وتجارية عىل مساحة أرض تمتد إىل 3300 دونم“.

وأضاف ، أن“ الفرص االسـتثمارية سـتخضع إلجراءات جديدة بعد التلكؤ 
الذي حصل يف عدد من املشـاريع االستثمارية السابقة، ومنها فتح حساب 
ضامن مع الهيئة لضمان حقوق املواطنني فيما يخص املجمعات السكنية، 
واالعالن عن الفرص االسـتثمارية بشـكل مبارش لخلـق حالة من التنافس 
بني املتقدمني“، مؤكدا، أن ”الهيئة سـتعتمد عىل الكفاءة يف إنجاز املشاريع 
االستثمارية“.  وأشـار اىل أن ”أحد رشوط املشاريع االستثمارية الصناعية 
أن تكـون صديقـة للبيئة ، وتشـمل هـذه املشـاريع ، الصناعـات الغذائية 
والزيـوت النباتية املسـتخلصة من الزيتـون لطبيعـة االرايض التي تضمن 
نجاح زراعة الزيتون، وان هناك عددا من الفرص االسـتثمارية داخل مركز 
املحافظة سيعلن عنها بعد تشكيل اللجنة املختصة يف الهيئة“، مؤكدا ”حل 
جميل املشـاكل املتعلقة بأغلب املشاريع االستثمارية يف املجمعات السكنية 
السـابقة، باستثناء مجمعني يتم العمل عىل حلها وفق القانون، وأن الهيئة 
سـتعمل خالل الفرتة املقبلـة عىل إيجاد الرشكات الرصينـة لضمان إكمال 

املشاريع يف الوقت املحدد لها لتعزيز الثقة بني املواطن والهيئة“.

ذي قار/الزوراء:
أعلنـت رشكة الحفر العراقية، امس األربعاء، عـن إنجاز حفر برئ نفطية 
جديـدة يف حقـل النارصيـة بمحافظة ذي قـار. وقال مدير عـام الرشكة 
باسـم عبد الكريم نارص يف بيـان ، تلقته ”الـزوراء“: إن ”املالكات الفنية 
والهندسـية يف رشكة الحفـر العراقية انجزت حفر بـرئ نفطية جديدة يف 
حقل النارصية / 50 بعمق 2121 مرتاً“، مبيناً، أن ”البرئ هي الثالثة التي 
تنجزهـا الرشكة ضمن العقد املربم مع رشكة نفط ذي قار لحفر 20 برئاً 
نفطيـة يف حقـل النارصية النفطـي“.  وأضاف أن ”عمليـات الحفر تمت 
بفرتة زمنية قدرها 49 يوماً باسـتخدام جهاز الحفر IDC 44 ذي القدرة 
الحصانيـة 1000 حصـان“، الفتاً اىل أن ”الرشكـة خصصت أربعة أجهزة 

حديثة لتنفيذ هذا املرشوع“.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت رابطـة املصـارف الخاصـة 
العراقية، امس األربعاء، عن البيانات 
املالية للقطاع املرصيف العراقي خالل 

النصف األول من العام الحايل.
وقـال املدير التنفيـذي للرابطة عيل 
طارق، يف بيان تلقتـه ”الزوراء“ إن 
”النصف األول من العام الحايل شِهد 
القطـاع املرصيف نمواً، وذلك بسـبب 
سرتاتيجية البنك املركزي التي عزَّزت  
الجمهـور بالقطـاع املرصيف،  ثقـة 
باإلضافة اىل املبادرات التنموية التي 

اطلقها لدعم االقتصاد الوطني“.
وأضاف، أن ”ارتفاع البيانات املالية، 
هو أحـد العوامل الرئيسـة لتطوير 
االقتصاد، وتشـغيل األيدي العاملة، 

وزيادة نسبة الشمول املايل“.
اىل  املمنـوح  ”االئتمـان  أن  وأكـد، 
األول  النصـف  خـالل  الجمهـور، 
بلـغ 3.7 ترليونـات دينـار، ليصبح 

اجمـايل االئتمان 57.3 ترليون دينار 
بنسـبة نمو عـن العام املـايض 7٪، 
بينمـا الودائع ارتفعـت بقيمة 8.3 
ترليونـات دينـار ليصبـح اجمـايل 
الودائـع يف القطاع املـرصيف 106.4 

ترليونات دينار بنسبة نمو 8٪“.
وأشار اىل أن ”املوجودات نمت خالل 

النصف األول من العام الحايل بنسبة 
٪9 لتصبـح 164.1 ترليـون دينار، 
بزيادة قدرها 13.7 ترليون دينار“، 
الفتـًا إىل أن ”االئتمـان التعهدي بلغ 

33 ترليون دينار بزيادة
5.8 ترليونـات دينـار، وهـو أعـىل 

معدل نمو باملؤرشات بلغ 21٪“.

بغداد/الزوراء:
أعلن صندوق اإلسكان التابع لوزارة 
اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة، 
امـس األربعاء، عـن رصف أكثر من 
ترليون دينـار يف 9 أشـهر فيما أكد 
رصف أكثـر مـن 150 مليـار دينار 

خالل شهر أيلول.
اإلعالمـي  للمكتـب  بيـان  وذكـر 

للصنـدوق يف بيان تلقتـه ”الزوراء“ 
املرصوفـة  املبالـغ  ”مجمـوع  أن 
بلغـت  العـام  هـذا  بدايـة  منـذ 
تريلونـاً   (1.142.787.033.000)
مليـاراً  واربعـني  واثنـني  ومئـة 
وسـبعمئة وسـبعة وثمانني مليوناً 
وثالثة وثالثني الف دينار“، مبيناً أن 
املبالـغ املرصوفة بعموم  ”مجموع 

املحافظات خالل شهر ايلول املايض 
بلغـت (150.806.650.000) مئـة 
وثمانمئة وسـتة  وخمسـني ملياراً 
الـف  وخمسـني  وسـتمئة  ماليـني 

دينار“.
وأشـار البيان إىل أن ”عدد املعامالت 
املقدمة الكرتونيا من قبل املقرتضني 
عـىل املوقـع االلكرتونـي للصندوق 
منذ بدايـة هذا العام بلغ (28.620) 
معاملة“، الفتاً إىل أن ”عدد املعامالت 
املكشوفة خالل الشهر ايلول املايض 
بلغ (6.468) معاملة، فيما بلغ عدد 
املعامالت املكشـوفة خالل السـبعة 
أشهر املاضية (51.580) معاملة“.

وأكـد أن ”الصندوق بـارش بتطبيق 
قرار إلغـاء معاملة صحـة الصدور 
مـع الدوائـر التـي دخلـت ضمـن 
املـرشوع الوطنـي إللغـاء معاملـة 
دائـرة  ومنهـا  الصـدور  صحـة 
التسـجيل العقـاري“، موضحـاً أن 
”هـذه الخطوة تهـدف اىل التخفيف 

عن كاهل املواطن“.

بغداد/الزوراء:  
 علـق املستشـار االقتصـادي واملـايل 
لرئيس الوزراء مظهـر محمد صالح، 
امـس االربعـاء، عىل ترصيـح املمثلة 
االمميـة جينـني بالسـخارت بشـأن 
توقـف االنفـاق الحكومـي بووصفه 

بـ“كالم مبني عىل االجتهاد“.
وقـال صالـح يف ترصيـح صحفي ان 
:“كالم بالسـخارت مبني عىل اجتهاد 
غري محسـوم يـدور بـني املعنيني منذ 
مدة بخصـوص امكانية تكرار تطبيق 
للمـادة ١٣ مـن قانـون االدارة املالية 
رقم 6 لسنة 2019 املعدل والذي يعني 
بالـرصف 1/12 مـن إجمـايل االنفاق 
الفعـيل الجـاري املتحقـق يف السـنة 
املالية السـابقة ، وخشية دخول البالد 

يف سنة ٢٠٢٣“.
واوضح ”عدم توافـر موازنة عامة يف 
2023 تسـتند عليهـا يف تطبيق قاعدة 
الـرصف 1/12، اذ يدور التسـاؤل هل 
يستمر الرصف بهذه االلية من اجمايل 
النفقـات الفعلية الجارية املتحققة يف 

العام 2022 الخالية من املوازنة“.

ان  هـو  ”الجـواب  صالـح  واضـاف 
للبـالد  العليـا  الوطنيـة  الـرضورات 

التسمح ان تتوقف الدولة عن نفقاتها 
التعاقديـة املسـتمرة التـي تخـص 9 

ماليـني مواطن عراقي مـن املوظفني 
واملتقاعديـن والرعايـة االجتماعيـة ، 

فضال عـن النفقات املتعلقة بنشـاط 
الدولـة االسـايس يف الصحـة والتعليم 
واالمن والدفاع والخدمات االساسـية 

وحفظ القانون ونفاذه“.
 وتابـع ”فمن غري املنطـق ان تتوقف 
النفقـات العامـة بسـبب تفسـريات 
مبهمـة وحتى ان اسـتدعى االمر بآن 
تتدخـل املحكمة االتحادية يف تفسـري 
يصب نحو تسـيري املصالـح الوطنية 
العليـا وبمـا يضمـن سـالمة االمـن 

الوطني للبالد“.
يف  املتحـدة  االمـم  ممثلـة  وكانـت 
العراق جينني بالسـخارت، اكدت اول 
امس الثالثـاء، أن االنفـاق الحكومي 
سـيتوقف نهايـة العـام يف حـال عدم 

إقرار املوازنة.
وقالـت بالسـخارت يف احاطتها امام 
مجلـس االمـن الـدويل عـن الوضع يف 
العـراق، إن املصالـح الحزبيـة تبعـد 
التنمية الوطنية يف العراق وان الفساد 
يعد سببا أساسيا للمشكلة يف العراق، 
وأكدت أن االنفاق الحكومي سيتوقف 

نهاية العام حال عدم إقرار املوازنة.

بغداد/الزوراء:
نبيـل  االقتصـادي  الخبـري  كشـف 
التميمـي، امس الثالثاء، نسـبة أعداد 
الشـعب العراقـي القابعني بمسـتوى 
خط الفقر ودونـه، فيما أكد أن اندالع 
التظاهرات سببها األساس هو ارتفاع 

البطالة وقلة الخدمات.
وقال التميمـي يف ترصيح صحفي إن 
”االقتصاد الحكومي مؤثر بشكل كبري 
عـىل االقتصاد الـكيل للبلـد، وما زالت 
املوازنـات تنتهـج ومصممـة لإلنفاق 
بطريقـة غري مدروسـة، ولـم تصمم 
ملوازنـات برامـج تركز عـىل قطاعات 
معينـة لتكـون قـادرة عـىل النهوض 

بقطاعات معينة لتحقيق األهداف“.
وأضـاف، أنـه ”أكثـر مـن ١٥ مليون 
عراقي قابعني بمسـتوى خـط الفقر 
ودونـه، وهـم ال يرتبطـون بمصلحة 
تجـاه بقـاء الحكومـة والسـلطات“، 
دائـم  اسـتعداد  ”عـىل  أنهـم  مبينـا 
قادمـة  تظاهـرات  بـاي  للمشـاركة 

واستثمار الفرصة لبيان مطالبهم“.
أن  االقتصـادي،  الخبـري  وأوضـح 
”املـؤرشات االقتصاديـة تتجـه نحـو 

السـلبية رغـم مرور ثـالث أعوام عىل 
انطالق تظاهرات ترشين“، مشـريا إىل 

أنـه ”خالل سـنة ٢٠١٩ كانت نسـبة 
البطالـة ١٣.٨%، امـا نسـبة الفقـر 

٢٠%، وخـالل العـام الحـايل سـجلت 
نسبة البطالة ١٦.٥%،  والفقر 25 % 

حسب بيانات وزارة التخطيط“.
هنـاك  تكـن  ”لـم  التميمـي:  وبـني 
محطات احتجاجية مهمة قبل ٢٠١١ 
، ألسـباب تتعلق بانخفاض مؤرشات 
البطالـة والفقر، وتقـارب الطبقية يف 
حـني أن التظاهـرات بدأت باالتسـاع 
الحقا ألسـباب تتعلق بالبطالة“، الفتا 
إىل أن ”سـلم أولويات العراقيني يتمثل 
بتوفري فرص العمل، والحد من الفقر، 
توفـري الخدمـات، واألمـور الكماليـة 
األخـرى وصـوال إلجـراء اإلصالحـات 

السياسية”.
وتشـهد السـاحة العراقية، تظاهرات 
عديـدة بـني فـرتة وأخـرى احتجاجا 
عىل الوضع االقتصـادي الصعب الذي 
يعيشـه أبناء البلـد، باإلضافة اىل عدم 
توفري الخدمات، وأسباب أخرى عديدة، 
تسـببت بابتعاد الشـعب عن الطبقة 
السياسـية، ودفع بهـم اىل االنتفاض 

بوجه الحكومات العراقية.
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@¿@ıaäÎç€a@ÒäaÜa@ÏÿìÌ@·Ìã◊@ÜÏ‡´
ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a

بغداد/ حسني البهاديل
قدم عضو الهيئة العامة لنادي الزوراء الريايض محمود كريم دعوى رسـمية ضد الهيئة 

االدارية لنادي الزوراء والطعن باالنتخابات التي اقيمت مؤخراً .
واصبح محمود كريم الشخصية الثانية التي تقدم طعناً بانتخابات النادي لدى املحكمة 

االدارية املختصة بعد الالعب الدويل السابق غيث عبد الغني من اجل حل ادارة النادي .
واشـارن معلومات مؤكدة ان عدد من اعضاء الهيئة العامة سـتقدم خالل االيام املقبلة 
دعـوى رسـمية ضد ادارة الـزوراء الريـايض التي يرتأسـها الالعب الدويل السـابق فالح 

حسن.

ãºcÎ@ã–ñc

·Ëè€aÎ@ëÏ‘€bi@ÚÓiã»€a@ÚÌá„˛a@Ú€Ï�i@pbèœb‰fl@÷˝�„a@¿@b„Ï‹fl@bflbéÎ@16@áó•@b‰nÌá„a

@Ô–v‰€a@Âflbõn€a@Û‹«@÷Ï–nm@=»ì€a@áì®a@Ú‹é
åbn‡æa@äÎá€bi

ÚÓ‹0a@pbèœb‰‡‹€@Èn‡ˆb”@Â«@—ìÿÌ@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@’Ìãœ

bÌÜÎ@“áËi@Ú»flbßa@Û‹«@k‹ÃnÌ@Új‹�€a@’Ìãœ

بغداد/ حيدر عبد الجليل
ملعـب  بمـرشوع  العمـل  يتواصـل 
صـالح الديـن االوملبي سـعة ٣٠ الف 
متفـرج، والـذي تنفذه رشكـة باني 
كادا اإليطاليـة، بـارشاف مبارش من 
قبل دائرة الشـؤون الفنية والهندسة 
يف وزارة الشـباب والرياضـة ، دائـرة 
املهنـدس املقيـم، إذ وصلـت نسـبة 
اإلنجاز الكيل للمـرشوع ٤٨٪، والذي 
ومالعـب  رئيـس  ملعـب  يتضمـن 
للتدريـب وفندق اضافـة اىل امللحقات 
وقـوف  كراجـات  مثـل  االخـرى 
السيارات والشوارع املحيطة بامللعب 

واملساحات الخرضاء. وبحسب تقرير 
دائـرة املهنـدس املقيم املـرشف عىل 
مراحـل إنجـاز املرشوع، فـإن العمل 
يجـري حاليـا بانسـيابية بـدون اي 
معوقات، إذ شـملت األعمـال الحالية 
أعمـال صـب املقاعـد الكونكريتيـة 
للمقطع B يف امللعب الرئيس، واعمال 
حديد التسـليح لسقف الطابق الثاني 
للمقطـع A، كذلك فتح فتـح القالب 
الخشـبي للطابـق األريض يف املقطع 
G، إىل جانـب تواصل أعمـال القوالب 
والصب لإلعمـدة والجدران يف الطابق 

الثاني للمقطع .

@åb≠g@Újè„@ b–mäa@Zlbjì€a@ÒäaåÎ
@=æÎ¸a@ÂÌá€a@Å˝ñ@k»‹fl@ Îãìfl

بغداد/ مهدي العكييل                                                             
  انطلقْت يف تونس الخرضاء بطولة االندية 
العربيـة للقوس والسـهم بمشـاركة أكثر 
من خمسـني ناديا يمثلـون مختلف الدول 
العربيـة ومن ضمنها اربعـة أندية عراقية 
هـي الخطـوط وأمانـة بغـداد والوحـدة 

واملشاهدة.
  نتائـج األندية العراقيـة  التي تحققت يف 
اليوم األول من البطولة التي تسـتمر حتى 
العـارش من الشـهر الحـايل، تجسـدت يف 
احراز سـبع ميداليات ذهبيـة وميداليتني  
فضيتـني وسـبع ميداليـات برونزيـة، إذ 
حصلت العبة نادي الخطوط فاطمة سعد 
املشـهداني عىل أربع ميداليات ذهبية فيما 
حصلت شـقيقتها رند سـعد عـىل ذهبية 
وفضيتـني فيمـا حصـل الالعب اسـحاق 
إبراهيم عىل ثـالث برونزيات وحصل العب 
أمانة بغداد عيل حمد عىل ذهبية وعبد الله 
الشيباني عىل برونزية وحصل الالعب عبد 

الله سعد العب نادي املشاهدة عىل امليدالية 
الفضية.

 وقـال جاسـم حسـني األمني املـايل لنادي 
الخطـوط لــ (الـزوراء)  ظهـر العبينـا 
خـالل  مـن  طيـب  بمسـتوى  والعباتنـا 
معنوياتهـم العاليـة والدعـم الـذي اولته 
إدارة النـادي ونتأمل املزيد مـن النجاح يف 
األيام املقبلة وإحراز لقب البطولة العربية 
كون العبينا األبرز واالفضل عىل املسـتوى 
العربي وأصحاب عدة بطوالت وأشار إىل أن 
اإلدارة الجديدة ستوزع اهتمامها ودعمها 
لجميع االلعاب وخاصة الفردية حيث لدينا 
ابطـال العـراق والعرب بمختلـف االلعاب 
يف مقدمتهـا القـوس والسـهم والبولنـغ 
واملالكمـة واملصارعـة وكرة السـلة وكرة 
القـدم غريها الننـا نبحث عـن اإلنجازات 
يف كل مشـاركة، يذكـر أن األندية العراقية 
املشـاركة يف البطولة هي الخطوط وأمانة 

بغداد واملشاهدة والوحدة.

بغداد/ الزوراء
تغلب فريق سـلة الحشد الشعبي  عىل فريق التضامن 

النجفي بنتيجة 94 نقطـة مقابل 81 يف اوىل مبارياته 
ضمـن منافسـات   دوري اللعبة املمتـاز  والتي جرت 
احداثها عىل قاعة نـادي التضامن يف محافظة النجف 

االرشف .
تقـدم فريق التضامـن اوال وحاول أن يوسـع الفارق 
منـذ البدايـة والحت الفرصـة له عندما تقـدم بفارق 
سـبع نقاط إال أن عودة العبي فريق الحشـد الشعبي 
مكنهم من معادلـة النتيجة عند انتهاء الكوارتر األول 
حيـث أشـارت اللوحة إىل حصـول الفريقـني عىل 27 
نقطـة لكليهما ثـم واصل فريق التضامـن مجهوداته 
يف الكوارتـر الثاني ونجح يف التقـدم بنتيجة 45 نقطة 

مقابل 39 لفريق الحشد الشعبي. 
 يف الربع الثالث سـعى مدرب الحشـد الشـعبي عقيل 
عبد جاسـم إىل إحداث تغيريات لقلب النتيجة لصالحه 
وتمكـن بالفعـل من انهائه  بنتيجـة 68 نقطة مقابل 
63 لفريـق التضامن النجفي وليواصل فريق الحشـد 
الشـعبي تقدمه يف الريع االخري الـذي أنهى به املباراة 
لصالحـه بنتيجة 94 نقطـة مقابـل 81 نقطة لنادي 

التضامن .

بغداد/ متابعة الزوراء
كشـف فريـق القـوة الجويـة عـن قائمتـه النهائية 
املشاركة بالدوري املمتاز للموسم الجديد  والتي تضم 

30 العباً من ضمنهم 5 محرتفني.
وأختـار قحطان جثـري ، املديـر الفني للقـوة الجوية 
خليـط متجانس مـن عنارص الشـباب والخـربة ، إىل 
جانـب بعـض العنارص الدوليـة التي تلعـب بصفوف 

املنتخب الوطني .
ويـربز يف مركز حراسـة املرمـى الدوليـان فهد طالب 

ومحمـد حميـد، فيمـا يقـود حمـزة عدنـان وحمود 
مشـعان وعالء مهـاوي خط الدفـاع ، بينما يتواجد يف 
الوسط نخبة من أبرز العبي العراق وهم محمد قاسم 
وأبراهيـم بايش وكـرار نبيل و رشيف عبـد الكاظم و 
حسـني جبـار ومنتظر عبـد األمري، ويحـرض الثنائي 

حمادي أحمد ومهند عبد الرحيم يف املقدمة.
وعـىل صعيـد املحرتفـني، تـم التعاقـد مـع الخمايس 
ويلسـون أكاكبـو  ودانيـال فيلبـي وغيـث املعرويف و 

فرانكو أوتشو وكريس موجالو.

بغداد/ متابعة الزوراء
تغلـب فريق الطلبـة عىل ضيفه 
يف   ،(0  -  1) بنتيجـة  الجامعـة 
املباراة التي أقيمت امس األربعاء، 
يف ملعب الربج بالعاصمة بغداد، 
ضمن إسـتعدادات األول للدوري 
الثانـي  وتحضـريات  املمتـاز، 

لدوري الدرجة األوىل.
وتمكن القـادم الجديد لصفوف 

الطلبة حسـني يونس من إحراز 
هدف الفـوز الثمـني يف الدقيقة 
45 من املباراة التي أدارها طاقم 

تحكيم اتحادي.
وتعد هذه املباراة األخرية للطلبة 
يف رحلـة اسـتعداداته للموسـم 
الجديد، اذ سبق له األنتصار عىل 
ضيفـه كربـالء الصاعـد حديثاً 
للدوري املمتاز بنتيجة (3 - 0).   

يذكـر أن الطلبـة تحـت ارشاف 
 3 نظـم  أحمـد،  ثائـر  املـدرب 
بغـداد  يف  تجمعـات تحضرييـة 
وكربـالء وكركوك، خـاض فيها 
سلسلة من املباريات التجريبية، 
للوقـوف عىل جاهزيـة الالعبني 
الجديـد  املوسـم  إنطـالق  قبـل 
األول  ترشيـن  مـن  التاسـع  يف 

الجاري.

ëb◊@Ú‡ÿ´Î@ıbõ‘€a@Ùá€@Òãÿ€a@Üb•a@Ïÿìm@ÚÓ„aÏÌá€aÎ@ÜaáÃi@Ú„bflcÎ@ıb‰Óæa@ÚÌá„c
åbn‡æa@äÎá€bi@b‘Ìãœ@19

بغداد/ حسني عمار

قررت إدارات أندية امليناء وأمانة بغداد 

والديوانيـة اللجـوء اىل املحاكم لتقديم 

شكوى ضد االتحاد العراقي لكرة القدم 

بسـبب قـرار ابعادهـا عن منافسـات 

الدوري املمتاز للموسم الجديد.

وقال رئيس الهيئة املؤقتة لنادي امليناء 

عادل نـارص“ اتحاد كـرة القدم خرج 

بقـرار فيه من اإلجحـاف الكثري لنادي 

املينـاء وجماهريه؛ لذا قررنا التوجه اىل 

املحاكم املحليـة والدوليـة وتقديم كلَّ 

األدلة والحقائق والخروقات التي عمل 

بها املكتب التنفيذي ولجنة الرتاخيص 

نا املسلوب“. السرتداد حقَّ

وأضاف نـارص، أن“ الهدف من اللجوء 

اىل القضاء ليست الغاية منه العودة اىل  

الـدوري املمتاز، انما الهـدف املهم هو 

كشـف الوعود الكاذبـة والتخبطات يف 

اتخاذ القرارات املجحفة“.

وتابـع نارص أن“ اتحـاد اللعبة ارتكب 

العديد من الخروقات بما يخص لوائح 

االتحـاد وكذلـك اقامة مبـاراة الـ(بيل 

اوف) وترخيص خمسة اندية ال تنطبق 

عليهـا الرشوط، وآخرهـا إبعاد النادي 

من الدوري املمتاز بالرغم من حصولنا 

عىل كتاب تراخيص للموسـم 2022 - 

.” 2023

 فيما رصح مـرشف فريق أمانة بغداد 

بكرة القدم أحمد عزت، إن“ إدارة النادي 

قدمت دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة 

لكشـف بعض الخروقات الصادرة من 

االتحاد وخصوصـًا يف لجنة الرتاخيص 

والتالعب بمصري االنديـة بأمر أعضاء 

االتحاد“.

وأضـاف عزت، أن“ القضـاء والقانون 

العراقي هما الفيصـل الذي يعطي كل 

حـق حقـه، وسـنثبت مظلوميتنا عرب 

القانون والهيئة العامة لالتحاد ”.

من جانبـه أكد مدرب فريـق الديوانية 

سـامر سـعيد، أن إدارة النادي ستلجأ 

اىل القانـون السـرتداد مـا سـلب منها 

بسـبب كذبة الرتاخيص التـي يتالعب 

بها االتحاد، مبيناً، أن“ االدارة اسـندت 

لرفـع  النـادي  محامـي  اىل  املهمـة 

دعوى ضـد االتحـاد واسـتعادة الحق 

بالقانون“.

وواصل سـعيد، أن“ هنالك سـتة اندية 

ال تستحق الرتخيص تم ترخيصهم من 

قبـل اللجنة مـن ضمنها نـادي نوروز 

الذي يفتقر ألحد رشوط الرتخيص“.

وقـرَر االتحاُد العراقّي لكـرِة القدم، يف 

اجتماعه الذي عقَد بمقّر االتحاِد، وبعد 

نقاٍش مستفيٍض للقراراِت  وبما يتوافُق 

مع مضموِن رسـائل االتحاد اآلسيوي 

وقانون ولوائح االتحاِد الدويلّ، املوافقَة 

عىل قراراِت استئناف الرتاخيص ولجنِة 

الرتاخيـص واملُيض بقرارهـا يف اعتماِد 

(١٩) فريقـاً للدوري املمتاز للموسـم 

٢٠٢٢/٢٠٢٣، وستكون قرعُة الدوري 

املمتاز للموسـم املقبـل اليوم الخميس 

(٦/١٠/٢٠٢٢)، وتنطلـُق املنافسـات 

يوم األحد (٩/١٠/٢٠٢٢).

وتـّم رفـُض اسـتقالة رئيـس لجنـة 

املسـابقات الدكتور حيدر عويف ونائب 

رئيـس اللجنـة سـريوان نجـم الدين ، 

واملصادقة عىل الئحِة لجنتي املسابقاِت 

واالنضباط.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
صدر حديثا  املؤلف السـابع لعضـو الهيئة العامة يف 
االتحـاد العراقي للصحافة الرياضية الزميل هشـام 
السـلمان وبعنوان ( قرن عىل الصحافة الرياضية ) ، 
وبالتعاون مع االتحـاد العراقي للصحافة الرياضية، 
و صـدر هذا الكتاب بمناسـبة مرور 100 عام ( قرن 
) عـىل صـدور أول جريدة رياضية يف العـراق ( نادي 
االلعـاب الرياضية  ) التي صـدر عددها االول بتاريخ  
22 / 11 / 1922  وسـيكون حفـل توقيع النسـخة 
االوىل مـن الكتاب يف ذات اليوم من العام الحايل 2022 
برعايـة االتحاد العراقي للصحافـة الرياضية، امنياتنـا بالتوفيق والنجاح 

للزميل السلمان يف محطاته املهنية املقبلة.
 ********************

عضـو الهيئـة العامـة يف االتحـاد العراقـي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل سـامي عيـىس حـل ضيفـا يف 

برنامج (القشاش) الذي يبث من عىل شاشة قناة 
(النجباء) الفضائية، حيـث ناقش الربنامج عمل 
االتحاد العراقي لكرة القـدم، والجدل االخري الذي 

اثري حول تصميم كأس السـوبر، فضال عن العديد 
من املواضيع التي تهم كرة القدم املحلية.

بغداد/ متابعة الزوراء
رشح االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة عدنان 
التنفيذي لالتحاد. وأكد االتحاد االسيوي، يف بيان ”ترشيح  درجال، لعضوية املكتب 
ومن  العراق“.  عن  اآلسيوي،  القدم  كرة  التحاد  التنفيذي  املكتب  لعضوية  درجال 
القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  يف  التنفيذي  املكتب  أعضاء  انتخابات  تقام  أن  املقرر 
للدورة ٢٠٢٣-٢٠٢٧ خالل اجتماع الجمعية العمومية الثالث والثالثني، يف العاصمة 

البحرينية املنامة، يومي األول والثاني من شهر شباط للعام ٢٠٢٣ املقبل.

 الديوانية / رحيم عودة 
املركزية  العراقية  اللجنة  رئيس  أعلَن 
اقامة  عن  وسمي  عبيد  كريم  للكابادي  
يف  اللعبة  حكام  لجميع  تنشيطية  دورة 
القادمة  لالستحقاقات  استعدادا  العراق 
 (٢٠٢٢  /١٠/  ٢٣-  ٢٢) من  للفرتة  وذلك 
باسم  الدوليني    املحارضين  برشاف 
الجابري  وعبدالحسني كريم ومقاتل خالد 
البدر  ومحمد فاضل وبإرشاف  رئيس لجنة 
الحكام أحمد خلدون عبدي. واضاف انه  تم 
تحديد الفرتة من ٤ - ٥  -١١- ٢٠٢٢ موعدا 
لتنظيم بطولة أندية العراق للشباب عىل أن 
يتم اإلعالن عن مكان إقامتها يف وقت الحق 
وذلك  تحضريا للمشاركة يف  بطولة العالم 
للشباب والبطولة االسالمية يف ايران فضال 
محافظة  يف  العربية  االندية  بطولة  عن 
نتائج  ضوء  عىل  سيتم  كما  السليمانية  
والعبي  التدريبي  الكادر  تسمية  البطولة 
رشوط  أن  عىل  مؤكداً  الوطني  املنتخب 

كتاب  جلب   طريق  عن  ستكون  املشاركة 
األحول  وهوية  األندية   أدارات  من  رسمي 
املدنية حديثة أو البطاقة الوطنية أو الجواز 
وزن   من  كغم  بـ٢  والسماح  النافذ  السفر 
التي  األعمار  يخص  وفيما  للشباب    ٧٥
اللجنة  رئيس  أكد  باملشاركة،  لها  يسمح 
السماح  ملواليد الالعب  ٢٠٠٢ فما فوق عىل 
أن تلتزم األندية  بتسديد مبلغ األتراك البالغ 
١٠٠ ألف دينار للموسم الحايل حيث سيتم 
اعتماد جميع لوائح وانظمة االتحاد الدويل 
الفرتة  تحديد  إىل  وسمي  وأضاف  للعبة،   
القامة  موعدا   ٢٠٢٢  /  ١١  /  ١٩-  ١٨ من 
بطولة أندية العراق للمتقدمني والتي سيتم 
شهر  سيكون  فيما  الحقاً   مكانها  تحديد 
بطولة  لتنظيم   موعداً  املقبل  االول  كانون 
حرمان   عىل  مشددا  للناشئني  العراق  أندية 
البطولة  من جميع   املنسحب  من  الفريق 
يتم  أن  عىل  النشاطات  جميع  يف  املشاركة 

تحديد العقوبات من قبل لجنة االنضباط.
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ميالنو / متابعة الزوراء
اعترب مدرب برشلونة اإلسباني تشايف هرنانديس 
انه يتعني عىل الحكام تفسري قراراتهم أمام وسائل 
اإلعالم، عىل غرار املدربني، وذلك بعد اعرتاضه عىل 
اإليطايل  إنرت  مضيفه  مع  مواجهته  حكم  صافرات 

(٠-١) يف دوري أبطال أوروبا يف كرة القدم.
وحرم حكم الفيديو املساعد «يف آيه آر» هدفاً لربشلونة 
فاتي (٦٨)،  أنسو  يد عىل  بيدري بسبب ملسة  سجله 
قبل أن يتدخل مرة ثانية لصالح «نرياتزوري» 
حارماً النادي الكاتالوني من ركلة جزاء 
إثر مطالبته بلمسة يد عىل الهولندي 

دنزل دمفريس .(٩٠+١) 
قال تشايف بعد املباراة: «أعقد ان 
الحكم يجب أن يرشح قراراته. 
يجب ان يأتي إىل هنا ويرشح، 

لكنه ذهب إىل منزله».
يتحدث.  أن  «يجب  تابع: 

هذا  نحن.  مثلنا  قراراته  يرشح  أن  هاماً  سيكون 
أسايس».

الدور  يف  مجموعته  يف  الثالث  املركز  برشلونة  ويحتل 
األول برصيد ٣ نقاط من ٣ مباريات، فيما يتصدر بايرن 
الثاني  املركز  إنرت  ويحتل  نقاط  بتسع  األملاني  ميونيخ 

.(٦)
وتابع تشايف: «أنا غاضب ... كنت أرغب يف التحدث معه 
لفهم قراراته. ال معنى لها، إنه ظلم، لكن هذه هي كرة 

القدم».
يشاهد  لم  انه  فقال  إينزاغي  سيموني  إنرت  مدرب  أما 
اىل  إنرت  إعادة  عىل  الرتكيز  محاوال  فاتي،  يد  ملسة  سوى 

السكة الصحيحة بعد بداية موسم مخيبة.
بهذه  فريق  عىل  الفوز  مركزين.  «كنا  إينزاغي:  وقال 
أشعر  ذلك.  إىل  بحاجة  حقا  كنا  الثقة.  يمنحنا  النوعية 
روما  ضد  الخسارة  (خالل  املايض  السبت  ألن  بالراحة 
الفريق، لكن مع أخطاء  أمورا جيدة من  ١-٢) شاهدت 

لم تكن لتكلفنا يف مباريات أخرى».

مونتيفيديو / متابعة الزوراء
الوجهة  عن  إسباني  صحفي  تقرير  كشف 

املقبلة لألوروجوياني لويس سواريز، نجم 
بداية  السابق،  مدريد  وأتلتيكو  برشلونة 
ويلعب  املقبل.  الثاني  يناير/كانون  من 
صفوف  يف  حاليا،  عاما)   ٣٥) سواريز 
لكن  مونتيفيديو،  دي  ناسيونال  فريق 

عقده ينتهي بنهاية املوسم الجاري.
اإلسبانية، فإن  «راك ١»  إذاعة  وبحسب 

سواريز سيخوض مع منتخب بالده كأس 
العالم يف قطر، ومن ثم سينضم لفريق لوس 

يناير/كانون  يف  األمريكي،  جاالكس  أنجيلوس 

الثاني املقبل. ومن املقرر أن يلتقي سواريز، مع 
ريكي  اإلسباني  برشلونة،  يف  السابق  زميله 

بويج، الذي رحل عن البارسا يف الصيف 
 ٣ ملدة  جاالكيس  مع  ووقع  املايض، 
مواسم. ورحل سواريز عن برشلونة 
لصفوف  وانضم   ،٢٠٢٠ صيف  يف 
يف  معه  واسهم  مدريد،  أتلتيكو 

يف  الليجا  بلقب  التتويج 
قبل  األول،  موسم 

مع  يرحل  أن 
املوسم  نهاية 

الثاني.

دوسلدورف / متابعة الزوراء
ذكر تقرير صحفي، أن تشابي 
ميونيخ  بايرن  العب  ألونسو، 
املرشح  هو  السابق،  األملاني 
يف  سيواني  جرياردو  لخالفة 
باير  لفريق  الفني  املدير  منصب 

ليفركوزن.
توىل  قد  عاما)   40) ألونسو  وكان 
تدريب فريق الصف الثاني بنادي ريال 
أعوام  ثالثة  ملدة  اإلسباني  سوسييداد 
وتردد يف وقت  املايض،  أيار/مايو  يف  انتهت 
سابق أنه من املحتمل أن يعود للدوري األملاني 

(بوندسليجا).
2021، تردد أنه عىل وشك االنتقال  ويف صيف عام 
تشابي  وأكد  مونشنجالدباخ،  بوروسيا  يف  للعمل 

بعدها أن محادثات قد أجريت.
مع  ألونسو  تشابي  توج  كالعب،  مسريته  وخالل 
ولقب   2010 العالم  كأس  بلقب  اإلسباني  املنتخب 
منصة  اعتىل  كما  مرتني،  األوروبية  األمم  كأس 

التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتني.
وبعد أن قىض فرتة مع كل من ريال مدريد اإلسباني 
لفريق  ألونسو  تشابي  لعب  اإلنجليزي،  وليفربول 
أنهى  ثم  و2017   2014 عامي  بني  ميونيخ  بايرن 

مسريته االحرتافية.
 12 خالل  الثامنة  الهزيمة  ليفركوزن  باير  وتلقى 

مباراة رسمية خاضها حتى اآلن هذا املوسم، حيث 
خرس أمام بورتو الربتغايل 0 / 2 أول أمس الثالثاء يف 
الثالثة من مباريات دور املجموعات بدوري  الجولة 

أبطال أوروبا.
وكان فريناندو كارو رئيس نادي ليفركوزن قد طالب 
سيواني علنا يف وقت سابق بتحقيق ”نتائج رسيعة“. 
ولم تتضح الصورة حول ما إذا كان سيواني سيقود 
يوم  شالكه  أمام  املقررة  املقبلة  مباراته  يف  الفريق 

السبت املقبل ضمن منافسات الدوري األملاني.
لتدريب  املرشحني  قائمة  أن  سابق  وقت  يف  وتردد 
هيرت  وأدي  توخيل  توماس  تضم  ليفركوزن  باير 

ودومينيكو تيديسكو.

                         

ليفربول / متابعة الزوراء
أداء  من  سعيًدا  ليفربول،  مدرب  كلوب  يورجن  األملاني  بدا 
فريقه، بعد الفوز عىل ضيفه رينجرز 2 - 0، ضمن املجموعة 
األوىل من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقدم الريدز أداًء مميزًا، 
وحسم اللقاء بهدفني من ترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صالح 
(من ركلة جزاء). وقال كلوب، يف ترصيحات لشبكة ”بي تي 
سبورت“: ”كان هذا بالضبط ما نحتاجه الليلة.. تشكيل جديد، 
كان علينا تغيري األشياء.. كان لدينا الكثري من الفرص، تخيل 
لو استغلينا املزيد منها.. مباراة جيدة حًقا، وفوز مهم جًدا“.
وأضاف: ”هدفان من الكرات الثابتة، أحب هذا ألنه يعني أنك 
الفيديو املساعد“.وتابع: ”كان  انتظار حكم  لست بحاجة إىل 
دفاعية  بالصالبة  وتمتعنا  هجومية،  لحظات  يف  سيًئا  حظًنا 
اللحظات األخرية، ستكون مباراة مختلفة  النظر عن  برصف 
واجهت  التي  االنتقادات  عن  كلوب  وتحدث  املقبل“.  األسبوع 
تواضع  بسبب  األخرية  اآلونة  يف  أرنولد  ألكسندر  ترينت  العبه 
اللحظات  الدفاع، يف  أدائه دفاعيا، وقال: ”ال توجد مشكلة يف 
يبدو  حماية  هناك  تكن  لم  إذا  يرام،  ما  عىل  يشء  كل  الجيدة 
اليوم“. وكأنه (أرنولد) مكشوف.. لقد قمنا بتغيري ذلك قليالً 

قال  الضعيفة،  العروض  من  سلسلة  بعد  الجيد  األداء  وحول 
حًقا  نريد  فعل،  رد  الجميع  توقع  فعل،  رد  ”توقعنا  كلوب: 
االتساق.  إىل  بحاجة  نحن  ولهذا  إيجابي  يشء  إىل  هذا  تحويل 
لذلك، أنت بحاجة إىل دفاع من الدرجة األوىل وقد حصلنا عىل 

ذلك الليلة.. لقد نجحنا بشكل جيد“.

روما / متابعة الزوراء
اليوم  فريقه  مواجهة  أن  بيتيس  ريال  رئيس  آرو  آنخل  اعترب 
الخميس ”أمام فريق كبري ويف امللعب األوليمبي يف روما ستكون 
عن  سيبحث  فريقه  وأن  اللقاء  أهمية  مربزا  مثرية“،  مباراة 
أن  ”نريد  آرو:  وقال  األوروبي.  الدوري  يف  املجموعة“  ”صدارة 
أوروبية عظيمة،  ليلة  تكون  قد  يحمسنا،  هذا  القمة،  يف  نكون 
ربما لن تحسم الكثري، لكن ربما ذات أهمية من أجل الصدارة“، 
إىل  السفر  قبل  إشبيلية  مطار  من  بها  أدىل  ترصيحات  خالل 
خريمان  األرجنتيني  الالعب  قال  باملثل،  اإليطالية.  العاصمة 
بيزيال إن بيتيس ال يلعب عىل التعادل وال ”املخاطرة بالنتائج“، 
بليجريني  مانويل  التشييل  يقوده  الذي  الفريق  أن هوية  مؤكدا 
هي ”بغض النظر عن امللعب، حاول وكافح واحرتم فلسفتك“.
وأضاف املدافع: ”نحن مقبلون عىل مباراتني متتاليتني أمام روما 
يجب جمع أكرب عدد ممكن من النقاط خاللهما“، مشريا إىل قوة 
الالعبني  جودة  بفضل  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  بقيادة  روما 
األساسيني وكذلك االحتياطيني. ويتصدر ريال بيتيس املجموعة 
نقاط  ثالث  وبفارق  نقاط  ست  برصيد  ليج  يوروبا  من  الثالثة 
عن روما الوصيف، وكذلك لودوجوريتس البلغاري صاحب املركز 

الثالث، بينما يتذيل هلسنكي الفنلندي الرتتيب خايل الوفاض.

أمسرتدام / متابعة الزوراء
إىل ثمن نهائي دوري  اقرتب نابويل من التأهل مبكراً 
والذي  توالياً  الثالث  فوزه  بتحقيقه  أوروبا  أبطال 
كبرية  بنتيجة  آياكس  مستضيفه  حساب  عىل  جاء 
جداً (٦-١) يف الجولة الثالثة من منافسات املجموعة 

األوىل.
أمام  األول  املركز  يف  نقاط   ٩ نابويل  رصيد  وبات 
ليفربول الثاني (٦ نقاط) وآياكس الثالث (٣ نقاط) 

وأخرياً رينجرز (من دون نقاط).
يف  مشاركاته  تاريخ  يف  له  نتيجة  أكرب  نابويل  وحقق 
دوري األبطال، يف حني تلقى آياكس أكرب هزيمة له يف 

تاريخ مشاركاته يف املسابقة.
راسبادوري  جياكومو  من  كل  نابويل  أهداف  سّجل 
وبيوتر   (٣٣) لورينزو  دي  وجيوفاني  و٤٥)   ١٨)
 (٦٣) كفاراتسخيليا  وخفيشا   (٤٥) زيلينسكي 
قدوس  محمد  وآلياكس   (٨١) سيميوني  وجيوفاني 
.(٩) وحقق نادي ليفربول فوزاً مستحقاً عىل ضيفه 
عىل  نظيفني  بهدفني  االسكتلندي  رينجرز  غالكسو 
ملعب أنفيلد يف الجولة الثالثة من منافسات املجموعة 

األوىل يف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
للريدز  األول  الهدف  أرنولد  ألكسندر  ترينت  سّجل 
عجز  مبارشة  حرة  ركلة  من  السابعة  الدقيقة  يف 
النجم  الحارس أالن ماكغريغور وأضاف  عنها تماماً 
املرصي محمد صالح الهدف الثاني من ركلة جزاء يف 

الدقيقة ٥٣ من عمر املباراة.
ضيفه  عىل  صعباً  فوزاً  اإليطايل  انرت  فريق  وحقق 
الجولة  ضمن  رد  دون  بهدف  اإلسباني  برشلونة 
الثالثة من مباريات املجموعة الثالثة يف بطولة دوري 

أبطال أوروبا.
وأحرز الرتكي هاكان تشالهانوغلو هدف الفوز إلنرت 
من تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء 
تري  اندري  مارك  برشلونة  حارس  شباك  سكنت 

شتيغن يف الدقيقة ٤٥+٢.
وواصل فريق بايرن ميونيخ عروضه الرائعة يف دوري 
بالتغلب  توالياً  الثالث  انتصاره  أوروبا وحقق  أبطال 
عىل ضيفه فيكتوريا بلزن بخمسة أهداف دون رد يف 

إطار الجولة الثالثة من مباريات املجموعة الثالثة.
متوقعة  بسيطرة  املواجهة  ميونيخ  بايرن  واستهل 
لوروا  أحرزه  والذي  املبكر  السبق  هدف  إىل  ترجمها 

سانيه من تسديدة يسارية رائعة سكنت شباك بلزن 
يف الدقيقة السابعة.

أي هوادة حتى  بدون  البافاريون هجماتهم  وواصل 
يف  الثاني  الهدف  إحراز  من  غنابري  سريج  تمكن 

الدقيقة ١٣.
دفاع  جعلت  ميونيخ  لبايرن  الصاعقة  البداية 
فيكتوريا بلزن ينهار تماماً، وهو ما استغله أصحاب 
األرض فأحرزوا الهدف الثالث عن طريق ساديو ماني 

يف الدقيقة ٢١.
بايرن ميونيخ عىل  الثاني استمر ضغط  الشوط  ويف 
 ٥٠ الدقيقة  ويف  تماماً،  املستسلم  ضيفه  دفاعات 
للعمالق  والرابع  له  الثاني  الهدف  عاد سانيه وأحرز 
البافاري، وبعد ٩ دقائق وتحديداً يف الدقيقة ٥٩ تمكن 
موتينغ  تشوبو  ماكسيم  إيريك  الكامريوني  املهاجم 

من تسجيل الهدف الخامس.
يف  نقاط   ٩ إىل  رصيده  بذلك  ميونيخ  بايرن  ورفع 
الثالثة فيما استمر بلزن بدون أي  صدارة املجموعة 
الثالثة عىل  النقاط بعد أن تلقى خسارته  رصيد من 
التوايل. وانفرد بايرن ميونيخ بهذا الفوز الكبري بالرقم 
خسارة  دون   املباريات  من  سلسلة  ألطول  القيايس 

 ٣١ برصيد  أوروبا  أبطال  لدوري  املجموعات  دور  يف 
مباراة عىل التوايل متخطياً ريال مدريد.

وانتهت مباراة آينرتاخت فرانكفورت األملاني وضيفه 
أهداف  بدون  التعادل  وقع  عىل  اإلنكليزي  توتنهام 
الرابعة  املجموعة  الثالثة من مباريات  الجولة  ضمن 

يف بطولة دوري أبطال أوروبا.
وحقق مرسيليا بغياب جماهريه فوزه القاري األول 
الربتغايل  سبورتينغ  ضيفه  عىل  بتفوقه  املوسم  هذا 
الذي  الضيوف  لحارس  كارثية  ليلة  يف   ٤-١ املتصدر 
ُطرد منتصف الشوط األول، ضمن منافسات الجولة 
الثالثة من املجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا يف 

كرة القدم.
بهدف  ثانية   ٥٠ بعد  التسجيل  سبورتينغ  وافتتح 
رائع لفرانسيسكو ترينكاو الذي سدد الكرة بيرساه 
من مشارف املنطقة إىل يمني الحارس االسباني باو 
عندما  لفريقه  األول  بالهدف  أدان  وتسبب  لوبيس. 
كان يحاول رفع الكرة من أمام مرماه وسط ضغط 
رجله  رفع  الذي  سانشيس  ألكسيس  التشييل  من 
لتصطدم بها الكرة وتعود أدراجها اىل الشباك .(١٤) 

بعد  تودور  إيغور  الكرواتي  املدرب  فريق  وتقدم 

الذي  حارث  أمني  للمغربي  جميلة  برأسية  دقيقتني 
جميلة  رفعها  كرة  وتابع  الدفاع  قلَبي  بني  توغل 

جوناثان كالوس خلف املدافعني من مسافة بعيدة.
بعدما ملس  كابوس  إىل  أدان من سيئة  ليلة  وتحّولت 
التصدي  محاولته  عند  املنطقة  خارج  بيده  الكرة 

لهجمة ملرسيليا لُيطرد من اللقاء .(٢٣) 
مهاجمه  أموريم  روبني  بورتو  مدرب  وسحب 
الحارس  ليدخل  إدواردز  ماركوس  االنكليزي 

األوروغوياني فرانكو إرساييل.
الثالث  الهدف  بالريدي  ليوناردي  األرجنتيني  وسجل 
ركنية  إثر  برأسية  الفرنيس  الدوري  ترتيب  لثاني 
مصابا  كالوس  يخرج  أن  قبل   ،(٢٨) حارث  نفذها 

ويحل مكانه البوركينابي عيىس كابوريه .(٣٣) 
داخل  من  بتسديدة  الرابع  الهدف  مرسيليا  وسجل 
 (٨٤) مبيبيا  شانسيل  الكونغويل  للمدافع  املنطقة 

ويتجدد لقاء الفريقني االربعاء املقبل يف لشبونة.
وظل سبورتنغ يف صدارة املجموعة برصيد ٦ نقاط، 
وارتقى توتنهام إىل املركز الثاني يف املجموعة برصيد ٤ 
نقاط متقدماً بفارق األهداف فقط أمام فرانكفورت 
الثالث، فيما رفع مرسيليا رصيده إىل ٣ نقاط إال أنه 

ظل يف املركز األخري.
وواصل نادي كلوب بروج البلجيكي عروضه القوية 
مدريد  أتليتيكو  ضيفه  وأسقط  األبطال  دوري  يف 
من  الثالثة  الجولة  يف  نظيفني  بهدفني  اإلسباني 
الثالث  فوزه  محققاً  الثانية  املجموعة  منافسات 

توالياً يف املسابقة.
نقاط محققاً   ٩ إىل  الصدارة  بروج رصيده يف  ورفع 
بعد  النهائي،  ثمن  يف  قدمه  ووضع  الكاملة  العالمة 
أن تقّدم بفارق ٦ نقاط عن كل من وصيفه الجديد 
متذيل  مدريد  وأتليتيكو  الثالث  وليفركوزن  بورتو 

الرتتيب.
الغاني  الشاب  إىل العب وسطه  بفوزه  بروج  ويدين 
 ٣٦ الدقيقة  يف  التسجيل  افتتح  الذي  سوا  كمال 
واإلسباني فريان جوتغال الذي أضاف الهدف الثاني يف 

الدقيقة ٦٢ من عمر املباراة.
ضيفه  عىل  بفوزه  آماله  الربتغايل  بورتو  وأنعش 
سجلهما  نظيفني  بهدفني  األملاني  ليفركوزن  باير 
النيجريي زيدو سانويس (٦٩)، والربازييل ويندرسون 

غالينو د (٨٧).

بروكسل / متابعة الزوراء
مدريد،  أتلتيكو  لفريق  الفني  املدير  سيميوني،  دييجو  األرجنتيني  قال 
ثالث  بروج بهدفني نظيفني يف  يد كلوب  «املخيبة» عىل  الخسارة  عقب 
جوالت دور املجموعات يف دوري األبطال، إنه ينبغي عىل الفريق املدريدي 

«التحيل بالهدوء» و»عدم االنزعاج» من صعوبة املجموعة.
لثمن  للتأهل  يديه  بني  األتلتي  مصري  أن  عىل  ذاته  الوقت  يف  وشدد 

النهائي.
ويف ترصيحات تليفزيونية بعد املباراة التي شهدها ملعب (جان بريدل) 
بالرضا  أشعر  التي  الطيبة  األمور  من  الكثري  «هناك  سيميوني:  قال 
وعدم  بالهدوء،  التحيل  وعلينا  للتأهل،  أمامنا  الفرصة  زالت  ما  عنها. 

القلق، ومعرفة كيفية خوض املباريات املتبقية لنا، ألن األمور ما زالت 
مفتوحة».

وتابع املدرب األرجنتيني: «مباريات دوري األبطال بمثابة نهائيات دائما، 
وبالطبع هناك الكثري من األمور اإليجابية».

واستطرد: «الفريق صنع فرصا كثرية للتسجيل، فضال عن التصميم عىل 
التسجيل رغم الصعوبات، وإهدار ركلة جزاء. لن نستسلم، وسنواصل 

العمل، ألن هناك أشياء طيبة، وأخرى تحتاج التصحيح».
وحول ما افتقده الفريق يف املباراة، أجاب سيميوني بوضوح: «الدقة يف 
اللمسة األخرية. أعتقد أن الدقة هي التي تساعدك عىل تسيري املباريات 

كما تريد».

وبني: «أعتقد أننا قدمنا أداء طيبا يف الشوط األول، وطبقنا الفكرة التي 
نريدها. كانت هناك فرصة للتهديف يف كرة كاراسكو، وبعدها موراتا. 

بينما سجل املنافس من أول فرصة جاءته».
وتحدث ال»تشولو» أيضا عن الجانب الدفاعي لفريقه يف املباراة.

وقال يف هذا الصدد: «من الواضح أن املنافس قدم مباراة هجومية كبرية، 
لكن من الواضح أيضا أنه يجب علينا تحسني هذا الجانب. األمر الجيد يف 

هذه املجموعة هو أن مصري جميع املنافسني بأيديهم».
التي  املواقف  وتصحيح  الطيبة،  الجوانب  عىل  نركز  أن  «يجب  واختتم: 
نحتاج لتحسينها يف أقرب وقت ممكن من أجل البقاء 

يف املنافسة يف بطولة ال تسمح باألخطاء».
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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دبي/ متابعة الزوراء:

هّنـأ رئيـس مجلـس دبـي لإلعالم 
الفائزيـن بجوائـز اإلعـالم العربي 
ضمن محاورها الثالثة وما تشمله 
من فئات تغطي مختلف القطاعات 
واملرئيـة  الصحفيـة  اإلعالميـة 
والرقمية، متمنياً لهم دوام التوفيق 
يف رسالتهم النبيلة ودورهم يف إثراء 

املشهد اإلعالمي العربي.
يأتي هذا تحت رعاية الشيخ محمد 
بـن راشـد آل مكتـوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، شـهد سمو الشـيخ أحمد بن 
محمـد بن راشـد آل مكتوم، رئيس 
مجلـس دبي لإلعـالم، حفل تكريم 
الفائزين بـ«جائزة اإلعالم العربي»، 
يف دورتها الـ٢١، خالل الحفل الذي 
نّظمـه نادي دبـي للصحافة ممثل 
األمانـة العامـة للجائـزة، تزامنـاً 
مـع فعاليـات اليـوم األول للدورة 
العرشيـن ملنتـدى اإلعـالم العربي، 
وفيما حصل الكاتب العراقي رشيد 
الخيـون عىل جائـزة «أفضل كاتب 
عمود»، دعا ُكّتاب وإعالميون مليثاق 

رشف أخالقي لإلعالم الرقمي.
ودعا سـمو الشيخ أحمد بن محمد 
بـن راشـد آل مكتـوم الفائزين إىل 
اإلبـداع وتقديم  مواصلـة مسـرية 
منتـج إعالمي عىل مسـتوى رفيع 
عـىل  بالنفـع  يعـود  التميـز  مـن 
املجتمـع ويخدم مصالحـه، مؤكداً 
سـمّوه الهـدف األسـمى للجائزة 
نحو تعزيـز دور اإلعـالم يف تمكني 
اإلنسان العربي من تحقيق الريادة 

يف ركب التطور العاملي.
وتـم منـح جوائـز اإلعـالم العربي 
لــ١٤ فائـزاً ضمن مختلـف فئات 
الجائزة، تقديراً ألعمال اسـتحقت 
التكريـم قّدمها عدد من اإلعالميني 
واملؤسسـات الصحافية، واملنصات 
اإلعالميـة  واملؤسسـات  الرقميـة 
واإلخباريـة الكـربى عىل مسـتوى 
وجـدت  الذيـن  العربـي،  العالـم 
أعمالهم طريقها إىل منصة التكريم 
من بـني آالف األعمـال التي غطت 
مختلـف فنـون ومجـاالت العمـل 
الصحـايف واإلعالمـي. وتخلل حفل 
توزيع جوائز اإلعالم العربي قصيدة 
«اللغة الخالدة» من أشعار صاحب 
السـمو الشـيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، أدتها غناًء الفنانة لطيفة.

وشهد حفل الجائزة، تكريم محمد 
نبيـل حلمـي من صحيفـة الرشق 
األوسط، بجائزة الصحافة العربية 
فئـة «الصحافـة السياسـية» عن 
عمـل حمل عنـوان «أزمـة الطاقة 
يف  التحالفـات  ُتشـكل  األوروبيـة 
البحر املتوسط». وحصد جائزة فئة 
«الصحافـة االسـتقصائية» محمد 
الصـاوي مـن موقع «مـرصاوي» 
اإللكرتوني عن عمل بعنوان «الوفاة 
طبيعيـة».. كيف يتحـول ترصيح 

الدفن لـ«ترصيح قتل»؟.

وكّرمت الجائزة يف دورتها الحادية 
والعرشيـن ضمن فئـة «الصحافة 
االقتصاديـة» محمـد عيـىس مـن 
عـن  العربـي»،  «األهـرام  مجلـة 
موضوع «عالم الديون»، ويف جائزة 
الصحافـة العربيـة فئـة «صحافة 
الطفل» فاز بها حسني الزناتي من 
مجلة «عالء الدين» التابعة ملؤسسة 

األهرام، عن مجموعة قصصية.
أمـا جائـزة اإلعـالم الرقمـي فئـة 
«أفضـل منصة إخباريـة» فذهبت 
عربيـة»  «إندبندنـت  صحيفـة  إىل 
السعودية، كما فازت بجائزة اإلعالم 
الرقمـي عـن فئـة «أفضـل منصة 
 «Follow ICT» اقتصادية» منصـة
املرصية، وعن فئـة «أفضل منصة 
رياضية» فـازت منصة «كووورة» 

.(KOOORA) البحرينية
وضمن جائـزة اإلعـالم املرئي فئة 
«أفضـل برنامـج اقتصـادي» فاز 
برنامج «مسـتقبل الطاقة»، وُيبث 
عىل قناة «العربيـة»، وفاز عن فئة 
«أفضل برنامج اجتماعي» برنامج 
«معكـم منى الشـاذيل»، وُيبث عىل 

قناة CBC املرصية.
أمـا فئـة «أفضـل برنامـج ثقايف» 
فذهبت جائزتها إىل برنامج «روافد» 
الذي ُيقدم عىل قناة «العربية»، وفاز 
بجائـزة اإلعالم املرئـي فئة «أفضل 
برنامـج ريـايض»، برنامج «صدى 
املالعب» عىل «قناة mbc»، كما فاز 
عن فئة «أفضل عمل وثائقي» فيلم 
«أبي كان داعشياً» عىل قناة سكاي 

نيوز عربية.
كما ُمنحت جائزة «شخصية العام 
اإلعالمية» إىل رئيس تحرير صحيفة 
الجزيـرة السـعودية رئيـس هيئة 
الصحفيني السعوديني رئيس اتحاد 
الصحافة الخليجية، خالد بن حمد 
املالك، تقديراً ملسرية مهنية طويلة 
امتدت عىل مدار نحو خمسة عقود 
أمضاها يف خدمة الصحافة العربية، 
وإثراء املشهد اإلعالمي العربي، وملا 
قّدمه من إسـهامات جليلة يف دعم 

مسـرية الصحافة السـعودية. وقد 
صدر له أكثر من ١٧ مؤلفاً، أغلبها 

يف مجال الصحافة واإلعالم. 
اما جائـزة «أفضل كاتـب عامود» 
ذهبت إىل الكاتب العراقي، الدكتور 
رشـيد الخيـون، وهـو أحـد رموز 
الكتابة الصحفية يف العالم العربي، 
وصـدر لـه العديد مـن املؤلفات يف 
الـرتاث والفكـر، وهـو حاصل عىل 

جائزة امللك عبدالعزيز للكتاب.
يف غضون ذلك أكد ُكّتاب وإعالميون 
أن التغريات التي طرأت عىل املجتمع 
العربـي خـالل السـنوات املاضيـة 
ألسـباب متعـددة، ويف ظـل الثورة 
الرقميـة وسـيادة عـرص اإلنرتنت 
التواصـل  تأثـري منصـات  وتزايـد 
اإلعـالم  تراجـع  مـع  االجتماعـي 
التقليـدي، أن هناك حاجة ماسـة 
للتطوير املسـتمر للغة اإلعالمية يف 
اإلعالم بأشكاله املختلفة كي يتمكن 
من الوصول إىل القاعـدة العريضة 
من الجمهور العربي، والتي يمثلها 
الشـباب الذين يشـكلون أكثر من 
٥٠٪ مـن هـذا املجتمـع، مؤكدين 
عـىل أهمية مواكبـة العرص واملزج 
بني الرصانـة وجاذبية اللغة ضمن 
ضوابط ومعايري حاكمة، كما دعوا 
إىل صياغـة ميثـاق رشف أخالقـي 
لإلعالم الرقمي ينجو به من فوىض 
اللغـة واملحتوى؛ ملا السـتمرار ذلك 

من خطورة عىل جمهور املتلقني.
جاء ذلك خالل الجلسـة النقاشـية 
«مسـتقبل  عنـوان  حملـت  التـي 
القلـم العربي»، التـي عقدت خالل 
اليـوم األول ملنتدى اإلعـالم العربي 
الـذي يحتفل بمـرور ٢٠ عاماً عىل 

انطالقه.
شـارك يف الجلسـة الكاتب العراقي 
الخيـون، والكاتب  الدكتور رشـيد 
اإلماراتي نارص الظاهري، والكاتبة 
واإلعالميـة املرصيـة أمينة خريي. 
وقالـت أمينة خـريي إنه مع عرص 
االنرتنت وتأثرياته املتنوعة أصبحت 
هنـاك تعريفـات مختلفـة، فهناك 

التقليـدي ونخبـة  نخبـة لإلعـالم 
لوسـائل التواصـل االجتماعي من 
املؤثريـن وغري ذلك، مشـرية إىل أن 
األقالم العربية املعروفة التي يمكن 
تصنيفهـا بأنها صانعـة وموجهة 
للـرأي تزيد أعمارهم عىل ٤٠ عاماً، 
كمـا أن قراءهـم هم األكرب سـناً، 
االجتماعـي  التواصـل  أمـا نخبـة 
فهـم األصغـر سـناً واألكثـر عدداً 
باملجتمـع العربـي، حيـث أصبـح 
بإمكان الكثريين أن يكونوا نجوماً 
لهـذا النمط «اإلعالمـي»، ما أحدث 
تحـوالت كثـرية يف صناعـة النخب 

اإلعالمية.
وقالت إنه رغم زيادة تأثري وسـائل 
التواصـل االجتماعي، فإن الصورة 
ليسـت قاتمة بالنسـبة للصحافة 
التقليدية التي تمـر حالياً بمرحلة 

محاولة  البقاء  عىل قيد الحياة.
وأكدت أمينة خريي أن اإلمارات بما 
تمتلكه من رؤية واضحة هي حالياً 
مركز لإلعـالم الرقمي الجديد الذي 
يتحيل باألخالقيات، وهذا ما يريده 
املجتمع خصوصاً أن أكثر من ٥٠٪ 
منه هم مـن فئة الشـباب املقبلني 
عـىل أنمـاط التواصـل االجتماعي 

ولغته   الرسيعة.
وقال الكاتب العراقي الدكتور رشيد 
الخيـون، إن القلم يظـل له تأثريه، 
ومـن هنـا البـد لـه من التحسـني 
املسـتجدات،  ملواكبـة  والتطويـر 
وأضـاف: «يف كل زمن يوجد مثقف 
وكاتب له تأثريه أياً كانت وسـيلته 
يف التعبري والكتابة سـواء بالقلم أو 
الـ(key board)»، مؤكداً أن الكتابة 
حرفة لها أصول وضوابط أخالقية 

ومهنية ضمن معايري حاكمة.
مـن جانبه، يرى الكاتـب اإلماراتي 
العوامـل  أن  الظاهـري،  نـارص 
السياسـية واالقتصاديـة يف الكثري 
من البلـدان العربية غـريت الهرم، 
حيث لم يعـد التأثري األكرب للمفكر 
واألديـب وصاحب القلـم الرصني، 
وقال: «اإلعـالم الرقمي حالياً يلغي 

القلـم والحـرب.. القلـم العربي مر 
بتغـريات سياسـية واجتماعيـة.. 
لدينا زخم كبري لإلعـالم الرقمي يف 
ظل تراجع تأثري اإلعالم التقليدي»، 
مضيفاً أن اإلعالم اإللكرتوني يعمل 
بفردية ويفتقد للمصداقية، لكنه يف 
املقابل يصل للجمهور ويؤثر ويغري 
بشكل أكرب، بينما اإلعالم التقليدي 

يحترض وأصبح أقل تأثرياً.
ودعا الظاهري إىل اسـتثمار منتدى 
اإلعـالم العربـي ومـا يضمـه مـن 
حشـد كبري من اإلعالميني والكتاب 
واملفكرين لوضع وصياغة مسودة 
لإلعـالم  أخالقـي  رشف  «ميثـاق 
الرقمي»، بمعايري وضوابط تنقذه 

من الفوىض املنترشة حالياً.
دبـي  يف  االول،  أمـس  انطلقـت 
أعمال الدورة الــ٢٠ ملنتدى اإلعالم 
العربي، بمشـاركة أكثر من ٣٠٠٠ 
مـن القيـادات اإلعالميـة العربيـة 
والعاملية، ورؤساء تحرير الصحف، 
تـاب واملفكرين واملعنيني  وكبار الكُّ
املنطقـة،  يف  اإلعالمـي  بالعمـل 
ضمن التجمـع اإلعالمي األكرب عىل 

مستوى املنطقة العربية.
وشـمل االفتتاح الرسمي للمنتدى، 
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت 
محمد بن راشـد آل مكتوم، رئيسة 
هيئـة دبي للثقافـة والفنون (دبي 
للثقافة)، وسـمو الشيخ حرش بن 
مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس 
جلسـة  لإلعـالم،  دبـي  مؤسسـة 
رئيسـة بعنوان «اإلعـالم العربي.. 
اسـتضاف  والتأثـري»  التحـوالت 
خاللها املنتدى وزير شؤون اإلعالم 
بمملكـة البحرين الدكتـور رمزان 
بن عبيـد عبدالله النعيمي، ورئيس 
املجلـس األعـىل لتنظيـم اإلعـالم، 
بجمهورية مرص العربية كرم جرب. 
كما شمل االفتتاح الرسمي جلسة 
رئيسـة تحدث فيها رئيس مجلس 
اإلدارة الرئيـس التنفيـذي لــ«دي 
بي ورلد»، سلطان أحمد بن سلّيم، 
وحملت عنوان «مسـتقبل التجارة 

يف عالم إعالمي متغري».
وتناولت الجلسة الوزارية عدداً من 
املحـاور الرئيسـة من بينهـا تأثري 
التكنولوجـي عـىل قطاع  التطـور 
اإلعالم، وسـبل تعزيز التعاون بني 
يف  األخـرى،  والقطاعـات  اإلعـالم 
ضوء مفهوم الرشاكة نحو النجاح، 
إضافة إىل دور اإلعالم يف تأكيد قدرة 
الشـعوب عـىل اسـتيعاب أهـداف 
املواقـف  أبعـاد  وإدراك  التنميـة 
املحيطـة بهـم، ومـن ثـم تحديـد 
متطلبـات العمـل خـالل املرحلـة 
املقبلـة، ودور التقنيـات الحديثـة 
كالـذكاء االصطناعـي يف التمهيـد 
لتحـوالت جذرية يف مجـال اإلعالم 
ونرش املعلومات واألخبار والفرص 

العربية املنتظرة يف هذا املجال.
وخالل الجلسـة أكد الدكتور رمزان 
النعيمي، أهمية وجود اسرتاتيجية 
إعالميـة عربية متكاملـة تتضمن 
ثالثـة محـاور أولهـا توفـري بنية 
تحتيـة إعالميـة متطـورة تعتمـد 
أحدث التقنيـات، وثانيها االهتمام 
مجـال  يف  واملبدعـني  باملوهوبـني 
اإلعالم عرب بيئة تنظيمية وترشيعية 
مرنة، بينما يختـص املحور الثالث 
بـرضورة تقديـم رسـالة إعالمية 
مسـؤولة ومؤثـرة تعكـس الهوية 
الوطنية للـدول. وأشـار إىل أهمية 
اإلعالميـة  املؤسسـات  تقديـم 
ملحتوى جيد ومتكامل، واالستفادة 
مـن البنيـة التحتيـة املتطـورة يف 
مواجهـة التحديـات، واالسـتثمار 
كعالـم  املتطـورة  التكنولوجيـا  يف 
امليتافـريس، وخلـق بيئة مناسـبة 
الستيعاب املوهوبني يف هذا املجال.

للمسـتقبل  االسـتعداد  وعـن 
ومواجهة التحديـات، أكد النعيمي 
أهميـة التعـاون بـني املؤسسـات 
والهيئـات اإلعالمية عىل مسـتوى 
العالـم العربي لوضع اسـرتاتيجية 
وخطة عمل موحدة، مؤكداً تفاؤله 
يف  العربـي  اإلعالمـي  باملسـتقبل 
ظـل وجـود جيـل جديد لديـه من 

ومـا  والتدريـب  واإلدراك  املوهبـة 
يكفي لتحّمل املسؤولية. ويف ختام 
حديثـه، أكـد وزير شـؤون اإلعالم 
بمملكـة البحريـن، أهميـة تحـيل 
اإلعالم العربي باملسؤولية ورضورة 
تقديمـه لرسـالة مؤثـرة تعرب عن 
الدولـة الوطنيـة وتبنـي  مفهـوم 
خطـاب يدعو للوحـدة والتعاون ال 
للفرقـة وإثـارة الفتـن والنعرات. 
مـن جانبه، أكد كـرم جرب رضورة 
استحداث اسرتاتيجية عمل موحدة 
لإلعـالم العربـي ملواجهة مـا يجد 
التواصـل  طريقـه عـرب منصـات 
االجتماعي من محتـوى يتناىف مع 
القيم واملبـادئ واألخـالق العربية، 
موضحـاً أن تلك املنصـات مازالت 
تعمـل يف إطـار غري رسـمي لكنها 
تؤثر يف تشـكيل الرأي العام بشكل 
كبـري، وهو ما يدعونـا إىل مواجهة 
محتواها الضار وما تبثه من أفكار 
سـلبية تؤثـر يف العقول والسـيما 

الشباب.
ولفت جرب إىل أهمية دور الحكومات 
يف حمايـة اإلعالم مـن خالل وضع 
الضوابط املنظمة لعمله، ورضورة 
اتخاذ خطـوات رسيعـة لتطويره 
عـىل  مشـرتك  بشـكل  والعمـل 
إنتـاج محتـوى عربي يمـأل الفراغ 
التواصل  الـذي تسـتغله منصـات 
االجتماعـي، عىل أن يتناسـب ذلك 
املحتـوى مـع روح العرص ورسعة 
األجيال الحديثة، ويراعي يف الوقت 
نفسـه خصوصيـة الـدول العربية 
وقيمهـا وأخالقهـا. واختتم رئيس 
املجلـس األعـىل لتنظيـم اإلعالم يف 
مـرص حديثه خالل الجلسـة، التي 
عقـدت ضمـن احتفاليـة منتـدى 
اإلعـالم العربـي يف دورتـه الــ٢٠، 
بالتأكيد عىل أن الذهاب للمستقبل 
ال يكـون بالعـودة إىل املـايض، وأن 
التطوير يتطلب التخطيط السـليم 
واألخـذ بزمـام املبـادرة للنهـوض 
بقطـاع اإلعـالم بما يتناسـب مع 

طبيعة املرحلة املقبلة.
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البرصة/ الزوراء:
زار وفـد مـن نقابة الصحفيني فـرع البرصة  
محكمـة     رئاسـة  االربعـاء  امـس  صبـاح 
اسـتئناف البـرصة االتحادية. والتقـى الوفد 
باالسـتاذ عـادل عبدالـرزاق رئيـس محكمة 
اسـتئناف البـرصة االتحاديـة للتباحث معه 
حول اليـة تطبيق قرار مجلس القضاء االعىل 
املتضمن  تشكيل محاكم نرش يف مركز محاكم 
االستئناف تختص بالنظر بالشكاوى الخاصة 

بالصحفيني واملتعلقة بعملهم الصحفي .
وقـال فـرع نقابـة الصحفيـني بالبـرصة يف 
بيـان تلقته ” الـزوراء“: ان وفد  فرع النقابة 
بحـث مـع رئيـس املحكمة حـول اليـة فتح 
ورش قانونيـة لتوعية الصحفيـني بالقوانني 

التـي يجب عليهم االلتـزام بها لحمايتهم من 
املسائلة القانونية التي يمكن ان يتعرضوا لها 
خالل عملهم الصحفي بسبب عدم معرفتهم 

بعواقبها.
واضاف: ان االسـتاذ عـادل عبدالرزاق رئيس 
املحكمـة اسـتئناف البـرصة االتحادية ابدى 
اسـتعداه لدعـم ومسـاندة الصحفيني وفتح 
دورات لهم يف محكمة اسـتئناف البرصة وان 
يكـون املحارضين فيها من السـادة القضاة 
ويف ختـام اللقـاء قدم االسـتاذ صـادق العيل 
شـكره وتقديره للسـيد رئيـس املحكمة عىل 
حفاوة االستقبال وابدى استعداه لفتح ابواب 
التعـاون املشـرتك من اجـل خدمـة الصالح 

العام.

كابول/متابعة الزوراء:
أعلنـت حكومة طالبـان منع 
صبـح“  ”هشـت  صحيفـة 
وموقـع ”زاويهـه“ مـن البث 
يف أفغانسـتان، متهمة إياهما 
بأنهمـا ال يحرتمـان األعراف 
قيـادة  ويتهمـان  اإلعالميـة، 
طالبان بتهم ال أساس لها، من 

هنا هي قررت منع بثهما.
يف  التقنيـة  وزارة  وقالـت 
حكومـة طالبـان إنهـا قررت 
منـع الوسـيلتني مـن البـث؛ 
ألنهمـا كانتا ترّوجـان أخباراً 
كاذبة، وكانتا توجهان تهما ال 
أساس لها، بهدف إثارة البلبلة 

يف البالد.
وقـال الناطق باسـم الـوزارة 
عنايت اللـه الكوزاي، يف بيان، 
إن الوسيلتني اإلعالميتني كانتا 
ترّوجان أخباراً كاذبة، وأخباراً 
غـري صحيحـة وغـري دقيقة، 
كما كانتـا توجهان االتهامات 
إىل قيادة الحكومة، من هنا تم 

منع بثهما.
مـن جهتهـا، قالـت صحيفة 
”هشـت صبح“، يف بيـان، إن 
حسـاباتها قـد أغلقـت ولكن 
وإنهـا  محفـوظ  محتواهـا 
بصدد إيجـاد حلـول من أجل 
إيصـال املحتـوى إىل النـاس، 

كما دانـت الصحيفـة خطوة 
طالبان، معتربة إياها محاولة 
جديدة لقمع وسائل اإلعالم يف 

أفغانستان والتضييق عليها.
كمـا قـال موقـع ”زاويهه“، 
يف بيـان، إنه منع مـن البث يف 
أفغانستان، وهو أمر يعارض 
األعراف اإلعالمية، وإنه  كافة 

سيواصل مسريته.
من جهتها دانت نقابة الدفاع 
عن اإلعالميني خطوة طالبان، 
وطلبـت منهـا عدم التشـديد 
عىل وسـائل اإلعالم األفغانية، 
واإلفساح للعمل لكافة وسائل 

اإلعالم التي تعمل يف الساحة.

وكانـت طالبـان قـد منعـت 
وسـائل إعـالم أخـرى منهـا 
و“صـوت  يس“  بـي  ”بـي 

أمـريكا“ وغريها مـن البث يف 
إليهـا  موجهـة  أفغانسـتان، 

نفس االتهامات.

 مانيال/ا.ف.ب:
ُقتـَل صحفي إذاعـي فيليبيني قرب منزلـه، يف إحدى ضواحي مانيال، حسـب ما أعلنته 

الرشطة الثالثاء، يف بلد ُيقتل فيه باستمرار الكثري من العاملني يف وسائل اإلعالم.
وُتعـّد الفيليبني من أخطر مناطق العالم عىل الصحفيني، وغالباً ما يفلت معظم منّفذي 
هـذه الجرائم من العقاب. وكان الصحفي بريسـيفال ماباسـا يقود سـيارته اإلثنني إىل 
مقـّر محطـة DWBL اإلذاعية حيـث كان يعمل، عندما قتله شـخصان كانا عىل دراجة 
نارية، وفق ما قاله رئيس رشطة مدينة الس بينياس، جايم سـانتوس، لقناة تيلرياديو 

اإلخبارية. وأضاف سانتوس: ”كان ملتزماً يف إنجاز عمله، وهذا ربما سبب قتله“.
انتقد بريسـيفال ماباسـا، املعروف باسـم برييس البيد، علناً الرئيس الفيليبيني السابق 

رودريغو دوتريتي والسياسات التي اتبعتها حكومة خلفه فرديناند ماركوس جونيور.
وكان يندد باملعلومات املضللة حول األحكام العرفية السـارية يف ظّل نظام والد الرئيس 
الحـايل، وبممارسـة ”وضع عالمة حمـراء“ الهادفة إىل إدراج أشـخاص متهمني بتأييد 

الشيوعية يف قائمة سوداء، وفق ما أفاد به االتحاد الوطني للصحفيني يف الفيليبني.
واعترب االتحاد أن قتل بريسيفال ماباسا خطوة ”وقحة“، تشري إىل أن ”الصحافة ال تزال 
مهنـة خطرة يف البالد“. بريسـيفال ماباسـا ثاني صحفي ُيقتل منـذ انتخاب ماركوس 
رئيساً للفيليبني يف 30 يونيو/حزيران، وفق االتحاد.وأعلن رئيس رشطة مانيال باإلنابة، 
الجنرال جونيل إيسـتومو، تشـكيل مجموعة من املحققني للتحقيق يف مالبسـات مقتل 
الصحفـي. وصّنـف تقرير صدر عن لجنـة حماية الصحفيـني، يف أكتوبر/ترشين األول 
2021، الفيليبني يف املرتبة السـابعة من ناحية اإلفالت من العقاب، مشرياً إىل 13 جريمة 

قتل استهدفت صحفيني لم ُتكشف مالبساتها بعد.
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     لـدى االنتهـاء  مـن قـراءة الكتاب 
الـرسدي ( نـداء لصباحـات بعيـدة ) 
للشـاعر طالل الغـوّار والصـادر عن 
دار الينابيـع بدمشـق 2022 , ادركت 
ان الحقيقـة تخرج من فـم األطفال، 
لذلك كتب الغوار بروح الطفل الربيء، 
وهذا ما شـدني لِلكتـاب، عندما نقرأ 
مذكرات شـيوخ األدب نحصن انفسنا 

من صولة الحياة.
     تحدَث الغوار يف ندائاتِه عن سـريته 
الذاتية، أخذ الكتاب منه شأًوا طويًال.. 
وهـو يحفز الذاكـرة، ويتأمـل ارسار 
الطفولـة وحـني ملس مسـنِد الكريس 
أدرك ان حياتـه ذهبـت جريرتـه، هذا 
الـذي حطـم شـعوًبا وقـال: ال بدَّ من 
ضحايا ُتنحر أمام علّوك ايها الكريس.

     ثـم عاد اىل قريتِه بعد أن فتت املدن 
قلبـه، ونحتـت التجـارب تجاعيـده، 
ووقـف عىل اطـراف (السـحل) باحًثا 
عن اصدقـاء طفولتـه الذيـن تعلموا 
العشـب  بسـاط  عـىل  (العـروض) 
األخـرض، ثـم مـىض اىل بيتـه القديم 
وشـجرة التوت العسـلية التـي ذبلت 
انتظاًرا، تذكر مقهى (مرعي) وحاول 
ان يدفأ صدرُه بالشاي العراقي املهيل، 
ويطمأن قليالً ثم يستأنف البحث، واذا 
املقهـى كومة من حجارة حطمها من 

افكارهم اشد قسوة من الحجارة.
كان ابـوه موظًفا ثم لسـبب سـيايس 
امـىس فالًحـا وولـده طـالل  يرقـب 
النجوم، ويسكن عندما يشاهد القمر 
يميش حافًيا، القمـر هو الذي يحرس 
هذِه الحقول، وبيادر الحنطة الذهبية 
من اللصوص، عاد ابوه بال وظيفة اثر 

اكتشافِه انه يفكر.
      نقـف مـع الغوار ونحـُن نرقب له 
موعده الغرامي مخافة الوشـاة، وهو 
يف املقـربة ينتظـر حبيبتـه الخائفـة، 
حيث نشـاهد عينيهـا تلمع عىل ضوء 

الشـفق، وتتـكأ عـىل كتفيـِه، خفـق 
قلبيهما حًبـا ليصبح املوتـى طوابرياً 
من العيون املسـتغرقة لِلحظِة الحوار 
وهي تقول: اراك تنظر إيلَّ بدهشٍة! ما 

الذي   تراه؟
اجاب: ارى نفيس..!

    اوغـر صدرُه الحكـم، واطنب الغوار 
يف حديثه عن السـجن وكيف استحال 
من اسم وكائن برشي اىل رقم، وخرس 
سبعة اشهر وهو رقم النهم وثقوا انه 

ضمن افراد (الحزب الرومنيس) .
تحدث لنا عن اول رشارة حب قدح بها 
قلبه يف سنوات الطفولة االوىل للطفلة 

(مريم). 
تحدث عن الطرقـات، وقال: الطرقاُت 
جـراٌح يضمدهـا غناُء عشـاق يف آخر 

الليل.
اقف كالتمثال تحـت رصائف القصب 
والخشـب والعاقـول يف بيتهم الطيني 
االول، تجولـت معـه يف الطرقات حتى 
وصلت اىل بيت نزار قباني، ملسُت ايدي 
الشـاعرات، كنت ارقب قصيدته وهو 

شامًخا عىل منصِة مهرجان املربد.
تحدثنا مع التأريـخ يف مدخل الجامع 

األموي يف دمشق القديمة.
ورسنء مـع مايـا بعيًدا عن الشـعر، 
وما زالت فـوق كتفي بقايا من اوراق 
الربتقال.. وحملت بذاكرتي بعض تالل 

قاسيون .. الجبل خزانة العشاق.
الحديـث يطـول عن مذكـرات الغوار، 
يف  حتـى  متواضًعـا  رصيًحـا  كان 
نصوصـِه.. لقراءته متعـة ولذة، ربما 
سـوف انحو نحـوه يف الكتابة لكن ما 
لدي من تجربـٍة فقـري.. الن مذكراته 
امتـداد لعمٍر ناهز الخمسـون ربيًعا.. 
قال يل الغـوار: من انت..؟ قلت: مجرد 
سـنونو عابرًا فضاءاتك .. من يكرتث 

به.؟
افلتت ذاكرتي الكثري من القضايا التي 
يفرتض الوقوف عليها والكتابة عنها، 
لكن نحُن الُكتاب يساعد بعضنا بعًضا 
يف الكتابة عن هذا املنجز الغزير.. حيث 
ان الغـوار ثرَّ الذاكرة، وشـاعرًا.. ربما 
الشعر هو الذي انقذه عندما ُخطف يف 

بغداد وذهب معصـوب العينني، وعاد 
وهو يلقي شـعر الغزل ملن اختطفه.. 

ووجد سيارته بانتظاره.
واطنب الحديث عن ايام االحتالل وعن 
شـارع املتنبـي، والجثـث امللقاة عىل 
االرصفـة واوجز تلك الفـرتة بكلماٍت 
حزينٍة حتى شـعرت بحـرارِة دموعه 

تكوي االرصفة والقباب املكفهرة. !
طالل الغّوار.. بدايته عاشـًقا وانتهى 

شاعرا.
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    العديد من املبدعني سواء يف اإلبداع األدبي أو الفني 
يختارون أحيانا عناويـن إبداعاتهم بتعيني مرجعي 
يحيل عىل املدن بأسمائها الرصيحة فعىل سبيل املثال 
روايـة ( القاهـرة الجديدة) للمبـدع نجيب محفوظ 
وروايـة ( كازابالنكا)  للمبـدع ( محمد صوف)  ويف 
الفن كانت هناك اعمال سينمائية ومرسحية تحمل 
عناوينها أسـماء مدن ويف الفن املوسيقي أيضا كان 
لهذا االشتغال العنواني نصيب يف التآليف املوسيقية 
حيـث ألف عـازف العود السـوري ( كنـان ادناوي)  
مقطوعة موسـيقية عنونها بإسم املدينة التاريخية 
السـورية ( أوغاريت)  وكذلك املقطوعة املوسـيقية 
املعنونة ( بغداد)  للموسيقار ( منري بشري)  وغريها 
الكثـري ، وإبراز إسـم املدينـة يف العناويـن اإلبداعية 
لـه أهميته الوظيفيـة الداللية فهي تحـدد للمتلقي 
الفضاء اإلبداعي وتمنحه قيمته الخاصة يف الكتابة. 
، اىل جانـب تحفيز أفق توقع املتلقـي، وعند قرائتنا 
لعنـوان السـمفونية التي ألفهـا ( ابراهيم السـيد) 
نلحظ أنها جاءت موسـومة باسـم مدينـة عراقية 
وهـي ( ذي قـار) ودائما مايسـلط املبدعون الضوء 
عىل مدنهم من خالل استعراضهم للنواحي الفكرية 
والحضاريـة واالجتماعيـة والثقافيـة والتاريخية ، 
واملدينةيف اإلبداع تتمظهـر يف نوعني واقعي ومتخيل 
ويف اإلبـداع األدبـي يشـتغل كال النوعـني ألن اللغـة 
تسـاعد املبـدع يف تصويـر كل مايتجسـد يف املدينـة 
وكذلك تسـاعد املتلقي عىل فهم واستيعاب مايكتبه 
املبدع وحتى يف الفنـون التي تعتمد اللغة او الصورة 
امـا يف املوسـيقى فإن النوع الثاني وهـو املتخيل له 

النصيب األوفر بسبب لغة املوسيقى املجردة واملرمزة 
لذلك سـوف نتحدث عن فضاء مديني يف سـمفونية 
(ذي قـار)  وليس مكان مديني وكما هو معروف ان 
هنالك فـرق مابني مفهوم الفضـاء ومفهوم املكان 
فالفضاء هو أوسـع من املكان أو هو الحاضنة التي 
تحتـوي املكان فالفضاء كما يقول الدكتور (سـعيد 
يقطـني) أعم من املـكان،  ألنه يشـري اىل ماهو أبعد 
وأعمـق مـن التحديـد الجغـرايف .... إنه يسـمح لنا 
بالبحث يف فضاءات تتعدى املحدد واملجسـد ملعانقة 
التخيييل،  وهنا نلحظ أن املؤلف املوسيقي ( ابراهيم 
السـيد) لم يحاكي املدينة جغرافيـا أو طوبوغرافيا 
وإنما جـاءت محاكاته للمدينة عـن طريق جمالية 
فضائهـا املتخيل من ذات املؤلف نفسـه، ولو رجعنا 
اىل سـمفونية ( ذي قار)  نجد أن ( ابراهيم السـيد)  

اشـتغل عـىل الفضـاء املتخيـل يف محاولـة إظهـار 
واقـع مدينـة ذي قار الحضـاري والجمـايل والفني 
واإلجتماعـي عرب حـركات سـمفونيته األربعة،  لو 
اسـتمعنا اىل الحركـة األوىل للسـمفونية نلحـظ ان 
(ابراهيم السـيد)  حرص أن تكون البناءات امليلودية 
تصور الحضارات التي نشـأت عىل أرض هذه املدينة 
مثل حضارة أور وسـومر ولكش حيث ابتدء الحركة 
بدخول الوتريات بجملة قصرية ممتدة تصور عظمة 
هذه الحضـارات تقابلهـا جملة موسـيقية قصرية 
أيضا لآلالت الهوائية من مسـتوى ( الباص)  تصور 
الهيمنـة واالسـتقرار والثبـات ثـم تتـواىل البناءات 
امليلودية بخطـوط بوليفونية تؤكد ماتبقى من إرث 
أثري كبري مثل املعابد والقصور واملقابر امللكية أما يف 
الحركة الثانية فيشتغل ( ابراهيم السيد)عىل إظهار 
جماليـة الفضاء املكاني من خـالل تصوير جمالية 
الطبيعـة للمدينة مثـل األهوار والبسـاتني والطيور 
املتنوعـة والنـادرة وكذلـك تصوير طيبـة أهل هذه 
املدينة العريقة،  حيث وظف ( ابراهيم السيد) اآلالت 
الوترية يف خلق نسق يحمل نسيج رومانيس وبتدءها 
بدخول ألة التشيلو بجملة ميلودية تعبريية تحاكيها 
مجموعـة آالت الكمنجات بجمـل مماثلة يف الدقيقة 
5و50 ثانية وتتكرر مديات الوتريات بخطوط لحنية 
تصور جمال الطبيعة من الدقيقة 6و6 ثانية وحتى 
الدقيقـة 6و25 ثانيـة ليتبعهـا صـوت ألـة الفلوت 
ليصور بها حركة الطيور وهي تعانق السـماء وهنا 
نلحظ الحضور الواسع لآلالت الوترية يف هذه الحركة 
كونها تجسـد الرومانسـية أكثر من غريها من آالت 
األوركسـرتا ومن خـالل تقنيـة القـوس الطويل او 

املمتد،  أما يف الحركة الثالثة نلحظ إشتغال ( ابراهيم 
السـيد) عىل جمالية الفضاء الفني لهذه املدينة التي 
اشتهرت به من موسـيقى وغناء مميز حيث إعتمد 
عىل اإليقاع الثالثي واشـرتاك جميع آالت األوركسرتا 
يف عـزف جمـل راقصـة لتحكي مـدى اإلبـداع الذي 
أنتجته هذه املدينـة املتأصلة بالفن،  واما يف الحركة 
الرابعة واألخرية للسـمفونية فقد اشـتغل ( ابراهيم 
السيد) عىل جمالية الفضاء االجتماعي والذي يصور 
شـموخ هذه املدينة ونضالهـا يف مقاومة الظلم منذ 
فجرهـا واىل يومنا هـذا فهي مدينة اإلبـاء واألحرار 
والثـوار نلحـظ ان الحركـة تبـدء بجملـة ميلودية 
حماسية البناء وتتبعها جمل ميلودية هتافية البناء 
كمـا نسـمع يف الدقيقة15و45 ثانيـة حتى الدقيقة 
16و13 ثانيـة وهي بنـاءات ميلودية تصاعدية كما 
نسمع جمل ميلودية قصرية ومتقطعة وحادة تعرب 
عـن الغضـب كمـا يف الدقيقـة 17 و 13 ثانية حتى 
الدقيقـة 17و18 ثانيـة كمـا نلحـظ مرافقة اآلالت 
اإليقاعية بكافـة أنواعها من طبول وصنوج لتعزيز 
الحمـاس وإظهـار جمالية فضائه اسـتطاع املؤلف 
املوسـيقي املبدع ( ابراهيم السـيد)  أن يرتقي بألية 
اإلبداع يف النص املوسـيقي سمفونية ( ذي قار) من 
خالل رؤية ذاته املبدعة لهذه املدينة وعرب فضاءاتها 
املتعـددة التي وظفها يف إنزياحـات جمالية متخيلة 
تتمـاىش مـع لغة املوسـيقى املجـردة التـي التنقل 
الواقع أو تقـف عند حدوده الجغرافية بل اسـتطاع 
املؤلف املوسـيقي ( ابراهيم السيد) أن يتخطى هذه 
الحـدود اىل ماهـو أعمـق وأوسـع من املـكان وهو 

الفضاء املتخيل.

www.alzawraapaper.com
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دمُعِك غاِضٌب 
كبحٍر اِعتزلَْتُه األَرواُح الهاِدئُة

دمُعِك هذا الذي ُيشِبُه هالَة خوٍف 
حراِء يف دِم الصَّ

ليَس لُه أَْن يكوَن ُمنساباً 
كأُمنيٍة جاِنبيٍَّة لالِسِرتخاِء فقْط.!

فهَو كوجِهِك املُتقْهقِر يف الفوِز
يعكُس موِقفاً ُمزِهراً لالِنِكساِر

ال يخَتفي مَع الرِّيِح 
حنَي تطُرُقُه أَخشاُب النَّواِفِذ العاريَِّة.!

وِء  وجُهِك أَيضاً كمنارٍة عميقِة الضَّ
ُتؤذُِّن صالًَة مكتوَمًة.!

ى كُنجوٍم قلِقٍة  سنواُتَك التَّرتى يف دمي تتشظَّ
ُر كأُْغنَيٍة.! أَو تتبخَّ

ُعمري القصرُي حنَي يصَهُل 
يف عزاءاِت ُدروٍب 

سيطوُل لوَعًة عنَد باِبِك الرَّاحِل 
بُكلِّ ِجهاِت الُبعِد عن وجهي الحزيِن.!

ى  سنواُتِك ترتى يف َدمي تتشظَّ
كدمٍع ُمحرتٌِق يف َضباٍب 

وُطوفاُنِك يبقى كِذكرى ُمخرَّمٍة بالنُّذوِر.! 
تماِئُمِك األَوسُع من ُشهودي 

اِبتلَعْت سمائَي بنعيِقها الُجنونيِّ
ليِيلَ خافٌق عتيٌق 

رُتُه ناياٌت مذبوَحٌة وأَماٍن تنوُح  سجَّ
مَع الغياِب بغرِي َحطٍب وال ُخبٍز وال َشفاعاٍت.!

الَِم األَليِم ِمراراً عاُع اليتيُم جرَّحني بالظَّ ذلَك الشُّ
ها هَو يُربُق ٍمثَل َشفرٍَة يف وجِه قمٍر ضئيٍل 

ُيعاني.!
رياِن  مِع بُكلِّ لذَِّة الطَّ ُمستحيٌل لِوجِهِك الالَّ

ُرني من النَّار  أَْن يأُْخَذني إِىل مطٍر ُيطهِّ
ويغِسُلني من الدُّخاِن.!

ْت أَوراُقها  أَنِت الحياُة تكرسَّ
يف ِمعَصمي وَجبيني  

ُح صادني بُحروٍف رماديَِّة  ْفُر املُوشًّ ذلَك الصِّ
وني  املعنى كمأَساٍة ِرشَسٍة تعِرصُ

يف وادي الِبالَِد الرَّخوِة 
اُة يف زنزانِة التَّزويِر  ورؤاَي املُسجَّ

نهبْت خالََيص تاِركًة أَحالََم ُعمرَي 
ترَتُع ُثمَّ تدَمُع بالثآليِل.! 

قلبي املُمزَُّق بالقصائِد 
حنَي يلَْثُغ حامَياً بالُحبِّ 

هقاِت.! سينِطُق وراَء ُحلِمِك بي يا آخَر الشَّ
نواُت تأُْخُذني إِىل حجِر الِقراءِة دوَن وعٍد السَّ

تأَُخُذ راحتي َخطَفاً عنَد أَْنصاِل ِسهاٍم َثِملٍة.!  
قيِع ال يشَء يف الذِّكرى ِسوى ِنثاِر قلبي والصَّ

بيعِة تحَت أشجاِر الغياِب واألَغاني تسابيُح الطَّ
ومالَمُح الَفوىض التي ُكنَّا علْيها 

يف نبِض غباٍء أَسَبغْت رؤانا 
ٍة بالعطِب  بُسخريَِّة َمشاِهٍد ُمكتظَّ

وكانْت ُتشبُه وجَهِك املَقتوَل 
يف َصخِب اِكِتماِل الدُّموِع.!

وجُهِك: الُخالَصُة والخالَُص من تلَك األَفاعي.! 
شفيُعنا يف َمغرِب الُحبِّ وشكوانا 

وأَحزاُن النِّهاياِت الَعجيبِة 
وأَنا قاُب قوسنِي وأَدنى:

- من رحيٍل إِىل مجهوٍل أَميض مَعِك ُمضيئاً 
بَعتَمتي

- من رحيٍل إِىل حرٍب ال ُيداِنيها رقٌم 
وال ِسالٌَح وال َفوىض

وأَنِت – كما أَنِت.!!
أُنشودتي التي تناَم بَجعَبتي وحرَبتي 

ونوَبِة ِحراستي
ى  موتي وأُغِنيتي وُكلًّ ما تبقَّ

من ُحظوِظ متاهتي واملُستحيُل الجميُل 
يف ُعمري الَقصرِي حنَي يصهُل فاِغراً 

عنَد باِبِك الرَّاحِل بُكلِّ ِجهاِت الُبعِد 
حاِل واألَقفاِل واملوِت األَنيِق  يف الرتَّ

ِخ املَهوِل وُغرْبتي.! والبقاِء املُرِّ والرشَّ
سيبقى دائماً وجهي الحزيْن.!
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أمس

يعيش خمسون شخًصا مًعا يف منزل من 
غرفة واحدة. 

اليوم
يعيش شخص واحد أو شخصان يف منزل 

من خمسني غرفة...
أمس

ال يعرف أحد من ساعد ألف شخص ...! 
اليوم

ألف شخص يعرفون شخًصا
يساعد واحًدا ...!

أمس
نميش كيلوميرتات

إلشباع نصف البطن ..! 
اليوم

 نميش كيلومرتات
 لتقليل جسامة البطن!

أمس
نأكل لنعيش ...! 

اليوم
نعيش لنأكل ...!

أمس
ندخل داخل املنزل 

لنأكل
ونذهب خارج املنزل

لنتعبد
 اليوم

نذهب خارج املنزل
لنأكل

وندخل داخل املنزل
لنتبلد
أمس

نلبس ثياباً 
لنسرت العورات...!

 اليوم 
نلبس ثياباً 

لنظهر العورات ...!
أمس

املالبس املمزقة
نخيطها ونستخدم

اليوم 
املالبس املخيطة

نمزقها ونستخدم

Î˝óæa@Ô‹«@NÜ@@
أَنزلُت يف بِرئ الحياِة دالئي  *  عيلِّ أرى ماال أَراُه ورائي

فت ظلمائي ومىش بي الدرُب البعيُد وكلَّما  *  طالْت خطاَي تكشَّ
والنوُر يسعى زاهرا مستبرشا * وعىل جبيني منه خرُي كساِء

نا ببصريتي * وحماُم غصني ال يتيُه سمائي ملَّا أزل متيقِّ
ا ورا املعنى وباألسماِء قد كنُت أسأُل والسؤال يدلَّني *  عمَّ

فالشُك وحٌي للهدايِة دونه *  العقل ُ قد يبدو من الُبلهاِء
واملجُد سار عىل خطاي وشدَّ ما *  تيها يمنِّيني اىل العلياِء    

قد كنُت يف حلو املخاض وليته * يبقى عىل حلو الرجا لبقائي 
وتبدَّلت تلك القناعُة رؤيًة * ملا تسيََّد جهلنا بغباِء 

نا * وانهاَر يف عينيَّ كلُّ بناِء عبثا تحاوُل فالحطاُم يلفَّ

حكَم الفساُد نفوَسنا وبالَدنا  *   نميش اىل املنفى بال استحياِء
الها * سادوا بكلِّ وقاحِة الُطلقاِء ة جهَّ ما ترتجي من أمَّ

تاه السؤاُل بخاطري مرتدِّدا * ماذا أقوُل وفيِه ضاَع رجائي
ما عدُت أسأُل فالحقيقُة جمرٌة  *  تأتي عىل أصحاِبها بالداِء

ما عدُت أسأُل فالسؤاُل هويٌة  *  للعاقِل املأزوم باآلراِء
ووجدتني صمَت الكالم محبِّذا * وسحابة املعنى تجرُّ ردائي  

فتجاهٌل أحرى ..فقلبَك زهرٌة * ميَّادة ٌ بالعطِر والحنَّاِء
وكففُت ثوَب تجاربي عن حكمٍة * صمِّ األذاَن تناُم دوَن عناِء

فوىض الفساد ِ كغيمٍة جاءْت لنا * من أيَن لم تعلْم بها أنوائي
وطني متى ُتنجيَك ناجيُة الهوى * لتعوَد ممشوقا اىل األَضواِء

حلٌم يراودني وليَس بمنكٍر * يوما تعوُد ويستجاُب دعائي
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>jé@·ÓÁaãia@@@
مغامرة التجارب االدبية االوىل ، يمكن 
لها ان تنجح او تفشـل وهذا ربما هو 
االرجـح . وهـذه املحـاوالت تندفع يف 
خضم التجارب التي سبقتها ويف زحام 
املغامرات وكثـرة الكّتاب واالصدارات 
وسـهولة الطباعـة .. فتصـارع تلـك 
املحاوالت ألجـل قنـص االهتمام اوال 
قبـل ان تأخـذ مكانتها بني هـذا الكم 
الهائـل من املطـروح. انهـا محنة ان 
يجـد االصـدار االول موطأ قـدم له يف 
سـاحة مليئة باألمزجة والخسـارات 
واملكابدات واالبداع والتميز واملنافسة 
الوديعـة . انهـا ال تخلو مـن املغامرة 
. حـني قـّدم يل القـاص ثائـر ابراهيم 
القصصية االوىل  البياتـي مجموعتـه 
( والدتـان ) انتابنـي بعض الشـعور 
باننـي سـأقرأ تجربة طريـة ال خربة 
لهـا يف كتابة القصة ، وبعـد ان قرأت 
بعـض قصـص املجموعـة وقعـت يف 
مطـب صنعتـه لنفـيس بـأن حكمي 
ليس يف محلـه وعـّيل ان اكملها. فقد 
سـجلت مالحظاتـي عنهـا تراوحـت 
بـني القناعة وبني القلـق وبني البوح 
بـراي واقعي يمكن ان اكّون عليه رأيا 
نهائيـا . هكذا ابحـرت يف ( والدتان ) 
التي ضمت تسـعة عرش قصة قصرية 
وقصرية جـدا ، وال الـوم الكاتب حني 
ضـم النصـوص القصرية جـدا ضمن 

مجموعتـه النـه كما خمنـت ، اختار 
افضل مـا مكتوب عنـده وفعال كانت 
متناغمة مـع النصـوص االخرى . يف 
( والدتـان ) لثائر البياتي ، وجدت انه 
يهتم كثريا بالسـرية وهـو االمر الذي 
اختـط لـه اسـلوبا محببـا يف تطويع 
الحدث والخيال بإمكانية سـمحت له 
بإظهار عنرص املكان كمحور ألحداثه 
. تبـدأ املجموعـة وتنتهي باسـتخدام 
صيغة ضمـري املتكلم مـع ان الكتابة 
بهـا  هـي  احـدى الوسـائل املهمـة 
التـي تعني الكاتب عىل نقل مشـاعره 
واحاسيسـه إىل القـارئ و هـي أكثر 
الوسـائل لنقـل اإلحسـاس مؤثراتـه 

الدرامية والعاطفية اىل القارئ .
 من املعروف ان اختيار الكاتب لصيغة 
ضمري املتكلم يف رسده ،  يعود اىل مدى 
رؤيته لألحداث وما يسـتطيع ان يبث 
فيها روح التأثـري وقوة املالحظة عند 
القـاريء ، اضافـة اىل جعـل الحـدث 
املـروي مركـزا لالهتمام بما ينسـاب 
مـن لغـة وخيـال مسـتخدما ( االنا) 
املحببـة للجمهور . وباعتقـادي انها 
الصيغـة االكثـر قربـا عنـد كثري من 
والروايـة  القصـرية  القصـة  كتـاب 
النها قادرة وبصـورة مبارشة يف نقل 
مجريـات االحـداث بعفويـة وصـدق 
كمـا يعتقد القـاريء الذي يقرتب من 
الشـخصية املحورية يف الرسد شاعرا 
وتفاهـم  وتـالؤم  وتآلـف  بانسـجام 
وتناسـق معهـا .. قصـة ( والدتان ) 
هـي اوىل القصص التي قرأتها وكانت 
غارقة يف الوصف وسـرية الشـخصية 
واملـكان الذي اخذ حيـزا مهما .. فقد 
عولجـت الثيمـة بثـالث مفارقـات ، 
االوىل : هـي مكان الـوالدة فهو يقول 
( ما زلت بعد هـذا العمر موقنا بانني 
ولدت يف باب الشـيخ قبل ان اولد يف تل 
محمد بسنوات طوال ) ص 25 . وهذا 
االستهالل يرد عىل لسان الراوي ثالث 
مرات وهو تكرار له ما يربره يف النص 
. فقد تشـكل هذه املفارقـة نوعا من 
الخيـال ال تهتـم به عائلتـه . املفارقة 

الثانية تلك التي لم يصّدقه او يهتم به 
والده ووالدته فيظل يرسد حكايته وال 

احد يسمع . 
االخ  الثالثـة هـو تصديـق  املفارقـة 
لروايتـه ( اخربتـه اننـي كنـت هناك 
وسـالته بصوت خفيض اال تصدقني 
؟ فضحـك ونكـش شـعري مازحـا، 
واجابنـي بصـوت خفيـض : لـو كل 
الناس كذبوك ، انا اصدقك ..) ص 28. 
وهكـذا تنتهـي ( والدتـان ) بانتصار 
املتكلم وكأنه حقق شيئا لم يكن يحلم 
بـه . قصـص املجموعـة تراوحت بني 
السـرية ووصف املكان فكانت سجال 
حافال لتوصيـف االمكنة ومحتوياتها 
مثل ( باب الشيخ ، تل محمد ، الفريش 
، الكرويتة ، الشـقاوات، الشناشـيل ، 
الجرخجية ،شـارع السعدون، ساحة 
التحريـر ،  الطنطـل) وغريهـا الكثري 
.. ( والدتـان ) التجربـة االوىل للقاص 
ثائر ابراهيم البياتي تستحق القصص 
الـواردة فيهـا التأشـري واالهتمام  ما 
عدا قصة قربات اليارسي التي ابتعدت 
عـن الجو العـام للمجموعـة . حاول 
القاص يف ( والدتان ) ان يرتب اوراقه 
بثقـة وامانـة وصـدق ، انهـا تجربة 
مثمرة تؤهله للدخول يف مرحلة اخرى 
قادمة . صدرت عن دار فضاءات الفن 
2022 وبواقـع 76 صفحة من القطع 

املتوسط.
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تعتقد الكثري من السيدات أنه من املمكن 

أن يتم إغفال دورها يف حياته الزوجية، 

و لكن عـىل العكس فأنِت الزوجة واألم 

وربـة املنزل ورشيكة الحيـاة، ولكن يف 

خضم املسـؤوليات واألعباء، قد يكون 

حضورك باهتاً، أنِت بالفعل مشـغولة 

بمهام تخـص مصلحـة األرسة، ولكن 

شـخصيتك غري حارضة وبالتايل دورك 

غري ملموس ألفراد أرستك.

حتى تعـززي دورك يف حياتك الزوجية، 

ويكون حضـورك قوياً والمعـاً، اتبعي 

النصائح التالية:

1 - أنصتي لزوجك باهتمام

عندمـا يتحدث إليِك زوجك، ال تنشـغيل 

بي يشء آخر، فحتى لو كنِت تستمعني 

إليه بينما تقومني بـأداء مهمة أخرى، 

فإنـه ال يشـعر باهتمامك، لـذا تأكدي 

مـن أن زوجـك يشـعر باهتمامك عرب 

البـرصي  والتواصـل  إليـه،  اإلنصـات 

معه، وتبدل الحديث معه حتى يشـعر 

باهتمامك وتركيزك معه.

2 - حددي أوقات استخدام الهاتف

الهاتـف أصبـح يسـيطر عـىل حياتنا، 

ولكـن يجب أن تضعي لـه حدوداً حتى 

ال يفسـد عليِك حياتك الزوجية ويجعل 

حضـورك باهتـاً عـىل األقـل امنعـي 

اسـتخدام الهاتف يف أوقات مهمة مثل 

وقت اجتماع األرسة عىل مائدة الطعام، 

ووقتك الخاص مع زوجك، وقبل النوم.

3 - خففي جدول مواعيدك

أنشـطة  يف  تشـاركي  أن  الجيـد  مـن 

اجتماعية وتمـاريس هواياتك الخاصة 

وتجتهـدي يف عملـك ودراسـتك، ولكن 

يجب أال يكون جدول مواعيدك مزدحماً 

حتى ال يـرتك لِك مسـاحة للتواجد مع 

زوجك لذ خففي جدول مواعيدك ورتبي 

أولوياتـك، وبالطبـع حياتـك الزوجية 

يجب أن تكون عىل قمة أولوياتك.

4 - تجنبي الصمت لفرتات طويلة

قـد تحتاجني إىل الصمت أحياناً حتى ال 

يشتعل املوقف، ولكن الصمت ليس حالً 

للخالفـات، بل إنـه يزيد الفجـوة بينك 

وبـني زوجـك، ويجعلِك غـري حارضة، 

لـذا ال تجعيل فـرتات الصمـت طويلة، 

بل اسـتغليها فقـط السـتعادة الهدوء 

والتفكـري بحكمـة يف حلـول ملشـاكل 

زواجك.

5 - ضعي حدوداً للتواصل اإللكرتوني

مـن السـهل التواصـل مـع زوجك عرب 

رسالة نصية رسيعة، ولكن ال يجب أن 

تعتمدي عىل هذه الطريقة يف التواصل، 

التواصـل  عـن  بديـًال  ليسـت  ألنهـا 

الواقعـي، كمـا أنها ال تصلح ملناقشـة 

املشـاكل أو الخالفـات أيـداً، لذا ضعي 

حـدوداً للتواصـل اإللكرتونـي، بحيـث 

تحصـيل عىل مميزاته، وتتجنبي عيوبه 

ومشاكله.

كشفت دراسة حديثة أن تجاوز 
حـد التعـرض لتلـوث الهـواء، 
الـذي أوصت به منظمة الصحة 
إىل  يـؤدي  أن  يمكـن  العامليـة، 
زيـادة خطـر اإلصابة بسـكتة 

دماغية أوىل.
وأراد هواليانـغ لني من جامعة 
الصـني  يف  صـن  يـات  صـن 
وزمالؤه، فهم خطر تلوث الهواء 
ليـس  الذيـن  األشـخاص  بـني 
لديهم تاريخ لإلصابة بالسـكتة 

الدماغية.
أن  «وجدنـا  دراسـة  وقالـت 
املسـتويات املرتفعـة من تلوث 
الهواء مرتبطـة بزيادة مخاطر 
االنتقال من الصحة إىل السـكتة 
الدماغيـة األوىل، وأحداث القلب 
واألوعيـة الدموية بعد السـكتة 
الدماغيـة، والوفـاة، ولكن مع 
تأثـري أقوى عـىل االنتقـال من 
اإلصابـة  إىل  بالصحـة  التمتـع 

بسكتة دماغية».
وأضاف ”لني“ تشري هذه النتائج 
تأثـريات  وتقليـل  فهـم  أن  إىل 
ملوثـات الهـواء عـىل املراحـل 
االنتقاليـة املختلفة يف السـكتة 
يف  مفيـدا  سـيكون  الدماغيـة 
إدارة صحة الناس ومنع حدوث 

السكتة الدماغية وتطورها».
 318752 الدراسـة  وشـملت 
شـخصا يف قاعدة بيانات البنك 
املتحـدة  باململكـة  الحيـوي 
بمتوسـط عمـر 56 عامـا ولم 
يكـن للمشـاركني تاريـخ مـن 
السـكتة الدماغيـة أو أمـراض 

القلب يف بداية الدراسة.
تعـرض  يف  الباحثـون  ونظـر 
الهـواء بناء  لتلوث  األشـخاص 
عـىل املكان الذي عاشـوا فيه يف 
بدايـة الدراسـة وتمـت متابعة 
يف  عامـا   12 ملـدة  املشـاركني 

املتوسط.
أصيـب  الوقـت،  ذلـك  وخـالل 
5967 شخصا بسـكتة دماغية 
ومـن بني هـؤالء، أصيب 2985 
شخصا بأمراض القلب واألوعية 
الدموية، وتويف 1020 شخصا يف 

وقت الحق.
ملسـتويات  املعرضـون  وكان 
عاليـة مـن تلـوث الهـواء أكثر 
عرضة لإلصابة بسكتة دماغية 
أوىل أو بأمراض القلب واألوعية 
الدموية بعد السـكتة الدماغية 
أو الوفـاة أكثـر مـن الذيـن لم 
يتعرضـوا ملسـتويات عالية من 

التلوث.

وبعـد ضبـط العوامـل األخرى 
التي يمكـن أن تلعب دورا، مثل 
النشـاط  ومسـتوى  التدخـني 
أنـه  الباحثـون  البدنـي، وجـد 
مـع كل 5 ميكروغـرام لكل مرت 
 (3 م   / (ميكروغـرام  مكعـب 
زيـادة يف الجسـيمات الدقيقة، 
عىل سـبيل املثال، زادت مخاطر 
التحول مـن التمتع بالصحة إىل 
اإلصابـة بجلطـة دماغيـة أوىل 
بنسـبة 24 %، وزادت مخاطـر 
االنتقـال مـن الصحـة إىل املوت 

بنسبة 30 %.
وتتكون الجسـيمات من سوائل 
أو مواد صلبـة معلقة يف الهواء 
 ،PM2.5 الدقيقة  والجسـيمات 
يقـل قطرها عـن 2.5 ميكرون 
وتشـمل الرمـاد املتطايـر مـن 

احرتاق الفحم.
وأولئـك الذيـن أصيبوا بسـكتة 
كان  الدراسـة  أثنـاء  دماغيـة 
 10.03 تعرضهـم  متوسـط 
ميكروغـرام / مـرت مكعب من 
PM2.5، مقارنة بـ  جسـيمات 
9.97 ميكروغرام / مرت مكعب 
بالنسبة ألولئك الذين لم يصابوا 

بسكتة دماغية.
أن  أيضـا  الباحثـون  وووجـد 

امللوثات، مثل أكسيد النيرتوجني 
النيرتوجـني،  أكسـيد  وثانـي 
مرتبطـة بزيادة خطـر اإلصابة 

بالسكتة الدماغية والوفاة.
وكشـف لني: «هنـاك حاجة إىل 
مزيـد مـن البحـث، ولكـن من 
املمكن أن يؤدي تقليل التعرض 

تلـوث  مـن  عاليـة  ملسـتويات 
الهـواء دورا يف الحـد من تطور 
السكتة الدماغية ويمكن للناس 
تقليل تعرضهم من خالل البقاء 
التلـوث  أيـام  يف  منازلهـم  يف 
الشـديدة، وتقليـل التماريـن يف 
الهـواء الطلق، وارتـداء األقنعة 

واستخدام  الجسيمات  لتصفية 
أجهزة تنقية الهواء».وأشار لني 
إىل أن النتائـج ال تثبـت أن تلوث 
الهواء يسـبب السكتة الدماغية 
واألوعيـة  القلـب  وأمـراض 
الدمويـة أو الوفـاة، بـل تظهر 

ارتباطا فقط.

يعـّد التفاح األخرض من أنواع الفواكه التي 

تتميز بطعـم مميز وأيضا فوائد كثرية جدا 

تحل عىل الشخص الذي يتناوله باستمرار، 

وهـذا ما سـنتعرف عليـه خالل األسـطر 

القادمة.

وعن فوائد التفاح األخرض فهي اآلتي:

- يعمـل عـىل تطهـري الجسـم، والتخلص 

من السـموم املرتاكمة داخله، والسـبب أن 

التفاح األخرض يحتوي عيل نسبة عالية من 

مضادات األكسدة التي تحسن من وظائف 

الكبد وبالتايل تسهم يف تنقية الجسم. 

- تناوله بشكل مستمر يسهم بشكل كبري 

يف تقوية الجهاز املناعي، والحد من اإلصابة 

بالعديد من األمراض. 

- يقلـل مـن فـرص اإلصابـة بااللتهابات 

امليكروبية  يف الجسم. 

- أثبتت الدراسـات الطبية أن تناول التفاح 

األخرض يقلل مـن اإلصابة بأمراض القلب 

املختلفة. 

- التفـاح األخرض يعمل عىل تنظيم نسـبة 

السكر يف الجسـم، وبالتايل يقلل من فرص 

اإلصابة باملرض نفسه. 

- يقلـل فرص اإلصابة بمـرض الرسطان، 

ألنه يحتوي عىل بعض املركبات الكميايئية 

التي تحمي الجسم، كمركب الثيوسيانات. 

- يمد البرشة والجسم بالنضارة والحيوية، 

ويقلـل فـرص ظهـور عالمـات التقدم يف 

العمر. 

- يعـد من الفواكـه الجيدة التي تسـهم يف 

تخفيف  أعراض الربو.

- يقوي وينشـط خاليا املخ، والسـبب أنه 

يحتوي عـىل العديد من العنـارص الغذائية 

املهمة للجسم.
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املقادير:

صـدور  مـن  غرامـاً   ٥٥٠-

الدجـاج املسـّحبة أو الخالية 

من العظام

البنـدورة  مـن  حّبـات   ٤-

مقّطعة إىل رشائح

-حّبتـان مـن الفلفـل الحاّر 

مقّطعة إىل رشائح

-ملح حسب الرغبة

-فلفل حسب الرغبة

الليمـون  مـن  حّبـات   ٣-

الحامض

-حّبة من البصل

-١٠٠ غرام من األّرز

-٣ فصوص من الثوم

-١٠٠ غرام من كبدة الدجاج 

(السودة)

-كوب من الزبادي

-حّبة من الكوىس مقّطعة إىل 

رشائح

-٥٠ ملليلرتاً من زيت الذرة

-غرام من القرفة

وزبيـب)  (لـوز  -مكـّرسات 

للتزيني

-حّبـة مـن الفلفـل الرومـي 

للتزيني

طريقة التحضري:

١- ُتقّطع صـدور الدجاج إىل 

مكّعبات متوّسطة الحجم.

٢- إلعـداد التتبيلة: ُيمزج كّل 

من الثـوم املفـروم والزبادي 

وامللح والفلفـل وعصري حّبة 

من الليمون الحامض، وُتنقع 

مكّعبات الدجاج فيها ملّدة يوم 

كامل، ثم ُتوّزع عىل األشياش، 

والبنـدورة  الكـوىس  مـع 

والفلفـل الحار. ُتشـوى عىل 

الشـواّية الكهربائّية، أو ُتقىل 

مع قليل من الزيت.
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قد يكـون اتخاذ خطـوة كبرية لتأسـيس عائلة أمراً بالـغ األهمية 
بالنسـبة للمـرأة، وخصوصـاً إذا كانـت تعيـش مـع واقـع مرض 

السكري.
إن هذه املخاوف ال تسـتند إىل أسـس غري سليمة، باعتبار أن واحدة 
من كل 25 حالة حمل عرضة لخطر اإلصابة بمرض السكري، وفقاً 
لالتحاد الدويل للسـكري (IDF). وتتضاعـف املخاطر عندما يكون 
املرض موجوداً مسـبقاً. غري أن الخرباء ينصحون اآلن بعالج سهل 
بالنسبة للنساء املصابات بمرض السكري واللواتي يرغبن بإنجاب 
أطفـال. ويتضمـن هـذا العالج الذي يشـار إليه باسـم «التخطيط 
املسـبق» إجراء بعض التغيريات البسـيطة يف نمـط الحياة لضمان 

سالمة املرأة الحامل وطفلها بثالث خطوات وهي:
الخطوة األوىل

1 - تحدثي مع طبيبك املعالج، حتى قبل التخطيط للحمل.
2 – إذا كنت تتناولني أدوية السكري عن طريق الفم، ينبغي استبدال 

حقن األنسولني بها أثناء الحمل.
3 – ابتعـدي عن تناول بعـض األدوية، لحاالت مثـل ارتفاع ضغط 
الدم أو مشاكل الكىل خالل فرتة الحمل. واألفضل أن تعالجي حالتك 

قبل الحمل.
4 - زوري طبيب توليد متخصصـاً بحاالت الحمل عالية الخطورة، 

وتابعي حالتك مع اختصايص يف التغذية.
الخطوة الثانية

1 – احـريص عـىل أن تكـون مسـتويات السـكر يف الـدم تحـت 
السيطرة.

2 – راجعي طبيبك بشـكل دقيـق ودوري خالل فرتة الحمل. وحتى 
قبل بدء الحمل.

3 – احريص عىل السيطرة عىل املرض قبل أن تبدأ األعضاء الحيوية 
لدى الجنني بالتشـكل، مثل الدماغ والحبل الشوكي والقلب. ذلك أن 
مستويات السكر غري املنتظمة يف الدم خالل األيام القليلة األوىل من 

الحمل تشكل خطراً عىل نمو وتطور الطفل.
-4 من املهم أن تكون نسبة السكر يف الدم خالل فرتة الحمل ضمن 
نطاق محدد مسبقاً. ويمكن للطبيب املعالج أن يحدد ذلك من خالل 

فحص تاريخ اإلصابة بالسكري.
الخطوة الثالثة

1 - التزمـي بنظـام غذائي صحـي. قد يكون تنـاول الطعام بدون 
مراقبة أثناء الحمل أمراً بالغ الرضر، ويفاقم من آثار املرض.

2 - ومـن املهم أن يتضمن غذاؤك الكثري مـن الفواكه والخرضوات 
والحبـوب الكاملة. 3 – إن كنـت تواجهني صعوبات يف الحفاظ عىل 
مستوى السكر يف الدم ضمن النطاق املستهدف، أو ترغبني بإنقاص 

وزنك، عندها يجب استشارة أخصائي التغذية.
4 - يتعلق األمر لديك بكمية السـعرات الحرارية يف الوجبة، وينبغي 
إعـداد مخطط لكل وجبـة يف اليوم. وينطبق ذلك عـىل فرتة ما قبل 

الحمل وطوال فرتة الحمل.
5 - تنـاويل فيتامينات تحتوي عىل حمض الفوليك لسـد أي فجوات 

غذائية.
بعد الوالدة

املوقف ال ينتهي عند الوالدة. فعادة ما ترتفع مسـتويات السـكر يف 
الدم لدى النساء املصابات بعد فرتة وجيزة من والدة الطفل. والطفل 
من ناحية أخرى قد يتعرض لخطر نقص سـكر الدم. ويف كثري من 
األحيان يصف األطباء نظاماً مستمراً لفحص السكر يف الدم، واتباع 
نظـام غذائي ثابت وخطة للعالج. والشـك أن كل ذلـك ليس باألمر 

املرهق، إذا ما نظرت إىل الفوائد التي ستجنينها أنت وطفلك.

بتنـاول  الكثـريون  يقـوم 

مرشوبات الحميـة أو «الدايت» 

كميـات  مـن  التقليـل  بهـدف 

السـكر، لكـن يبـدو أن هـذه 

البدائل قـد تكون مـرضة أكثر 

من السكر نفسه.

ففـي حني أنـه قد يبـدو خيارا 

أكثـر صحـة، إال أن مجموعـة 

متزايـدة مـن األدلـة تظهر أن 

للحمية  املخصصـة  املرشوبات 

الغذائية املحالة صناعيا ليسـت 

أفضل من بدائل السكر العادية، 

فقد وجـدت دراسـة جديدة أن 

تناولها يف سـن املراهقة يمكن 

أن يرض بوظائف املخ وقد تؤدي 

إىل مشـاكل خطـرية يف الذاكرة 

عىل املدى الطويل.

و وجـد باحثـون مـن الواليات 

تبطـئ  املحليـات  أن  املتحـدة 

عمليـة التمثيـل الغذائـي ممـا 

قد يـؤدي أيًضـا إىل زيادة خطر 

اإلصابة بمرض السكري.

مـن جانبـه قـال الربوفيسـور 

مؤلـف  كانوسـكي،  سـكوت 

مشارك يف الدراسة، من جامعة 

جنـوب كاليفورنيا: «يف حني أن 

نتائجنا ال تشـري بالرضورة إىل 

أنـه ال ينبغـي ألي شـخص أن 

يسـتهلك املحليـات منخفضـة 

السعرات الحرارية بشكل عام، 

إال أنهـا تسـلط الضـوء عىل أن 

االسـتهالك املعتـاد للُمحليـات 

منخفضـة السـعرات الحرارية 

له تأثريات طويلة األمد».

وجـد  منفصلـة  دراسـة  ويف 

الباحثون أن املحليات الصناعية 

قد تجعل الناس ذوي وزن زائد، 

فهـم لم يجـدوا أي تأثـري ثابت 

للُمحليات الصناعية عىل إنقاص 

الـوزن، كما تشـري التجارب إىل 

أن مرشوبـات الدايـت قد ترض 

بعملية التمثيل الغذائي.

ومرشوبات الحميـة ال تحتوي 

عىل سـكر أو سـعرات حرارية 

حقيقيـة، إال أنهـا تحتوي عىل 

الكثري من اإلضافات واملكونات 

الصناعية بما يف ذلك املحليات.

و لكـن هـذه املكونـات مليئة 

باملواد الكيميائية غري الطبيعية 

التـي يمكـن أن تجعل الجسـم 

يشـتهي املزيـد مـن األطعمـة 

ذات السـعرات الحرارية العالية 

واألطعمة املحملة بالسكر.
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من الصعب جدا اليوم أن تتخذ قرارا بمفردك. 
كل األمور تبدو مشوشة أمامك وغري واضحة. ال 
تقلق بسـبب تغري األوضاع والظروف، فكلها أمور 
طارئة. كن حذرا من ظهور بعض األشـخاص غري 
املتوقعـني يف حياتـك اليوم. قد يضطـرك هؤالء أن 

تعيد فتح بعض ملفات املايض املؤملة.

التحول الذي يحدث يف شـخصيتك قد يزعج البعض، 
حاول أال يفهم املحيطون هذا التحول بطريقة خاطئة 
حتى ال تخرس من يعتربونـك مهما يف حياتهم. العزلة هي 
الحل األمثل لك اليوم، ولكن من األفضل أن تبحث عن أقرب 

أصدقائك وتتحدث معه عن مشاكلك وهمومك.

ستنشـط حياتك اليـوم وتزدهر، وربمـا تتفاجأ باتصال 
أو برحلـة أو بتطور معـني يف العمل. تنجز أعمالك بحيوية 
وخصوصا يف السـاعات األوىل من هذا اليـوم. قد تكون هذه 
الفرتة أكثرها نشـاطا وفعاليـة نظرا إىل كثـرة الجهود التي 
تبذلها.أفضـل ما تتميز به حاليا هو القدرة عىل التواصل مع 

اآلخرين بلباقة وذكاء ومهارة.

سـاعد نفسـك وال تعتمد عىل اآلخريـن خاصة يف 
العمـل. ال تكن خجـوال. قد يكـون هـذا الوقت هو 
األنسب للنهوض واستغالل املواهب واملهارات الخاصة. 
تعامل مع املشـاكل والخالفات بأسلوب حيكم. ال تكن 
سـاخطا أو مراوغا. الهروب من املشاكل بالتأكيد ليس 

حال واقعيا.

حاول أن تتقرب من الرشيك اليوم، فالتفاهم والود 
بينكما سيجعل حياتكما هانئة مستقرة خالية من 
أي مشـاكل. أنت مقبل عىل مرحلـة حرجة إذا واصلت 
إهمالـك املتعمـد لوضعـك الصحـي الحرج هـذه الفرتة. 
احرص عىل تجديد نشاطك وانطلق يف رحلة بحرية أو برية 

للرتفيه واملتعة.

ال تتخـذ قراراتـك بشـكل عشـوائي قبـل أن تستشـري 
أشـخاصا ذوي خربة مـروا بتجارب مماثلـة. يومك رائع 
وجيد بال شك، فاليوم تتاح لك العديد من الفرص التي تحسن 
مستواك املهني. من األفضل أن تتعاون مع الزمالء للحصول عىل 
نتائـج أفضل. لديك مهـارات ممتازة يجب أن تسـتغلها اليوم يف 

العمل.

ال تضع وقتك هذا اليوم، وترصف بشـجاعة وقوة. 
تخلص من شـعورك الدائم بالخوف والتوتر. روحك 
املرحـة سـتتيح لـك فرصا عديـدة للتعـرف عىل بعض 
األشـخاص. انضـم إىل فريـق العمل وسـاهم يف إنجاز 
بعـض املرشوعات. ال بـأس اليوم من ممارسـة بعض 

األلعاب التي تنشط ذهنك.

ليـس بالـرضوري اليـوم أن تقوم بعـدة خطوات 
وإجراءات ستندم عليها فيما بعد، بل يكفيك أن تعود 
خطـوة للخلف وتراقـب األمور من حولك. ستسـتطيع 
التفكري اليوم بهدوء وسـتصل إىل قرارات جيدة يف النهاية. 

كن صديقا مخلصا ودافع عن من حولك.

إنه يوم مختلف عن أي يوم قضيته يف هذا األسـبوع، 
فربمـا تتمتـع اليـوم بدعـم مـن جميـع األشـخاص 
ومساندة ومساعدة من أشخاص غري متوقعني تماما. 
تتميز اليوم بمزاجك املعتدل، كما أن عالقاتك باآلخرين 
عىل ما يرام طوال اليوم. استمتع بوقتك وقم باألنشطة 

التي تجعلك تشعر بالسعادة.

إحساسـك باملسـؤولية يزداد يومـا بعد يوم، 
ولكـن تزايـد عـدد املسـؤوليات وتضاعفها قد 
يجعلـك مصابا بالقلق واألرق عىل مدار اليوم. ابذل 
كل جهدك لتحقق شـيئا من التوازن واالنسـجام. 
أنـت بحاجة اليوم إىل إنجاز أعمالك يف وقت قصري. 

ال تؤجل أي مهمة إىل الغد.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تضطر اليوم إلجراء بعض التعديالت املهمة والرضورية 
يف قراراتـك وخطواتك من أجل سـهولة التعامل مع فريق 
العمل.تشعر أنك بحاجة إىل تغيري بعض األفكار واملعتقدات، 
ولذلـك ربمـا تبحث عن إجابات لبعض األسـئلة التـي تطرحها 

اليوم يف مجموعة من الكتب أو عرب االنرتنت.

1787 - القائد العثماني حسـن باشـا جزايـريل يغادر مرص بعد 
فشله يف القضاء عىل املماليك.

1927 - عرض أول فيلم ناطق يف الواليات املتحدة.
1973 - نشـوب حرب أكتوبر وذلك عندما قامت القوات املرصية 
بعبور قناة السـويس والقوات السـورية لخط آلـون يف الجوالن، 
وكانت إرسائيل وقتها تحتفل بعيد الغفران، وقد حققت الجيوش 
العربية انتصارات كبرية حيث تم تحرير رشيط ضيق عىل الضفة 
الرشقية لقناة السويس من أرايض سيناء وجزء من الجوالن بعد 

احتاللهما عام 1967.
1979 - البابـا يوحنـا بولـس الثاني يسـتقبل يف البيـت األبيض 

ليكون أول بابا يستقبل فيه.
1981 - اغتيـال الرئيـس املـرصي محمـد أنور السـادات خالل 
العرض العسكري املقام بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، قام بتنفيذ 

العملية خالد اإلسالمبويل الذي أعدم يف وقت الحق.
1994 - العراق يحشـد قواته العسـكرية عىل الحدود مع الكويت 

يف تكـرار لألزمـه التي بـدأت يف 2 أغسـطس 1990 عندما احتلت 
قواته الكويت.

2000 -اسـتقالة رئيس رصبيا سـلوبودان ميلوسـيفيتش تحت 
ضغط املظاهرات الشعبية.

2014 - جـون أوكيف وماي بريت مـوزر وإدوارد موزر يفوزون 
بجائزة نوبل يف الطب لسنة 2014.

2015 - جائـزة نوبـل يف الفيزيـاء ُتمنـح مناصفـة بـني عاملي 
الفيزياء الياباني تاكاكـي كاجيتا والكندي آرثر ماكدونالد، وذلك 

الكتشافهما ظاهرة تذبذب النيوترينو.
2017 - منظمـة الحملة الدولية إللغاء األسـلحة النووية تحصل 

عىل جائزة نوبل للسالم.
2019 - اختتام بطولة العالم أللعاب القوى 2019، والتي أُقيمت 
فعالياتها عىل استاد خليفة الدويل يف العاصمة القطرية الدوحة.

2020 - منـح جائزة نوبل يف الفيزياء لكل من أندريا جيز وروجر 
بنروز وراينهارد جنزيل لعملهم املتعلق بالثقوب السوداء.
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كان هنالـك أربعة طـّالب جامعيني، قضـوا ليلتهم يف 
االحتفال واملـرح ولم يسـتعّدوا المتحانهم الذي تقّرر 
عقده يف اليـوم التايل. ويف الصبـاح اتفق أربعتهم عىل 
خّطة ذكية. قاموا بتلطيخ أنفسـهم بالوحل، واتجهوا 
مبارشة إىل عميد كليتهم، فأخربوه أّنهم ذهبوا لحضور 
حفل زفـاف باألمس، ويف طريق عودتهـم انفجر أحد 
إطارات سيارتهم واضطّروا نتيجة لذلك لدفع السيارة 
طـول الطريـق. ولهذا السـبب فهـم ليسـوا يف وضع 
مناسـب يسـمح لهم بخـوض االختبار. فّكـر العميد 
لبضعة دقائق ثّم أخربهم أّنه سيؤجل امتحانهم لثالثة 
أّيام. فشكره الطالب األربعة ووعدوه بالتحضري الجيد 
لالختبـار. ويف املوعد املقّرر لالختبـار، جاؤوا إىل قاعة 
االمتحـان، فأخربهم العميـد أّنه ونظرًا لهـذا الظرف 
الخاص، سيتّم وضع كّل طالب يف قاعة منفصلة. ولم 
يرفض أّي منهم ذلك، فقد كانوا مسـتعّدين جّيًدا. كان 
االمتحان يشـتمل عىل سؤالني فقط: السؤال األول: ما 
هو اسمك؟ (عالمة واحدة) السؤال الثاني: أّي إطارات 
السيارة انفجر يوم حفل الزفاف؟ (٩٩ عالمة). العربة 
املسـتفادة من القصة: إن كان الكذب ينجي، فالصدق 
أنجى...تحّمل مسـؤولية أفعالك وأقوالك وإالّ ستتعلّم 

درًسا قاسًيا.
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بالكثـري  املصـري  ارسار  ترتبـط 
مـن الـدالالت واالشـارات التـي 
يمكن ان تكشـف ما يساعد عىل 
تغيريه نحـو االفضل او العكس. 
كمـا يمكـن معرفتهـا من خالل 
بعض االختبـارات ومنها اختبار 
الشـعلة.  وهـو يقـيض باختيار 
شـعلة واحـدة من ٥. وبحسـب 
االختيـار يمكـن كشـف بعـض 
يجـب  واخطـاء  املصـري  ارسار 
الحرص عـىل عدم ارتكابها ألنها 
قد تسـبب تغيري مجـرى الحياة 

بشكل سلبي ولوقت طويل.
من اجل كشف ارسار املصري عن 
طريـق هـذا االختبار يجـب اوالً 
النظر اىل الرسـوم واختيار شعلة 
واحدة مـن دون التفكري مطوالً. 
وبعـد ذلـك يمكـن االطـالع عىل 
نتيجـة االختبـار التـي يمكن ان 
تكشـف اي اخطاء يجب تجنبها 

من اجـل منـع تحـول مجريات 
الحياة نحو االسوأ.

الشعلة ١
اذا تم اختيار الشعلة رقم ١ فهذا 
يعنـي رضورة عدم الحفاظ عىل 
الروتـني الذي تـم االلتـزام به يف 
السـنوات السـابقة والتخطيـط 
لبـدء مرحلة جديدة مـن الحياة 
حافلة باألمـور الجديدة. فرفض 
التغيري خطأ كبري يمكن ارتكابه 
وقد يسبب الفشل ويمنع امتالك 
الطاقة الالزمة لتحقيق الشـعور 
بالسعادة والنجاح. كما انه يمنع 
لقاء اشـخاص يعودون بالفائدة 
عىل الحياة املهنية والشخصية يف 

الوقت نفسه.
الشعلة ٢

يشري اختيار هذه الشعلة اىل انه 
حان الوقت للتخـيل عن مطالبة 
رشيـك الحياة بإظهار الكثري من 

الرومنسـية. كما يعنـي انه من 
املهم عدم التوقـف عند االخطاء 
التي تـم ارتكابها يف املايض وعند 
اآلثار التي تركتها بعض العالقات 
السـيئة والتي سـببت حالة من 
الجمود. فهذا يحول دون التمتع 
بالقدرة عـىل التخطيط من اجل 
بنـاء مسـتقبل افضل وتحسـني 
عـىل  الحاليـة  الحيـاة  رشوط 

املستويات كافة.
الشعلة ٣

يعّد النجاح املهني من ابرز ارسار 
املصـري يف هـذه الحالـة. لكن ال 
يمكـن تحقيقه يف حـال االرصار 
عىل ارتكاب خطـأ عدم االعرتاف 
باالنجازات الخاصـة. فمن املهم 
فعـل ذلك مـن أجل تعزيـز الثقة 
بالنفس وزيـادة القدرة عىل بذل 
الجهود الهادفة اىل احداث بعض 
التغيـري يف الحياة وخصوصاً بعد 
ركود وملل داما سـنوات طويلة. 
كذلك يدل اختيار الشـعلة رقم ٣ 
يف املقابل عىل اهمية الحذر وعدم 
التهـور يف اخـذ اي خطـوة منعاً 
الرتـكاب االخطـاء التي ال رجعة 

عنها.
الشعلة ٤

انتهـى وقـت االسـرتاحة وحان 
وقـت العمـل. فالبقـاء يف حالـة 
اسـرتخاء ملدة طويلـة اكرب خطأ 
يمكـن ان يرتكبـه مـن يختـار 
هذه الشـعلة وقد يحـول حياته 

اىل مجـرد ايام متالحقـة. اذاً من 
الـرضوري الحرص عـىل التحيل 
بروح املبـادرة وتقديـم الخطط 
واالقرتاحـات يف الحيـاة الخاص 
والعمليـة. كذلـك  واالجتماعيـة 
ووضـع  الوقـت  تنظيـم  يجـب 
املهمـات  ألداء  محـدد  برنامـج 
اليوميـة ألن هـذا يسـاعد عـىل 

القيام بها بنجاح.
الشعلة ٥

يف حال اختيار الشعلة االخرية او 
الرقـم ٥ فهذا يكشـف انه يمكن 
تحسني املصري من خالل االبتعاد 
قليـًال عـن العفويـة وخصوصاً 
واطـالق  اآلراء  ابـداء  اثنـاء 
االحـكام. فهـي قد تكـون غالباً 
صادقـة وصحيحـة ولكنهـا قد 
تزعج الكثري من االشخاص ومن 
املمكـن ان تدفعهـم اال االبتعاد. 
ولهذا من الرضوري الحرص عىل 
والدبلوماسـية  باملرونة  التحـيل 
واجـادة الحوار وتقبـل اآلخرين. 
ومـن االخطاء التـي يجب تجنب 
لتحـول مجرى  ارتكابهـا منعـاً 
الحياة نحو االسـوأ السعي دائماً 
اىل التدخـل يف شـؤون الجميـع. 
فمـن اجـل عيـش حيـاة هادئة 
االفضل التخيل عن الفضول وعن 
السـعي الدائـم اىل حل املشـاكل 
التـي تحـدث يف املحيـط. وهـذا 
يعـّد من ابـرز ارسار املصري التي 

يكشفها هذا االختيار.

ربمـا تحـالظ اليوم أن هناك شـخصا ما يحـاول أن يقف يف 
طريقـك ويعطلك عـن آداء عملك. قد تحـاول معالجة األمور 
واملواقف بطريقة حيكمة ولكنك بعد فرتة لن تسـتطيع التحكم 
يف أعصابك بهـذه الدرجة. ال تتخذ أي قرارات هذه الفرتة حتى 

لو كانت بسيطة.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

انا الشلتك جمر يحرك باجلفــــوف
واضل خايف عليك يلوحك املـــاي

يجي وكت العتب واتعاتب اويــاك
واخليهن بديك اذنوبك اويــــــــاي

أثر سهم املضى منك أداويـــــــــه
وأحضرلي مكان لسهمك اجلـــــاي

أتلكه احلزن منك وأهم بيــــــــــــك
ويا ملكه اليسرك مثل ملكـــــــــــاي

مثل صبيره أموت من العطش موت
أشرب دمعتي وما أخسرك املـــــاي

وكل روحي صبر واحتمل جـــروح
اجرح التخاف احتمل اهــــــــــواي

صبيره وصديقي العطش يفـــــالن
حسبالك أذل من تكطع املــــــــاي ؟



لتصوير  لبنان  يف  مرسيل  كنزة  الجزائرية  النجمة  تتواجد 

من  موباييل»  «قافلة  بعنوان  الغنائية  أعمالها  أحدث 

إنتاج رشكة اليف ستايلز ستوديوز.

خوري  زياد  املخرج  إدارة  تحت  لبنان  يف  التصوير  تم 

جبل  يف  «عاليه»  منطقة  يف  االول  يومني،  مدار  عىل 

لبنان ، والثاني يف أحد املنتجعات السياحية يف منطقة 

«الدامور» عىل الساحل اللبناني.

ومن  املرصية  اللهجة  موباييل»  «قافلة  أغنية  وتحمل 

كلمات احمد عالء والحان نيس وتوزيع نيس وسليمان 

دميان.
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الدعوات  لسلسلة  جديد  تطور  يف 

أنجلينا  العاملية  النجمة  بني  القضائية 

اتهمت  بيت،  براد  العاملي  والنجم  جويل 

عىل  باالعتداء  السابق  زوجها  جويل 

بينهما  حدثت  مشاجرة  يف  أطفالهما 

عىل متن طائرة يف سبتمرب ٢٠١٦.

فاريتي  صحيفة  نرشته  لتقرير  ووفقاً 

فإن جويل رفعت دعوى مضادة ضد براد 

القانونية بشأن  بيت وسط معركتهما 

مصنع نبيذ شاتو مريافال، وهو مصنع 

نبيذ فرنيس اشرتاه الزوجان السابقان 

الدعوى  وتضمنت  عقد،  من  أكثر  منذ 

املضادة، التي حصلت عليها الصحيفة، 

تفاصيل جديدة حول مشاجرة مزعومة 

بيت وجويل وأطفالهما عىل  وقعت بني 

متن طائرة يف سبتمرب ٢٠١٦.

دعوى  بيت  رفع  أن  بعد  هذا  يأتى 

سابق  وقت  يف  جويل  ضد  قضائية 

بانتهاك  إياها  متهمة  العام،  هذا  من 

باعت  أن  بعد  التعاقدية»  «الحقوق 

دون   Château Miraval من  نصفها 

الدعوى  علمه، ويزعم محامو جويل يف 

بيت  فريق  مع  املناقشات  أن  املضادة 

قد  الرشكة  من  جانبها  بيع  حول 

عىل  بالتوقيع  طالبها  أن  بعد  انهارت 

ستمنعها  كانت  إفشاء  عدم  «اتفاقية 

املحكمة  خارج  التحدث  من  تعاقدًيا 

عن اإلساءة الجسدية والعاطفية لبيت 

الدعوى  ورسدت  األطفال».  ولهم  لها 

اعتداء  تفاصيل  الجديدة  القضائية 

رشحت  حيث  أطفالهما،  عىل  بيت 

كاآلتي:  املشاجرة  كواليس  الدعوى 

«خنق بيت أحد األطفال ورضب آخر يف 

وجهه، وأمسك جويل من رأسها، خالل 

محامي  ويذكر   ،«٢٠١٦ عام  مشاجرة 

جويل أن الخالف بدأ عندما اتهمها بيت 

بأنها «تحرتم أطفالها أكثر من الالزم»، 

ورسعان ما بدأ االثنان القتال يف حمام 

الطائرة.

قام عمالق محركات البحث يف اإلنرتنت 
األربعاء،  امس  باالحتفال  (غوغل) 
يصادف  الذي  للمعلمني  العاملي  باليوم 

الخامس من أكتوبر من كل عام.
عىل  متحركا  رسما  (غوغل)  ونرش 
ولوحا  دفرتا  تظهر  الرئيسية  صفحته 
تدريس  أدوات  وفوقهما  مدرسيا، 
وخريطة،  ومثلث  مجهر  قبيل  من 
أعىل  يف  يظهر  الرسم  عىل  النقر  وعند 
أكتوبر،   ٥ األربعاء  «غوغل»:  صفحة 
ويمكن  للمعلمني،  العاملي  اليوم 
مشاهدة أخبار وموضوعات ذات صلة 
باملوضوع، عالوة عىل خانات مخصصة 

للتهاني والفيديوهات.
للمعلمني  العاملي  باليوم  االحتفال  وبدأ 
يف عام ١٩٩٤، وذلك إحياًء لذكرى توقيع 

توصية من طرف منظمة األمم املتحدة 
«اليونسكو»،  والثقافة  والعلم  للرتبية 
للطفولة  املتحدة  األمم  ومنظمة 
«اليونيسيف»، ومنظمة العمل الدولية، 
واالتحاد الدويل للمعلمني، بشأن أوضاع 

املدرسني.
مشرتكا  بيانا  املؤسسات  هذه  وتصدر 
املدرسني  بتفاني  لالحتفال  عام  كل  يف 
يف عملهم الجليل الذي يعود بالنفع عىل 
للتالميذ  الدرب  ينريون  فهم  الجميع، 
العلم  ُسبل  اكتشاف  ويساعدونهم عىل 

ومسالكه، كما قالت يف بيان سابق.
اليوم  هذا  إن  «اليونسكو»  وتقول 
يضطلع  الذي  الحاسم  بالدور  تذكري 
الجيد  التعليم  تحقيق  يف  املعلمون  به 

والشامل للجميع.

مقابل  تويرت  عىل  االستحواذ  بشأن  رأيه  ماسك  إيلون  امللياردير  غري 
٤٤ مليار دوالر. وأعلن عن نيته، مجددا، إتمام الصفقة بعد أن تراجع 
سابقاً، ودعا إلنهاء الدعوى القضائية املقامة ضده من قبل الرشكة، 

والتي كانت عىل األرجح ستنتهي بإرغامه عىل رشائها.
إلطالق  تويرت  منصة  استخدام  نيته  إىل  ماسك  أشار  تغريداته  ويف 
super App، شبيه بالتطبيق الصيني WeChat الذي ُيستخدم للتسوق 

.X واملراسلة والدفع يف آن واحد، وسُيطلق عىل هذا التطبيق
أشارت  إذ  ماسك،  الصفقة مع  تويرت إلغالق  إدارة  تميل  ناحيتها،  من 
إطار  بوضع  تطالب  الرشكة  أن  تايمز  فاينانشال  لصحيفة  مصادر 

إجباري مع ماسك لتنفيذ الصفقة ضمن فرتة زمنية محددة.

أعطى الربملان األوروبي موافقته النهائية عىل قرار يفرض عىل مصنعي 
بنوع  منتجاتهم  تزويد  املحمولة  األجهزة  وسائر  الذكية  الهواتف 

شاحن موحد.
وبعد هذا التصويت للنواب األوروبيني يف سرتاسبورغ، ستصبح 

الوحيد  الشاحن   (USB-C) «يس»  نوع  من  الشحن  أجهزة 
األوروبي  االتحاد  يف  املباعة  املحمولة  اإللكرتونية  لألجهزة 
اعتباراً من خريف العام ٢٠٢٤، رغم املعارضة الشديدة من 

رشكة «آبل« .
النص بأكثرية ستمئة وصوتني (مقابل ١٣  الربملان  وأقر أعضاء 

صوتاً معارضاً وامتناع ثمانية عن التصويت«.
العمايل  الحزب  من  املالطي  النائب  األوروبي،  الربملان  عضو  وقال 

أليكس أجيوس صليبا، وهو مقرر النص إن «هذا يوم عظيم للمستهلكني 
ولبيئتنا».

وكان صليبا ظهر قبل ساعات حامالً مجموعة أجهزة شحن مختلفة شبيهة، 
وقال»هذا األمر بات من املايض».

وسُيفرض هذا املوجب الجديد عىل الهواتف املحمولة واألجهزة اللوحية وأجهزة 
الالسلكية  والسماعات  الرقمية  والكامريات  والخوذ  اإللكرتونية  القراءة 

املفاتيح  ولوحات  اس»  بي  «جي  وأجهزة  املحمولة  الفيديو  لعب  وأجهزة 
برصف  املحمولة،  املنزلية  املساعدة  أجهزة  إىل  إضافة  الكمبيوتر،  وفرئان 

النظر عن الرشكة املصنعة لها.
وسيشمل القرار أجهزة الكمبيوتر املحمولة أيضاً، اعتباراً من ٢٠٢٦.

ومن خالل هذا التصويت، صادق الربملان األوروبي عىل اتفاق تم التوصل 
بعد عقد من محاوالت فرض  األعضاء،  البلدان  يونيو مع  إليه مطلع 
الرئيسة  املعارضة  «آبل»،  استياء  يثري  مسعى  يف  املوحدة،  الشواحن 

ملثل هذا الترشيع الرائد يف العالم.
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عندما يفقد الحوار مقوماته املوضوعية وال يملك سوى أسلوب الدم 
، فذلك هو الخراب بعينه، وعندما يتمنطق املحاور بالرصاص معتقدا 

أنه الطريق األمثل للتغلب ، فهذا هو اإلفالس بعينه .
الدموي  الحوار  اليوم كثريا من لغة  العراق يشهد  املعرتك السيايس يف 
وقليال من لغة الحوار املوضوعي تحت  مسوغات ال تمت اىل مصلحة 

الشعب والوطن .
وأطراف  األزمات،  بسيل  اليوم  تتدفق  العراق  يف  السياسية  والساحة 
اللعبة السياسية ال يروق لهم خوض املعركة إال عن طريق الرصاص 
لعلعة  ارتفعت  وكلما  املطلق،  الحق  أصحاب  أنهم  عىل  للربهنة 
الرصاص وتصاعد نزيف الدم وازدادت طوابري األرامل واأليتام، هتفوا 

للديمقراطية والسالم .
والعراق وعرب مخاضاته العسرية وعىل امتداد تاريخه الطويل لم يشهد 
مثل ما يحدث اليوم من متاجرة  بأصناف الخطابات السياسية التي 
العراقية  الحياة  ثقلها ويتمزق بحرابها، وأصبحت  ينوء تحت  جعلته 
حياتنا  قاموس  إىل  ودخلت  املقيتة،  املحاصصة  معزوفة  عىل  ترقص 
مفردات ما عرفناها من قبل دفعت األحداث إىل التسارع لتكون أكثر 

دموية ورشاسة عىل جسد العراق املنكوب .
والجدال  التخاصم  دون  الرتاحم  لغة  عىل  الحوار  يعتمد  أن  من  وبدال 
دون القتال واملحاورة دون املناورة من أجل انتشال العراق من محنته 
واستعادة كرامته واستقالله إال أن التمسك بمنهج الحوار بالرصاص 
من قبل أبطال القرار ظل هو السائد ألنهم ال يملكون طريقا بديال عنه 

طاملا بقي الهدف املركزي بعيدا عن دائرة الوطن والشعب.
ورغم أن هذا األسلوب املدمر قد أثبت فشله الذريع وأفرز والدة مشهد 
القرار  أن أقطاب  إال  ينزف بالدم والقتل والجريمة ألبناء هذا الشعب 
السيايس يرصون عىل انه الطريق األوحد الذي يحسم األمور باتجاه 

تحقيق األهداف املركزية .
إن ما يحدث يف العراق من رصاع دموي راح ضحيته مئات اآلالف من 
العراقيني الفقراء جاء نتيجة حتمية منذ دخول هذه القوى إىل دائرة 
الرصاص،  وزمجرة  القوة  أسلوب  إال  تعرف  ال  الدائرة  وهذه  الرصاع 
واملنترص فيها من يمتلك مفاتيح القتل والبطش وهي دائرة تفيض إىل 
بإمكانها تحقيق هدفا واحدا يصب يف مصلحة  الغاب وليس  رشيعة 
الوطن والشعب. وإذا لم تتمكن القوى الوطنية من أداء دورها الكبري 
تنفع  ال  وعندها  الجميع،  لتأكل  النريان  فستأتي  املنهج  هذا  لتغيري 
املتحدة، وال اجتماع  االمم  االمن، وال خطاب يف  ترصيحات يف مجلس 

طارئ يف الربملان العراقي او االوربي.
كلفنا  الذي  الرصاع  هذا  مراحل  من  خطرية  مرحلة  اىل  وصلنا  لقد 
كل  ويرتكوا  املرحلة  خطورة  اىل  الجميع  يتلفت  ان  األوان  وآن  كثريا، 

السناريوهات التي جلبت لنا كل هذا الخراب .
اىل اللقاء .
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عىل  اليف  روتانا  حساب  كشف 

انستغرام عن موعد حفل النجم 

يف  املهندس،  ماجد  السعودي 

الكويت أيًضا باملكان ذاته، حيث 

يطرب جماهريه يف يوم ٢١ من 

أكتوبر الجاري.

التفاصيل  اليف  روتانا  ونرشت 

عرب منشور يف الحساب الرسمي 

انستغرام،  عىل  بها  الخاص 

الربنس  «جمهور  فيه:  وقالت 

متحمسني  الكويت،  شكثر  يف 

 ٢١ كويت  األرينا  ؟  للحفلة 

أكتوبر».

ونيلها  لندن  أغنية  نجاح  وبعد 

٣ ماليني مشاهدة، أعلن الفنان 

حسابه  عرب  املهندس،  ماجد 

منذ  انستغرام،  عىل  الرسمي 

مع  تعاونه  إعادة  عن  أيام 

«يا  الفني  جديده  يف  طاقمها 

عيوني».

من  فالعمل  التفاصيل،  ويف 

فهد  وألحان  برقان،  كلمات 

سريوس،  وتوزيع  النارص، 

وناي  الفييض،  تامر  ووتريات 

حسن  وقانون  خصاف،  وسام 

فالح، وعود صادق جعفر، الذين 

تعاون معهم املهندس يف أغنيته 

أغسطس  منتصف  يف  لندن، 

املايض.

تألق يف حفالت  الفنان  أن  ُيذكر 

 ٩٢ السعودي  الوطني  اليوم 

أغنيات  طرح  وقد  بالقصيم، 

العام،  هذا  أخرى  متعددة 

وأوكسجني  الظالم  نومة  منها 

أكثر  وخذت  بالجفا  كريم  ويا 

واعطيني وقتاً ومنبعد ومنقىس 

مرحبا  ويا  هال  ويا  سأل  ولو 

ومشتاقلك.

من  فيديو  رشارة  نداء  األردنية  الفنانة  نرشت 
ضمن  عرض  الذي  «ملتنا»،  أوبريت  يف  مشاركتها 
عبد  الرئيس  بحضور  التثقيفية  الندوة  فعاليات 
أكتوبر،  انتصارات  بذكرى  لالحتفال  السييس  الفتاح 

معربة عن فخرها الشديد باملشاركة به.
بتمثيل  اليوم  «ترشفت  قائلة  الفيديو  عىل  وعلقت 
بلدي الحبيب األردن يف بلدي الثاني مرص أمام الرئيس 

الندوة  بحفل  ملتنا  أوبريت  يف  السييس  الفتاح  عبد 
التثقيفية للقوات املسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات 
ترشفت  الكبار  الفنانني  لجميع  الحب  كل  أكتوبر، 
السند  هي  البعاد  سنني  يف  بجانبهم».«ملتنا  بوقوىف 
وألف زاد.. ومن الجلد بيتولد فرحة أمل لحظة ميالد.. 
الرائعة تغني  الكلمات  نحلم ويرجع مجدنا».. بهذه 
أكثر من ١٠ مطربني من كل الدول العربية الشقيقة 

وشاركوا يف أوبريت «ملتنا»، الذي عرض أمام الرئيس 
عبد الفتاح السييس يف االحتفال بنرص أكتوبر املجيد، 
وشارك خالله املطربون نوال الزغبي وبلقيس وحميد 
ومدحت  عساف  ومحمد  رشارة  ونداء  الشاعري 
بمشاركة  آخرين  ومطربون  سعد،  وأحمد  صالح 
كورال «روح الرشق»، وهو من كلمات مدحت العدل، 

وألحان مدين، توزيع أحمد عادل.

أغنيتها  وهبي  هيفاء  اللبنانية  النجمة  أطلقِت 
عىل  الرسمية  قناتها  عرب  وذلك  «ولد»  الجديدة 

موقع التواصل االجتماعي «يوتيوب».
توفيق  وائل  كلمات  من  الجديدة  األغنية 
كليب  الفيديو  بينما  محيي  احمد  وألحان 

من إخراج إييل فهد.
وروجت هيفاء وهبي ألغنيتها الجديد عرب 
التواصل  مواقع  عىل  الرسمية  حساباتها 

عىل  الرسمي  حسابها  ومنها  االجتماعي 
من  فيديو  مقطع  نرشت  حيث  انستغرام»   »

الجديدة ولد  األغنية وقالت يف تعليقها: «أغنيتي 
عىل قناتي الرسمية عىل يوتيوب وكافة التطبيقات».

وكانت هيفاء وهبي قد أصدرت اغنيتها الجديدة هذا الصيف 
عبدالنبي،  أحمد  الشاعر  كلمات  من  «تيجي»  بعنوان  وهي 

تحقق  األغنية  تزال  ال  حيث  غريب  وألحان 
نجاحاً كبرياً ونسب متابعة عالية.

بالرتويج  وهبي  هيفاء  قامت  كما 
الذي  اوربا»  «أشباح  الجديد  لفيلمها 
بدأ عرضه يف الصاالت وتدور احداث 
الفيلم يف إطار من الحركة واملغامرات 
بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له 
السينما املرصية من قبل، باإلضافة 
من  الرومانسية،  املشاهد  بعض  إىل 
ما  توائم؛   ٦ تنجب  زوجة  دور  خالل 
الفقر،  ٣ منهم بسبب  لبيع  الزوج  يضطر 
وعندما تكتشف الزوجة األمر، تقرر ترك زوجها 
بني  الرصاعات  من  العديد  فتنشأ  الخارج،  إىل  والسفر 

األشقاء يف املستقبل.
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حياتها،  إنهاء  يف  تفكريها  سبب  موىس،  ندى  املرصية،  الفنانة  كشفت 
ترمي  بأن  جديا  تفكر  جعلها  والدتها،  مع  موقًفا  حدث  أنه  إىل  مشرية 
الفنون  بمعهد  التحقت  أنها  موىس  ندى  وأضافت  النافذة.  من  نفسها 
املرسحية، بينما كانت والدتها ترفض تماما هذا التخصص الذي اختارته 
يف الجامعة. وأوضحت: “كان عندي امتحان، ووالدتي رفضت إني أروح 
بسبب التخصص اليل اخرتته يف الكلية، مع إني كنت جايبة مجموع كبري، 

يف  ساكنني  الدور الـ ٧، روحت عند الشباك، وهددتها إني وكنا 
مي  نفيس”.هر

يف  استضافتها  خالل  وأضافت 
السعادة”:  “صاحبة  برنامج 
لو  إني  اعتقاد  عندي  “كان 
أنا  ما  زي  هنزل  نطيت 
سليمة، وكنت هنط خالص، 
يف  رجيل  هيه  مسكت  بس 
اآلخر، وقالتيل خالص روحي 
ندى  واعرتفت  االمتحان”. 
التي  األدوار  أن  اللقاء  خالل 
تمثل  الغناء  أو  الرقص  تتضمن 
منذ  ألنها  كبرياً؛  تحدياً  لها  بالنسبة 
تعلم  صعوبة  من  تعاني  طفولتها 
نفسها  ووصفت  الرقص، 
عظيمة”  بلدي  بـ”بطة 
للتعبري عن عدم تمتعها 
والليونة  بالرشاقة 
لتقديم  الالزمة 
فقرات راقصة.


