
بغداد/ الزوراء:
مصطفـى  الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  أكـد 
الكاظمـي، امـس االربعـاء، أهميـة تطوير 
التعاونـني األمنـي والعسـكري بـني العراق 
ولبنان.وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل 
قائد الجيش اللبنانـي العماد جوزاف عون، 
وجرى خالل اللقاء بحـث العالقات الثنائية 
بني البلدين، وسـبل تعزيز التعاون املشرتك، 

ومناقشـة آليات دعم املؤسسـة العسكرية 
بمـا يرتقي بمسـتوى أدائها“.وأشـار إىل أن 
”اللقاء اسـتعرض جهود القوات العراقية يف 
مكافحة اإلرهاب ومالحقة فلوله، واإلشادة 
بالنجاحات التي تحققت ميدانياً، وانعكست 
إيجابـاً عىل ترسـيخ األمـن واالسـتقرار يف 
العـراق واملنطقة“.وأكد الكاظمي، بحسـب 
البيـان، أهميـة تطويـر التعاونـني األمنـي 
والعسكري بني البلدين، بما يضمن استقراراً 

أمنياً للشعبني الشقيقني“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس األربعاء، 
حالة الطقـس يف البالد لأليام املقبلة، فيما 
توقعت ارتفاعاً جديـداً يف درجات الحرارة 
بـدءاً من غـد الجمعة.وذكر بيـان للهيئة، 
تلقتـه ”الزوراء“: أن ”طقـس البالد اليوم 
الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم 
يف املنطقتني الوسـطى والجنوبيـة، بينما 
سـيكون الطقـس يف املنطقـة الشـمالية 
غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة فسـتكون 
مقاربـة لليوم السـابق يف عمـوم البالد“.

غـد  يـوم  ”طقـس  أن  البيـان  وأضـاف 
الجمعة سـيكون صحواً مع بعض الغيوم 
يف املنطقتني الوسـطى والجنوبيـة، بينما 

سـيكون الطقـس يف املنطقـة الشـمالية 
غائماً جزئيـاً مع فرصة لتسـاقط أمطار 
خفيفة يف أقسـامها الشـمالية، ودرجات 
الحـرارة ترتفـع قليـًال عن اليوم السـابق 
يف عمـوم البالد“.وتابـع أن ”طقـس يـوم 
السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم يف 
املنطقة الوسـطى، بينما سيكون الطقس 
يف املنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وصحواً 
يف املنطقة الجنوبية، أمـا درجات الحرارة 
فسـتكون مقاربة لليوم السـابق يف عموم 
البالد“.ولفـت اىل أن ”طقـس البـالد ليوم 
األحـد املقبـل سـيكون صحواً مـع بعض 
الغيـوم، ودرجـات الحـرارة مقاربة لليوم 

السابق يف عموم البالد“.

بغداد/ الزوراء:
أوضحـت الرشكـة العامـة لتجـارة املواد 
الغذائيـة يف وزارة التجـارة، امس األربعاء، 
أسـباب توزيـع مفـردات السـلة الغذائية 
بشـكل وجبات، فيما أشـارت إىل أن خزين 
السـلة الغذائيـة مؤمن لألشـهر األوىل من 

عـام  مديـر  معـاون  املقبل.وقـال  العـام 
يف  الحمدانـي،  عبـاس  طالـب  الرشكـة، 
ترصيح صحفي: إن ”عقد السـلة الغذائية 
يعد من العقود املهمة التي حققت توازناً يف 
أسعار املواد الغذائية يف السوق حتى اآلن“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تراجعت العقود اآلجلـة للنفط، امس 
األربعـاء، مـع التوقعـات االقتصادية 
القاتمة وقـوة الدوالر، مـا طغى عىل 
مخاوف اإلمدادات الناجمة عن خفض 
أوبك+ األسبوع املايض لهدف اإلنتاج.

ونزلـت العقـود اآلجلـة لخـام برنت 
1.42 دوالر أو %1.5 إىل 92.87 دوالرا 
للربميل بحلول الساعة 1315 بتوقيت 

غرينتـش. فيمـا هبـط خـام غـرب 
تكساس الوسيط األمريكي 1.54 دوالر 
أو %1.7 إىل 87.81 دوالرا.وخفضـت 
أوبك مـن توقعاتها للطلب عىل النفط 
امس األربعاء، وكان قرارها مع حلفاء 
من بينهم روسـيا األسبوع املايض قد 
دعم األسعار، بعد االتفاق عىل خفض 
اإلمدادات بمقدار مليوني برميل يومياً 
يف نوفمرب.مستشهدة بعودة إجراءات 

احتواء كوفيد19- يف الصني والتضخم 
املرتفـع، خفضت مجموعـة املنتجني 
توقعاتهـا للنمـو هـذا العـام بمقدار 
460 ألف برميل يومياً إىل 2.64 مليون 
برميل يومياً.وقالـت أوبك يف تقريرها 
الشـهري: ”دخـل االقتصـاد العاملـي 
يف فـرتة من عـدم اليقـني والتحديات 
املتزايـدة“.ويف جانـب العـرض، قالت 
رشكـة ترانسـنفت اململوكـة للدولـة 

يف روسـيا، امس األربعـاء، إنها تلقت 
إشـعاًرا من رشكة التشغيل البولندية 
PERN بشـأن ترسب يف خـط أنابيب 
النفـط دروجبـا الـذي يغـذي أملانيا، 
بحسب ما أفادت به وكالة إنرتفاكس.

يف غضون ذلك، سجل الدوالر األمريكي 
أعىل مسـتوى لـه يف 24 عاًمـا مقابل 
الـني امـس األربعاء، بسـبب مخاوف 
بشـأن التضخـم ووترية الزيـادات يف 

األمريكية.ويجعـل  الفائـدة  أسـعار 
الدوالر القوي السـلع املقومة به أكثر 
تكلفة لحاميل العمالت األخرى، ويميل 
إىل التأثري عىل النفـط واألصول عالية 
املخاطر.مما دفع األسـعار إىل الهبوط 
أكثر، خفض صندوق النقد الدويل يوم 
الثالثاء، توقعات النمـو العاملي للعام 
2023، وقـد حـذر من زيـادة مخاطر 

حدوث ركود عاملي.

الزوراء/ حسني فالح:
اسـتبعدت لجنة الخدمات واإلعمار النيابية تمرير 
قانـون معالجـة التجـاوزات السـكنية بصيغتـه 
الحاليـة، وفيما كشـفت عـن رأيـني نيابيني حول 
القانون، مؤكدة سـعيها انهاء ملف العشـوائيات 
يف البلـد، حـدد خبري قانونـي األطـر القانونية من 

ترشيع قانون معالجة التجاوزات السكنية.وقالت 
عضو لجنـة الخدمـات واالعمار النيابيـة، النائبة 
رسوة محمـد رشـيد، يف حديـث لـ»الـزوراء»: ان 
مجلس النواب قام بالقراءة االوىل لقانون معالجة 
التجاوزات السـكنية وحاليـا القانون موجود لدى 
لجنـة الخدمـات النيابيـة. مبينة: ان هنـاك رأيني 

حول القانون االول مناقشـة القانون داخل اللجنة 
وادخـال بعض التعديالت عليه مـن اجل املواطنني 
الفقراء.وأضافـت: أمـا الـرأي الثاني فهـو اعادة 
مرشوع القانون اىل الحكومة. مؤكدة: انه حتى اآلن 
مناقشات حول القانون.واشـارت اىل: ان القانون 
لـن يمـر بصيغته الحاليـة، إذ ان جميـع القوانني 

تـرشع يف جميـع البلدان لهـا اسـباب موجبة من 
الترشيع، وتحاول ان تحل مشـكلة ما من خاللها.
واسـتدركت بالقول: انـه يف نهاية املطاف يجب ان 
نرشع القانون لكي يحل ازمة العشوائيات ويخدم 

املواطن العادي وال يستغل رشيحة الفقراء.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكـد أمني عـام حلف شـمال األطلس 
«ناتو»، ينس سـتولتنربغ، إن روسـيا 
ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت 
أسلحة نووية، مشـددا عىل أن النرص 
مسـتحيل يف أي حـرب نووية.وقـال 
إن الحلـف مسـتعد لحـرب طويلة يف 

أوكرانيا، مشـريا إىل أن تزويد أوكرانيا 
بأنظمـة دفـاع جوي أولويـة قصوى 
للحلفاء.واضـاف األمـني العام لحلف 
شمال األطليس ينس سـتولتنربغ: إن 
الحلـف الذي يضم ٣٠ دولة سـيجري 
فـرتة  منـذ  لهـا  مخطـط  تدريبـات 
طويلة، األسبوع املقبل، الختبار حالة 

النووية.ويتضمـن  اسـتعداد قدراتـه 
التدريب السـنوي طائـرات قادرة عىل 
كمـا  نوويـة،  حربيـة  رؤوس  حمـل 
تشـارك الطائرات التقليدية وطائرات 
االسـتطالع والتـزود بالوقود بشـكل 
أن  إىل  املناورات.وأشـار  يف  روتينـي 
الهجمـات الصاروخية الروسـية عىل 

أوكرانيا تدليل عىل «الضعف»، السيما 
أن أوكرانيا اكتسـبت زخما عىل أرض 
املعركة ونجحت ىف استعادة بعض من 
أراضيها.وقـال سـتولتنربغ، يف حوار 
خـاص مـع تلفزيـون هيئـة اإلذاعة 
أذاعتـه،  الربيطانيـة «بـى بـى يس» 
امس األربعـاء: إن الطريقة التي ردت 

بهـا روسـيا تمثلـت يف شـن هجمات 
صاروخيـة، وأصابت مدنيـني والبنية 
التحتية، يعكس أن روسيا لم يعد لديها 
خيار آخـر، وأنها باتت غري قادرة عىل 
اسـتعادة األرايض التي خرستها خالل 

األسابيع القليلة املاضية يف أوكرانيا.
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بريوت/ متابعة الزوراء:
أعلـن الرئيـس اللبنانـي، ميشـال عـون: أن 
السـوريني عـىل  النازحـني  إعـادة  ”عمليـة 
دفعـات إىل بلدهم، سـتبدأ األسـبوع املقبل“.
وقال عون يف ترصيح إنه ”بدءا من األسـبوع 
املقبل ستبدأ عملية إعادة النازحني السوريني 
عـىل دفعات إىل بلدهم“.وأشـار إىل أن ”انجاز 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد 
املفاوضات غري املبارشة مع إرسائيل، سيمكن 
لبنـان من اسـتخراج النفط والغـاز، وبالتايل 
سينتشل من الهاوية التي أسقط فيها نتيجة 
عدم تغيري طريقة الحكم لسنوات، إضافة إىل 

الهدر الذي شـاب عمل املؤسسـات واإلدارات 
العامـة“، معتـربا أن ”اتفاقية الرتسـيم هي 

هدية للشعب اللبناني بكل فئاته“.

رام الله / متابعة الزوراء:
أصيب عرشات الفلسـطينيني خالل مواجهـات اندلعت مع 
الجيـش اإلرسائيـيل يف مواقع متفرقة من الضفـة الغربية، 
نـرصة ملخيـم شـعفاط لالجئـني يف مدينـة القدس.وقالت 
شـهود عيان يف ترصيح صحفي: إن مواجهات اندلعت عىل 
مدخل مدينتي رام الله والبرية بني عرشات الشبان والجيش 
اإلرسائيـيل، واسـتخدمت القـوات اإلرسائيليـة الرصـاص 
الحـي واملعدني وقنابل الغاز املسـيل للدموع.مـن جانبها، 
قالـت جمعيـة الهـالل األحمـر إن طواقمهـا تعاملـت مع 
إصابـة بالرصاص الحي يف القدم، خـالل مواجهات اندلعت 
عـىل مدخل مدينتي رام الله والبرية.وأشـارت يف بيان وصل 
األناضـول، إىل أنه جـرى نقل املصاب إىل املستشـفى لتلقي 

العالج.وقال مسعفون ميدانيون إنهم قدموا العالج ميدانيا 
لعـرشات املصابـني بحاالت اختنـاق خالل تلـك املواجهات.

واندلعت مواجهات مماثلة يف بلدة سبسطية جنوبي نابلس 
(شـمال)، وبيت أمر وحي باب الزاويـة يف محافظة الخليل 
(جنوب)، وعند املدخل الشـمايل ملدينة بيـت لحم (جنوب).
وكانت فصائل ونشـطاء قد دعـوا لهبة جماهريية بالضفة 
الغربية مسـاندة ألهايل مخيم شعفاط.ومنذ مساء السبت، 
تقتحم القوات اإلرسائيلية شعفاط بشكل متواصل وتفرض 
حصارا خانقا وإغالقا شـديدا عليه، بحثا عن عدي التميمي 
(22 عاما)، الذي تقول إنه نفذ عملية إطالق نار عىل حاجز 
قرب املخيم أسـفر عـن مقتل مجندة وإصابـة حارس أمن 

بجروح وصفت بالخطرية.
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الزوراء/ خاص:
يعقـد مجلس النـواب اليـوم الخميس 
جلسـته املخصصـة النتخـاب رئيـس 
الجمهوريـة بعـد مرور اكثـر من عام 
عـىل اجـراء االنتخابـات الترشيعيـة، 
فيما يتنافس 33 مرشـحا عىل منصب 
رئيس الجمهورية بعد مصادقة رئاسة 
الربملان عليهم، وسـط اجـراءات امنية 

مشددة.
وقالـت الدائـرة االعالميـة للمجلس يف 
بيان تلقتـه ”الـزوراء“: ”اسـتنادا اىل 
احـكام املـادة (4) من قانـون احكام 
الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية رقم 
(8) لسـنة 2012، يعلن مجلس النواب 
تقـدم للرتشـح لتـويل منصـب رئيس 
وخمسـون  تسـع   (59) الجمهوريـة 
مرشـحاً“.وبينت أنه ”جرى اسـتبعاد 
 (4) مرشـحاً،  وعرشيـن  سـت   (26)
أربعة مرشـحني قدموا الحقـًا طلبات 
انسـحاب مـن الرتشـح، و(14) أربعة 
عرش مرشـحاً لعدم توفر رشط الخربة 
السياسية، ومرشحان اثنان لعدم تأييد 
الحصول عـىل شـهادة جامعية وعدم 
توفـر رشط الخربة السياسـية، و(3) 
ثالثـة مرشـحني لعدم تأييـد الحصول 
عىل شهادة جامعية، (1) مرشح واحد 
لشموله بإجراءات املسـاءلة والعدالة، 
(1) مرشـح واحد لشـموله بإجراءات 
املسـاءلة والعدالـة وعـدم توفر رشط 
الخـربة السياسـية فيه، (1) مرشـح 

واحـد لعـدم اسـتيفائه رشط العمر“.
وأوضح البيان، أنه اسـتوىف (33) ثالثة 
وثالثون مرشحاً لرشوط الرتشح لتويل 
منصـب رئيـس الجمهورية املنصوص 

عليها بموجب القانون وهم كل من:
1. فيصل محسن عبود صياد الكالبي/ 
2.عبـد اللطيـف محمـد جمال رشـيد 
الشـيخ محمـد/3. رزكار محمد امني 
حمه سـعيد رمضـان/4. رعد خضري 

دفاك صايل الجنابـي/5. خالد صديق 
عزيـز محمـد/6. احمد مـوح عمران 
شـبني الربيعي/7. شـهاب احمد عبد 
الله عيل النعيمي/8 .خديجة خدايخش 
اسد قالوس/9. حيدر رشيد عبد الرزاق 
كعيد الطائي/10. كمـال عزيز محمد 
رحيـم قيتـويل/11. حسـني محسـن 
علـوان حسـني الحسـني/12. جمال 
كبسون حميد عباس/13 .احمد خليل 

خضـري خليل كاخوري/ 14.اقبال عبد 
اللـه امني حسـن حيـالوي/15. برهم 
احمـد صالـح احمـد/16 . لـؤي عبد 
الصاحـب عبـد الوهـاب محمـد/17. 
كاظم خضـري عباس حسـن داوغنة/ 
18.جبـار حسـن جاسـم عبـود/19. 
ريبوار اورحمن وستاصالح عارف/20. 
ئوميـد عبد السـالم قادر طـه باالني/ 
21.هادي عبد الحسـني صـدام محمد 

22.عمـر صادق مصطفى  الفريجي/ 
مجيد العبديل/ 23.حمزة بريسم ثجيل 
مصحـب املعمـوري/ 24.ثائـر غانـم 
محمد عيل العثمـان/25 .احمد يحيى 
جاسم جويد الساعدي/ 26.ريرب احمد 
خالـد زبري بارزاني/27 .حسـني احمد 
هاشـم وداعة الصـايف/ 28.ظافر عبد 
األمري جبار عبـود القرييش/29. احمد 
سـاجت هاشـم حسـن العامري/30. 
محمد عبيد جدوع عبـد الله/31 .عيل 
عبد حمد داود الطائي/32 .عمر احمد 
كريـم حسـن بـه رزنجـي/33. فائزة 
جبـار محمد باباخـان.يف غضون ذلك، 
أكـد االتحـاد الوطني الكردسـتاني أن 
برهم صالح هو مرشح الحزب لرئاسة 
باسـم  املتحـدث  وقـال  الجمهوريـة. 
االتحاد الوطني الكردسـتاني سـوران 
جمال طاهـر يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
”نوضح للجميع بأن املرشـح الرسمي 
لالتحـاد الوطني الكردسـتاني ملنصب 
رئيس الجمهورية هـو برهم صالح“.

وأضـاف أن ”االتحاد الوطنـي يريد أن 
يخـدم الجميع ويسـمي مرشـحاً منه 
لرئاسـة الجمهورية يحمي الدسـتور 

والحقوق القومية“.
من جهتهـا، قالـت مصـادر امنية ان 
ممارسـات امنيـة نفـذت يف العاصمة 
بغداد منذ مساء امس االربعاء تخللتها 
قطع جرس الجمهورية وبعض الطرق 

الرئيسة.
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بغداد/ الزوراء:
بإغالق  االربعاء،  امس  امنية،  مصادر  افادت 
بغداد. العاصمة  وسط  الجمهورية  جرس 
جرس  اغلقت  االمنية  القوات  ان  املصادر  وقالت 
النواب  مجلس  جلسة  انعقاد  قبيل  الجمهورية 
املخصصة النتخاب رئيس الجمهورية.واضافت: 
ان ممارسة امنية ستنفذ يتخللها انتشار القوات 
األمنية عىل الجسور وعدد من الطرق الرئيسية 
لجانبي الكرخ والرصافة، اضافة اىل قطع جزئي 
من  تحسبا  الرئيسية  والطرق  الجسور  لبعض 

وقوع أي طارئ مستقبال.
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بغداد/مصطفى العتابي:
انطلـق العـام الـدرايس الجديـد، امـس 
كافـة،  الدراسـية  للمراحـل  االربعـاء، 
وفيمـا اعلنـت وزارة الرتبيـة توجه اكثر 
مـن ١٢ مليـون تلميذ وطالـب اىل مقاعد 
الدراسـة، هنـأ كل مـن رئيـس مجلـس 
ورئيـس  الكاظمـي  مصطفـى  الـوزراء 
مجلس النـواب محمد الحلبـويس ووزير 
الرتبيـة عيل الدليمي ببـدء العام الدرايس 
بيـان  يف  الرتبيـة  وزارة  الجديد.وذكـرت 
تلقتـه لــ «الـزوراء»: ان «وزيـر الرتبية 
عـيل الدليمـي أعلـن امـس االربعـاء بدء 
العام الـدرايس٢٠٢٢ – ٢٠٢٣»، مبينة أن 
«الدليمي أكد أن ليس مجرد محطة تربوية 
الستكمال مسرية التعليم وحسب، بل هو 
عهـداً والتزاما اخالقيا وانسـانيا لتجديد 
االنتمـاء للعـراق العظيـم بلـد الحضارة 
والتاريـخ واالدب والثقافة، والعمل الجاد 
واملثمر من اجل اسـتمرار العطاء والبناء 
للنفـوس والعقول».وأضافـت ان «اعداد 
الطلبـة الـكيل هـم أكثـر مـن ١٢ مليون 
تلميذ وطالب»، مشرية اىل أن «اعداد طلبة 
االول االبتدائي اكثر من مليون و ٢٠٠ ألف 
تلميذ».مـن جانبـه، هنأ رئيـس الوزراء، 
مصطفـى الكاظمـي، الطلبة بمناسـبة 
العـام الـدرايس الجديد.وقـال الكاظمـي 
يف تغريـدة عىل حسـابه بتويـرت تابعتها 

«الـزوراء»: «أصـدق األمنيـات بالتفـوق 
والنجاح والسـالمة ألبنائنـا الطلبة يف كل 
ربـوع عراقنـا الحبيـب بالعـام الدرايس 
الطلبـة  الكاظمـي  الجديد».وخاطـب 
بالقول «أنتم يا أحبائي أمل العراق يف بناء 
مسـتقبل أفضل لكم وألوالدكم»، الفتا اىل 
«أننا نشـد عىل أيادي املالكات التدريسية، 
ونشيد بجهودهم لبذل خربتهم وعطائهم 
للطلبـة خدمة للعلـم واألجيال».كما هنأ 
رئيس مجلس النـواب، محمد الحلبويس، 
املـالكات التدريسـية والتالميـذ والطلبة، 
بمناسـبة حلـول العـام الـدرايس الجديد 
يف  الحلبـويس  وقـال   .  ٢٠٢٣  -٢٠٢٢
تغريـدة لـه، عـرب تويـرت «نهنـئ األحبة 
واألرسة الرتبويـة بمناسـبة بـدء العـام 
الـدرايس الجديد، متمنني لهم عاماً حافالً 
باالجتهـاد والنجـاح والتفـوق، من أجل 
مسـتقبل أفضل».وأعلنـت وزارة الرتبية 
توجـه أكثر من ١٢ مليـون تلميذ وطالب 
التحقوا بمدارسـهم، فيما بينت أن اعداد 
طلبـة االول االبتدائي بلغ اكثر من مليون 
و ٢٠٠ الف تلميذ.مـن جانبه، أكد النائب 
األول لرئيـس مجلـس النـواب، محسـن 
املندالوي، التزام دور السـلطة الترشيعية 
بسـن قوانـني كفيلـٍة بتطوير املؤسسـة 

الرتبوية ورعاية كوادرها وطلبتها.

@áyaÏ€a@›Ófl5‹€@aä¸ÎÜ@92.87@∂g@¡jËm@o„ãi@‚bÇ@äb»éc
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بغداد/ الزوراء:
أكد األمني العام ملجلس الوزراء، حميد الغزي، امس األربعاء، أن أغلب الوزارات استكملت إجراءات 
 ٣٥ الديواني  األمر  من  «لجنة  إن  صحفي:  ترصيح  يف  الغزي  ٣١٥.وقال  قرار  إىل  األجور  تحويل 
تم  ان  بعد  رواتبهم  وتعديل   ٣١٥ القرار  ضمن  وتكييفهم  األجراء  تحويل  عىل  تعمل  املشكلة 
إجراءاتها  استكملت  الوزارات  «أغلب  أن  مبيناً  الغذائي»،  األمن  قانون  ضمن  املبالغ  تخصيص 
التي  األخرى  الوزارات  مع  تعمل  «اللجنة  أن  ودققت».وأضاف  األسماء  ورفعت  الرتبية  وخاصة 
أنه «خالل شهر  اىل  إىل قرار ٣١٥»، الفتاً  االستمارات وتحويلهم  بملء  إجراءاتها وبدأت  أنجزت 
سيتم إنجاز جميع اإلجراءات».وصادق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عىل تشكيل 
لجنة االمر الديواني رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٢ ، املتضمنة إطالق املبالغ املالية للمحارضين واالداريني 
لألمن  الطارئ  الدعم  بقانون  املشمولني  للمحافظات،  االجتماعي  والضمان  العمل  ومساهمات 

الغذائي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢».
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بغداد/مصطفى العتابي:
امس  الجديد،  الدرايس  العام  انطلق 
كافة،  الدراسية  للمراحل  االربعاء، 
اكثر  توجه  الرتبية  وزارة  اعلنت  وفيما 
12 مليون تلميذ وطالب اىل مقاعد  من 
مجلس  رئيس  من  كل  هنأ  الدراسة، 
ورئيس  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
مجلس النواب محمد الحلبويس ووزير 
الرتبية عيل الدليمي ببدء العام الدرايس 

الجديد.
تلقته  بيان  يف  الرتبية  وزارة  وذكرت 
عيل  الرتبية  ”وزير  ان  ”الزوراء“،  لـ 
العام  بدء  االربعاء  امس  أعلن  الدليمي 
أن  مبينة   ،“2023  – الدرايس2022 
محطة  مجرد  ليس  أن  أكد  ”الدليمي 
التعليم  مسرية  الستكمال  تربوية 
اخالقيا  والتزاما  عهداً  هو  بل  وحسب، 
وانسانيا لتجديد االنتماء للعراق العظيم 
بلد الحضارة والتاريخ واالدب والثقافة، 
والعمل الجاد واملثمر من اجل استمرار 

العطاء والبناء للنفوس والعقول“.
وأضافت ان ”اعداد الطلبة الكيل هم أكثر 
مشرية  وطالب“،  تلميذ  مليون   12 من 
اىل أن ”اعداد طلبة االول االبتدائي اكثر 

من مليون و ٢٠٠ ألف تلميذ“.
الوزراء،  رئيس  هنأ  جانبه،  من 
بمناسبة  الطلبة  الكاظمي،  مصطفى 

العام الدرايس الجديد.
حسابه  عىل  تغريدة  يف  الكاظمي  وقال 
”أصدق  ”الزوراء“:  تابعتها  بتويرت 
والسالمة  والنجاح  بالتفوق  األمنيات 
عراقنا  ربوع  كل  يف  الطلبة  ألبنائنا 

الحبيب بالعام الدرايس الجديد“.
بالقول  الطلبة  الكاظمي  وخاطب 
بناء  يف  العراق  أمل  أحبائي  يا  ”أنتم 
وألوالدكم“،  لكم  أفضل  مستقبل 
املالكات  أيادي  عىل  نشد  ”أننا  اىل  الفتا 
لبذل  بجهودهم  ونشيد  التدريسية، 
للعلم  للطلبة خدمة  خربتهم وعطائهم 

واألجيال“.
محمد  النواب،  مجلس  رئيس  هنأ  كما 
الحلبويس، املالكات التدريسية والتالميذ 
والطلبة، بمناسبة حلول العام الدرايس 

الجديد -2022 2023 
عرب  له،  تغريدة  يف  الحلبويس  وقال 
الرتبوية  واألرسة  األحبة  ”نهنئ  تويرت 
الجديد،  الدرايس  العام  بدء  بمناسبة 
باالجتهاد  حافالً  عاماً  لهم  متمنني 

مستقبل  أجل  من  والتفوق،  والنجاح 
أفضل“.

من  أكثر  توجه  الرتبية  وزارة  وأعلنت 
التحقوا  وطالب  تلميذ  مليون   ١٢
طلبة  اعداد  أن  بينت  فيما  بمدارسهم، 
و  مليون  من  اكثر  بلغ  االبتدائي  االول 

٢٠٠ الف تلميذ.
لرئيس  األول  النائب  أكد  جانبه،  من 
مجلس النواب، محسن املندالوي، التزام 
قوانني  بسن  الترشيعية  السلطة  دور 
الرتبوية  املؤسسة  بتطوير  كفيلٍة 
مهنئاً  وطلبتها،  كوادرها  ورعاية 
والطلبة  والتالميذ  التدريسية  الكوادر 

بمناسبة حلول العام الدرايس الجديد.
وقال املندالوي، يف بيان: ”بمناسبة بدء 
بأجمل  نتقّدم  الجديد؛  الدرايس  العام 
لواء  حاميل  إىل  والتربيكات  التهاني 
الرتبوية،  الكوادر  من  واملعرفة  الِعلم 
الطلبة،  أبنائنا  من  املستقبل  ُبناة  وإىل 
معلِننَي  مدارسهم  إىل  متوّجهون  وهم 
انطالقًة جديدًة يف املسري نحو مستقبٍل 
إىل نظاٍم  املتطلّع  لعراقنا وشعبنا  زاهٍر 

تربويٍّ رصنٍي“.
الترشيعية  السلطة  ”التزام  وأكد 

وحرصه عىل سن قواننَي كفيلٍة بتطوير 
كوادرها  ورعاية  الرتبوية  املؤسسة 

وطلبتها“.
عيل  الرتبية،  وزير  أكد  ذلك،  غضون  يف 
الدليمي، جاهزية املؤسسات التعليمية 
للعام  والطلبة  التالميذ  الستقبال 

الدرايس الجديد 2022-2023 .
اليوم  هذا  ”يف  بيان:  يف  الدليمي  وقال 
املبارك احييكم ايها املربني يف املؤسسة 
العظيمة  الرسالة  اصحاب  الرتبوية 
املقدسة التي تبقى تنبض بالحياة جيل 
بأيدي  االمانة  تحمل  وهي  جيل  بعد 
وشعبها  وطنها  مع  صادقة  مخلصة 
السامية  االهداف  تحقيق  يف  وابنائها 
املجتمع  لبناء  اجلها  من  جاءت  التي 

ونموه وازدهاره وتطوره“.
مجرد  ليس  اليوم  ”هذا  أن  وأضاف 
مسرية  الستكمال  تربوية  محطة 
والتزاما  عهداً  هو  بل  وحسب،  التعليم 
االنتماء  لتجديد  وإنسانيا  اخالقيا 
والتاريخ  الحضارة  بلد  العظيم  للعراق 
”العمل  عىل  مؤكداً  والثقافة“،  واالدب 
الجاد واملثمر من اجل استمرار العطاء 

والبناء للنفوس والعقول“.

الكثري  حققت  ”الوزارة  أن  إىل  وأشار 
األعوام  خالل  الرتبوية  املكاسب  من 
إيجاباً  انعكس  الذي  االمر  املاضية، 
التعامل  يف  بقدراتنا  الثقة  زيادة  عىل 
بمرونة واستباقية مع مجريات األمور، 
وأكسبت نظامنا التعليمي ومؤسساتنا 
نمتلكه  بما  تامة،  جاهزية  التعليمية 
وخربات  وتقنية  معرفية  أدوات  من 
مواصلة  يستدعي  األمر  وهذا  إضافية، 
التعليمي  نظامنا  يف  والتطوير  العمل 
التنافسية،  الدائرة  ضمن  نستمر  حتى 

تحقيقاً الزدهار التعليم“.
وتابع الدليمي أن ”وزارة الرتبية ستبقى 
نهاراً  ليالً  وتعمل  العهود،  لكل  وفية 
والسعي  طموحكم،  تحقيق  اجل  من 
لرتسيخ حقبة جديدة من بناء األوطان 
وتنمية  املكتسبات  عىل  والحفاظ 
الحضارية“،  الوطن  ونهضة  املقدرات 
مفعماً  دراسياً  عاما  ”للجميع  متمنيا 
للتالميذ  والتفوق  والنجاح  باإليجابية 
من  واالستفادة  االعزاء،  والطلبة 
مميزة  انطالقة  يف  املاضية  التجارب 
العملية  عنارص  مختلف  من  تعليمياً 

الرتبوية“.

الزوراء/ حسني فالح:
تمرير  النيابية  الخدمات واإلعمار  لجنة  استبعدت 
بصيغته  السكنية  التجاوزات  معالجة  قانون 
حول  نيابيني  رأيني  عن  كشفت  وفيما  الحالية، 
القانون، مؤكدة سعيها انهاء ملف العشوائيات يف 
البلد، حدد خبري قانوني األطر القانونية من ترشيع 

قانون معالجة التجاوزات السكنية.
النيابية،  واالعمار  الخدمات  لجنة  عضو  وقالت 
النائبة رسوة محمد رشيد، يف حديث لـ“الزوراء“: 
لقانون  االوىل  بالقراءة  قام  النواب  مجلس  ان 
القانون  وحاليا  السكنية  التجاوزات  معالجة 
ان  مبينة:  النيابية.  الخدمات  لجنة  لدى  موجود 
القانون  مناقشة  االول  القانون  حول  رأيني  هناك 
من  عليه  التعديالت  بعض  وادخال  اللجنة  داخل 

اجل املواطنني الفقراء.
مرشوع  اعادة  فهو  الثاني  الرأي  أما  وأضافت: 
اآلن  حتى  انه  مؤكدة:  الحكومة.  اىل  القانون 

مناقشات حول القانون.

واشارت اىل: ان القانون لن يمر بصيغته الحالية، 
لها  البلدان  جميع  يف  ترشع  القوانني  جميع  ان  إذ 
تحل  ان  وتحاول  الترشيع،  من  موجبة  اسباب 

مشكلة ما من خاللها.
ان  املطاف يجب  نهاية  انه يف  بالقول:  واستدركت 
نرشع القانون لكي يحل ازمة العشوائيات ويخدم 

املواطن العادي وال يستغل رشيحة الفقراء.
التميمي  عيل  القانوني  الخبري  قال  جهته،  من 
معالجة  قانون  اسم  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 
التجاوزات السكنية يحتاج اىل استبدال، كأن يكون 
تمليك العقارات املتجاوز عليها. مبينا: ان القانون 
عىل  تجاوزوا  سكنية  دورا  انشأوا  الذين  بني  فّرق 
لعام   ١٢/  ٣١ قبل  الدولة  دوائر  او  الدولة  ارايض 
عىل  يرسي  فالقانون  التاريخ  هذا  بعد  وما   ٢٠١٦
وفق  بعدها  ما  يشمل  وال   ٢٠١٦ قبل  الشاغلني 
الربنامج الوطني من وزارة التخطيط، وهذا التمايز 
لم يكن له ما يربره لوجود االعداد الكثرية بعد عام 

٢٠١٦ من العشوائيات التي تحتاج اىل املعالجة.  

وأوضح: ال أرى مربرا ورضورة لترشيع هذا القانون 
يف هذه املرحلة الصعبة اقتصاديا وسياسيا وسيؤثر 
كثريا عىل الفقراء، ويكون له انعكاس سلبي عىل 
وجود  اوجب  القانون  ان  مؤكدا:  العامة.  االوضاع 
لجنة متخصصة تشكل من الوزير او رئيس الجهة 
وهي  الطلبات  يف  تبت  وهي  بوزارة  املرتبطة  غري 
تقدر بدالت االيجار حسب األسعار ملثيالتها، وهذا 
هذه  مثل  يدفعوا  ان  العقارات  شاغيل  عىل  صعب 

املبالغ .
العقار  شاغيل  من  التسديد  عدم  عند  انه  وتابع: 
تتم ازالة البناء دون تعويض وكان األوىل تعويض 
الشغالني بقيمة املشيدات مستحقة القلع. مبينا: 
تتابع  التي  اللجنة  ان تكون هذه  االفضل  انه كان 
منطقة  كل  يف  قاٍض  برئاسة  للتمليك  الطلبات 

استئناف.
تقول  القانون  هذا  من   ١١ املادة  ان  اىل:  واشار 
هو  سنة  الـ٢٥  مدة  انتهاء  بعد  العقار  شاغل  ان 
يدفع االيجار، عليه أن يتملك العقار بقيمته وقت 

التملك وتحتسب من ثمنه ما تم دفعه من إيجار. 
قيمة  من  اكثر  االيجار  مبالغ  كانت  إذا  متسائال: 

العقار فكيف؟.
املشغولة بعد ٣١ /١٢ لسنة  العقارات  أما  وتابع: 
٢٠١٦ ، فهذه يطبق عليها قرار مجلس الثورة ١٥٤ 
اإلخالء  رضورة  ومنها  الحبس،  عقوبة  من  خاليا 
ألغى  القانون  مرشوع  ان  رغم  التجاوزات  وإزالة 

القرار أعاله لكنه ابقى عىل إجراءاته.
فرض  الوزراء  ملجلس  اعطى  القانون  ان  وبنّي: 
ادري ملاذا لم يحددها  املخالفني وال  الغرامات عىل 
عىل  اإلجراءات  هذه  صعوبة  مؤكدا  ؟.  القانون 
الشاغلني من الفقراء خصوصا لشاغليها بعد ٣١ 
يف  التأني  اىل  يحتاج  انه  وأرى   ،  ٢٠١٦ لسنة   ١٢/

ترشيعه يف هذه املرحلة، ويحتاج اىل تأجيل.
واختتم القول: ان القانون يتكون من ٢٣ مادة وهو 
عن  ماذا  لنا  يبني  وان  كثرية،  تفاصيل  اىل  يحتاج 
املستأجرة  والعقارات  العمارات  من  الدولة  أمالك 

باثماٍن بخسة.

اعالنات

إلحاقا بإعالننا املرقم ١٨٦ يف ٢٠٢٢/٣/١٠ و ٣٠٣ يف ٢٠٢٢/٣/٢٩ و ٥٥٣ يف ٢٠٢٢/٥/٨ .
تعلـن ُمحافظة ذي قـار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (االعمال التكميلية إنشـاء مخازن لخزن الشـعري والتمور) 
ضمـن خطة تنميـة االقاليم لعام ٢٠٢١ واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقـود الحكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من 
وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠١٩ . ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء 

(االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (املدى – املرشق  – الزوراء)
وسـيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسـية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات 
كافة من الدول املؤهلة االشـرتاك فيها كما هو محدد يف النـرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول 

املؤهلة).
وبإمـكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطـاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي 
العطاء. ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد 
املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ١٢ ظهرا من يوم االحد املصادف ٢٠٢٢/١٠/١٦ 
يف بنايـة (مديريـة الزراعـة) فعىل الراغبني من الـرشكات واملقاولني العراقيـني املؤهلني واملصنفني من الدرجـة املذكورة ادناه 
عـىل االقل والـرشكات العربية واالجنبيـة من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقـود الحكومية ملحافظـة ذي قار لرشاء 
نسـخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سـعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية 
التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات 

التالية:-
١- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - الكوادر الفنية 

العددالكوادر الفنيةت

٢مهندس مدني١

١مهندس كهرباء ٢

ب - املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (٢٩,٥٤٥,٠٠٠) 

تسعة وعرشون مليون وخمسمائة وخمسة واربعون الف دينار عراقي.
أ- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكـة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتـم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة 
السوداء، الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت 
تابعـة لصاحـب العمل)، غري مسـتبعدة من قبل صاحب العمل واسـتنادا اىل قـرار صادر من قبل االمـم املتحدة/مجلس االمن 

للمشاركة يف املناقصات).
ثانياً:- عدم ممانعة (نسـخة اصلية + نسـخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة 

ذي قار وهوية التحاسب الرضيبي.
ثالثا:- شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة 

لدى وزارة الخارجية العراقية.
رابعا:- هوية تسـجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب 

ما مطلوب يف الجدول ادناه.
خامسا:- وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة).

٢- كل العطـاءات يجـب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمـي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك 
مصـدق او سـفتجة صادرة مـن مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمـرشوع ومعنون اىل جهة 
التعاقد (ديوان محافظة ذي قار/ قسم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ 
غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع 
العقـد تقديم خطاب ضمان بحسـن التنفيذ بقيمـة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمـان صادر من احد املصارف 

العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.

٣- يتم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها 
ملعايري التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام 

مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٦- تتحمـل من ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعـالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكـة التي يحال بعهدتها 

العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتزم الطرف الثاني بأن يشـغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل إال يف 
حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسـمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ اسـتالم 

املركز للطلب.
٨- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل 
ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز 
بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا 
بعد توقيع العقد خالل مدة ال تجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني 

معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال.
٩- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

١٠- تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسـؤولية الكشـف الفني املعد من قبلها واعتدال اسـعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال 
لرب العمل بعقد املقاولة.

١١- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة 

ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣- تكـون االولويـة للمواد االولية املصنعـة واملجهزة داخل العراق للمـرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية 

املجهزة مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

١٥- ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم االحد املصادف ٢٠٢٢/١٠/٢٣ اىل العنوان التايل محافظة 
ذي قار-قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى 
هيئـة االعمار سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمة بالدينـار العراقي حرصا رقمـا وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات 
العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل 
للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالل العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهـم الراغبـني بالحضور اىل مبنى ديوان محافظة ذي قار القديمة يف شـارع النيل، وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة، 
وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة 

ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦- تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.
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لم أتعرّف أو ألتقي السـيد محافظ البنك املركـزي العراقي، ولكن خالل زيارته 
اىل نقابـة الصحفيني واللقاء الذي جرى بأعضـاء االرسة الصحفّية والعاملني 
بالقنوات الفضائية العراقية، وحديثه عن دور االعالم واهميته خاصة يف هذه 
املرحلة الذي يّمر فيه العراق، حيث أّكد انه يجب عىل الجميع ان يكون لهم الدور 
الواعي والصادق يف اسـتمرارية البناء واالعمار ومكافحة الفسـاد.. وان يكون 
لـكّل منـا بصمته التي تحّفز الجميع عىل السـري يف طريق حـّب العراق والذود 
عنه وعن تاريخه وحارضه ومستقبله .. اليوم تأكد للجميع ان السيد محافظ 
البنك املركـزي رجل جالس عىل كريس املسـؤولية بكفاءته واخالصه وثقافته 
.. قـد يكون الكثري من الزمالء الصحفيـني العراقيني ال ترد لديهم املعلومات او 
الصـورة الكاملة عن اللقاء الذي جرى مـع االرسة الصحفية.. ولكن بمبادرته 
التـي ُيشـكر عليها قام السـيد مؤيد الالمـي بدعوته لزيارة النقابـة والتعرف 
عىل االنجازات التي احرزتها النقابة يف مجال دعم الصحفيني واملشـاريع التي 
توسـعت فيها بدون دعم ال حكومي وال غريه.. وإنما جاء ذلك بعمل ونشـاط 
ذاتي، وهنا البد ان يكون لدينا موقف يف ان نقّيم دور ومكانة وانجازات السـيد 
محافـظ البنك املركـزي العراقـي وندعمه بكل الوسـائل االعالميـة الصادقة 
والرصيحة، فهو الرجل الذي ال يقبل الخطأ او التالعب بمقدرات الشـعب وهذا 
ما سـمعناه منه شـخصيا وحول طبيعة عمله الذي اتسم باألمانة واالخالص 

للعراق وشعب العراق .
وبدوري اسـجلها كلمة .. ان الرجال من أمثال السـيد املحافظ هم القوة التي 
ستبني اقتصاد العراق وتدعم كل مشاريعه الوطنية املخلصة من اجل رفاهية 

الشعب ونيله كل حقوقه الوطنية .

بغداد/ الزوراء:
أوضحـت الرشكة العامة لتجـارة املواد الغذائية 
يف وزارة التجارة، امس األربعاء، أسـباب توزيع 
مفردات السـلة الغذائية بشـكل وجبـات، فيما 
أشـارت إىل أن خزيـن السـلة الغذائيـة مؤمـن 

لألشهر األوىل من العام املقبل.
وقال معـاون مدير عام الرشكـة، طالب عباس 
الحمداني، يف ترصيح صحفي: إن «عقد السـلة 
الغذائيـة يعـد من العقـود املهمة التـي حققت 
توازنـاً يف أسـعار املواد الغذائية يف السـوق حتى 
اآلن»، مبيناً أنه «تم تجهيز السلة الثامنة بنسبة 
 ٩٠٪ يف بغـداد واملحافظـات، ونعمـل عىل تهيئة 
املخـازن للسـلتني التاسـعة والعـارشة بكافـة 

املواد».
وأضـاف الحمداني أن «السـلة الغذائية تشـمل 
الزيـت والعـدس والـرز والحمـص والفاصوليا 
ومعجـون الطماطـم»، مشـرياً إىل أن «تجهيـز 
السـلة الغذائية يمـول من تخصيصـات قانون 
األمـن الغذائي لغايـة نهاية السـنة الحالية مع 
خزين طوارئ لألشهر األوىل من السنة املقبلة».

وتابـع أن «الدائـرة االدارية واملاليـة يف الرشكة 
مازالت مستمرة باملخاطبات للتنسيق مع وزارة 

املاليـة لتمويل املبالغ للسـلة الغذائيـة تحضرياً 
للعام املقبل».

وأكـد أن «السـلة الغذائيـة متكاملـة خصوصاً 
هذا الشـهر، حيث تم توزيعها من خالل تجهيز 
الفحوصات يف كل املنافذ سواء يف املوانئ أو املنافذ 
الحدودية لتهيئة املواد الغذائية املتعلقة بالسلة، 
ووصلـت للمخازن لكـي توزع مفردات السـلة 

الغذائية بوجبة واحدة من دون تقسيمها».
ولفـت إىل أن «تقسـيم توزيـع مفردات السـلة 
الغذائية عىل شـكل وجبات خارج عـن إراداتنا، 
إذ إن بعـض املـواد يتأخـر فحصهـا»، مبيناً أن 
«الرشكة تبذل جهوداً مضاعفة ومسـتمرة، من 
أجل فحص املـواد وإيصالها يف الوقت املناسـب 

وبكامل الكمية».
وذكر أنه «تم تجهيز ما يقارب  ٣٠٪ من الحصة 
التاسـعة وهي موجودة يف املخازن التي تسـعى 

الرشكة أن تستوعب كامل املواد».
وأكمل بالقول إن «الرشكة قامت بمراجعة كافة 
اإلجراءات الفنية للمخازن وتهيئتها بشكل كامل 
السـتيعاب أكثر عدد ممكن مـن الحصص لكي 
توزع شـهرياً بصورة مسـتمرة ويتم تسليمها 

للمواطن».
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بغداد/ الزوراء:
أكد مستشـار األمن القومي، قاسـم األعرجي، 
امس األربعاء، أهمية منع اسـتغالل اإلرهابيني 

للسجناء يف شمال رشق سوريا.
وقـال املكتب اإلعالمي ملستشـار األمن القومي 
”مستشـار  ان  ”الـزوراء“:  تلقتـه  بيـان  يف 
اسـتقبل  األعرجـي،  قاسـم  القومـي،  األمـن 
بمكتبه السـفرية السـويدية يف بغداد جيسيكا 
سفاردسرتوم“، مبينا ان ”األعرجي استعرض 
مـع السـفرية السـويدية، العالقـات الثنائيـة 
بني العـراق ومملكة السـويد، فضال عن بحث 
املسـتجدات األمنية والسياسية عىل الصعيدين 
اإلقليمي والدويل، واسـتمرار التعاون والرشاكة 

يف مجال مكافحة اإلرهاب“.

وأكـد األعرجـي أن ”العراق مسـتمر بمالحقة 
املجاميـع اإلرهابيـة حتـى القضـاء عليهـا“، 
مشريا إىل أن ”تحدي آفة املخدرات يمثل أولوية 

بالنسبة لألجهزة األمنية“.
وشـدد األعرجـي ”عـىل أهمية منع اسـتغالل 
اإلرهابيـني للسـجناء يف شـمال رشق سـوريا 
كمـورد بـرشي لهم“، مشـددا عـىل ”رضورة 
ضبـط الحدود والتعـاون مع الـدول املجاورة، 

إليقاف تهريب املخدرات“.
فيما جددت السـفرية السويدية ”تأكيد بالدها 
عـىل دعم العـراق من خـالل دورهـا يف البعثة 
واملنظمـات  األوربـي  لالتحـاد  االستشـارية 
اإلنسـانية“، مؤكدة ”دعم سـيادة واسـتقرار 

العراق“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد أمني عام حلف شـمال األطلس ”ناتو“، 
سـتواجه  روسـيا  إن  سـتولتنربغ،  ينـس 
أسـلحة  اسـتخدمت  إذا  وخيمـة  عواقـب 
نووية، مشـددا عىل أن النرص مسـتحيل يف 

أي حرب نووية.
وقـال إن الحلف مسـتعد لحـرب طويلة يف 
أوكرانيا، مشريا إىل أن تزويد أوكرانيا بأنظمة 

دفاع جوي أولوية قصوى للحلفاء.
واضاف األمني العام لحلف شـمال األطليس 
ينس سـتولتنربغ: إن الحلف الذي يضم 30 
دولـة سـيجري تدريبات مخطـط لها منذ 
فرتة طويلة، األسبوع املقبل، الختبار حالة 

استعداد قدراته النووية.
ويتضمن التدريب السـنوي طائرات قادرة 
عـىل حمـل رؤوس حربيـة نوويـة، كمـا 
وطائـرات  التقليديـة  الطائـرات  تشـارك 
االسـتطالع والتزود بالوقود بشكل روتيني 

يف املناورات.
وأشار إىل أن الهجمات الصاروخية الروسية 
عىل أوكرانيا تدليل عىل ”الضعف“، السـيما 
أن أوكرانيا اكتسبت زخما عىل أرض املعركة 

ونجحت ىف استعادة بعض من أراضيها.
وقـال سـتولتنربغ، يف حـوار خـاص مـع 
تلفزيـون هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة ”بى 
إن  األربعـاء:  امـس  أذاعتـه،  يس“  بـى 

الطريقـة التـي ردت بها روسـيا تمثلت يف 
شـن هجمات صاروخية، وأصابت مدنيني 
والبنيـة التحتية، يعكس أن روسـيا لم يعد 
لديهـا خيـار آخـر، وأنها باتت غـري قادرة 
عىل اسـتعادة األرايض التي خرستها خالل 

األسابيع القليلة املاضية يف أوكرانيا.
واعترب سـتولتنربغ أن الخسـائر يف األرواح 
الصاروخيـة  الهجمـات  خلفتهـا  التـي 
”مروعة“، مشريا إىل أن قصف املدن والبنية 
التحتية أمر غري مقبول عىل اإلطالق، السيما 
البنية التحتية الخاصة بالطاقة بينما فصل 
الشـتاء عىل األبواب، قائال ”هذا أمر خطري 
للغاية ويذكرنا بوحشـية هـذه الحرب غري 
القانونية التي انتهكت من خاللها روسـيا 
القانون الدويل عرب غزو دولة مستقلة ذات 
سـيادة، والبد أن يكون ردنا بمواصلة دعم 
أوكرانيـا وحقهـا يف الدفاع عن نفسـها“، 
منوهـا إىل أن الحلف ليس جزءا من الرصاع 
لكنـه له الحق يف مسـاعدة دولة تدافع عن 

نفسها.
وأوضح سـتولتنربغ أن حلـف الناتو يعتزم 
تعزيز جهـوده يف دعم أوكرانيـا عرب توفري 
قـدرات دفاعية متنوعـة، وتوفري املزيد من 
أنظمة الدفاع الجوي املتطورة والتي أثبتت 
فاعليتها الشـديدة، حيـث تمكنت أوكرانيا 
من خاللها من إسقاط العديد من الصواريخ 

املوجهة صوبها خالل الفرتة املاضية.
وأضـاف: أن الحلفـاء أثبتـوا قدرتهـم عىل 
إيصـال املسـاعدات برسعة كبـرية .. ومن 
املقـرر خـالل اجتمـاع مجموعـة االتصال 
الخاصة بأوكرانيا بقيادة الواليات املتحدة، 
املقرر عقـده اليوم (أمـس) يف مقر الناتو، 
توصيـل  عمليـة  وتنظيـم  الدعـم  حشـد 

املساعدات إىل أوكرانيا.
وأفاد أن التحدي يتمثل يف أن أوكرانيا تحتاج 
أنواعـا مختلفة مـن أنظمة الدفـاع الجوي 
لحمايـة الكثـري من األرايض، مشـريا إىل أن 
أوكرانيا تسـلمت يف السابق أنظمة دفاعية، 
وأثبتت قدرتها عىل استخدامها بشكل فعال 
لكنهـا يف حاجـة إىل املزيـد وهذا ما سـيتم 

مناقشته خالل االجتماع سالف الذكر.
وحـول مدى اقتناعه بأن القوات الروسـية 
قـال  تنفـد،  ذخريتهـا  وبـدأت  مرهقـة 
ستولتنربج ”إن ما نراه أن روسيا استخدمت 
الكثري من الذخرية خاصـة املتطورة منها، 
مـا يجعلهـا تتحـول إىل اسـتخدام أنظمة 
أقـل تطـورا، وهذا ما يتسـبب يف سـقوط 
املزيد مـن الضحايـا املدنيني، وهـذا يظهر 
أن روسـيا أيضا تواجه تحديـا فيما يتعلق 
بكميـة الذخرية، لكن يف الوقت نفسـه البد 
من توخي الحذر وعـدم التقليل من قدرات 
روسـيا ورضورة مواصلـة إمـداد أوكرانيا 

بمزيـد من الدعـم واالسـتعداد للقادم عرب 
إنتـاج املزيد من األسـلحة والذخرية لتعزيز 
مخزوننـا الخاص ومواصلة دعـم أوكرانيا 

باألسلحة“.
وبشـأن إمكانية استخدام روسيا لألسلحة 
النوويـة إلرهاب أوكرانيا، قال سـتولتنربغ 
”إننـا نراقب عن كثب ما تقوم به روسـيا، 
النـووي مـن طـرف  الخطـاب  وبالطبـع 
الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتـني خطري 
وغري مسئول، وهو يعلم أنه سيكون هناك 
عواقب خطرية عىل روسيا يف حال استخدام 
األسـلحة النوويـة .. لكن حتـى اآلن لم نر 
أي اسـتعدادات أو تغيـري يف الوضع النووي 
لروسيا، لكننا سـنظل نتحىل باليقظة ولن 
نعطي روسيا أفضلية معرفة كيف سيكون 
ردنا يف حال اسـتخدامها أسـلحة نووية يف 
أوكرانيـا .. لكن العواقب سـتكون خطرية 

وروسيا تعلم ذلك“.
وحـول إخفاق الحلف والرشكاء الدوليني يف 
تغيـري نهج بوتني عىل مدار ثماني شـهور، 
قال ستولتنربغ ”البد من إدراك أنه ال سبيل 
سوى دعم أوكرانيا كما يحدث حاليا، حيث 
إن البديل هو السـماح لبوتني باالنتصار يف 
أوكرانيـا، وهذا يعد بمثابة كارثة للشـعب 
األوكرانـي الذي يـود العيـش يف دولة حرة 

مستقلة، وهذا ما يدعمه الحلف بقوة“.

@fi˝Ãnéa@…‰fl@ÚÓ‡Ác@á◊˚Ì@Ôuã«˛a
bÌäÏé@÷ãí@fib9@¿@ıb‰vè‹€@µÓibÁä�a
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اعالن مناقصة عامة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢



فقدان
فقـدت هويـة نقابـة الصحفيني 
العراقيني املرقمة (١٧٧٧٦) بإسم 
(عـيل عباس منـري عجيل) بصفة 
عضـو مشـارك، فعـىل مـن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار.

جمهورية العراق                                          العدد:١٥٧١/ج ع/٢٠٢١
مجلس القضاء األعىل                                     التاريخ:٢٠٢٢/٩/٢٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح النارصية

اىل املتهم الهارب / ميثم موحان ضهد جرب السلطان
م/ تبليغ بواسطة النرش بصحيفتني محليتني

سـبق وأن قدمت اعـرتاض عىل الحكـم الغيابي الصادر بحقـك بتاريخ 
٢٠٢١/٥/٢٩ والقايض بالحبس الشـديد ملدة سـنتان وفق احكام املادة 
١/٤٥٩ عقوبـات وان هذه املحكمة قررت رد االعرتاض املقدم من قبلك 
واعتبـار الحكـم بمنزلـة الحكم الوجاهـي عليه تقرر تبليغك بواسـطة 

صحيفتني محليتني يوميتني.
القايض
عيل حسني غافل الجابري

جمهورية العراق                                                                                                                                                         العدد: ٣٣٣/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء األعىل                                                                                                                                                                    التأريخ: ٢٠٢٢/١٠/٩

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الرفاعي

م/ اعـــــالن
ستبيُع محكمة بداءة الرفاعي وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل ٩١٨/١١ التفيج وخالل ثالثون يوماً اعتباراً من اليوم التايل للنرش وإذا صادف 
يوم الثالثني عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة املحكمة، فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان 
املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٢٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من 

الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي .
القايض 
احمد محمود مدلول

• االوصاف:-
١-  العقـار يقـع يف مدينة الرفاعي/ حي التفيج خلف اعدادية الشـباب للبنني وهو عبارة عن دار يحتوي عىل سـاحة جزء منها مكشـوف واخر مسـقف 
٦×٨م وصحيـات خارجيـة ١×٣م وهول ٤×٤م واسـتقبال ٤×٦م وكليدور ٢×٤ ومطبخ ٣×٣ وغرفة نـوم ٤×٤ وغرفة نوم ٤×٥م وحمام ٢×٢ والدار مبنية 
بالطابوق واالسمنت والجدران ملبوخة ومصبوغة ومرصوفة بالبورسلني وسقف الدار كونكريت وسطح الدار مكسو بالطني والدار مجهزة باملاء والكهرباء 

وتأسيسات الرصف الصحي مع وجود االبواب والشبابيك وتوجد بيتونة يف السطح مع ترك من جهتي الشمال والرشق والعقار مرتفع عن الشارع العام.
٢-   مساحة العقار ٢٠٣ م٢.
٣- درجة العمران متوسطة.

٤- الخدمات متوفرة يف الدار واملنطقة.
٥- القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناءا تسعة وخمسون مليون وثالثمائة وثمانون الف دينار.

٦- العقار مشغول من قبل املدعي.
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بغداد/الزوراء:
نـت مـالكات هيئـة النزاهـة االتحاديَّة،  تمكَّ
امـس  األربعـاء، مـن ضبـط حـاالت هـدٍر 
وإرضاٍر باملال العام واختالٍس بقيمة ثمانية 
مليارات ديناٍر، وإحباط محاولة إدخال مواد 
بصورٍة مخالفٍة للقانون يف عدٍد من الدوائر يف 
ُمحافظة البرصة.دائرة التحقيقات يف الهيئة 
أفادت يف بيان ورد «الزوراء» بأنَّ «فريق عمل 
ُمديريَّـة تحقيق البرصة، الذي انتقل إىل دائرة 
البيئـة يف املُحافظة، قام بضبـط (٣) أجهزٍة 
ٍة بقياس النشـاط اإلشـعاعي الداخيل  خاصَّ
للجسـم يف الدائرة مرتوكة ولم ُتستخَدُم منذ 
تجهيزهـا يف عام ٢٠١٢، ُمشـريًة إىل أنَّ قيمة 
األجهزة التـي تمَّ تجهيزها من قبل محافظة 
البـرصة بلغـت (٥,٠٧٥,٤٠٠,٠٠٠) مليارات 

ديناٍر».
وأضافت الدائـرة إنَّ «ترك األجهزة يف مخازن 
دائـرة البيئـة؛ نتيجة عـدم إنشـاء بنايٍة لها 
ونصبها؛ بالرغم من إرسـال مالكات الدائرة 
للتدريـب عليهـا، ُيعرُِّضهـا لالندثـار وعـدم 
االسـتفادة منها، فضالً عن التسبُّب بحصول 

هدٍر يف املال العام باملبلغ املذكور».

عـىل صعيـٍد ُمتَّصـٍل، أوضحـت الدائـرة أنَّ 
«الفريـق رصـد رضراً يف املـال العـام بمبلغ 
(٢,١٨٨,٥٥٠,٠٠٠) ملياري ديناٍر يف مرشوع 
إنشـاء بنايـة مدرسـٍة نموذجيَّـٍة تتألف من 
ثالثة طوابق، ُمبّينًة إنجازها بشـكٍل ُمخالٍف 
للمواصفـات الفنيَّـة بعـد قيـام ُمحافظـة 
البـرصة بإحالة مناقصة إنشـائها إىل إحدى 
الـرشكات يف عـام ٢٠١٣، وتخصيص مبالغ 
إضافيَّـٍة لها».وأفادت بأنَّ «ُمديريَّة الرتبية يف 
املحافظة لم تتسـلَّم املدرسة؛ لوجود نواقص 
كثـرية فيهـا وأرضار كبـرية يف البنـاء، مـن 
قاٌت يف الجدران وتساقط جدران  بينها تشـقُّ
الحمامات، فضالً عن نضوح املاء من سـقف 

البناية».
ي واملُتابعة  ويف عمليَّـٍة ثالثٍة، تـمَّ بعد التحـرِّ
 (٦٥١,٨٩١,١٧٧) مبلـغ  اختـالس  ضبـط 
مليـون دينـار يف رشكـة نفط البـرصة، بعد 
ـٍف يف الهيئـة املاليَّـة يف الرشكـة  قيـام ُموظَّ
بالتالعب يف مسـتندات أجور النقل الجماعي 
لألعـوام (٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢)، وإضافـة 
مبالـغ أخـرى عـىل ُمسـتحقات السـوَّاق يف 
ُمسـتندات الرصف واختالسـها.ويف ميناء أم 

ن فريـق عمـل ُمديريَّة  قـرص الشـمايل، تمكَّ
تحقيق البرصة مـن إحباط عمليَّـٍة لتهريب 
عرشات األطنان من أنابيب الـ» فايرب كالس» 
رة واملمنـوع إدخالها إىل  املسـتعملة واملُترضِّ
لة عىل (٦) شـاحناٍت يف امليناء،  العراق، ُمحمَّ

ومحاولة إدخالها عـىل أنَّها مواد جديدة. ويف 
دت هيئـة النزاهة االتحاديَّة،  شـأن متصل أكَّ
صـدور أمـر اسـتقداٍم بحقِّ رئيـس مجلس 
ُمحافظة صالح الدين األسـبق؛ إلحداثه عمداً 
رضراً بأمـوال ومصالـح الجهة التـي يعمل 

فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته أو «بأموال 
األشخاص املعهود بها إليه».دائرة التحقيقات 
يف الهيئـة أفـادت ببيـان ورد «الـزوراء»، يف 
معرض حديثها عن القضيَّة، إىل أنَّ «محكمة 
ـة بقضايا النزاهة،  تحقيق الرصافة املُختصَّ
قرَّرت استقدام رئيس مجلس محافظة صالح 
الدين األسبق؛ يف القضيَّة املُتعلِّقة بتسلُّم مبلغ 
(٨,٢٠٩,١٨٥,٥٠٠) مليارات ديناٍر تحت بند 
املُكافـآت خالل األعوام من (٢٠١٤ – ٢٠١٨) 
يها». دون قيامـه بتوزيعهـا بـني ُمسـتحقِّ

وأضافت الدائرة إنَّ «محكمة تحقيق الرصافة 
ـة بقضايا النزاهة يف بغـداد أصدرت  املُختصَّ
أمر االسـتقدام، وفقاً ألحكام املـادَّة (٣٤٠) 
مـن قانـون العقوبـات». كما أعلنـت هيئة 
النزاهة االتحاديَّة، امس  األربعاء، صدور أمٍر 
باستقدام رئيس أحد دواوين األوقاف سابقاً؛ 
إلحداثه عمداً رضراً بأموال أو مصالح الجهة 
التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته 
أو بأموال األشخاص املعهود بها إليه.وذكرت 
دائـرة التحقيقـات بالهيئة، يف بيـان ورد لـ 
«الـزوراء»، أن «محكمـة تحقيـق بعقوبـة 
ـة بقضايـا النزاهة قرَّرت اسـتقدام  املُختصَّ

الرئيس السـابق ألحد دواويـن لألوقاف؛ عىل 
خلفيَّة اختـالس مبلـغ (١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠) 
ٍص توزيعـه للنازحني يف  مليـار دينـار ُمخصَّ
محافظـة دياىل».وأضافت الدائـرة إنَّ «مدير 
هيئـة إدارة واسـتثمار أمـوال الوقف - فرع 
فـني أقرُّوا  ديـاىل السـابق واثنـني مـن املُوظَّ
بتسليم مبلغ (١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ديناٍر 
إىل رئيـس الديـوان دون وصـوالٍت رسـميٍَّة، 
وإقدامه عىل تزويدهم بقوائم وهميٍَّة بأسماء 
النازحني، واعتمادها يف إطفاء وتسوية مبلغ 
(١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليـار دينـاٍر، بصـورٍة 
ُمخالفـٍة للقانـون، بدعوى بدعو تسـلُّم كل 

نازٍح مبلغ (مليون دينار مع بطانيات)».
بعقوبـة  تحقيـق  أنَّ «محكمـة  وأوضحـت 
أمـر  أصـدرت  النزاهـة  بقضايـا  ـة  املُختصَّ
االسـتقدام؛ اسـتناداً إىل أحكام املادة (٣٤٠) 

من قانون العقوبات».
يذكـر أن الهيئـة أعلنـت الشـهر املايض عن 
تنفيـذ عمليَّة ضبـط اختـالس ورضر باملال 
العام بمبلغ (١,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ديناٍر 
من قبل رئيس أحد الدواوين السـابق، وُمدير 

هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف يف دياىل.
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بغداد/الزوراء:
امـس  املائيـة،  املـوارد  وزارة  أكـدت 
األربعـاء، أن تحديث النظـام االروائي 
يف البـالد متوقف عـىل إقـرار املوازنة 
ماليـة  بتخصيصـات  االسـتثمارية 
كافية، فيما اشارت اىل اتخاذ إجراءات 

قطعية باستخدام الري الحديث.
وقـال مستشـار وزارة املـوارد املائية 
عـون ذيـاب، يف ترصيـح صحفي إن 
«تحديـث النظام االروائي تـم إقراره 
امليـاه  سـرتاتيجية  دراسـة  ضمـن 
واألرايض عـام ٢٠١٥»، مبينـًا أنه «ال 
توجـد أسـباب فرديـة تمنـع تحديث 

النظام».
وأضاف ذياب أن «عدم تحديث النظام 
التخصيصات  االروائـي متوقف عـىل 
املوازنـة  يف  املوضوعـة  املاليـة 

للحكومـة  السـنوية  االسـتثمارية 
العراقية»، مشـرياً إىل أنـه «لم توضع 
للـوزارة املبالـغ الكافيـة يف املوازنـة 
االسـتثمارية منذ عـام ٢٠١٥ وحتى 
اآلن، لغـرض تغيـري نظـام الـري من 

القائم الحايل إىل أنظمة أخرى».
وتابع أن «الوزارة أقرت بشكل قطعي 
أن تكـون كافة التصاميم باسـتخدام 
الـري الحديث وتغيري نظام نقل املياه 
بواسـطة منظومـة الـري املغلـق أي 
بواسطة األنابيب بدل تبطني القنوات 
أو انشـاء قنوات مائيـة مفتوحة غري 

مبطنة».
ولفت إىل أن «ذلك يعتمد عىل املصادقة 
عىل املوازنة االسـتثمارية وتخصيص 
املبالـغ الكافية إلمكانيـة تنفيذ هذه 

األعمال».

بغداد/الزوراء:
برنامج  تفعيل  إنجاز  األربعاء،  امس  الحدودية،  املنافذ  هيئة  أعلنت 

البضائع املعفاة يف جميع املنافذ واملراكز الجمركية الحدودية.
استمرار  سياق  ”يف  ”الزوراء“  تلتقه  الحدودية  للمنافذ  بيان  وذكر 
التطوير والتحديث ملنظومة العمل االلكرتوني يف هيئة املنافذ الحدودية 
االمر  ولجنة  الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  توجيهات  تنفيذ  وبغية 
الديواني رقم 22 لسنة 2020 حول اتمتة االجراءات يف املنافذ الحدودية 
يف  للهيئة  الفنية  املالكات  أنهت  العالقة،  ذات  االنظمة  مع  وتكاملها 
الواحدة انجاز تفعيل برنامج البضائع  التجاري  التبادل  مديرية نافذة 
”التنسيق  أن  الجمركية“.وأضاف  واملراكز  املنافذ  جميع  يف  املعفاة 
لالستثمار  الوطنية  والهيئة  للجمارك  العامة  الهيئة  مع  ا  تمَّ والتعاون 
واملديرية العامة للتنمية الصناعية من أجل حسم هذا امللف من خالل 
استخدام التقنيات الحديثة والرقمية، لتحقيق أعىل مستوى من املتابعة 
وتوثيق االجراءات كافة للحد من مظاهر الفساد والقضاء عىل التهريب 

والهدر يف املال العام“.

اربيل/الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف 
إقليم كردستان، امس األربعاء، عن قبول أكثر 
فيما  اإلقليم،  جامعات  يف  طالب  ألف   41 من 
أوضحت سبب عدم قبول املتبقني من الطلبة.   
قادر  محمد  آرام  باإلقليم  التعليم  وزير  وقال 
من   99% قبول  ”تم  إنه  صحفي  مؤتمر  يف 
خريجي املرحلة اإلعدادية املتقدمني الستمارة 
أن  االلكرتونية“.وأضاف،  املركزي  القبول 
العام  من  أقل  العام  هذا  الخريجني  ”عدد 
من  أكثر  بلغ  املقبولني  عدد  أن  حيث  املايض، 
الف   21 من  أكثر  يوجد  فيما  طالب،  الف   41
من  اكثر  ”تأمني  مؤكداً  متبٍق“،  فارغ  مقعد 
بالجامعات“.وأشار  درايس  مقعد  الف   61
يف  قبولهم  يتم  لم  طالباً   368 ”هنالك  أن  إىل 
االستمارة  يف  خطأ  بسبب  اإلقليم،  جامعات 

االلكرتونية“

بغداد/الزوراء:

العاملي،  التايمـز  أعلـن تصنيـف 

امـس األربعـاء، نتائـج نسـخته 

الجديدة التي صنفت وقيمت ألفا 

وسبعمئة وتسعا وتسعني جامعة 

من ١٠٤ دولة حـول العالم للعام 

.٢٠٢٣

وبحسـب بيان صادر عـن وزارة 

«الـزوراء»،  لــ  وورد  التعليـم 

املعلنـة يف موقـع  النتائـج  فـإن 

تصنيف التايمز تضمنت ،حصول 

الجامعـات العراقية عـىل مراتب 

تنافسـية مؤرشة تمثلت بتحقيق 

ثمانـي جامعـات نتائـج مهمـة 

العاملـي  التنافـس  صعيـد  عـىل 

بابـل  جامعـة  حصـدت  حيـث 

وبعدهـا  املرتبـة(٦٠١-٨٠٠) 

التكنولوجيـة(٨٠١- الجامعـة 

١٠٠٠) ثم جامعة األنبار(١٠٠١-

جامعـات  حلـت  فيمـا   (١٢٠٠

بغداد والبرصة والكوفة واملوصل 

واملستنرصية يف املركز(+١٥٠١).

واعتمـد تصنيف التايمـز العاملي 

رئيسـة  معايـري  البيـان،  وفـق 

لتصنيـف الجامعـات تسـتند اىل 

تقييم وقياس مـؤرشات األداء يف 

خمسـة مجاالت: التدريس (بيئة 

والبحث(الحجـم   ٪٣٠ التعلـم) 

 ٪٣٠ والسـمعة)  والدخـل 

البحـث)  واالستشـهادات(تأثري 

٣٠٪ والنظـرة الدولية(املوظفون 

والطـالب والبحـث) ٧٫٥٪ ودخل 

الصناعة(نقل املعرفة) ٢٫٥ ٪.

والكليـات  الجامعـات  أن  يذكـر 

تنافسـها  سـجلت  العراقيـة 

التصنيفـات  يف  املتصاعـد 

تصنيـف  منهـا  التـي  العامليـة 

 Global Ranking of)شـنغهاي

الـذي   (Academic Subjects

ظهرت فيه جامعـة بغداد ضمن 

الكيماويـة  الهندسـة  تخصـص 

الـذي   (The Times)وتصنيـف

ثمانـي  حاليـا  فيـه  تتواجـد 

الـذي   (QS)جامعـات وتصنيـف

تتواجـد فيـه خمـس جامعـات 

وتصنيف(Scimago) الذي تتواجد 

فيـه اثنتـان وعرشون مؤسسـة 

 (G r e e n m e t r i c ) وتصنيـف

الـذي دخلت فيها سـت وسـتون 

جامعـة وكلية عراقيـة وتصنيف 

URAP الـذي تتواجـد فيـه أربع 

جامعـات عراقيـة ويضـاف لها 

الـذي   (Webometrics)تصنيـف

سـجل حضـور وتنافـس تسـع 

وثمانني جامعة وكلية عراقية.

صالح الدين/الزوراء:

الديـن  أعلـن محافـظ صـالح 

إسماعيل خضري الهلوب، امس 

حملـة  اطـالق  عـن  األربعـاء، 

واسـعة وشـاملة إلزالة جميع 

املمتلـكات  عـىل  التجـاوزات 

العامة، فيما وجه تحذيراً شديد 

اللهجة للمتجاوزين.

وقال الهلوب إن «إزالة التجاوزات 

يجـب ان يتم بصورة فورية من 

خـالل تطبيق النـص القانوني 

للمادة (١٠٢) من قانون أصول 

املحاكمـات الجزائيـة رقـم ٢٣ 

لسـنة ١٩٧١ املعـدل والذي عد 

التجـاوز واالعتـداء عـىل املـال 

العام جريمة مشهودة».

املتجاوزيـن  الهلـوب  ودعـا 

الذيـن تم انذارهـم إىل «التعاون 

مـع الوحـدات اإلداريـة لرفـع 

التجاوزات فـوراً قبل اللجوء اىل 

فرض قوة القانون».

عـىل  «التجـاوز  أن  وأضـاف 

املمتلـكات العامـة ظاهرة غري 

حضارية وغري قانونية، أضافة 

إىل أنهـا تشـوه معالـم املـدن، 

وتخلق فوىض عارمة، ال يمكن 

القبول بها».

مؤكداً عىل «أهمية إعادة النظام 

للمناطق السـكنية والطرق من 

أجل النهـوض بالواقع الخدمي 

والعمراني بشكل صحيح».

صـدور  «تـم  أنـه  إىل  وأشـار 

تعليمات مشددة يف وقت سابق 

بالعمـل  اإلداريـة  للوحـدات 

عـىل إزالـة   ورفع التجـاوزات 

عـىل املمتلـكات العامـة وفـق 

القانـون، والعمـل عـىل تهيئة 

الحكوميـة  والزراعية  األرايض 

الزراعة، لغرض  التابعة ملديرية 

توفري مسـاحات واسعة لتنفيذ 

واألماكـن  الحيويـة  املشـاريع 

السـياحية وفرز قطع األرايض 

عـىل  لتوزيعهـا  السـكنية 

املستحقني»

بغداد/الزوراء:

العـام  اإلتحـاد  رئيـس  أكـد 

التعاونية  الفالحيـة  للجمعيـات 

يف العـراق، حيـدر العصاد، امس 

املزارعـني  اعفـاء  ان  األربعـاء، 

والفالحني من بدالت االيجار غري 

كايف، فيما طالب بتعوضيهم.

وقال العصاد يف ترصيح صحفي، 

«عـىل مجلـس الـوزراء تعويض 

املزارعني والفالحني بعد تقليص 

الخطة الزراعيـة وحرمانهم من 

الزراعة بسـبب ملف شـح املياه 

الذي عجـزت مؤسسـات الدولة 

من املفاوضة فيه وايجاد الحلول 

مـع دول الجوار».وطالب رئيس 

ومجلـس  «الكاظمـي  االتحـاد 

الوزراء واملجلـس االقتصادي ان 

يتبـع سياسـة عادلـة ومنصفة 

بالتصويت عىل تعويض املزارعني 

والفالحـني الذيـن خـرسوا ٧٥٪ 

الثـروة  اراضيهـم ونفـوق  مـن 

بكميـات  واالسـماك  الحيوانيـة 

واسـكاتهم  واالبتعـاد  كبـرية 

االيجـار». بـدالت  بموضـوع 

مـن الجديـر ان رئيـس االتحـاد 

العـام أكد يف وقت سـابق عىل ان 

تقليص الخطة اىل هذا املسـتوى 

يـؤدي اىل انتكاسـة حقيقيـة يف 

االقتصاد العراقي ويزعزع االمن 

اىل  الفالحـني  ويدفـع  الغذائـي 

هجـرة االرايض الزراعيـة وعـىل 

الحكومـة العـودة للتفاوض مع 

دول الجوار حول حصص العراق 

املائية وان سكوتها هذا غري مربر 

ويثري استغراب املهتمني بالشأن 

االقتصادي والزراعي

بغداد/الزوراء:

سـيتلقى قبـو مبني عىل جزيـرة بالقطب الشـمايل 

للحفاظ عـىل بذور املحاصيـل يف العالم من الحروب 

واألمـراض والكـوارث األخـرى، بذور جديـدة امس 

األربعاء ، ألول مرة من العراق .

قبو سـفالبارد العاملـي للبذور، الـذي يقع يف كهوف 

دائمـة التجمد يف جزيرة سبيتسـبريجني يف منتصف 

الطريـق بني الرب الرئييس ألوروبا والقطب الشـمايل، 

ويفتـح فقط ثالث مرات يف السـنة للحد من تعرض 

بذوره للعالم الخارجي.

تم إطالق الخزنـة يف العام ٢٠٠٨ ، وهي بمثابة املالذ 

األخري لبنـوك الجينـات الوطنية واإلقليميـة ، وأدت 

دوًرا أساسـًيا بـني عامـي ٢٠١٥ و ٢٠١٩ يف إعـادة 

بناء مجموعات البذور التي ترضرت خالل الحرب يف 

سوريا.

قالت الـوزارة النرويجية يف بيان إن أكثر من ٤٥ ألف 

عينة بذرة من ١٣ بنًكا للجينات من آسـيا وأسرتاليا 

وأوروبـا وأمريكا الالتينية سـُتضاف امس األربعاء، 

مما يرفع إجمايل عدد الودائع إىل أكثر من ١٫٢ مليون 

ألول مرة.

وذكرت انه سيتكون أول إيداع للعراق من ٤١٨ عينة 

مـن البذور من األنواع الربيـة واملزروعة ، بما يف ذلك 

القمح واألرز.

وقـال سـتيفان شـميتز ، املدير التنفيـذي لصندوق 

كروب تراسـت الذي يدير املرفـق إىل جانب النرويج: 

«إن مشاركة الدول يف مهمة Seed Vault أمر حيوي 

لضمـان التأمـني عـىل الحيـاة الـذي يمثلـه التنوع 

الجيني».

وكانت كوريا الجنوبية واملكسيك من بني الدول التي 

قدمت ودائع امس األربعاء.

اعتاد العالم عىل زراعة أكثر من ٦٠٠٠ نبات مختلف 

، لكن خـرباء األمم املتحدة يقولـون إننا نحصل اآلن 

عـىل حـوايل ٤٠٪ من السـعرات الحراريـة من ثالثة 

محاصيل رئيسية - الذرة والقمح واألرز - مما يجعل 

اإلمـدادات الغذائيـة عرضـة للخطر إذا تسـبب تغري 

املناخ يف فشل املحاصيل.



بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد، فيما انخفضت يف اسـواق اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، امس 

األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي بلغ 342 الف دينار، وسـعر رشاء 338 الفاً، 

وهي نفس االسعار ليوم امس الثالثاء.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقراراً أيضاً عند 312 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 308 االف. 
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 345 الف دينار و355 ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 310 الفاً و 325 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت انخفاضا حيث بلغ سعر بيع املثقال 
ذهـب عيار 24 بـ 395 الف دينار، وبلغ سـعر مثقـال ذهب مثقال ذهب 
عيار 21 بـ 360 الف دينار، وبلغ سـعر مثقال ذهب عيار 18 بـ 300 الف 

دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار خامي البرصة املتوسـط والثقيل العراقي، امس االربعاء، 

بنحو %2 مع ارتفاع اسعار النفط عامليا.
وارتفـع خام البرصة املتوسـط املصدر آلسـيا 1.43 دوالر وبنسـبة تغيري 

بلغت %1.56 ليصل اىل 93.01 دوالرا للربميل الواحد.
وارتفع خام البرصة الثقيل املصدر آلسـيا 1.53 دوالر وبنسبة تغيري بلغت 

1.75 % ليصل اىل 89.21 دوالرا.
وشـهدت اسـعار النفط العاملية ارتفاعا بعد اتفـاق تحالف اوبك بخفض 
انتاجهـا بمقدار مليونـني برميل يوميا يف ترشين الثانـي يف محاولة منها 

إليقاف انخفاض اسعار النفط.

بغداد/ الزوراء:
يشـارك العراق الشـهر املقبل يف مؤتمر اقتصادي سـيعقد يف دبي (مؤتمر 
الخريف السـنوي) بتنظيـم مجلس األعمـال العراقـي الربيطاني، والذي 

ستنطلق فعالياته يوم 10 ترشين الثاني املقبل وتستمر ملدة يومني.
ومن املقرر أن يشـارك محافظ البنك املركزي، مصطفى غالب مخيف، اىل 
جانب النائب الثاني لرئيس رشكة النفط الوطنية ليث شاهر، ومدير عام 
املـرصف العراقي للتجارة TBI سـالم الجلبي، والبارونة ايما نيكلسـون، 
رئيسة مجلس األعمال العراقي الربيطاني، يف هذا الحدث ملناقشة الفرص 
االسـتثمارية والتجارية السـيما يف محافظة البـرصة، اىل جانب القضايا 

البيئية، والزراعية، وتوزيع وتجهيز األغذية.
وسيبحث الوفد املشارك مع مسؤولني ورجال أعمال إماراتيني وبريطانيني، 

العروض الرئيسة املقدمة من صندوق النقد الدويل.
وسـتكون هناك جلسـات بشـأن مواضيع التمويل والنفـط والغاز ونقل 
الطاقـة، فضـًال عـن الصناعـة والتجـارة والرتويـج للقطـاع الخـاص 

والتكنولوجيا.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة النقل، امس األربعاء، عن وصول اكثر من 45 الف طن حنطة 
اىل أرصفة ميناء ام قرص الجنوبي يف البرصة.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته 
 ES ) الزوراء“: ان ”أرصفة ميناء ام قرص الجنوبي اسـتقبلت السـفينة”
LEADER ) وعـىل متنها 45058 الف طن حنطة لصالح وزارة التجارة“.

وقال املدير العام ملوانئ العراق، فرحان الفرطويس، وفقاً للبيان: ان ”ميناء 
ام قرص الجنوبي يساهم يف توفري مفردات البطاقة التموينية للمواطنني، 
حيث خصصنا عـددا من األرصفة لهذا الغرض“.وأضاف ان ”رصيف رقم 
(3) يف ميناء أم قرص الجنوبي اسـتقبل السـفينة ES  LEADER  محملة 
بــ (45058) طن حنطة لصالـح وزارة التجارة لدعم مفـردات البطاقة 

التموينية  والعمل جاٍر عىل تفريغ الحمولة وشحنها إىل املخازن“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
حققـت صادرات األثاث الرتكية نموا بنسـبة 22.6 باملئة خالل األشـهر الـ 9 
األوىل مـن العـام الحايل، لتبلغ عائداتهـا 6.2 مليارات دوالر.وبحسـب بيانات 
أوردتهـا وكالـة األناضـول مـن اتحاد مصـدري األثـاث ومنتجـات الورق يف 
إسطنبول، فإن صادرات القطاع سجلت رقما قياسيا خالل الفرتة بني يناير/ 
كانـون الثاني وسـبتمرب/ أيلـول 2022.وتصـدر العراق قائمة الـدول األكثر 
اسـتريادا لألثـاث الرتكي خـالل الفرتة املذكـورة، وذلك بواقـع 380.2 مليون 
دوالر، تلتـه أملانيا بـ 304.4 ماليني دوالر، ثم إرسائيل بـ 191.2 مليون دوالر.
ويف سـياق متصل، تصدرت دولة قطر قائمة الدول التي سـجلت أكرب نمو يف 
اسـترياد األثاث من تركيا، حيث اسـتوردت أثاثاً بقيمـة 150.6 مليون دوالر، 

بزيادة بلغت 90 باملئة، مقارنة باألشهر الـ 9 األوىل من العام الفائت.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت املبيعات النقدية من الدوالر األمريكي يف مزاد البنك املركزي العراقي، 

أمس األربعاء، لليوم الثاني عىل التوايل لتصل إىل أكثر من 60 مليون دوالر.
وذكـر مصـدر أن البنك املركزي باع، امس، خالل مـزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 261 مليوناً و867 الفاً و488 دوالراً أمريكياً غطاها البنك بسـعر 

رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف ان املبيعـات النقدية من الدوالر ارتفعت لتصل اىل 64 مليون دوالر، 
فيما ذهبت معظم املبيعات األخرى والبالغة 197 مليوناً و 867 الفاً و 488 

دوالراً لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات.
وأشار املصدر إىل ان 31 مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و22 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 255 رشكة توسط.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، منخفضا 
بنسـبة (%1.27).وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية 
ليوم امس كما ييل: بلغ عدد االسهم املتداولة (704.012.470) سهما، بينما 
 ISX 60 بلغت قيمة االسهم (782.972.812) دينارا. واغلق مؤرش االسعار
يف جلسة امس عىل (595.04) نقطة منخفضا بنسبة (%1.27) عن اغالقه 
يف الجلسـة السـابقة البالغ (602.68) نقطة.وتم تداول اسهم (47) رشكة 
مـن اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، واصبح عدد الرشكات املوقوفة 
بقـرار مـن هيئـة االوراق املالية لعـدم التزامهـا بتعليمات االفصـاح املايل 
رشكتني.وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق 
(85) ماليـني سـهم بقيمة بلغت (96) مليون دينار مـن خالل تنفيذ (31) 
صفقة عىل اسـهم 4 رشكات.بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين 
غري العراقيني يف السوق (34) مليون سهم بقيمة بلغت (209) ماليني دينار 
من خالل تنفيذ (102) صفقة عىل اسـهم 3 رشكات.يذكر ان سوق العراق 
لألوراق املالية قد اسـتخدم انظمة التـداول االلكرتوني وااليداع املركزي منذ 
عـام 2009، ويسـعى إلطالق نظـام التداول عـرب االنرتنيت للمسـتثمرين، 
وينظـم خمس جلسـات تداول اسـبوعيا من االحـد اىل الخميـس، ومدرج 
فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقيـة تمثل قطاعات املصـارف واالتصاالت 

والصناعة والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
يتجه العـراق نحو تحقيـق أعىل معدل 
نمو اقتصـادي بني الدول العربية للعام 
2022 بواقـع %9.3، وبارتفـاع نصف 
نقطـة مئويـة عـن توقعات نيسـان، 

مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط.
جاء ذلك ِوفق تقرير صادر عن صندوق 
النقد الدويل، لشهر ترشين األول الحايل، 
اطلعـت عليـه ”الـزوراء“، وقـد حمل 

عنوان ” آفاق االقتصاد العاملي“. 
وبحسـب تقرير الصنـدوق، فإنه يقدر 
متوسـط سـعر برميل النفـط عند 98 
دوالراً هـذا العـام، لينخفـض إىل 85.5 

دوالراً يف العام املقبل 2023.
واشـار التقريـر اىل أن الكويـت تأتـي 
باملرتبـة الثانيـة بالنمـو هـذا العـام، 
والذي سـيبلغ %8.7، يليها السـعودية 
ثالثـا بنمو %7.6، ومـن ثم تأتي مرص 

رابعـا بنمـو %6.6 ومـن ثـم اإلمارات 
%5.1، والجزائر %4.7 وعمان 4.4%، 
وفلسطني %4 وكل من قطر والبحرين 

بنمو يبلغ 3.4%.“.

إىل  األردن  يصـل  أن  التقريـر  وتوقـع 
%2.4، ومـن ثـم تونـس %2.2، ومن 
ثم اليمـن %2، واملغـرب %0.8، بينما 

يرتاجع النمو يف السودان 0.3%.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن مديـر دائرة بلديـة منطقة جبة بمحافظـة االنبار، 
قطري العبيدي، امس األربعـاء، عن افتتاح مصنع إلنتاج 
االسـمدة العضويـة لتلبية احتياجات القطـاع الزراعي يف 

االنبار.
وقـال العبيـدي يف ترصيح صحفـي: إن ”حكومـة االنبار 
(UNDP) املحلية وبدعم من منظمة االمم املتحدة اإلنمائي

انشـأت وللمـرة االوىل معمال إلنتاج االسـمدة العضوية يف 
منطقـة غابة وادي حوران غرب ناحيـة البغدادي بقضاء 
هيـت غربي االنبـار، واملعمل يرتكز عىل املـواد االولية من 
القصب والربدي ومخلفات النخيل والكرب والسعف وبقايا 
االشـجار وتحويلها اىل اسـمدة لتلبية حاجة الفالحني من 

االسمدة الزراعية بدال من استريادها ”.
واضـاف ان“ الجهات املرشفة عىل تشـغيل املعمل ادخلت 
املزارعـني دورات خاصـة ملعرفة كيفية تهيـأت املخلفات 
الزراعية وتحويلها اىل اسمدة إلنعاش الواقع الزراعي وسد 
حاجة السـوق من هذه االسـمدة املصنعة محليا بدال من 

استريادها“.
وأوضح العبيـدي أن ”العديد من املزارعـني كانوا يعملون 
عىل حرق مخلفاتهم الزراعية إال ان افتتاح املعمل سـاهم 
يف اسـتغالل هـذه املخلفـات الزراعيـة واالسـتفادة منها 
وتحويلهـا اىل اسـمدة تدخـل يف انعـاش الواقـع الزراعي 
للمحافظـة“ ، مؤكـدا ”نجـاح تجربـة انشـاء اول معمل 

إلنتاج االسمدة العضوية يف االنبار“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
املائـي يف  الخزيـن  انخفـاض  ألقـى 
العـراق بظالله عـىل الزراعـة، والتي 
تكاد تكون منعدمة بحال اسـتمراره 
مطالبـات  وسـط  األيـام،  قـادم  يف 
للحكومـة العراقية بالتحـرك عاجالً 
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، حتى ال تنعدم 

الزراعة بعد سنوات قليلة. 
ويف هذا الصدد، أوضح املتحدث باسم 
وزارة املـوارد املائيـة، حميـد النايف، 
أسـباب خفـض األرايض املزروعة إىل 

25 باملئة.
وقـال النايـف يف حديـث صحفي: ان 
”خفض االرايض املزروعة اىل 25 باملئة 
هي توقعـات مبنيـة عـىل املعطيات 
املائيـة الحاليـة، إذ أن وزارة املـوارد 
املائية أعلنت أن خزين املياه انخفض 

بنسبة 60 باملئة عن العام املايض“.
ولفت النايف اىل أن ”الخطة الشتوية 
املقدمة مـن وزارة الزراعة هذا العام 
تتضمـن زراعة 4 ماليـني و500 ألف 
دونم مـن الحنطـة، و3 ماليني دونم 
مـن الشـعري، و6 ماليـني دونـم من 
الزراعة الديميـة و3 ماليني دونم من 
الزراعـة املعتمدة عىل اآلبـار، فيكون 
املجمـوع 16 مليونا و500 ألف دونم، 
وإذا حـددت املوارد املائية النسـبة بـ 
25 باملئة فستبلغ املساحات املسموح 
بزراعتها 4 ماليني و125 ألف دونم“.

وطالب رئيـس الجمعيـات الفالحية 
يف ديـاىل، رعـد التميمـي، الحكومـة 
العراقية بـرضورة االهتمام بالجانب 
الزراعـي بشـكل ال يقـل اهميـة عن 

باقي القطاعات واملجاالت االخرى.
وقال التميمـي يف حديث صحفي: إن 
”تحديـد نسـبة %25 باملئـة للخطة 
الشتوية املقبلة ال يكفي لسد الحاجة 
املحلية خاصة ان الزراعة تمثل االمن 

الغذائي“.
واشـار ”اىل انتهـاء الزراعة يف بعض 
نتيجـة  ديـاىل  بمحافظـة  االقضيـة 
اىل  داعيـا  امليـاه“،  وقلـة  للجفـاف 
”زيـادة االهتمـام بالقطـاع الزراعي 
نتيجـة لوجـود ازمة عامليـة متعلقة 

باالقتصاد“.
وذكر بيان صادر عن الربملان باألمس 
أنـه ”بناًء عـىل طلب اللجـان املعنية 
مناقشــة  يؤجـل  النـواب  مجلـس 
الخطـة الزراعيـة للموسـم الشـتوي 
املـائي  الوضــع  القادم ومناقشــة 

الخطيـر الـذي يعصـف بالبالد“.
بالشـأن  املختـص  اعتـرب  ذلـك،  إىل 
االقتصادي، ضياء املحسن، االستمرار 
يف تخفيض نسـب الخطـط الزراعية 
بأنـه سـينتهي بانعـدام الزراعة بعد 

سنوات قليلة.
وقـال املحسـن يف حديـث صحفـي: 
إن ”األمـن الغذائـي يجـب أن يحظى 
بأولويـة لـدى الجهـات الحكوميـة، 
وكان يجب وضع كل الخطط الالزمة 
لتأمـني الحنطـة والشـعري قبـل أي 
يشء، ولكن يبـدو أن الوزارات املعنية 

لم تهتم بهذا الجانب“.
واضاف انه ”كان بإمـكان الحكومة 
اتخاذ إجـراءات بديلة يف ظل الجفاف 
وتقليـل اإلطالقـات املائية مـن دول 

املنبع“.
وكانت وزارة املـوارد املائية قد أكدت 
يوم االثنني املايض، التوجه الستخدام 
امليـاه الجوفية ألغـراض الزراعة يف 6 

محافظات.
وقال مستشـار الوزارة عـون ذياب، 
لوكالـة األنباء الرسـمية: إن ”خطط 
الـوزارة يف رسـم خارطـة اسـتخدام 
امليـاه الجوفيـة ألغـراض الزراعة يف 
صحراء صالح الدين واألنبار والنجف 
وباديـة  املقدسـة  وكربـالء  األرشف 
السـماوة والديوانيـة، ترتبط بتوجه 
الوزارة يف اعتماد أسـلوب االستخدام 
العـادل للمياه الجوفيـة، بقصد أن ال 
نستنزف ما لدينا من خزين ونعرضه 
إىل هبـوط كبـري بشـكل رسيـع، لذا 
نتجـه السـتخدام امليـاه الجوفيـة يف 
املناطق الواعدة التي فيها خزين جيد 
يمكن اسـتخدامه أفضل من مناطق 

أخرى“.
وأضاف ذياب أن ”الوزارة ال تستطيع 
أن تعطـي موافقات لحفر مياه اآلبار 
يف مناطق انخفضت فيها مسـتويات 
املياه الجوفية بشـكل رسيع أو كبري، 
ألن اسـتهداف املياه الجوفية ال يعنى 
بكميـة املياه املسـتخدمة فقط بل يف 
نوعية املياه، ففي حالة سحب كميات 
كبرية من املياه الجوفية ستزداد نسبة 
امللوحة كمـا حدث يف الخزين املوجود 
يف طبـق الدبدبـة يف صحـراء الزبـري 
وصفوان، فنتيجة السـحب املسـتمر 
ازدادت الرتاكيـز امللحية يف املياه حتى 

تركت بعض اآلبار نتيجة ذلك“.

بغداد/ الزوراء:
االسـالمي  النهريـن  مـرصف  اعلـن 
ان  االربعـاء،  امـس  الحكومـي، 
السـكنية  املجمعات  إقـراض  عمليـة 
واملؤسسـات بالطاقة الشمسية تصل 

اىل مليارات الدنانري.
وقـال معـاون مديـر املـرصف، عماد 
رسن، يف حديث صحفي: ان ”املرصف 
بارش بتمويل عمليات رشاء ملنظومات 
للمواطنـني  الشمسـية  الطاقـة 
والـرشكات  السـكنية  واملجمعـات 
واملؤسسـات مع توجـه البنك املركزي 
بالعمـل عىل تشـجيع اعتمـاد أدوات 

إنتاج الطاقة من املصادر املتجددة“.
واضاف ان ”هناك اقباال كبريا من قبل 
موظفي دوائر الدولة واملواطنني عامة 
للحصول عىل القـرض والذي يصل اىل 
10 ماليـني دينار، فيمـا تصل قروض 
الطاقـة  منظومـات  عـىل  الحصـول 
واملجمعـات  للـرشكات  الشمسـية 

السكنية اىل مليارات الدنانري“.
كما اشـار رسـن اىل ان ”الزبون يتفق 
مـع احد الـرشكات املجهـزة ملنظومة 
الطاقـة الشمسـية لتجهيـزه، ويقوم 

املرصف بدوره بدفع املال لهذه الرشكة 
مبارشة بدون تدخل الزبون“، مبينا ان 

”التسديد يكون ملدة خمس سنوات“.
وقـرر البنك املركـزي العراقي يف تموز 
2021 التوجـه بالعمـل عىل تشـجيع 
مـن  الطاقـة  إنتـاج  أدوات  اعتمـاد 
املصادر املتجـددة، والعمل مع اللجنة 
العليا لإلقراض لضمان تجهيز نسـبة 
مـن الطاقـة الكهربائيـة املتولدة من 
مصـادر الطاقـة املتجـددة (األلـواح 
السـكنية  املجمعـات  يف  الشمسـية) 
االسـتثمارية املسـتفيدة من املبادرة.

مـن جانـب متصـل، اعلـن مـرصف 
الرافديـن، أمـس األربعـاء، اسـتمرار 
فروعـه يف بغـداد واملحافظـات بمنح 
قروض املشـاريع الصغرية البالغة 25 
مليون دينار ألصحاب املحال التجارية 

والورش األخرى. 
تلقـت  بيـان  يف  املـرصف  واوضـح 
”الزوراء“ نسـخة منه: ان :“السـقف 
املايل لقروض املشاريع الصغرية يصل 
اىل 25 مليـون دينار وبفرتة تسـديد 6 
سنوات“. واشار اىل ان ”فائدة القرض 
6 باملئة“.مـن جهتـه، أعلـن مرصف 

الرشـيد، امـس األربعـاء، عـن اطالق 
وجبة جديدة من السلف لثالث فئات.

وذكر بيان للمـرصف تلقت ”الزوراء“ 
نسـخة منـه: أنه ”تـم اطـالق وجبة 
جديدة لسـلف موظفي دوائـر الدولة 

والعقود ومنتسـبي الدفـاع والداخلية 
و(5)  دينـار  (10) ماليـني  والبالغـة 

مليون دينار ملوظفي العقود“.
املسـتفيدين  املـرصف جميـع  ودعـا 
”ممن ستصلهم رسـائل نصية بمبلغ 

السـلفة مراجعـة فروع املـرصف او 
منافذ الدفع االلكرتوني لتسلمها“.

وأوضح أن ”التقديم عىل السلف يكون 
الكرتونيـا لحاميل بطاقـة (نخيل) وال 

يوجد وسيط بني املرصف والزبون“. 
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بغداد/ الزوراء
ألقى األسـتاذ الدكتور هادي عبدالله، مدير 
األكاديميـة األوملبيـة العراقيـة، محارضة 
بعنـوان ”اإلعـالم وصناعة البطـل ” وذلك 
يف اليـوم الثانـي مـن الـدورة التطويريـة 
ألتي تقيمها األمانـة العامةللجنة األوملبية 
الوطنيـه العراقية لالتحادات واملؤسسـات 

املعنية .
تناولت املحارضة  الدور الذي يؤديه اإلعالم 
يف  رعايـة املوهوبـني حتى يبلغـوا مرحلة 
البطولة، فقد أشـار عبداللـه إىل: أن  هناك 
خمس مراحـل للتغطية اإلعالمية ملسـرية 
االبطـال، هي مرحلـة الظل ثـم النبوغ ثم 
البطولـة أي سـاعة تحقيـق اإلنجـاز ثـم 
النجوميـة ثـم مرحلة األسـطورة. ووضح 
عبداللـه اسـلوب التغطيـة يف كل مرحلـة، 
مشـريا إىل أن البطل هو نتاج والدة طبيعية 
أي موهبة ورعايـة أي صناعة، مؤكدا عىل 
أهمية توفر البيئة النظيفة بشـقيها املادي 
الواجـب  الـرشوط  وحـول  واالجتماعـي. 
توفرهـا لإلعالمـي كي يسـاهم يف صناعة 
البطـل، حـدد رشطي الحريـة والتخصص 

وذكر تفاصيل كل رشط.
واعقبتهـا محـارضة السـت إيـالف ثائـر 
عـن العمـل الجماعـي، التي قدمـت رؤية 

عميقـة عـن أهميـة إشـاعة روح العمـل 
الجماعي يف جميع املؤسسات الرياضية ملا 

ترتكه من أثر فعال عىل أداء الجميع .

وتختتـم الـدورة ظهر اليوم بحفـل توزيع 
الشـهادات عـىل املشـاركني من قبـل رعد 
حمـودي رئيس اللجنـة األوملبيـة الوطنيه 

العراقية.
يذكر أن الدورة تقـام بإرشاف األمني العام 

للجنة األوملبية هيثم عبدالحميد.

الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7814   Thu  13    Oct    2022العدد:   7814   الخميس    13     تشرين األول    2022

@=«¸@laãö�@Úzñ@¸@ZÚÌÏßa@Ún”˚fl
@Ú‹è€aÎ@‚á‘€a

بغداد/ متابعة الزوراء
نفت إدارة نادي القوة الجوية املؤقتة صحة األنباء عن مقاطعة العبي كرة السلة والقدم لتدريبات الفريق، 
فيما بينت انها دفعت مسـتحقات مالية للمحرتفني.وقال عضو الهيئة املؤقتة، املتحدث باسـم النادي عالء 
محمـد «ننفي ما يتـداول من أنباء يف مواقع التواصـل االجتماعي وعدد من وسـائل اإلعالم حول مقاطعة 
العبـي فريـق القوة الجوية لكرة السـلة عـن الوحدات التدريبية بسـبب عدم تسـلم مسـتحقاتهم املالية 
«.وأضاف محمد أن «اإلدارة قامت بتسـليم املسـتحقات املالية لالعبني املحرتفني لفريق كرة السلة «.ولفت 
املتحدث باسم الجوية إىل أن «الهيئة املؤقتة للنادي سلمت محرتيف الفريق األول لكرة القدم الدفعة األوىل من 

عقودهم، وهم كل من التونيس غيث معرويف، والتوغويل فرانكو، واملهاجم الكونغويل كريس موغالو».

ãºcÎ@ã–ñc

ÚÓjæÎ˛a@ÚÌãÌÏ�m@¿@Ô«b‡ßa@›‡»€a@ÅÎäÎ@›�j€a@Ú«b‰ñÎ@‚˝«�a

@@bÓ„bq@ïÏ”@Íã”Î@÷aã»€a@Ú€Ï�i@ïã«@Û‹«@Â»i6Ì@kÌäbz‰é@Òãˆb†@paáÓé

bÓée@pbÓ–óm@¿@á‰:a@ıb‘‹€@a7õ•@oÌÏÿ€a@¿@ÈmbjÌäám@ãíbjÌ@lbjì€a@kÉn‰fl

بغداد / ساجد سليم
املدنـي  الدفـاع  فريـق  اختتـم 
معسكره التدريبي يف السليمانية 
وعـاد اىل بغـداد بعـد ان خـاض 
التدريبيـة  الوحـدات  الفريـق 
الصباحيـة واملسـائية بانتظام، 
فضال عـن املباريـات التجريبية 
التـي خاضها الفريـق مع ثالثة 
السـليمانية،  فـرق يف محافظة 
وتأتـي هـذه التحضـريات قبـل 
انطالق الـدوري الذي من املؤمل 
ان ينطلق نهاية الشـهر الحايل.
وأبـدأ جميـع الوفـد رضـاه عن 
معسكر الفريق االول لكرة القدم 
لنـادي الدفاع املدنـي من جميع 
واالدارية  االنضباطيـة  الجوانب 
والفنية، فضال عـن دعم االدارة 
املتواصـل من قبل نائـب رئيس 
الهيئـة االدارية مـرشف الفريق 
الكابتـن جبـار محسـن، وقـد 
اثمـر املعسـكر نتائـج ايجابية 
وحقـق الجهـاز الفنـي الفائدة 

املرجوة منه بعد تطبيق الالعبني 
لكل مـا اناط لهم مـن واجبات، 
سـيما وان الالعبـني قـد تالفوا 
جميـع السـلبيات التـي حدثت 
يف املايض.عـىل صعيـد متصـل، 
خـاض الفريـق ثـالث مباريات 
تجريبية االوىل حقق فيها الفوز 
عىل فريق بـازان بنتيجة هدفني 
مقابـل هـدف جـاءت االهداف 
بإمضـاء كل مـن الالعبني حيدر 
عيل «نينو» وسـجاد جاسم، ويف 
املبـاراة الثانيـة حـرض التعادل 
السـلبي مـع فريق البيشـمرگة 
وايضـا حرضت النتيجـة ذاتها، 
ويف املباراة االخرية امام سريوان 
(0-0).يشار اىل ان فريق الدفاع 
املدني يقوده جهـاز فني مؤلف 
من املدرب عادل عجر ويساعده 
كل مـن فـارس حسـن وسـالم 
عويف ووسـام عبد العزيز مدرًبا 
لحراس املرمـى ومرتىض محمد 

مدربا للياقة البدنية.

@ÔË‰Ì@Ô„áæa@ bœá€a@Üb„
Åbv‰i@ÚÓ„b‡Ó‹è€a@ãÿè»fl

بغداد/ عباس هندي 
توج فريق سـنحاريب بلقب بطولة 
سـيدات العـراق إثـر فوزهـن عىل 
فريـق قـره قـوش بثالثة أشـواط 
الثنني يف مباراة مثرية، وحصد فريق 
افروديـت عـىل املركـز الثالـث بعد 
ان تغلبـن عىل اكاد عينـكاوا بثالثة 
أشـواط لواحـد والتـي احتضنتهـا 
قاعة سـنحاريب بمحافظة دهوك 

وملدة 5 أيام متتالية.
وحـرض حفل الختام كال من رئيس 

االتحاد جميل العبادي والنائب االول 
الدكتـور ازاد حسـن قـادر واالمني 
املايل عيل داخل واألعضاء احمد عبد 

الكريم والدكتورة كازال.
وشـهدت املباراة الختامية حضورا 
جماهرييـا كبريا فضال عن عدد من 
وسائل االعالم لتغطية الحدث االبرز 
سيما ان االتحاد قرر اعتماد العبات 
املسـتويات  الوطني وفق  املنتخـب 
التـي سـتقدمها الالعبـات يف هذه 
البطولة للمشـاركة يف بطولة غرب 

آسيا يف االردن مطلع الشهر املقبل.
ومـا ان اطلق حكم املبـاراة صفارة 
ارتفعـت  حتـى  املبـاراة  انطـالق 
اهازيـج االنصار واملحبـني من هنا 
وهنـاك ممـا حفـز الالعبـات عىل 
تقديم كل مالديهن، ولم يدخرن أي 
جهد إلقناع الحارضين بأن الطائرة 
النسوية مازالت بخري، الشوط االول 
كان مـن نصيـب اصحـاب االرض 
والجمهـور وانتهـى (23-25) ويف 
الشـوط الثاني عدلن الكفة سيدات 

قره قوش بذات نتيجة الشوط االول 
(23-25)، نتيجـة الشـوط الثانـي 
منحت االفضلية للضيوف ليتقدمن 
ويف   (25-23) أيضـا  املـرة  هـذه 
الشوط الرابع مللم مدرب سنحاريب 
اوراقـه و شـعر بصعوبـة املوقـف 
وكان  اعتمـاده  اوراق  كل  لريمـي 
لـه ما اراد وعدل الكفـة (25-18)، 
ويف الشـوط الحاسـم كان له كلمة 
الفصل ليتوج باللقب بعد ان انتهى 

الشوط الخامس (15-11).

الكويت/ قحطان املالكي 
وصـَل وفُد منتخب الَشـباب لُكرِة القـدم إىل دولِة الكويت، 
ظهـر امس األربعـاء، للُمشـاركِة يف َتصفياِت كأس آسـيا 
للَشـباِب التي سـتنطلُق يوم الجمعة املقبـل املوافق الرابع 
عـرش مـن الشـهر الحايل.وبـاُرش املُنتخـُب أوىل وحداِتـه 

التدريبّيِة يف السـاعِة السادسـة من مسـاء امس يف ملعِب 
االتحـاِد الكويتّي. مـن جانبها، قررت اللجنـُة املُرشفة عىل 
َتصفيـاِت املَجموعـِة الثامنة إقامـَة املُؤتمريـن الصحفّي 
والفنّي لهذه املجموعِة اليوم الخميس يف فندِق امللينيوم. هذا 
وسيلتقي منتخبنا للشـباِب يف مباراته األوىل نظريه الهندي 

يـوم غد الجمعة املوافق الرابع عرش من الشـهر الحايل عند 
السـاعِة الرابعـة والنصف عـرصاً، بينما سـيواجُه نظريه 
الكويتـّي األحد املقبل املوافق السـادس عرش عند السـاعِة 
السـابعة والنصف مسـاًء، فيما يختتُم منتخبنـا ُمبارياته 
بمواجهـِة أسـرتاليا عند السـاعِة الرابعـة والنصف عرص 

يوم الثالثاء املُقبل، وسـتقاُم جميع املُباريات يف ملعِب عيل 
صباح السالم. يذكُر أن بطَل املَجموعة سيتأهُل إىل نهائياِت 
كأس آسـيا مبارشًة، باإلضافِة إىل أفضل خمسِة ثواني من 
املجاميِع املُشـاركِة يف الَتصفياِت اآلسـيوّية للُمشـاركِة يف 

النهائياِت التي ستستضيفها أوزبكستان العام املقبل.

Òá«aÏ€a@pbõj‘€a@kÌäán€@·ÓÁaãig@áÓœbu@äà˛a@läáæa@k�‘nèÌ@Ú‡◊˝æa@Üb•g
ÚÓéÎã–€a@Üb•a@êÓˆä@›j‘nèÌ@ÜÏº@á«ä

بغداد / محمد الخفاجي 
الوطنيـة  األوملبيـة  اللجنـة  برعايـة 
العراقية وقع االتحاد العراقي للمالكمة 
صباح امس األربعاء عقداً تدريبياً مع 
املـدرب األذري جافيـد إبراهيم لقيادة 
العـراق  وناشـئي  أشـبال  منتخبـي 

باملالكمة.
ورحب رئيـس اللجنـة األوملبيـة رعد 
إبراهيـم  جافيـد  باملـدرب  حمـودي 
الحارضيـن  اللعبـة  اتحـاد  وممثـيل 
يف إجتمـاع توقيـع العقد مؤكـداً عىل 
مواصلـة الدعم التحـاد املالكمة وكل 
االتحـادات الوطنيـة الفاعلة من أجل 
تحقيـق االنجـاز العايل خـالل املرحلة 

املقبلة.
وتحـدث حمـودي عن أهميـة العمل 
مع الفئـات العمرية مطالبـاً املدرب 
ببـذل مـا يسـتطيعه مـع الالعبـني 
الصغار كونهم رشيحـة مهمة تمثل 
نواة املسـتقبل، وان يعمل عىل عكس 
مخزونـه الفني وخرباتـه الطويلة يف 
عالم التدريـب لخلق جيل جديد قادر 
عـىل عـودة القبضـات العراقيـة اىل 
سـابق عهدها منافسـاً قويـاً عربياً 

وقارياً.
ويف معـرض جوابه عىل سـؤال رئيس 
اتحـاد املالكمـة عـيل تكليـف، أوضح 
حمودي ان مسـألة البنى التحتية هي 
مـن أولويـات مـا تعمل عليـه اللجنة 
األوملبيـة وان األشـهر القليلة القادمة 

ستشهد إجراًء مفرحاً بهذا الصدد.
الجدير بالذكر ان املدرب جافيد إبراهيم 
منتخبـات  تدريـب  عـىل  أرشف  كان 
املالكمة العراقية لثالثة أعوام متتالية 
لكنه تـرك العمـل عام 2019 بسـبب 

التظاهرات الشعبية.
هـذا وحـرض توقيع العقـد من جانب 
اللجنـة األوملبيـة كل من االمـني العام 
املكتـب  وعضـو  عبدالحميـد  هيثـم 
التنفيـذي الدكتـور ابراهيـم البهاديل 
وعضـو لجنـة الخرباء الدكتـور جليل 
مـوىس ومديـر القسـم القانوني عيل 
البـدري فيما حرض مـن جانب اتحاد 
املالكمـة رئيـس االتحاد عـيل تكليف 

وأمني الرس الدكتور عيل موىس.
ويف سـياق منفصـل، إسـتقبل رئيس 

اللجنـة األوملبية الوطنية العراقية رعد 
حمـودي بمكتبه صبـاح امس رئيس 
الدكتور  للفروسـية  العراقي  االتحـاد 

عقيل مفتن.
وقـدم مفتـن لرئيس اللجنـة األوملبية 
عرضـاً موجـزاً عـن برنامـج العمـل 
املقبـل ملجلـس إدارة االتحـاد، مؤكداً 
حرصه عىل ان يكون عند حسـن ظن 
الهيئة العامة لالتحاد وجمهور وأرسة 

الفروسية العراقية.
وبني مفتـن: ان مجلس االدارة الجديد 

السـترياد  األوىل  لجـان  ثـالث  شـكل 
الخيـول، والثانية هـي اللجنة الفنية، 
تشـكيل  إعـادة  للجنـة  باالضافـة 
بنفسـه  سـيتوىل  كمـا  املنتخبـات، 
متابعة ملف فرسـان املهجر من ذوي 

املستويات العالية.
وأضاف مفتن: ان االتحاد ومنذ العمل 
يف الهيئـة املوقتة منذ نحو 10 أشـهر، 
بال ميزانيـة مالية رسـمية لكنه قدم 
دعماً ماليـاً خاصاً كبرياً لالتحاد، وأنه 
أبلغ مجلـس االدارة والجمعية العامة 

بأن ذلك يندرج يف سياق التربع الخاص 
لخدمة الفروسية العراقية.

وختم رئيس إتحاد الفروسـية عرضه 
قائالً: إننا محظوظون بوجود حمودي 
عىل رأس الهرم األوملبي العراقي كونه 
شـخصية لها ثقلهـا األوملبـي  الدويل 

واآلسيوي والعربي.  
اللجنـة  رئيـس  مـن جانبـه، رحـب 
األوملبيـة الوطنيـة العراقيـة بزيـارة 
رئيس إتحاد الفروسـية وشكره لدعم 
إتحاده باملال. الفتاً اىل: ان هذا املشـهد 

يشكل ريادة معتربة يف إسهام القطاع 
الخـاص بدعم رياضة االنجـاز العايل، 
مطالباً مفتـن باالرتقاء بعمل ونتائج 
الفروسـية العراقيـة وطـي صفحـة 
التقاطعـات والخالفـات التـي كانـت 

عصفت باملرحلة السابقة.
هـذا وقد حـرض اللقاء عضـوا املكتب 
التنفيذي إبراهيم البهاديل وباسم أحمد 
واألمـني العام للجنـة األوملبيـة هيثم 
عبدالحميـد ومديـر املكتـب االعالمي 

حسني عيل حسني.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
كلـف وزير الشـباب والرياضة عدنـان درجال 
الزميل ازهر عيل بإدارة قسم االعالم واالتصال 
الحكومـي يف الـوزارة بديـال عـن الزميل عيل 
العطوانـي، وقـال عـيل انـه يتقدم بالشـكر 
والتقديـر الكبريين لوزيـر الشـباب والرياضة 
عدنـان درجال عىل ثقته وترشيفـه لنا بهذه املهمة 
التي اسـأل الله ان اكون اهال لها، كما اتقدم بالشـكر لجميع املهنئني 
الذين قدموا يل التربيكات من خالل االتصاالت والرسـائل واملنشـورات 
وكذلـك ملوظفـي وزارة الشـباب والرياضـة وبالخصـوص اخواتـي 

واخواني موظفي قسم االعالم واالتصال الحكومي .
 *********

الزميل مصطفى دشـتي، تـم اعتماده مصورا 
دوليا لدى فيفا خالل منافسـات بطولة كأس 
العالـم التي سـتقام يف دولة قطـر يف النصف 

الثانـي مـن شـهر ترشيـن الثاني املقبـل، كل 
االمنيـات لزميلنـا بتحقيـق النجـاح يف مهمتـه 

الجديدة.

بغداد/ قاسم شالكه
بعد انتهاء من االعداد، يشارك رباعو منتخبنا الوطني يف بطولة اسيا برفع االثقال 
من  كل  سيشارك  حيث  املنامة،  البحرينية  العاصمة  يف  حالًيا  املقامة  للمتقدمني 
 ١٦ تصم  مجموعة  ضمن  كغم   ٦٩ بوزن  الكريم  عبد  وليث  حسني  حيدر  الرباعني 
منافسا، فيما يشارك رباعنا عيل عمار وزن ١٠٩ كغم يوم االحد املقبل.اكد ذلك نائب 
رئيس االتحاد لرفع االثقال مصطفى صالح، حيث قال: يشهد يوم السبت املقبل نزال 
اثنني من رباعينا وهم كل من حيدر حسني وليث عبد الكريم بوزن ٦٩ كغم ضمن 
مجموعة تضم ١٦ منافسا، فيما يشارك رباعنا عيل عمار وزن ١٠٩ كغم يوم االحد 
املقبل،ونأمل ن يقدم العبونا املستوى املطلوب يف ظل االرقام التي سجلت خالل فرتة 
االعداد و تحقيق نتائج طيبة تريض طموحات االتحاد واملالك التدريبي، باالضافة اىل 
ان معنويات الالعبني عالية جدا بجهود كبرية بذلها املالك التدريبي خالل فرتة االعداد، 
وهذا ما يحفزنا والالعبني لتقديم جل امكاناتهم الفنية برغم قوة املنافسة كون اغلب 

املنافسني هم ابطال العالم واالوملبياد.

بغداد/ حسني عمار 
الكرة  التحاد  اإلعالمي  املكتب  مدير  أكد 
يوسف فعل: أن ملف املدرب األجنبي الذي 
من  قريباً  بات  الوطني  املنتخب  سيقود 
الصحفي  املؤتمر  يف  فعل  االنتهاء.وقال 
إن  االتحاد:  مقرِّ  يف  أقيَم  الذي  الَدوري 
االنتهاء  عىل  قارب  االجنبي  املدرب  «ملف 
عن  اإلعالن  ويتم  القليل  سوى  يتبقَّ  ولم 
الصفقة»، مبيناً أن «التفاوض يجري اآلن 
مع مدرب اسباني وسيتوجه وزير الشباب 

يحيى  االتحاد  عضو  برفقة  اسبانيا  اىل 
زغري لحسم هذا امللف بالرسعة املمكنة».

وبخصوص مباراة املكسيك الودية، اوضح 
األمور  جميع  اكمل  «االتحاد  أن  فعل 
منتخبنا  وسريتدي  واإلدارية  التنظيمية 
املكسيك  سيكون  بينما  األخرض،  اللون 
«االتحاد  أن  فعل  األبيض».وتابع  بالزي 
يسعى بجدِّيَّة لتطبيق منظومة var وتقرر 
العمل بها بعد بطولة خليجي ٢٥ يف البرصة 

وسيتم تفعيلها يف أغلب املباريات».
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ميالنو / متابعة الزوراء
مليالن،  الفني  املدير  بيويل  ستيفانو  وجه 
أمام  فريقه  مباراة  لحكم  الذعة  انتقادات 
تشيليس، التي انتهت بفوز البلوز عىل ملعب 
بمنافسات   ،(٢-٠) بنتيجة  سريو  سان 
لدوري  املجموعات  دور  من  الرابعة  الجولة 

أبطال أوروبا.
شهدت  قد  املباراة  وكانت 
كبريًا  تحكيمًيا  جدًال 
جزاء  ركلة  باحتساب 
الدقيقة  يف  لتشيليس 
١٨، مع طرد فيكايو 
مدافع  توموري 
عىل  تقدم  ميالن، 
البلوز  إثرها 

بالهدف األول.
يف  بيويل  وقال 
ته  يحا ترص

لشبكة 
 « سيت يا ميد »
 : لية يطا إل ا

«املباراة كانت قد بدأت للتو وكان لدي شعور 
بأننا نقوم بعمل جيد، لكن البطاقة الحمراء 
وركلة الجزاء غريا من املباراة ضد فريق كان 
قويا بالفعل ولم يكن بحاجة إىل رجل إضايف 

أيًضا».
للمباراة،  العودة  فرص  لنا  «أتيحت  وأضاف: 
هذا أمر مؤسف، كان لدينا شعور بأنه يمكننا 

أن نقول كلمتنا يف املباراة».
وعن ركلة الجزاء وطرد توموري، علق بيويل: 
الواقعة  كانت  اإلعادة،  لرؤية  بحاجة  «لست 
سهلة جًدا عىل الحكم، لقد أخربته بما فكرت 
به بعد املباراة، لغتي اإلنجليزية ليست ممتازة 
من  الفكرة  عىل  حصل  أنه  أعتقد  لكنني 

حديثي».
مصرينا  لكن  سلبية  نتيجة  «إنها  وواصل: 
بأيدينا، إذا أردنا أن نكون منافسني يف أوروبا 
باملباراتني  الفوز  إىل  بحاجة  فنحن  أيًضا، 
املقبلتني، ولدينا كل الفرص للقيام بذلك، اآلن 
سنلعب  حيث  اإليطايل،  للدوري  نعود  دعونا 
املدرب  بتغيري  قام  فريق  ضد  صعبة  مباراة 
الستعادة  بحاجة  نحن  فريونا)،  (هيالس 

طاقتنا».
وزاد املدرب: «علينا اإليمان بفرصنا يف التأهل، 
القدم،  كرة  لنلعب  لزغرب  نذهب  أن  يجب 
إنه  سريو،  سان  يف  بسالزبورج  نرحب  ثم 
ملكافأة  الفرصة  لنا  تتح  لم  أننا  ألمر مؤسف 
دفعنا  لقد  الليلة،  هذه  جيد  بأداء  الجمهور 

ثمًنا باهًظا لحادثة واحدة».

مدريد / متابعة الزوراء
أدانْت أندية فياريال وفالنسيا وإشبيلية ما اعتربته 
اإلسباني  االتحاد  رئيس  قبل  من  بحقها  «ازدراًء» 
لكرة القدم لويس روبياليس، مطالبًة إياه بالتقدم 

باعتذار علني.
«إل  االستقصائية  االلكرتونية  الصحيفة  ونرشت 
بني  أنها  تزعم  واتساب  لرسائل  صوراً  كونفيِدنسيال» 
االتحاد  رئيس  فيها  يتحدث  عائلته،  وأفراد  روبياليس 
وإشبيلية  وفالنسيا  فياريال  ألندية  كرهه  عن  اإلسباني 

بدرجات متفاوتة.
 ٢٠٢٠ يف  الرسائل  هذه  تبادل  تم  اإلعالم،  وسائل  ووفق 
مدريد  وريال  إشبيلية  بني  املحيل  الدوري  يف  مباراة  خالل 

والتي انتهت بفوز األخري ٢-١.
أن  كونفيِدنسيال»  «إل  زعمت  املّرسبة،  الرسائل  ويف 
قيمة  ال  الذين  بهؤالء  ما سنفعله  قال: «سنرى  روبياليس 
لهم (يف إشارة إىل إشبيلية). إنه ثاني أكثر فريق أكرهه بينها 

جميعاً».
أن  االستقصائية  الصحيفة  زعمت  منفصلة،  رسالة  ويف 
روبياليس أدرج األندية بحسب درجة كرهه لها: «بالنسبة يل 

هي فياريال وإشبيلية وفالنسيا، بهذا الرتتيب».
األندية  عند  الكرام  مرور  الصحيفة  نرشته  ما  يمر  ولم 
ذاته قالت  الوقت  يف  بياناً مشرتكاً  املعنية، فنرشت  الثالثة 

فيه: «يرغب فالنسيا وإشبيلية وفياريال يف التعبري عن اإلدانة 
املشرتكة لالزدراء الخطري الصادر عن رئيس االتحاد اإلسباني 

لكرة القدم تجاه أنديتنا».
ترصيحاته  تصحيح  «عىل  روبياليس  الثالثة  األندية  وحضت 

وإصدار اعتذار عام للمؤسسات الثالث ومشجعيها».
نفسه  عن  فيها  يعّرب  التي  الرسائل  «إن  الثالثة  األندية  ورأت 
والغطرسة  الكراهية  هذه  بمثل  العدوانية،  الطريقة  بهذه 
مثل  يتوىل  شخص  من  مقبولة  غري  الثالث،  املؤسسات  تجاه 
هذه املسؤولية ومن شخص يفرتض به أن يتعامل بتساٍو مع 

مصالح جميع األندية يف كرة القدم اإلسبانية».

                         

باريس / متابعة الزوراء
جريمان  سان  باريس  أيمن  ظهري  حكيمي،  أرشف  أشار 
زميله  املثارة حول  الضجة  يف  املتسبب  نحو  االتهام  بأصابع 
وقال  الفريق.  عن  الرحيل  يف  رغبته  بشأن  مبابي،  كيليان 
 ،(1-1) بنفيكا  مع  التعادل  عقب  اإلعالم  لوسائل  حكيمي 
يف دوري أبطال أوروبا: ”مبابي سعيد يف بي إس جي، والكل 
يرى تركيزه التام عىل الفريق وأهداف النادي“. وأضاف النجم 
بل وسائل  املوضوع،  مبابي يف هذا  أتحدث مع  ”لم  املغربي: 
أرشف  وأتم  سياقها“.  خارج  األمور  تأخذ  من  هي  اإلعالم 
حكيمي: ”كيليان يركز عىل تحقيق أهداف النادي، إنه سعيد 
أن  بالفريق، وأعتقد  بتواجده معنا، وأراه سعيدا مع زمالئه 
أهم يشء“. ويرتبط أرشف حكيمي بعالقة صداقة  هذا هو 
قوية مع كيليان مبابي منذ انتقال الالعب املغربي لصفوف 

سان جريمان يف صيف 2021 قادما من إنرت ميالن اإليطايل.

حيفا / متابعة الزوراء
شعوره  عن  يوفنتوس،  نادي  رئيس  أنيييل  أندريا  أعرب 
بالخجل من أداء فريقه خالل هزيمته الصادمة أمام مكابي 

حيفا، بهدفني دون مقابل يف دوري أبطال أوروبا.
البطولة  من  املبكر  الخروج  أعتاب  عىل  يوفنتوس  وأصبح 
القارية حيث يحتل املركز الثالث بثالث نقاط من فوز وحيد 
وثالث هزائم، مبتعدا بفارق خمس نقاط عن املركزين األول 

والثاني باملجموعة الثامنة.
وأكد أنيييل أنه ال يمكن إلقاء اللوم عىل املدرب ماسيميليانو 

أليجري يف تراجع نتائج الفريق.
وقال أنيييل لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”كانت ليلة صعبة 
صعوبة،  األكثر  الفرتات  من  واحدة  إنها  صعبة،  فرتة  يف 

ولحظة تحمل املسؤولية، لذا أتواجد هنا“.
بشخص  األمر  يتعلق  ال  هذه  مثل  وضعية  ”يف  وأضاف: 
بأكملها،  التعامل معها كمجموعة  يتم  إنها مسألة  واحد، 
نشعر بالخزي، نعتذر لجماهرينا ألننا ندرك أنهم البد وأنهم 
”أليجري  أن  إىل  وأشار  اللحظة“.  هذه  يف  بالعار  يشعرون 
مدرب يوفنتوس وسيبقى مدربا ليوفنتوس“. ولدى سؤاله 
اآلثار  من  خوفا  أليجري  عىل  اإلبقاء  سيتم  كان  إذا  عما 
املالية التي سترتتب عىل إقالته، أجاب أنيييل: ”ال، األمر ليس 
لم  إذا  املدرب  أن يكون خطأ  أبدا“. وتابع: ”ال يمكن  كذلك 
يقيم  ما  دائما  يوفنتوس  امللعب،  داخل  بالتحام وحيد  نفز 
املواقف يف نهاية العام، دائما ما أعارض فكرة اإلقالة خالل 

املوسم، وسأواصل التفكري بنفس الطريقة“.

وارسو / متابعة الزوراء
ثمن  الدور  اإلسباني  مدريد  ريال  بلغ 
أبطال  دوري  مسابقة  من  النهائي 
مستضيفه  مع  بتعادله  أوروبا 
يف   (١-١) األوكراني  دونيتسك  شاختار 
املجموعة  مباريات  من  الرابعة  املرحلة 

السادسة.
يف  ثميًنا  تعادالً  مدريد  ريال  وانتزع 
مع  مواجهته  من  األخرية  األنفاس 
ليقتنص  مستضيفه شاختار دونيتسك 
أمجد  نهائي  ثمن  إىل  العبور  بطاقة 

الكؤوس األوروبية.
نفسه  روديغر  أنتونيو  األملاني  وفرض 
نجًما للقاء بتوقيعه لهدف تأهل الفريق 

امللكي يف الدقيقة ٩٠+٥.
افتتح  قد  زوبكوف  أولكسندر  وكان 
النتيجة ألصحاب األرض يف الدقيقة ٤٦.

ورفع ريال مدريد رصيده إىل ١٠ نقاط 
أمام  نقاط  أربع  بفارق  الصدارة  يف 
مضيفه  عىل  الفائز  األملاني  اليبتسيش 
الرتتيب  متذّيل  األسكتلندي  سلتيك 
(نقطة) ٢-صفر، وخمس أمام شاختار 

الذي بات ثالًثا.
وتناوب عىل تسجيل هديف اليبتسيش كل 
من تيمو فرينر (٧٥) وإيميل فورسبريغ 

.(٨٤)
دورتموند  بوروسيا  مواجهة  وانتهت 
اإلسباني  إشبيلية  وضيفه  األملاني 
بالتعادل ١-١، ضمن الجولة الرابعة من 
املجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا 
اإلنكليزي  سيتي  مانشسرت  منح  ما 
بعد  النهائي،  ثمن  إىل  العبور  تذكرة 
يف  كوبنهاغن  مع  السلبي  تعادلهم 

الدنمارك.
سيتي  رفع  النهاية،  من  جولتني  وقبل 
رصيده إىل ١٠ نقاط يف الصدارة وضمن 
املؤهلني  األولني  املركزين  أحد  بالتايل 
سبع  دورتموند  رصيد  يف  بات  أن  بعد 
إشبيلية  من  لكل  اثنتني  مقابل  نقاط 

وكوبنهاغن.
عىل   ١-٤ مذلة  لخسارة  تعرض  أن  بعد 
أرضه األسبوع املايض ضد دورتموند ما 
أدى اىل اإلطاحة بمدربه خولن لوبيتيغي، 

خرج إشبيلية بالتعادل ١-١ يف أملانيا.
وافتتح الفرنيس تانغي نيانزو التسجيل 

للضيوف برأسية إثر كرة نفذها الكرواتي 
ايفان راكيتيتش من رضبة ثابتة .(١٨) 
جود  املتألق  الشاب  اإلنكليزي  وعادل 
ليتابع  رجله  رفع  أن  بعد  بيلينغهام 
عن  مونييه  توماس  البلجيكي  عرضية 

الجهة اليمنى .(٣٥) 
ملثله  بهدف  اإليجابي  التعادل  وحسم 
جريمان  سان  باريس  مباراة  نتيجة 
يف  الربتغايل  بنفيكا  وضيفه  الفرنيس 
املجموعة  مباريات  من  الرابعة  املرحلة 
أبطال  دوري  منافسات  ضمن  الثامنة 

أوروبا.

وبادر فريق العاصمة الفرنسية بافتتاح 
«الديوك»  منتخب  نجم  عرب  النتيجة 

كيليان مبابي (٤٠ من ركلة جزاء).
وبفضل هذا الهدف انفرد مبابي بالرقم 
الفريق  مع  األهداف  لعدد  القيايس 
البارييس يف دوري أبطال أوروبا برصيد 
األوروغواياني  متخّطًيا  هدفا   ٣١

إدينسون كافاني.
بواسطة  التعادل  أدرك  بنفيكا  أّن  إالّ 

جواو ماريو  (٦٢ من ركلة جزاء).
ورفع سان جريمان رصيده إىل ٨ نقاط 
بفارق  الثامنة  املجموعة  صدارة  يف 

كل  عن  و٥  الثاني  بنفيكا  عن  األهداف 
من يوفنتوس وماكابي حيفا.

ويف مباراة أخرى، فاز مكابي يف األرايض 
هديف  وسّجل  يوفنتوس  عىل  املحتلة 

مكابي عمر أتزييل (٧ و٤٢).
املجموعة  صدارة  تشليس  واعتىل 
بعد  أوروبا،  أبطال  دوري  الخامسة من 
ميالن  مستضيفه  عىل  فوزه  كرر  أن 

٢-٠ يف رابع جوالت أمجد الكؤوس.
دينامو  تعادل  من  البلوز  واستفاد 
زالتسبورغ  ضيفه  مع  الكرواتي  زغرب 

النمساوي ١-١.
من  جورجينيو  اإليطايل  للبلوز،  وسجل 
إيمرييك  بيري  الغابوني   ،٢١ جزاء  ركلة 

أوباميانغ ٣٤.
بطرد  مبكرة  لرضبة  ميالن  وتعرض 
عرقلته  بعد  توموري  فيكايو  العبه 
ملايسون ماونت والتي عىل إثرها حصل 
البلوز عىل ركلة جزاء نّفذها جورجينيو 
بنجاح مسجالً هدفه السابع يف مسريته 

بدوري أبطال أوروبا.
أمجد  يف  اإليطايل  أهداف  كل  وجاءت 

الكؤوس األوروبية من عالمة الجزاء.
وصار رصيد تشليس ٧ نقاط يف الصدارة 
ثم ميالن  نقاط،  بـ٦  زالتسبورغ  خلفه 
زغرب  دينامو  وأخرياً  نقاط  بـ٤  ثالثاً 

بـ٤ أيضاً.
الذهاب  يف  ميالن  هزموا  البلوز  وكان 

.٣-٠
ويف مباراة دينامو زغرب سجل روبريت 
ليوبيتشيتش ألصحاب األرض ٤٠، فيما 
زالتسبورغ  الضيوف  هدف  عىل  وّقع 

نيكوالس سيوالد ١٢.

وراسو / متابعة الزوراء
النجم األملاني توني كروس،  أكد 
أن  مدريد،  ريال  وسط  العب 
صعبة  كانت  شاختار  مباراة 
فريقه  أن  إىل  مشريًا  للغاية، 

استحق التعادل.
وتعادل ريال مدريد مع مضيفه 
ضمن   ،١-١ بنتيجة  شاختار، 
من  الرابعة  الجولة  منافسات 
أبطال  لدوري  املجموعات  دور 

أوروبا.
ترصيحاته  يف  كروس،  وقال 
املباراة:  عقب  دازن  لشبكة 
من  كثريًا  استفاد  «شاختار 
حرمونا  لقد  الذهاب،  مباراة 
مع  املعتاد،  بأسلوبنا  اللعب  من 

كانت  مما  أقل  مساحات  وجود 
عليه قبل أسبوع».

وأضاف: «بداية الشوط استقبلنا 
صعوبة  واجهنا  ذلك  بعد  هدفا، 
الدقيقة  حتى  حاولنا  كبرية، 
استحقينا  أننا  وأعتقد  األخرية، 

هدف التعادل».
ما  عىل  تكن  لم  «املباراة  وتابع: 
يرام كما كانت األسبوع املايض، 
لقد فقدنا الكرات برسعة كبرية، 
وبالتايل  كثريًا،  ذلك  كلفنا  لقد 
من  وأكثر  صعبة  مباراة  كانت 
ذلك يف دوري أبطال أوروبا، إنها 

نقطة مهمة جًدا».
من  العديد  نخلق  «لم  وأكمل: 
يشء  إىل  بحاجة  كنا  الفرص، 

أنطونيو  أن  ونعلم  مختلف، 
روديجر قوي يف الكرات الهوائية 
داخل منطقة الجزاء، ويف النهاية 

ساعدنا».
وعن إصابة روديجر، قال: «لقد 
جًدا،  قوية  إنها  الصور،  رأيت 
أن  آمل  الدماء،  من  الكثري  ومع 

يعود قريًبا».
قال:  الكالسيكو،  لقاء  وعن 
للتعايف،  أيام  خمسة  «لدينا 
أمام  يرام  ما  عىل  نكون  سوف 

برشلونة».
مدريد  ريال  رفع  التعادل،  بهذا 
صدارة  يف  نقاط   ١٠ إىل  رصيده 
إيل  التأهل  وضمن  املجموعة، 

ثمن نهائي املسابقة.
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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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ميالنو/ متابعة الزوراء
البطاقة  بأن  تشيليس،  وسط  نجم  جورجينيو،  اعرتَف 
ميالن،  مدافع  توموري  فيكايو  عليها  حصل  التي  الحمراء 
بطاقة حمراء  قد حصل عىل  توموري  قاسية. وكان  كانت 
عرقل  بعدما  وتشيليس،  ميالن  مباراة  من   ١٨ الدقيقة  يف 
ماسون ماونت العب تشيليس داخل منطقة الجزاء، ليحصل 
البلوز عىل ركلة جزاء جاء منها الهدف األول، يف اللقاء الذي 
انتهى لصالح الفريق اإلنجليزي .(٢-٠) وقال جورجينيو يف 
ركلة  أنها  أعتقد  إيطاليا»:  فوتبول  نقلها موقع  ترصيحات 
لكنها  الحمراء  البطاقة  تستحق  لم  ربما  صحيحة،  جزاء 
ركلة جزاء». وأضاف: «املباراة تكون مختلفة عندما تكون 
متقدما بهدف وتلعب ضد ١٠ العبني، فهي تسهل كل يشء 

عليك، هذه املرة تم تسهيل األمر علينا، إنه انتصار مهم 
الشوط  «املباراتان ضد ميالن مختلفتان،  وتابع:  لنا». 
األول يف ستامفورد بريدج كان قويا للغاية، وهنا عندما 

 ٢٠ بعد  هدفا  وسجلت  العدد  يف  أقل  فريق  ضد  تلعب 
دقيقة فتكون املقارنة عندئذ صعبة، لقد حاولنا تحقيق 

أقىص استفادة من امليزة (الطرد)، ويف رأيي سمحنا ببعض 
املواقف التي لم يكن علينا السماح بها».

واستطرد صاحب الهدف األول: «التفاصيل 
تصنع الفارق بهذا املستوى، كان ذلك 

هذه  فرصة  نصف  أن  عىل  دليال 
الليلة يمكن أن تغري املباراة وبالتايل 

النتيجة وبقية املنافسة».



 دبي/ ظافر جلود:
لإلذاعـة  العربـي  املهرجـان  يحـل 
للمـرة  العـام،  هـذا  والتلفزيـون 
األوىل، ضيًفـا عـىل اململكـة العربية 
السـعودية، بناًء عىل دعوة وجهتها 
هيئـة اإلذاعة والتلفزيـون إىل اتحاد 

إذاعات الدول العربية.
الجديـدة -الدورة  النسـخة  وتقـام 
الثانية والعرشون- بمدينة الرياض، 
نوفمـرب  و١٠   ٧ بـني  الفـرتة  يف 
القـادم، وبتنظيم مـن هيئة اإلذاعة 
العربيـة  اململكـة  يف  والتلفزيـون 
اتحـاد  مـع  بالتعـاون  السـعودية 
ويتجـدد  العربيـة  الـدول  إذاعـات 
خاللهـا لقـاء املبدعني واملسـؤولني 
القطـاع  يف  العاملـني  واملهنيـني 
السـمعي والبـرصي، والفاعلـني يف 
مجال الصوت والصورة واالتصاالت 
والتكنولوجيات الحديثة، كما تتجدد 
الفرصـة لتمتـني وشـائج التعارف 

والتقارب وتبادل الخربات يف املسائل 
ذات العالقة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة اإلذاعة 
فهـد  محمـد  السـيد  والتلفزيـون 
الحارثـي: لقد بـدأت االسـتعدادات 
الفعلية السـتضافة املهرجان، الذي 

تحتضنـه الريـاض للمـرة األوىل، يف 
الفـرتة بني ٧ و ١٠ نوفمـرب القادم، 
وتنظمه هيئة اإلذاعـة والتلفزيون، 
اتحـاد  مـع  والتنسـيق  بالتعـاون 

إذاعات الدول العربية.
وسيناقش املهرجان، عىل مدى أربعة 

أيام، عددا من القضايا واملوضوعات 
اإلعالميـة املهمة املتصلـة بمجاالت 
اإلنتاج واألخبار والهندسـة، إضافة 
إىل واقـع املجال اإلعالمي السـمعي 
البرصي يف املنطقة العربية، وتنشيط 
اإلنتـاج التلفزيوني واإلذاعي، يف ظل 
الثورة الصناعية الرابعة التي مهدت 
الطريـق لعالـم رقمي أكثـر ترابطا 
مـن ذي قبل، عرب العديد من حلقات 
النقاش والجلسـات والنـدوات التي 
ستقام عىل مدى أيام املهرجان، التي 
سـيقدم فيهـا الخـرباء اإلعالميون 
مـن دول العالـم كافـة أحـدث مـا 
توصلـت إليه الصناعة اإلعالمية من 
أبحاث ودراسـات ونتائج من شأنها 
النهـوض بواقـع اإلعـالم العربـي، 
ورفده باملزيد من التجارب الناجحة 

واملتقدمة.
وتكمـن أهميـة املهرجـان يف كونه 
يعد أيقونة املسـتقبل الذي يستند يف 
بنيتـه العمالقة وترتيباتـه املختلفة 
كليـا عىل رؤية اململكـة ٢٠٣٠، التي 
تعد بدورها تحفيزا لجعله مهرجانا 
مسـتوى  عـىل  نوعـه  مـن  فريـدا 
اإلعـالم  وكرنفـاالت  مهرجانـات 

العاملية.
ومـن املنتظـر أن يحظـى املهرجان 
مـن  أكثـر  وحضـور  بمشـاركة 
١٠٠٠ إعالمـي، وعـرشات الجهـات 
واملؤسسـات اإلعالمية مـن مختلف 
اتحـاد  مقدمتهـا  يف  العالـم،  دول 
اإلذاعات الدوليـة ، واتحاد اإلذاعات 
األوروبي، واتحاد اإلذاعات اآلسيوي 
األفريقـي،  اإلذاعـات  واتحـاد   ،
واملعهد اآلسـيوي للتنمية اإلذاعية ، 
وتلفزيـون الصني املركزي، واالتحاد 
الدويل لالتصاالت، واملركز املتوسـط 
لالتصال السمعي والبرصي، وكذلك 
مشـاركة املؤتمـر الدائـم للوسـائل 
السمعية والبرصية يف حوض البحر 

األبيض املتوسط.
من جهـة أخرى، يقـام عىل هامش 
إعالمـي  فنـي  معـرض  املهرجـان 
مصاحـب، ت عـرض فيـه أحـدث 
التجارب املرتبطة باإلنتاج واملحتوى 
اإلعالمي، بمشـاركة أكثـر من ٣٠٠ 
رشكـة، ويهدف إىل تنشـيط اإلنتاج 
وتهيئـة  واإلذاعـي،  التلفزيونـي 
الفرصـة لتبـادل الـرأي واملشـورة 
حول آخر املستجدات واالبتكارات يف 
مجـال تكنولوجيا االتصال الحديثة. 
يعد املهرجـان أحد أبـرز الفعاليات 
التي تميز الرسالة اإلعالمية والفنية 
والتكنولوجيـة التـي يضطلـع بهـا 
اتحـاد إذاعـات الـدول العربية، من 
خـالل أهداف يسـعى املهرجـان إىل 
تحقيقها، أهمها دفع حركة اإلنتاج 
والنهـوض  واإلذاعـي،  التلفزيونـي 
وتشـجيع  ومضامينـه،  بأشـكاله 
الناشطني فيه وتحفيزهم عىل مزيد 

من االبتكار واإلضافة.
ويسـتقطب املهرجان أعـداًدا كبرية 
مـن املدعوين والزائريـن، فضًال عن 
متابعته من قبل جموع املشـاهدين 
واملستمعني ورواد شبكات التواصل 
االجتماعـي، مـن خالل إتاحـة بثه 
الهيئات اإلذاعيـة والتلفزيونية  عرب 
إىل  إضافـة  االتحـاد،  يف  األعضـاء 
املنتمني إىل الحقل املرئي واملسموع، 
ورشكات اإلنتـاج وتوزيع املحتوى، 
واملحطـات  الخاصـة  والشـبكات 
التلفزيونيـة  والقنـوات  اإلذاعيـة 
بالعربيـة،  الناطقـة  األجنبيـة 
ووكاالت األنبـاء ومزودي الخدمات، 
والرشكات املصنعة للمعدات التقنية 
والتجهيزات املتطورة، كما يحرضه 
ويشارك يف فعالياته ممثلو االتحادات 
الدوليـة واملنظمات املهنية  اإلذاعية 

اإلقليمية والعاملية.
ويضم املهرجـان فعاليـة «معرض 

األسبوع» لإلذاعة والتلفزيون، الذي 
يعـد مـن أهـم مكونـات املهرجان، 
األعضـاء  الهيئـات  فيـه  وتشـارك 
والشـبكات التلفزيونيـة واملحطات 
اإلذاعيـة الخاصة، والقنوات الدولية 
الناطقة بالعربية، وأشهر الرشكات 
التقنية  العاملية املصنعة للتجهيزات 
واملدمجـة، ورشكات اإلنتاج وتوزيع 
املحتوى السمعي البرصي، ومزودو 

الخدمات.
كما تضم الفعاليات «سوق الربامج» 
الذي يعـرض فيه إنتاج مؤسسـات 
العموميـة  والتلفزيـون  اإلذاعـة 
والخاصة ورشكات اإلنتاج، وهو ما 
يسـمح بالتعريف باألعمـال الفنية 
وترويجها، وتيسـري انسيابها داخل 
املنطقـة العربيـة وخارجهـا، كمـا 
يسـهم يف تحقيق قدر من التنوع يف 
مصـادر املـادة الربامجيـة املتداولة 
عىل شاشـات القنـوات التلفزيونية 

وأثري املحطات اإلذاعية.
ويأخـذ «تشـجيع املبدعـني» حيـزًا 
واسـًعا ضمن فعاليـات الدورة، من 
خالل املسـابقات والجوائز املتنوعة، 
التـي تتـوزع إىل رسـمية «للهيئات 
األعضـاء»، وموازيـة يشـارك فيها 
القطـاع الخـاص، إذ ترشـح مئات 
األعمال السمعية والبرصية، وترصد 
لها جوائز مالية تقديرية قيمة، بعد 
إجازتهـا مـن خـالل لجـان تحكيم 
تضم خرباء مسـتقلني مـن مختلف 
مشـهود  العربـي،  الوطـن  أرجـاء 
لهـم بالكفـاءة والحيـاد يف مجاالت 
اختصاصهـم، ملبـارشة تقييم املواد 

املرشحة.
وسـيواصل االتحـاد إجـراء عمليـة 
التحكيـم عن ُبعـد، حيث رشع فيها 
منذ الدورة السابقة وأثبتت جدواها 
والنزاهـة  الشـفافية  ضمـان  يف 

واملوضوعية.
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بغداد/نينا:
هنأ اتحاد االدباء والكتاب يف ميسـان ، 
الوكالة الوطنية العراقية لالنباء / نينا 

/ بالذكرى الـ17 لتأسيسها“.
وقال رئيـس فرع االتحـاد ”حامد عبد 
بأحـر  نتقـدم   “: الحسـني حميـدي“ 
الذكرى  التهاني والتربيكات بمناسـبة 
الـ17 لتأسـيس وكالة / نينا / الوكالة 
الخربيـة الواعـــــــدة التـي كانـت 
وماتـزال تحمـل التطلعـات العراقيـة 
واملعلومـة  الخـرب  نقـل  يف  الحقيقيـة 
الهادفة بكل شـفافّية ، متمنياً للوكالة 
وكادرهـا التوفيـق والسـداد يف عملهم 

الصحفي من أجل العراق الحبيب“.
فيما هنأت مؤسسة االسكان التعاونية 
CHF الوكالة الوطنية العراقية لالنباء ” 
نينا ” بمناسبة الذكرى ١٧ لتأسيسها .

وذكرت املؤسسـة يف برقية التهنئة ان: 
وكالـة نينـا - اثبتت كل يـوم نجاحها 
ومهنيتهـا يف العمل الصحفـي ونقلها 

للحقيقة االخبارية يف كل زمان ومكان 
ابطـال  يـا  عيدكـم  لكـم  فمبـارك   .”

االعالم.
كما هنأ كل من مدير عام صحة ميسان 
الدكتور ”عـيل محمود العـالق“ وقائد 
رشطة ميسـان اللواء ”نارص االسدي“ 
و قائـد عمليات ميسـان اللـواء الركن 

”محمـد الزبيدي“ وكل مـن النائب عن 
محافظة ميسان ”مرتىض عىل حمود“ 
والنائب ”رائد حمدان املالكي“ ، الوكالة 
الوطنيـة العراقيـة لالنبـاء / نينـا / ، 

بالذكرى الـ17 عرش لتأسيسها“.
واوضحـوا يف برقيـات تهنئـة :“ انهـم 
يباركـون للوكالـة الوطنيـة العراقيـة 

لالنباء / نينا / بذكرى تأسيسها الـ17 
، وان الوكالة اثبتت مهنيتها وحياديتها 
ونقلها للخـرب بكل شـفافية ووضوح 
ودقة، وكانت متواجدة من خالل شبكة 
مراسـليها، يف كل حـدث ويف كل زمـان 
ومـكان لنقـل الحقيقـة بـكل حيادية 

ودقة“.
مـن جهته هنـأ نائـب قائـد العمليات 
املشـرتكة الفريق أول الركن عبد األمري 
الشـمري الوكالـة الوطنيـة العراقيـة 
الــ17  بالذكـرى   / نينـا   / لالنبـاء 

لتأسيسها“.
وقـال يف برقيـة التهنئـة اتقـدم باحر 
التهانـي والتربيـكات اىل رئيس مجلس 
ادارة الوكالة الوطنيـة العراقية لالنباء 
/ نينـا مؤيـد الالمي وجميـع العاملني 
فيها بمناسـبة الذكرى ١٧ لتأسيسـها 
متمنيـا لهـا كل املوفقيـة واالزدهـار 
لخدمة بلدنـا وشـعبنا وللعاملني فيها 

كل التقدم واالزدهار.

نيويورك/متابعة الزوراء:
قالـت األمم املتحدة إن اعتقال 
الصحفي سـليمان الريسوني 
”غري  ومحاكمته  ”تعسـفي“ 
الحكومـة  عادلـة“، مطالبـة 
املغربية بإطالق رساحه فورا، 
املقـرر  ومحيلـة ملفـه عـىل 
بالتعذيـب،  املعنـي  األممـي 
بسـبب ما أسـمتها ”املعاملة 
الحاطة من الكرامة اإلنسانية 

التي تعرض لها يف السجن“.
جـاء ذلك خـالل قـرار صادر 
األممـي  العمـل  فريـق  عـن 
التعسـفي،  املعنـي باالعتقال 
للسـلطات  دعـوة  ووجـه 
تحقيـق  ”فتـح  إىل  املغربيـة 
عـن  املسـؤولني  وتحديـد 
التعسـفي وتعويضه  اعتقاله 
عـن  الناتجـة  األرضار  عـن 
التـي  الجسـيمة  االنتهـاكات 

تعرض لها“.
وقالـت األمـم املتحـدة ضمن 
قرارهـا إن ”حرمان سـليمان 
الحريـة  مـن  الريسـوني 
تعسـفي“، متابعـة: ”يطلـب 
الفريـق العامل مـن الحكومة 
املغربية اتخاذ التدابري الالزمة. 
ومن الرضوري معالجة وضع 
الفور وجعله  الريسـوني عىل 
متوافًقـا مع املعايـري الدولية 
املعمول بهـا، بمـا يف ذلك تلك 
املنصـوص عليهـا يف اإلعـالن 
اإلنسـان  لحقـوق  العاملـي 

والعهد“.
أنـه  املتحـدة  األمـم  وأكـدت 
”أخـذا بعـني االعتبـار جميع 
مالبسـات القضية، بما يف ذلك 
خطـر اإلرضار بصحتـه، فإن 
اإلجـراء املناسـب هـو إطالق 
رساح الريسـوني عـىل الفور 
ومنحـه الحق يف الحصول عىل 

تعويض“.
العمـل األممي  وأعرب فريـق 
العميـق بشـأن  عـن ”قلقـه 
الرفاه الجسدي وسيكولوجية 
الريسـوني، الـذي أرضب عن 
الطعام من أبريل إىل اب 2021، 
قائـال إنه ”يـرتك الكثـري من 

الندوب رغـم مزاعم الحكومة 
بخصوص الرعاية“.

عـىل  الوثيقـة  شـددت  كمـا 
أنـه ”يجـب أن يعامل السـيد 
الريسوني بإنسـانية واحرتام 
للكرامة“، موردة أنه ”تعرض 
يف  وحقـه  مهينـة،  ملعاملـة 
عليه  املنصـوص  الخصوصية 
يف املادتـني 7 و17 مـن العهد، 

قد يكون انتهك أيضا“.
وحدد القـرار األممي عددا من 
”االنتهاكات“، سـواء لحقوق 
اإلنسـان أو حقـوق املحاكمة 
العادلة، خالل مسار القضية، 
موردا: ”ُقبض عىل الريسوني 

بدون مذكـرة توقيف، وبدون 
اعتقالـه،  بأسـباب  إبالغـه 
باملخالفة للمادة 9 من اإلعالن 
اإلنسـان،  لحقـوق  العاملـي 
واملـادة 9 مـن العهـد العاملي 
لحقوق اإلنسان، وذلك رغم أن 
الحكومـة ذكـرت أن االعتقال 
مـن  السـتدعاء  نتيجـة  كان 
املصـدر  ويزعـم  الرشطـة“. 
أن ”مثـل هـذا االسـتدعاء ال 
يخول السـلطات القبض عىل 
إلحضـاره  املعنـي  الشـخص 
للمثـول كجـزء مـن التحقيق 

األويل“.
وأردفـت الوثيقـة: ”احتجـاز 

الريسـوني لدى الرشطة امتد 
إىل مـا بعـد املدة التي تسـمح 
بهـا املـواد 66 و67 و80 مـن 
الجنائية،  اإلجـراءات  قانـون 
التـي تحـدد مدة الحجـز لدى 
وأربعـني  ثمـان  يف  الرشطـة 
سـاعة، مع السـماح بتمديده 
فقط أربعا وعرشين سـاعة“، 
مشـددة عىل أن ”قـرار تمديد 
الحبس االحتياطي غري معلل، 
الريسوني  السـيد  ولم يستفد 
كان  اسـتماع  جلسـة  مـن 
بإمكانه خاللها الطعن يف ذلك 

التمديد“.
”تسـتخدم  القـرار:  وأردف 
االدعاءات  املغربية  السـلطات 
الكاذبـة باالعتـداء الجنـيس، 
عىل أنها أعمـال انتقامية ضد 
الصحفيني، ما يخلق شـعوراً 
متابعـا:  بينهـم“،  بالخـوف 
”تجـدر اإلشـارة إىل صعوبـة 
وصول ضحايا العنف الجنيس 
إىل العدالـة يف املغـرب، حيـث 
تحجـم الرشطـة عـن النظـر 
يف شـكاواهم، وهي نـادًرا ما 
يتـم التعامل معهـا يف غضون 
فـرتة زمنيـة معقولـة. إال أن 
فتح تحقيق ضد الريسوني يف 
حالـة عدم وجود شـكوى من 
الضحيـة املزعوم، من شـأنه 
أن يشـكل حالة نـادرة للغاية 
يف املغرب، ويثري الشكوك حول 

حسن نية اإلجراء“.

لندن/متابعة الزوراء:
قال محامي الفيليبينية ماريا ريسا، الحائزة جائزة نوبل 
للسـالم، إّنها ستستأنف الحكم بإدانتها بتهمة التشهري 
اإللكرتوني يف أعىل محكمـة يف البالد، وذلك ضمن كفاح 
الصحفية املخرضمة لتجّنب السـجن، بحسب ما نقلته 

وكالة فرانس برس.
وكانـت محكمـة االسـتئناف قد رفضـت طلبـاً إلعادة 
النظر يف تأييـد إدانتها عام 2020، وهي خطوة اعتربها 

محاميها تيد تي ”مخّيبة لآلمال“.
وبحسـب ”فرانس بـرس“، تواجـه ريسـا، البالغة من 
العمـر 59 عامـاً، مـع زميلها السـابق راي سـانتوس 
جونيور، أحكاماً طويلة بالسـجن يف حال تثبيت اإلدانة، 

التي تعهد موقعها اإلخباري رابلر بمحاربتها.
وقـال محامي الصحفيـة يف بيان إّن رفض االسـتئناف 
األخـري الـذي صدر يـوم االثنني، هـو ”تجاهـل املبادئ 
األساسـية للقانون الدسـتوري والجنائي وكذلك األدلة 
املقدمة“. أضاف: ”سـرتفع ماريا وراي هذه القضايا إىل 
املحكمة العليا، حيث سنطلب مراجعة القرار وإلغاءه“.
لطاملـا كانـت ريسـا إحدى أشـهر األصـوات االنتقادية 
للرئيس السـابق رودريغو دوتريتي وللحرب املميتة التي 
شـّنها عىل املخدرات عام 2016، وهو األمر الذي أدى إىل 
سلسلة من االتهامات والتحقيقات القضائية والهجمات 

اإللكرتونية ضّد الصحفية وموقعها ”رابلر“.
وخالل العام املايض، ُمنحت ريسـا جائزة نوبل للسـالم 
مناصفـًة مـع الصحفـي الـرويس دميـرتي موراتوف، 

لجهودهما يف ”حماية حرية التعبري“.
وقالت ريسـا بعد صدور الحكـم األخري إّنه كان ”تذكرياً 
بأهمية محاسبة الصحافة املستقلة للسلطة“. وأضافت 
يف بيـان: ”عىل الرغم مـن هذه الهجمات املسـتمرة من 
جميع األطراف، فإّننا نواصل الرتكيز عىل أفضل ما نقوم 
به: الصحافة“. وقالت محكمة االسـتئناف يف قرارها إّن 
طلب إعادة النظر بالحكم ”غـري جدير باالهتمام“، ألّن 
املسـائل املطروحة ”تّم بالفعل حلها ومناقشتها بشكل 
شامل“. وتواجه ريسا التي تحمل الجنسية األمريكية 7 

قضايا، من بينها التشهري عرب اإلنرتنت، وقد أُفرج عنها 
بكفالة، وإن كانت ال تزال تواجه حكماً بالسـجن يصل 

إىل 7 سنوات.
ودخـل قانـون التشـهري عـرب اإلنرتنـت حّيـز التنفيـذ 
عام 2012، وهو العام نفسـه الذي أّسسـت فيه ريسـا 

”رابلر“.
كان عـىل موقع رابلر، الذي يواجه عّدة دعاوى قضائية، 
أن يكافح من أجل البقـاء، إذ اتهمته الحكومة بانتهاك 
الحظر الدستوري عىل امللكية األجنبية يف تأمني التمويل، 

وكذلك التهرب الرضيبي.
قبـل أيام مـن مغـادرة دوتريتـي منصبه، أمـرت لجنة 
األوراق املاليـة والبورصات الفيليبينية ”رابلر“ باإلغالق 
ألّنه ينتهـك ”القيود الدسـتورية والقانونية عىل امللكية 

األجنبية يف وسائل اإلعالم“.
يقاوم املوقع قرار اإلغالق، لكّن مسـتقبله يبقى غامضاً 
يف عهد الرئيس الجديد فرديناند ماركوس، خاصًة يف ظّل 

نظام قضائي مسّيس بشّدة.
مـن جهته، لم يكشـف ماركوس، الذي اسـتلم منصبه 
من دوتريتي يف 30 يونيو/ حزيران املايض، سوى القليل 
عـن رأيه يف ”رابلر“ عىل الخصوص، أو بوسـائل اإلعالم 
بشـكل عام.ويف خطـاب ألقاه أخرياً، قـال ماركوس إّنه 
يؤمن ”بأهمية دعم الحق العاملي لحرية التعبري وحرية 

الصحافة، فضالً عن نقل وتلقي معلومات دقيقة“.
مع ذلك فإّن الناشـطني يخشون من أن يؤدي إىل تدهور 

حقوق اإلنسان وحرية التعبري يف البالد.

رانغون/أ.ف.ب:
ُحكم عـىل صحفي يابانـي، اعُتقل 
يف أواخر يوليو/تمـوز املايض أثناء 
تغطيتـه احتجاجـاً عـىل املجلـس 
ميانمـار،  يف  الحاكـم  العسـكري 
بالسجن 3 سنوات النتهاكه قانون 
الهجـرة، وفـق مـا أفاد بـه مصدر 
دبلومـايس ياباني وكالـة ”فرانس 

برس“، امس األربعاء.
وكان قـد ُحكـم عىل تـورو كوبوتا 
بالسجن 7 سنوات بسبب تشجيعه 
عـىل التمرّد عىل الجيـش املوجود يف 

السلطة، من بني تهم أخرى.
يف  عامـاً)،   26) كوبوتـا  وأوقـف 
الوقت نفسه مع مواطَنني بورمَيني 
قرب مـكان تظاهرة ضّد املجموعة 
العسـكرية يف رانغـون، العاصمـة 

االقتصادية للبالد.
تطبيـق  عـىل  حسـابه  وبحسـب 
إنسـتغرام، فقـد أعـّد عـام 2019 
الروهينغـا  أقليـة  حـول  وثائقيـاً 
املسـلمة التـي فـّر عـدد كبـري من 
بسـبب  بنغـالدش،  إىل  أفرادهـا 

حملـة قمـع دامية نّفذهـا الجيش 
ومليشيات بوذية.

وهو خامس صحفي أجنبي تعتقله 
املجموعة العسـكرية الحاكمة منذ 
انقالب األّول من فرباير/شباط من 
العـام 2021، بعـد األمريكيَّني داني 
فينسـرت وناثـان مونـغ والبولندي 
روبـرت بوتشـياغا والياباني يوكي 
كيتازومي الذين أُفرج عنهم جميعاً 

وُرحلّوا يف نهاية املطاف.
املدنيـة  الزعيمـة  إطاحـة  ومنـذ 

السـابقة أونـغ سـان سـو تـيش، 
تمارس املجموعة العسـكرية قمعاً 
دامياً ضّد املعارضني منتهكًة بشكل 

خطري حرية الصحافة.
ويف تعـداد حّتـى 31 مـارس/ آذار، 
اعُتقل 122 صحفيـاً منذ االنقالب، 

وال يزال 48 منهم محتجزين.
ووفـق لجنـة حمايـة الصحفيني، 
فـإّن الصـني هـي الدولـة الوحيدة 
التي سجنت عدد صحفيني أكرب من 

العدد الذي احتجزته ميانمار.
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الشاعر وبمجموعته الشعرية (عيناك 
وشـعري وجنونـي) عمـل تقنيـات 
رومانسـية موضوعية  تحمل قضايا 
والتـي  بالحيويـة والحداثـة  مليئـة 
حرصهـا بمحيـط خاص وبأشـكال 
واضحـة مرتبطـة باإليقـاع الداخيل 
الـذي يظهر جـودة القصائد، فكتابة 
القصيدة عند الشاعر طبقة واضحة 
ومستوى ثابت مما جعله يعتمد عىل 
عنـارص واضحـة( الفـراق، الحرية، 
الطبيعة، كينونـة العقل) راحت هذه 
العنارص تصارع الرومانسية وتظهر 
لنـا ظواهـر داخلية تجعـل االطراف 
واظهـار  بعضهـا  مـع  متماسـكة 
الحقيقـة من وحـي الـروح والقلب 

بعبقرية دقيقة جدا . 
أنا مغرم باملغرِم املتناهي
متعمق يف عشقِة متباهي

غابْت مفاتن حسنِها فذكرتُها
عجباً وعشقي كان نجماً زاهي

قصيـدة (مات الهـوى) نجـد العقل 
الشـعور  ميـدان  عـىل  مسـيطر 
والعواطف املتعمقة بعشـقة السقيم 
ذكريـات  اىل  باألخـري  اصبـح  الـذي 
الرئيـس  املقـود  الريـح،  مهـب  يف 
بهـذه القصيـدة هـو كينونـة العقل 
الـذي حافـظ عـىل قدسـية املجتمع 
وتقاليده املحكمة بالواقع فاالنفعال 
الرومانيس لدى الشاعر ربطه بشكل 
مبارش باإليقـاع الداخيل خافضا من 

وترية الحرارة واملعنية بالشعور.
 اال يا قلُب قد ُكثرت جراحي

وبات العشُق مكسوَر الجناِح
أناظُر طيَف من حلوا ولكن

خلْت منهم دروبي والنواحي 
الشـاعر وبهـذه القصيدة (مكسـور 
الجنـاح) كان متميـزا عندمـا ربهـا 
بعنـرص الطبيعة الن االنسـان يجب 
ان يقوم بعزلة منفردة يحتاج بها اىل 
الطبيعـة كي يكمـل تأمالته ويخرج 
مـن عبق الحزن وامللل الذي يالزمه يف 
الحيا, فالشـاعر هنا  لعب دور مهما 
عندمـا ادخل هـذا العنـرص لتقنيات 
شـعرة حتى راح يعزف برومانسـية 
الطبيعة التي جنحت بخيالة جرارات 

محملة بسـحر الصور الشعرية التي 
تخلد بذاكرتنا.

خذيني اىل شفتيك يا مياستي
ضمي ضلوعي واقرئي خلجاتي

ما أجمل الدنيا وأنت ِبأذرعي
يرويك ريقي من عصري نواتي

(خذيني اىل شـفتيك) بهـذه الكمات 
نجـد وصـف يرتبـط بالحريـة وهذا 
الوصف الـذي وضعه ليـس بإرضاء 
نفسـة بل نجد واقـع حقيقي يصور 
لنا املعاناة الداخلية وهنا الرومانسية 
راحت تلعـب دور دون تقيـد تتحرك 
بما تشـاء نحـو الهدف الـذي يظهر 
املادة االساسـية التي ترتبط باإليقاع 
الداخيل, فالشـاعر هنا سـلم جسـدا 
نقيا مفعمـا بالحب اىل ايمان الحرية 
والتي انتجت لنا نموذجاً متكامالً ما 

بني الرومانسية والحرية.  
 وأحي عىل االحزان أقتات ُسمها
وأرشب من مر الوعود الكواذب 
وما يف كؤويس غري يأِس ُيذيقني

هواناً ويميض بي ألقىص متاعبي  
صبغـة مختلفـة عن االخريـات هنا 
وضـع عنرص الفراق بهـذه القصيدة 
(  أعاصـري الفراق) التـي يعرب عنها 
الشاعر باالقتصاص الجزئي او اليشء 
املفقـود وهذا ليس بالسـهل مزجها 
بالعنـرص البدائـي الـذي ارتبطت به 
اغلب قصائد املجموعة, لكن الشاعر 
استخدم تقنياته املعهودة حتى يقرب 
لنا الصورة املعهودة وايضا ايصاله اىل 
هدفة النهائي بتقديم الجزء املتبقي. 

äÏíb«@äáÓy
ها قـد َمضت ثالثة أعواٍم دون أْن يأتَي كما وعدها وأقسـم لها.. 
ثالثُة أعواٍم كأنَّها دهوٌر ثقيلٌة من األوجاع والهموم والذلِّ اليومي، 
وهي تنوُء بعبء األبناء األربعة.. ولدان وبنتان ُكرباهما يف الدراسة 
اإلعدادية، والثالثُة الباقون يف املتوسـطة واالبتدائية.. من أين لها 
أْن ُتلِقـَم هذه األفواه األربعة وتشـرتي لهم املالبس أيام الدراسـِة 

واألعياد...؟ وُمتطلبات املنزل التي ال تنتهي، وهي امرأة...
كان بكاؤها اللييل هو العزاء الذي تلجأ إليه، ودمُعها الساخن تبتلُّ 
منه وسادتها البائسة.. امرأٌة يف أياٍم عاصفٍة وكأنَّ العيَش سباق 

وحـّيش، ال أحـد يلتفُت فيه إىل اآلخر، وهـؤالء األوالد األربعة 
ال يعلمون شـيًئا، فهم يطلبـون ويحتجون ويمرحون 

دون أْن يلتفتوا إىل تلك األّم التي تتمزق يف كلِّ يوٍم، 
بل يف كلِّ ساعٍة وهي تلتقط املال اليسري مرًة 

من أختها أو تستدين من الجريان، ولكن إىل 
متى تبقى تستنزف اآلخرين...؟

هـا دوًما  ُسـهى االبنة الكـربى ُتحاِرصُ
بالسـؤال عـن األب الغائـب وحقيقـة 

غيابه هل هو مسافٌر أو ميت؟
كانت عيناها تغرورقان بالدمع وهي 

تجيُبها بأنَّ أباها قد مات باألحداث 
يف قتال الشـوارع واملـوت املجاني 

الذي هيمـَن كريـٍح جهنميٍة فوق 
بيهـا هـذه األرض، وحـني تتحدُث البنتهـا عن موت  أ

الوهمي تتذكـُر القصة الحقيقية حني عـاد إليها يف تلك الظهرية 
املشـؤومة وطالبها باملال وما تمتلك مـن املصوغات الذهبية ألنه 
وجد عمًال تجارًيا كبريًا خارج الحدود، وسيعوُد خالل ستِة أشهٍر 
لُتصبـَح العائلُة من أغنى عوائل املنطقة، إنَّها ُفرصُة الُعمِر وباُب 

الثراء وقد انفتح بوجهنا...
كان يلهُث بغضٍب وهو ُيمِسُك بها ضاغًطا بأصابعه حول عنقها 
وكأنَّه قد فقَد صواَبه وهو يرصخ: اعطيني ما عندِك.. أال ُتريدين 
مّنـي أْن أعمَل وأوفـَر ُلقمَة العيـِش لهؤالِء األربعـة، ال عمَل ُهنا 
سـوى القتاِل والقنـِص واالختطاف.. ال ُبـدَّ أْن أُضحي بكل يشٍء 
وأسافر لكي أوفَر لكم ما تقتاتون عليه.. سأُحّوُل لِك املاَل شهرًيا 

وبما يجعلِك ال تحتاجني إىل أختِك زهرة وغريها.
لم تجْد وسـيلًة تتخلُص منه وباتـْت وكأنَّها تريد أن ُتصدَِّقُه هذه 
املـرة فلعلّه شـعر بالهـوان وذلِّ العيـش وُربَّما وجـد الخالَص يف 
السفِر والعمِل يف الخارج... لم تسألْه حينها عن العمِل وطبيعِتِه، 
لكّنهـا اكتفْت بإخـراِج تلك الِقَطـِع الذهبية ومبلٍغ مـن املال قد 
احتفظْت بِه ألياِم السـوِء املشـؤومة التـي تنتظرها كما أوصْتها 
هـا بأّال تفرَط بهذه املخزونات إّال لأليـاِم العصيبة، لكّنه بعنِفِه  أمُّ
وعناده، جعلَها تضُعُف وتمدُّ يدها بارتعاٍش إىل ذلك الكنِز الصغري 
لُتسـلَِّمه له وهي تتطلُع إىل السماء أْن يكوَن هذا األُب صادًقا مع 
نفسـه وفًيا لها وألوالده الذين ينتظرونه، وهم ال يملكون يف هذه 
الدنيا الصاخبة والدامية سواه، وأّم ضعيفة عاجزة عن كلِّ عمل، 

ويف بيٍت بائٍس ُمستأجر...
ال تـدري كيف غامرْت تلك املغامرَة وأعطْتـه كل ما تملك؟! لعلّها 
قارنت موقَفه كأٍب يريد فعًال إنقاذ أوالده مثلما تفعل هي... لكّنه 
غدَر بـكلِّ يشٍء وخّيب ظنَّها وأطاح بها إىل القاع مرًة واحدة دون 

أْن يهتزَّ له شعوٌر وهو ُيلقيها وأوالدها إىل هذا املصري املجهول...
ألـم ُيفكـْر بابنِتِه الكبرية مـن االنزالق يف أموٍر أخـرى؟ ألم ُيفكْر 
بـأْن ينحرَف األوالُد أو َتضُعـفُ األمُّ وتبحُث عن املال دون التفكري 
بمصـدِرِه، وقـد تبيُع نفَسـها من أجـِل أن يبقـى األوالد يأكلون 
ويلبسـون وتدفع إيجار البيت الشـهري؟. لم يُعْد أمامها سـوى 
االقتنـاع بالطريقة التي أخربْتها بها إحـدى قريباتها بأن تتوجَه 
إلخـراج معاملـٍة ُتثبُت بها بـأنَّ زوجها قد ُقـَيض عليه باألحداث 
وسـاعدها أحُد العاملني يف املستشـفى باسـتحصال ورقِة وفاٍة 
مقابل مبلٍغ من املال، وكلُّ ذلك 
مـن أجل الحصـوِل عىل راتٍب 
شـهري كونها تعيل أيتاًما.. 
الراتـب  وقـد خفـَف عنهـا 
الذي بدأت تتسلمه شيًئا من 
التي وجدت  املقيتـة  املُعضلة 
نفَسـها فيها بعد أْن غاَب الزوج 

هذا الغياب الغامض.
هـل ُيعقـُل بأنَّه حـيٌّ ولم يشـعْر بما 
يحـدُث ألوالده يف هـذا الجحيـم اليومـي 
الذي يعيشـون بني نريانـه؟. ركنْت إىل واقعها 
وبدأْت تتناسـاه أو ُتهمُل ذكـراه، بل اعتربْته 
ميًتـا بالفعل، فالذي يمـوُت ضمريُه هو يف 

لحقيقـِة  جثـٌة تمـيش عـىل األرض.  وبعـد ُميضِّ ا
الثالثة  َكَمـٍد وَعـَوٍز وُذلٍّ األعـواِم  ومـا فيهـا مـن 

يـوٍم  يف  مـا وهـي تسـرُي يف السـوق بأنَّ فوجئـت 
يتعقُبها  من  التفتت فوجدْتـه... إنه (الزوج هناك 

فقـدْت  صواَبهـا وهـي ُتمِسـُك به غري الغـادر)!.. 
ُمصدِّقـٍة، أمسـَكها بقـوٍة والَذ بهـا يف إحدى الزوايـا ووضع يده 
الخشـنة عىل فمها... قالت لـه صارخًة: ملاذا جئـَت؟ وماذا ُتريُد 
مّنـا؟ فاألوالُد أيقنـوا تماًما بأنَّك قد متَّ يـوم ِبعَتهم وِبعَتني ولم 

ُتفكْر بنا كّل هذه السنني، ما الذي فعلَته برحلتَك اللعينة...
هـزَّ رأسـه وقال: لقـد خـرسُت كل يشٍء واسـتدنُت حتـى أجرة 

العودة...
أرادْت أن تصفَعه بكفها لكنها ترددت أْن يتطوَر املوقف.

- أرجوَك ابَق ميًتا وال تُعْد إلينا.
- كيـف... أنا أريـُد أوالدي... وأريـُد الراتب الـذي (تقبضينه) كلَّ 

شهٍر أليس الراتب باسمي.
- يـا لوقاحتَك لم أكْن أتصوُر أنَّك بالدناءِة والخّسـِة والِضعِة التي 

أنَت فيها.
- إذا لـم تمُثـيل وُتعطينـي املـال الـذي اطلُبـه سـأخُرب الجهاِت 
املختصـة، وهـذا تزويـٌر وانتحال، وضمـريي ال يقبـُل مثل هذه 

األعمال الشائنة.
كان يتحـدُث عـن الضمـري وقد أّججه بهـا غضًبـا بركانًيا، فهو 
آخُر من يحقُّ له أْن يتفـوَه بهذه الكلمات الربّاقة... إنَّه أٌب جاحٌد 

وغادٌر.. قالت له:
-سـأعطيَك بعَض املال رشيطة أّال ُترينا وجَهك الذي ُيشـبُه وجه 
الغـراب... إنني مسـتعدٌة أْن أدفَع لـَك الراتَب لكـي تبقى ميًتا يف 

نظرنا ولألبد.
َضِحَك بتفاهٍة وسار خلفها كالعبِد الذليل...
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اليوم نلتقي مع شـخصية أدبية وثقافية 
وأكاديمية مرموقة عىل السـاحة النقدية 
الناقـد  والعراقيـة،   العربيـة،  واألدبيـة 
األكاديمـي األسـتاذ الدكتـور مصطفـى 
لطيف عارف للحديث عن تجربته النقدية

- األستاذ الدكتور مصطفى لطيف عارف 
من مواليد النارصية ، ٦/٢٢/ ١٩٧٢م. 

الشهادات الحاصل عليها :- 
١- بكالوريوس جامعة البرصة . 

٢- ماجسـتري ، ودكتـوراه  لغـة عربيـة 
جامعة بغداد – كلية الرتبية ابن رشد . 

٣- ناقش العديد من  الرسـائل واالطاريح 
الجامعية يف مختلف الجامعات العراقية. 

٤- نـرش أكثر من ثالثني بحثـا يف املجالت 
العلمية املحكمة . 

٥- لديه أكثر من ثالثني بحثا منشـورا  يف 
املجالت واملؤتمرات العلمية . 

٦- نرش العرشات مـن املقاالت النقدية يف 
الصحف العربية والعاملية والعراقية . 

٧- نـرش العديد من القصـص يف مختلف 
املجالت والصحف املختلفة . 

٨- الكتب التي الفتها :-
١- كتاب األماني ثالثة أجزاء . 

٢- رشيد مجيد حياته وشعره .مخطوط 
عبـد  شـوقي  عنـد  الـرسد  شـعرية   -٣

األمرياملقولة  واإلجراء  قيد الطبع . 
٤- معجم شعراء النارصية مخطوط . 

٥- دراسـات نقديـة عـن شـعراء مدينة 
النارصية مخطوط . 

٦- اإلمام الحسـني عليه السـالم املفرتى 
عليه مخطوط .

٧- مجموعـة قصصيـة (غبـار الرفوف) 
مخطوطة .

دخلنـا عالـم  الدكتـور مصطفـى لطيف 
عارف وخرجنا منه بهذا العطاء:

* تحدث لنا عن ثقافتك وبمن تأثرت ؟  
ـ  تحصنت بروح األسـطورة السـومرية 
املتجذرة باملعرفة التاريخية التي اتخذتها 
منذ صباي  ألرسـم مالمـح طفولتي  منذ 
بداياتها األوىل التي تشـكلت داخل العراق 
، فكانـت مطالعتـي األوىل تبعث ارشاقات 
األمل،وعـىل الرغـم مـن كوني لـم اعرف 
عـىل املسـتوى العربي، ولكن اسـمي ورد 
متأخرا، ولألسـف الشديد بسبب الظروف 
التعسـفية التي كان يتعـرض لها األدباء، 

والشـعراء يف النظـام السـابق مـن قطع 
وشـائج الصلة بني الحركة األدبية خارج 
العراق، وكانت والدتي يف مدينة النارصية  
، لعائلة كان ربها من ووجهاء وشخصيات  
املدينة الذين قامـوا بدور علمي ، وتربوي 
يف تعليمـي القران الكريـم حفظا وتالوة، 
وكان يطلـق تسـمية ربيـع القلـوب عىل 
كتـاب الله العزيز، ليعيـش صباه بمدينة 
النارصيـة، التي هي االمتداد لبقايا مدينة 
أور السـومرية التي ولد، وعاش، وترعرع 
فيهـا النبـي إبراهيـم عليه السـالم  هذه 
املدينة تنام عىل شاطئ الفرات الذي يرتفع 
بسـد رميل ملنع الفيضان فيها ، أول كتاب 
قرأته هو القران الكريم الذي تتلمذت عىل 
يـد والدي رحمه الله  يف القراءة ، والحفظ 
،والتجويـد ،كان والدي يملك مكتبة كبرية 
تضم أمات الكتب ، والتفاسري ، والدواوين 
الشـعرية ، والروايات العامليـة ، والعربية 
، يف مرحلة الدراسـة االبتدائيـة كان أخي 
األكرب الدكتور عيل  يعلمني قراءة مجالت 
األطفـال كـ ( مجلتـي، واملزمـار)، وعند 
انتقايل ملرحلة املتوسطة كانت   مطالعتي 
للكتـب ، والقصص، والشـعر أكثـر وعيا 
وإدراكا  أتذكـر أول قصـة قرأتهـا هـي ( 
الشـبح املحارب)، وغريها مـن القصص 
التـي يدركها عقيل يف تلـك املرحلة ، وكان 
أسـتاذي شـوقي الطعـان يقرا لنا شـعر 
نهايـة  نـزار قبانـي يف  الكبـري  الشـاعر 
املحـارضة ،وهـو أسـتاذ مـادة التاريخ ، 
أول مكتبة اشـرتيتها من األسـتاذ فاروق 
السـامرائي رحمه الله تضـم بني طياتها 
مجموعـة كبـرية مـن الكتـب النفسـية 
والفلسـفية  والنقديـة،  واالجتماعيـة،   ،

،وكنت اعشـق التاريـخ يف بداية حياتي إذ 
قرأت تاريخ الطربي، ومجموعة كبرية من 
الكتـب ، واملوسـوعات التاريخية، أحدثت 
تطـورا كبـريا  يف حياتي وعندمـا انتقلت  
إىل مرحلـة اإلعدادية وتعرفت عىل  أسـتاذ 
للغة العربية يف مدينـة النارصية املرحوم 
األسـتاذ حسـني عبد الرؤوف الخليل الذي 
جعلني اعشـق اللغة العربية، وفتح قلبه ، 
وبيته، ومكتبته عىل مرصاعيها، واهداني 
كتابـه يف األدب العبـايس للدكتـور محمد 
مهـدي البصري ، وأنا يف مرحلـة اإلعدادية 
إذ عشـقت األدب العبـايس، وكان يقرا لنا 
يف املحارضة إشـعار نزار قباني، وما زالت 
قصيـدة بلقيـس عالقة يف ذهنـي، وأنا يف 
الدراسة اإلعدادية  مما ولد لدي القدرة عىل 
قراءة  الشعر، وتذوقه يف مرحلة  اإلعدادية 
قبـل الدخـول إىل الكليـة ، ويف االمتحـان 
الشـفوي يسـألنا عن أخر كتـاب اطلعنا 
عليه ، والكتاب الوحيد الذي استعرته كان 
بعنوان (اإلمام عيل أسد اإلسالم وقديسه) 
لروكـس بن زائد العزيـزي لعدم توفره يف 

املكتبات مدة الثمانينيات. 
* هـل القراءة ولدت لديك  عالقة حميمية 

مع الكتب ؟ 
ـ  ال اعتقـد أن هناك عـرشة تفوق عرشة 
الكتـاب ، بدأت مع قصص دستوفسـكي 
وغوغـول،  وترجنيـف،  وتيشـخوف،   ،
وتولسـتوي، وجوركي، وأشعار بوشكني، 
وما يكلوفسـكي من الروس، ومرسحيات 
شكسـبري وبرنادشو، وقصص ديكنز من 
االنكليـز ، وقصـص فكتور هيجـو بلزاك 
ومرسحيـات راسـني وكورنـي وموليـري 
وأشـعار لويس اراغوان وبـول ايلوال من 

الفرنسـيني وأشـعار غوتـه وشـيلر مـن 
األملان ، ومن األمريكان  قصص همنغواي 
ومـارك تويمي وجونشـتايف بـك، وكتب 
طـه حسـني وقصـص نجيـب محفوظ، 
وخصوصا الثالثية( بني القرصين وقرص 
الشـوك والسكرية )  وأشـعار صالح عبد 
الصبـور وأشـعار الجواهـري والسـياب 
وسـعدي يوسـف وبلند الحيدري ومظفر 
النـواب، وقصـص غائب طعمـه فرمان، 
وذنـو النـون أيوب وفـؤاد التكـريل، وعبد 
امللك نوري، وعبد املجيد لطفي وعبد الحق 
فاضـل وادمون صربي، ويف مرحلة الكلية 
اعتمدت عىل الكتب النقدية والفلسفية كل 
مؤلفـات الدكتور عيل الوردي، واد ونيس، 
محمد املاغوط وشـوقي عبـد األمري، وكل 
أشـعار وكتب  نازك املالئكة و شـعر نزار 
قباني، واحمد مطر ، وروايات فالح رحيم 
، وكل كتـاب نقدي أو روايـة أو مجموعة 
شـعرية أو قصصية تصدر عىل السـاحة 
النقديـة، واألدبيـة، والعربيـة، والعراقية 
والكتب املرتجمة اطلع عىل كل نتاج صادر 

، واني املك اكرب مكتبة يف مدينتي . 
ما أول كتاب الفته ؟   •

ـ أول كتـاب الفته األماني صدرت الطبعة 
 ،٢..٤ والثانيـة   ،٢..٣ عـام  منـه  األوىل 
والثالثـة ٢..٦ بعـد أن نفدت كل نسـخه، 
والقـى رواجـا منقطـع النظـري ، وكتاب 
رشـيد مجيـد حياتـه وشـعره مخطوط 
،وهو من جيل السـياب، وكتاب شـعرية 
الرسد عند شـوقي عبد األمـري مخطوط، 
ومجموعـة قصصية محطوطـة بعنوان 
(غبار الرفوف) ومعجم شعراء النارصية 
مخطـوط. ودراسـات نقدية عن شـعراء 

مدينـة النارصية كتاب مخطـوط، اإلمام 
الحسني عليه السـالم املفرتى عليه كتاب 
مخطـوط. لـدي أكثـر مـن أربعـني بحثا 
منشـورا يف مختلـف الجامعـات العراقية 
، وأكثـر من ثالثني بحثـا مقبوال للنرش يف 
الجامعات ،واملؤتمرات العلمية، فضال عن 
العرشات من الدراسـات النقدية املنشورة 
يف الصحـف واملجالت العربيـة، والعراقية 

،والعامية ، وعرشات القصص الواقعية. 
* برأيـك كيف تتـم عملية الخلـق األدبي 
يف توفـر اللغة أم التجربة الشـعورية عند 

الشاعر ؟ 
ـ إن كليهمـا مهـم عنـد الشـاعر املبـدع 
فالبد من توفر اللغة السـلمية عنده حتى 
يكون معجمـه الخاص الـذي يميزه عن 
بقية الشـعراء فمثال اسـتخدامه لأللفاظ 
الجنوبيـة          ( بـردي ، نهـر ، مجداف ، 
بلم ) وهناك الكثري من الشـعراء املبدعني 
الذيـن يكتبـون أشـعارهم عـىل الفطرة 
دون معرفتهـم بـإرسار اللغـة العربية أو 
املوسـيقى الخارجية الـوزن والقافية أو 
املوسـيقى الداخليـة املتمثلـة بالجنـاس 
اللغـة  ويصاحـب  والتكـرار،  والطبـاق 
السـليمة التجربـة الشـعورية من خالل 
الكتابـة عـن موضوعـات واقعيـة تؤثـر 

بالشاعر كالرثاء واملديح .  
• ألنـك مهتـم بنقـد األدب نلحـظ ابتعاد 
بعض النقاد عن وظيفته النقدية املعروفة 

إىل الوظيفية التمجيدية . 
ج/ سؤال مهم جدا ، وهو عني الصواب، 
نعـم ابتعادهم كليا عـن النقد الحقيقي 
الزائفـة، يف  البنـاء  بسـبب املجامـالت 
اغلب األحيـان يعتمد الناقـد عىل املنهج 
الـذي  التحليـل  يف  التاثـري  االنطباعـي 
يعطـي انطباعـا جميال عـن النص دون 
ذكر العيوب املوجودة فيه، بل أن بعضهم 
غري متخصـص بالنقد، ويمـارس النقد 
،ويكتـب  الناقد فالن الفالني عىل املقالة 
أو الدراسـة التـي ينرشهـا يف الصحف، 
واملجـالت وهي ملئيه باألخطاء اإلمالئية 
واللغويـة واملطبعية، وهنـاك الكثري من 
املؤلفني الذيـن يطبعون كتبهم يف الوقت 
الحـايل وهـي ال تمـت بأي صلـة باألدب 
وهـي كتـب تاريخ يكتـب عليهـا ديوان 
شـعر أو مجموعـة قصصيـة أو رواية ، 
ولو كانـت هناك رقابة عـىل الكتب ملنع 

طباعتها.
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فروا منه فذهبوا إليه 
أيَّة أقداٍر هذه التي 
التي طهت املوت  

يف قدور أعمارنا 
فعشناه أحياًء وأمواتا  

جنُح موجٍة
كان مراسل اللقاء 

وأقرص رحلٍة جعلتهم 
 يف عداد املوتى 

بعد أن كانوا موتى لكن  أحياء 
يناغيهم أمٌل بيوم باسم 

وتناديهم الهجرة 
بأّن  (أنا الخالص ) 

 أحالمهم تلوح لهم أنَّ
بالد األغراب هي

مدٌن فاضلة 

كيف لليأس أن يسترشس 
يف معركته للبقاء 

إىل هذا الحد ؟ 
فينزع عن األرواح 

أيَّ رداِء عافية 
كيف للبحر وقد ُخلق أيًة من جمال 

 أن يستسيغ طعم اللحوم 
 صغارا وكبارا 

تقلبها  األمواج بكلِّ رشاقة 
 بني فكّي شهوته 

وتستقر يف طيات بطنه
جثثا قضمها ماؤه  بال أسنان 

وبعد ذلك يمسح فمه 
بمالبسها 

ويرتكها طافية 
غري مباٍل بدليل إدانته

أو تلبسه بالجرم املشهود 
الحياة رحلة قصرية 

فال تذهب برحلتك إىل التهلكة
تحت وطأة الضيق 
كرش يف وجه األىس 

قد بلغ منه السّيل الزّبى 
وهات بعضاً من صٍرب وتصرب

 يقتاُت عليه عمرك 
لحني  انبالج  الفرج  
فما من عتمة دامت 

وما من ليٍل أبدّيّ 
فك  عن صدرك أزار 

البؤس 
وتنفس صعداء اليقني بالله 

يلون الحبور روحك 
وتستكني للسكّينة 

يا قاصدا بالدي 
بالرّصاصة، باللقمة 

بعتمٍة،  بربد 
يا حامال لها جهنم 

عىل  كفي أمانيك
قلّب تاريخها وسرتى 

كم من أمثالك مروا هنا ؟!

فهّال استنبطت َ
خط عودتهم وأنَّى املصري ؟ ! 

نحن من  فتحتنا بيوتا ال خيما 
واستقبلنا أهالً  دون جرة قلم 

وترانا  بؤرة خلق وإبداع 
حني تبدلت األدار 

أجل لولم تكن عظيما 
أيَّها الّسوري 

ما عظم الجلل  
المناص ترشق  الصباحات 

مهما إدلهم ليلها 
ودأبك تتمادى يف العظمة 
فقْل واثقاً   ( آه يا نيايل ) 
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تعّد الخالفات الزوجية جزء من الحياة 

الزوجيـة الصحيـة السـوّية، فالزواج 

مـن  ليـس خاليـاً  املسـتقر  الناجـح 

الخالفات، وإنما الرس يكمن يف أسلوب 

تعامـل الزوجـني مع هـذه الخالفات، 

ومدى االسـتفادة منها لتحسني جودة 

العالقة.

يف التـايل نتعـرف عـىل أهـم 3 فوائـد 

للخالفات الزوجية:

1 - الخالفـات الزوجية تمنحِك فرصة 

للتعبري عن أفكارك ومشاعرك

إخفاء املشاعر واألفكار بدعوة الحفاظ 

عىل اسـتقرار العالقة، يؤدي إىل نتائج 

عكسـية، فكتمـان املشـاعر واألفكار 

يؤدي إىل مشـاعر سلبية مثل االستياء 

والضغائن، وهو مـا يحدث فجوة بني 

الزوجني، ويهدد بانهيار الزواج.

زوجـك،  مـع  خـالف  حـدوث  وعنـد 

تحصلـني عـىل فرصة مثاليـة للتعبري 

عن أفكارك ومشاعرك، وتصفية عقلك 

من أي سـلبيات تسـيطر عليـه، وهو 

ما يشـعرك بالتحسـن، ويجعلِك أكثر 

هدوًءا املهم هو احتواء زوجك ألفكارك 

ومشـاعرك، وعدم لومك عـىل التعبري 

عن هذه األفكار واملشاعر، مهما كانت 

سلبية.

2 - الخالفـات الزوجية وسـيلة جيدة 

لتعزيز التفاهم بني الزوجني

عنـد حدوث خالف بينـك وبني زوجك، 

فإن السـبيل للحل يكون عرب النقاش 

مـن أجل العثور عىل أسـباب الخالف، 

والعثـور عىل حلول أيضـاً و يف خضم 

النقاش مع زوجـك، تتبادالن األفكار، 

ويفصـح كل منكما عما يـدور داخل 

عقلـه، وبالتايل يفهم كل منكما اآلخر 

عـىل  تتعرفـان  أدق،  بمعنـى  أكثـر، 

بعضكما أكثر، وبالتايل تصبحان أكثر 

تفاهماً وانسجاماً.

-3 الخالفـات الزوجية تحّسـن جودة 

العالقة

نحن نتحـدث هنا عـن الخالفات بني 

زوجـني أسـوياء يف عالقـة صحيـة، 

وبالتـايل عنـد حدوث الخـالف، يكون 

النقـاش الهـادئ النزيه هو السـبيل 

قـد  النقـاش  هـذا  الخـالف،  لحـل 

يسـتغرق دقائق، وقد يسـتغرق أيام، 

املهـم أنه خـالل مدة النقـاش، يكون 

هناك تواصـل بني الزوجـني، وبالتايل 

فإن الخالفـات الزوجيـة يف العالقات 

الصحيـة، تزيـد فـرص التواصل بني 

الزوجني، وتدربهما عىل طرق التواصل 

الصحية، مما يحّسـن جـودة العالقة 

بشكل عام.

املظهر الـذي تختارينه ليوم زفافك 
لن يشـاهده جميـع ضيوف حفل 
الزفاف فحسب، بل سيتم التقاطه 
يف مئـات الصـور لتذكـريك بيومك 
الخاص. إذن كيف تتأكدين من أنك 

اخرتته بشكل صحيح؟
لقد قلت «نعم» لالقـرتاح و «نعم» 
الوقـت  حـان  واآلن  للفسـتان 
الزفاف  للتخطيط إلطاللة مكيـاج 
املثالية. لكن من أين تبدأين؟ عندما 
يتعلق األمر بمكياج الزفاف، هناك 
بعـض القواعد الصارمة والرسيعة 
التي يجب أال تكسريها أبداً. املفتاح 
ملنـح مظهر زفاف مثـايل هو يشء 
جديـد وطبيعـي بما يكفـي ليبدو 
رائعـاً يف الحيـاة الواقعيـة، ولكنه 
مثـايل ويدوم طويالً ليبـدو رائعاَ يف 

الصـور. لـذا إذا كنـت تبحثني عن 
نصائح ملكياج الزفاف، فقد وصلت 
إىل املـكان الصحيـح! فيمـا يـيل ٥ 
نصائح رئيسـة لفهم األمر بشـكل 

صحيح.
البرشة أوالً

كمـا هو الحال دائمـاَ، أنت بحاجة 
إىل الرتكيـز عىل برشتك وسـيظهر 
باقـي املظهـر يف مكانـه. احرتيس 
يف الفـرتة التي تسـبق يومك الكبري 
لتجنب أي يشء يسـبب تشـققات 
عـىل برشتـك وتنظيفها جيـداَ كل 
ليلـة لتجنـب انسـداد املسـام. قد 
ترغبني يف التفكري يف تجميل الوجه 
قبل الزفـاف. يف صباح يوم زفافك، 
يجـب أن تبـدأي بتنظيـف شـامل 
ولكـن لطيـف حتى تكـون برشتك 

نظيفة ومنتعشة قبل أن تبدأي (أو 
فنان املاكياج الخاص بك) يف وضع 
املكيـاج. إذا كانت برشتـك دهنية، 
ضعـي برايمـر إلزالـة اللمعان عن 

.T منطقة
توهـج غـري المـع مقابـل توهـج 

طبيعي
تميل البـرشة املتوهجة إىل الظهور 
بشـكل أفضل يف الحيـاة الواقعية، 
لكنك تريديـن تجنب اللمعان الزائد 
لصور زفافك. لـذا، فإن الجمع بني 
االثنني هو الخيار األفضل لبرشتك.

أضيفي اللون
ال تخـايف من إضافـة بعض األلوان 
إذا  خاصـًة   - زفافـك  مظهـر  إىل 
كنِت تفضلني فسـتان زفاف أبيض 
تبـدو  أن  تريديـن  ال  كالسـيكي. 

إطاللتك باهتـة للغاية، لذا اختاري 
لون شفاه عىل األقل بدرجتني أكثر 
إرشاقـًا من لـون برشتـك، فاللون 
الوردي الدافئ يبدو جميًال وأنثوياً. 
بدالً مـن ذلـك، إذا كنت تشـعرين 
براحـة أكرب يف الشـفاه ذات اللون 
اسـتعميل  الالمـع،  غـري  النيـود 
تلميـح ضئيل من درجـات األلوان 

النحاسية املتأللئة أو الدافئة.
اضبطي املكياج

مظهـر  بـني  الفـرق  أن  تذكـري 
املكياج هذا وأسلوبك املعتاد هو أن 
هذا املظهر يجـب أن يدوم (ويبدو 
رائعـاً) طـوال اليـوم. اسـتخدمي 
لضبـط  املكيـاج  تثبيـت  منتـج 
مكياجـك يف مكانه بحيث يسـتمر 

طوال اليوم.

قـد ُتخلّـف غسـالة املالبـس، بعـد 
االسـتخدام، رائحًة كريهًة مزعجًة، 
يف بعض األحيان، فما هي الخطوات 
املنزلّية الفّعالة يف التخلّص من هذه 

املشكلة املؤّثرة سلًبا يف املالبس؟
١ يصّح اسـتخدام املنّظف املصنوع 
للغّسالة عالية الكفاءة، فهذا األخري 
ُمفّضـل عـن املنّظف العـادي كثري 
الرغـوة، وذلك ألن رغـوة الصابون 
األقّل تعني القليل من األوساخ ذات 

الرائحة الكريهة.
٢ ال ُينصح بإضافة منّعم األقمشة 
تحّمـل  التـي  للغسـالة  السـائل 

بالغسيل، من األمام.
٣ عندمـا ال تكـون الغّسـالة قيـد 
البـاب  إيـداع  يصـّح  االسـتخدام، 

مفتوًحا، حّتى تتّرسب الرطوبة.
٤ ال مانـع مـن تشـغيل املروحة يف 
الغرفة التي توضع فيها الغّسـالة، 

وذلك لحسن تدّفق الهواء.

٥ ُيفيد رشاء جهاز ُمزيل للرطوبة.
٦ تنظيـف الحزام املّطاط حول باب 
الغسـالة، إذ قد يتجّمـع العفن عىل 
املّطـاط، وهذا االخري مسـؤول عن 
إصدار روائح كريهة. يمسح الحزام 
بمحلـول مؤلّف من جـزء واحد من 

الخّل األبيض وجزء واحد من املاء.
٧ُيمزج ربـع الكوب من مسـحوق 
صـودا الخبـز بكميـة معتدلـة من 
املـاء، مـع إضافة املحلـول إىل درج 

منّظـف  مـكان  يف  (أي  الغّسـالة 
الغسـيل). ثـّم، يصـّب كوبـان من 
الخل األبيض يف الحلة، مع تشـغيل 
الغّسـالة (فارغـة)، يف دورة عادية 
عـىل حـرارة عاليـة. ُيفيـد اإلجراء 
املذكور، يف تكسـري أي بقايا عالقة 
باألسطوانة والقضاء عىل أي عفن، 

كما إزالة أي روائح كريهة.
ُتكّرر الطريقة املذكورة يف التنظيف، 

ملرّة واحدة شهريًّا.

بعض األشـخاص يميلون إىل التأخر عن مواعيدهم 
باسـتمرار حتـى تظـن أن ذلك جزٌء مـن طبيعتهم 
البرشيـة وال ُيمكنهـم العيـش بدون هـذه الصفة! 
وُتشـري بعض األبحاث إىل أن ميل البعض إىل التأخر 
عىل الدوام عن مواعيدهم ال ينجم دائًما عن سـلوك 
طائـش أو وقح، إنما قد ينتجة عن عوامل مختلفة 

ال ُيمكن التحكم بها!
هل التأخر الدائم يف املواعيد سـلوك وقح أم له أبعاٌد 

أخرى؟
بغـض النظر عـن عدد اإلنـذارات التي قـد يتلّقاها 
هؤالء، إال أنه دائمـو التأخري، ويخرجون من املنزل 
بعـد الوقت املتفـق عليـه ويصلـون ألعمالهم بعد 

الجميع وقـد يفوتهم اجتماع الصبـاح، أو تفوتهم 
رحلتهـم الجويـة بسـبب تأخريهم. لكـن يبدو أن 
العلـم توّصل إىل أسـباب نفسـية تقـف خلف هذه 

الصفة البغيضة.
فقـد خُلصت العديـد من الدراسـات يف علم النفس 
أن التأخري املسـتمر عن املواعيد مرتبط بالعديد من 
األسـباب، أهمها الخوف والقلق من كون الشخص 
غري مثايل – أو هكذا يظن نفسه عىل األقل – والخوف 
مـن خيبة األمـل املرتبطة بهذا الشـعور. وبدًال من 
التغلب عىل هذه املشـاعر السلبية، يستخدم هؤالء 

األشخاص التأخري حجة لخلق األعذار.
الدكتورة وأستاذة علم النفس وعلوم العقل بجامعة 

ماساتشوسـتس ”سـوزان كـراوس“، علّقت عىل 
األمر أنه مسـتنٌد للوقت، وذلك وفًقا لدراسة أُجريت 
يف عـام 2016 يف جامعة واشـنطن والتي بحثت يف 
نظريـة ”الذاكرة املسـتندة للوقـت“. حيث ترى 
الدكتورة سوزان أن األشخاص الجيدين يف مهام 
الذاكرة املسـتندة إىل الوقت يكونـون أكثر قدرة 
عـىل تنظيم سـلوكياتهم وضبطها مـع الوقت، 
وبالتايل تجنـب التأخري املتكرر عـىل مواعيدهم 

املهمة.
فيمـا يرى علماء نفس آخـرون أن صفة التأخر 
عـن املواعيد ترتبـط بنزعة التدمـري الذاتي لدى 
البعض، وذلك برتك أنفسهم محارصين يف دائرة 

التأخـري عـن املواعيد، ثم معاقبة أنفسـهم عىل 
ذلك. كما أن مسألة التأخر عن املواعيد لدى بعض 
األشخاص هي مجرد بديل ليشء ما، فالبعض ال 
يحب أن يصـل يف وقت مبكر. ويف بعض األحيان 
يتعلق األمر بالشـعور بعدم االرتياح أو اإلحراج 
عنـد االنتظـار أو ترقب وصول شـخص ما. ويف 
جميـع الحاالت، هناك العديد من األسـباب التي 
يمكن أن ُتفرس ملاذا يصل البعض يف وقت متأخر 
بشـكل مسـتمر، لكن إذا كنت تستطيع تضييق 
نطاق الجانب الشـخيص الخاص بك، فقد تكون 
قـادًرا بالفعل عىل الخروج من هذه العادة إال إذا 

كنت ال تريد ذلك.
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طريقة التحضري:

سـخني الفـرن عىل حـرارة 

١٨٠ درجة.

ادهنـي قالب الكيـك بالزبدة 

ورشة طحني.

اخفقـي  للخلـط،  وعـاء  يف 

 ٥ ملـدة  والفانيـال  البيـض 

دقائق.

والزيـت  السـكر  أضيفـي 

واخفقي.

أضيفـي الطحـني، والبيكنج 

صـودا،  والبيكنـج  بـاودر، 

جيـداً  وامزجـي  والحليـب، 

باستخدام ملعقة.

أضيفي املشمش واخلطي ثم 

صبي خليط الكيك بالقالب.

وزعـي اللـوز فـوق الكيـك، 

وأدخليه الفـرن ملدة ٤٥ -٥٠ 

دقيقة حتى ينضج.

قدميه دافئاً أو بارداً.
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ال شـك أن عقل اإلنسـان معقد بشـكل مثري للحرية، حيث تعمل حوايل 100 مليار 
خلية عصبية مًعا إلبقاء صاحبه رشيًقا ورسيًعا يف تفكريه.

لكنـه مثله مثـل باقي أعضاء الجسـم، يمكـن أال يكون الدمـاغ يف أفضل حاالته 
عندما يكرب الشخص قليالً، فيجد نفسه مضطرًا إىل تدوين األشياء، أو ربما ينىس 

املواعيد أو ال يمكنه متابعة املحادثة أو الحدث عىل التلفزيون دون إجهاد.
لكن لحسـن الحظ، من املمكن تمرين العقل وتحسـني أدائه، بحسـب ما أظهرت 

دراسة جديدة.
فقد أكد أسـتاذ يف قسـم علم النفس يف الجامعة النرويجيـة للعلوم والتكنولوجيا 
NTNU، الربوفيسـور هريموندور سيغموندسـون، أن ”مفاتيح نظامنا العصبي 
هـي املادة الرماديـة والبيضاء“، التي تتكـون من الخاليا العصبية والتشـعبات، 
بينمـا توفر املادة البيضاء االتصاالت بني الخاليا (املحاور النخاعية) وتسـاهم يف 

رسعة اإلرسال وتوزيع اإلشارات.
وأضـاف قائالً: ”هنـاك ثالثة عوامل رضوريـة إذا أراد املرء إبقـاء عقله يف أفضل 

حاالته“، أال وهي:
1. الحركة البدنية

لعل الحركة هي التحدي األكرب للكثري منا.
فكما يصبح جسـمك كسـوًال إذا جلسـت كثريًا عىل األريكة، ينطبق األمر نفسـه 

لسوء الحظ، عىل الدماغ أيًضا.
وتعليقاً عـىل تلك النقطة أو العامل، قال الربوفيسـور سيغموندسـون وزمالؤه: 
”يسـاعد أسـلوب الحياة النشـط عىل تطوير الجهاز العصبي املركزي ومواجهة 

شيخوخة الدماغ“.
لذلـك مـن املهـم أال يجلس املرء لفـرتات طويلة، عـىل الرغم مـن أن تحقيق هذه 

النصيحة يتطلب جهًدا، إذ ال توجد طريقة أخرى يمكن أن تستبدل بها.
فإذا كان الشخص يعمل بوظيفة مكتبية مستقرة أو عمل ال يتطلب حركة بدنية 
نشـطة، فيجب بعدما ينتهي من العمل، أن يقوم بتنشـيط نفسه بدنًيا بممارسة 

التمرينات الرياضية أو امليش عىل األقل.
2. العالقات االجتماعية

يسـعد البعض منـا بالعزلة أو مع عـدد قليل من الناس، لكن ثبـت علمًيا أنه من 
األفضل تعزيز األنشطة االجتماعية.

فبحسب ما ذكره سيغموندسون: ”تساهم العالقات مع اآلخرين والتفاعل معهم 
يف عدد من العوامـل البيولوجية املعقدة التي يمكن أن تمنع الدماغ من التباطؤ“، 
بمعنـى أن التواجد مع أشـخاص آخرين، عىل سـبيل املثال من خـالل املحادثة أو 

االتصال الجسدي، يدعم وظيفة الدماغ الجيدة.
3. العاطفة

يمكـن أن يكون للعنـرص األخري عالقة بالطبيعة الشـخصية، حيث إن األسـاس 
الرضوري واالسـتعداد للتعلم يرتبط بالشـغف، ”أو وجود اهتمام قوي بيشء ما، 

يمكن أن يكون هو العامل الدافع الحاسم الذي يقود إىل تعلم أشياء جديدة.
ويف هـذا السـياق، أوضح سيغموندسـون أنه مع مـرور الوقت، تؤثـر الرغبة أو 

الحرص عىل تعلم أمور جديدة ”عىل تطوير وصيانة شبكاتنا العصبية“.
كمـا أن الفضـول وعدم االستسـالم وعدم ترك كل يشء يسـري يف مجـراه بنفس 
الطريقة طوال الوقت، يمكن أن تكون من األمور الواجب الحرص عليها للحفاظ 

عىل املخ بصحة جيدة.
وأشار الربوفيسور سيغموندسون إىل أن األمر ال يتطلب تغيريات عمالقة وضخمة 
وإنمـا يمكـن ببسـاطة أن يتجـه الشـخص إىل تعلم العـزف عىل آلة موسـيقية 

جديدة.
إما أن تستعمله أو ستخرسه

إذ ختم الباحثون ورقتهم البحثية الشـاملة بتسليط الضوء عىل مقولة شائعة أال 
هي: ”اسـتخدمه أو افقده“، أي أنه عـىل املرء تمرين العقل حتى ال يتأثر ويصاب 
بالكسل رويًدا رويًدا، إذ ”يرتبط تطور الدماغ ارتباًطا وثيًقا بنمط الحياة. والسيما 
أن التمريـن البدنـي والعالقات العاطفية تسـاعد عىل تطوير الهياكل األساسـية 

لدماغنا والحفاظ عليها مع تقدمنا يف السن.

أصبحت املجتمعات يف هذا الوقت تواكب 
موجـًة هائلًة مـن التطـّور التكنولوجّي 
بكافـة مجاالتـه ويف كل مناحـي الحياة 
بحيـث أصبح وجـود التكنولوجيـا أمراً 
حتميـاً يف أيامنـا هذه، ومـن أهم نتائج 
الثـورة التكنولوجية اإلنرتنت والذي بات 
يدخـل يف كل أعمالنا وحياتنا ولكّن كثرة 
اسـتخدامه أنتـج خطر إدمـان اإلنرتنت 
والـذي ُيعّد حالًة نظريًة من االسـتخدام 
املُفرط للشـبكة العنكبوتيـة وذلك يؤدي 
إىل أمـراض تتبعه واضطرابـات يف الِفكر 
والسـلوك، وهـذا اإلدمـان يأتـي نتيجًة 
لوجـود الفـراغ الكبـري يف اليـوم وامللـل، 
وسوء تنظيم الوقت، إضافًة إىل املغريات 
املتوافرة فيه، وُيعترب سّن املراهقة الفرتة 
األمثـل للتوّجـه إىل اإلنرتنـت وإدمانـه، 
فكيـف ُيمكن عالج إدمـان اإلنرتنت لدى 

املراهقني.
تظهر مشـكلة إدمان اإلنرتنت يف  الغالب 
عنـد املراهقني من سـن ١٤ إىل ٢٠ عاماً، 
بحيـث يكـون اإلنسـان يف هـذه الفرتة 
يعيـش أغلـب وقتـه يف الحلـم والخيـال 

لـذا يلجـؤون إىل اإلنرتنـت لكثـرة أبوابه 
ومجاالتـه التي ُيتيحهـا، إضافًة إىل ميل 
بالقـوة  والشـعور  التفـّرد  إىل  املراهـق 

والتملّك وحرية اتخاذ القرار.
وقد وجدت الدراسـات واإلحصاءات التي 
أُجريت عىل عدٍد من املراهقني أّن نسـبة 
١٠٪ مـن املراهقـني يدمنـون اإلنرتنـت 

بشكٍل َمرَّيض وُوجد أّن أغلبهم يواجهون 
مشاكل عائليٍة أو دراسّيٍة أو عاطفّيٍة.

هنـاك العديـد مـن الطـرق والخطـوات 
التي تسـاعد إىل حدٍّ كبـرٍي يف عالج إدمان 

اإلنرتنت لدى املراهقني، ومنها التايل:
ممارسـة العكـس، وُيقصد بهـا تحديد 
مـدى ونمط إدمـان اإلنرتنـت ومحاولة 

تعديل وكرس هذا الروتني أو النمط وذلك 
من خالل وضع خطٍط وأنشطٍة أو مهاٍم 
للقيـام بهـا يف الوقـت املعتاد اسـتخدام 
اإلنرتنـت به، فمثـًال إذا كان مـن املعتاد 
للشـخص أن يتفّقـد بريـده اإللكرتونّي 
فور االسـتيقاظ من النوم أن يتّم تأجيله 

إىل بعد اإلفطار، وهكذا.

إعادة توزيع الوقت، بأن ُيشغل الشخص 
وقته بأنشـطٍة كان يستمتع بالقيام بها 
قبل إدمانـه مثل ممارسـة الرياضة، أو 
االسـرتخاء. ورقـة السـلبيات، أن يكتب 
الشـخص كاّفة األمور السـلبّية املرتتبة 
عىل اسـتخدامه اإلنرتنت لفرتاٍت طويلٍة 
مثـل إضاعـة الوقـت، تراكـم األعمـال 
والواجبـات، االكتئاب.تحديد وقٍت ومدٍة 
اليـوم  اإلنرتنـت يف  محـددٍة السـتخدام 
الواحد مهمـا كانت الظـروف والحرص 

عىل االلتزام بها.
وتحديـد  األسـبوعّية  األهـداف  وضـع 
األهـداف التـي تـّم تحقيقهـا يف كّل يوٍم 
بهدف التذكري والتشجيع عىل االستمرار 
واملواظبـة عـىل التخلّـص مـن مـرض 
اإلدمان.االمتنـاع التام، ويتـّم أخذ هذه 
كان  حـال  يف  االعتبـار  بعـني  الخطـوة 
الشخص املدمن عىل اإلنرتنت مهووساً يف 
الدخول إىل غرف الحوارات أو النقاشـات 
بشـكٍل كبـرٍي فيمنـع عنهـا بشـكٍل تاٍم 
وكامٍل حتـى ُتصبح لديه ليسـت باألمر 

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

تستخدم الرقم اال مرة واحدة.
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الحب يف طريقه إليك فهل أنت مستعد؟ تظهر 
عليك اليوم عالمـات التعب واألرق ولذلك تحتاج 
إىل وقـت للراحة واالسـرتخاء. فهمك أو تفسـريك 
لبعـض املواقـف اليوم قـد يكون غـري منطقي. ال 
تجعل رأي أحد األشخاص يؤثر عىل وجهة نظرك.

عليك التحقق اليوم من أي أمر يثري القلق داخلك وال 
تدعـه يتمكن منـك. أنت تدرك عيوبـك الخاصة والتي 
ربمـا قد تكون السـبب يف تلـك املتاعب التي تمـر بها عيل 
صعيد حياتك العاطفية. انس املايض وامنح نفسـك الوقت 

الكايف للتفكري يف خططك املستقبلية.

تشـعر أن أفكارك أصبحت غري واضحـة كاملعتاد. ال تكن 
محبطا وال تفقد األمل يف كل يشء. ابدء اليوم أي نشـاط أو 
أي مـرشوع وسـتجد أن كل يشء يعـود إىل وضعه الطبيعي. 
احرص عىل تعديل أي خطوة غري مدروسـة يف البداية لكي ال 

يرتتيب عليها أزمات ال يمكن التعامل معها.

االستقرار واالعتماد عىل النفس من األمور املهمة بالنسبة 
لك هذا اليوم. اتخذ اليـوم الخطوات التي تثبت ملن حولك أنك 
شـخص مكافح وصبـور. قد يتظاهر البعـض بأنه متعاون 
ولكنه يف الحقيقة عنيد وال يتحرك بسـهولة. ربما تتشـاجر 

مع أحدهم حتى تقنعه بوجهة نظرك.

ما الذي طرأ مؤخرا عىل عالقاتك بمن حولك؟ يبدو 
أن ستدخل يف خالف مع صديق ما. هل هذا الشخص 
أو الصديق قام بالتعدي عليك؟ هذا الشـخص ينافسك 
دوما ويحاول أن يسـتويل عىل منصبك، ولكنك ستواجهه. 

لم ال تفكر يف السفر هذه الفرتة؟

أنت مسـتعد اليوم ألي معركـة عىل الرغم من حبك 
للسـالم ولكن الظروف تدفعك لخـوض تلك املعركة. 
بعد الظهرية، قد تشعر أنك وحيد يف هذا العالم ولذالك قد 
تصاب باالكتئاب. وضعك مع الرشيك هذه الفرتة ليس عىل 

ما يرام، لذا عليك أن تهتم بهذا األمر.

إبداعك قـد يفوق الحـدود اليـوم. الهروب من 
الواقع إىل عالم الخيال قد يجعلك تشعر بالسعادة 
وقد يكون أمرا مهما يف هذا اليوم. التفكري يف بعض 
األحالم قد يهون عليك مشـقة العمل الذي تقوم به 

اليوم. عرب عن نفسك بكل الطرق املتاحة.

تحاول تحقيق التوازن يف عملك اليوم.عليك أن 
تـدرك جيدا أن رس سـعادتك هو وجودك بجانب 
األهـل واألصدقـاء أطـول فـرتة ممكنة. الشـعور 
بالسـعادة واملتعة أمر مهم وخاصة اليوم. االبتسامة 

تجعل وجهك منريا وتفتح أبواب األمل.

لقد قمت برحلة برية ألشـهر معدودة تعلمت منها الكثري 
سواء يف حياتك املهنية أو الشخصية. إذا كنت تنتظر حدوث 
تغيري ما اليوم ولم تجد أي تغيري حتى اآلن، ال تتوتر، فالتغيري 
قـادم يف أقرب وقت. ربما تحصل عـىل ترقية اليوم يف العمل. 

احتفل يف املساء مع أقرب األشخاص إليك.

ال تكـن عدوانيـا يف تعاملـك مـع زمالء العمـل وتوخ 
الهـدوء والحذر يف ترصفاتك. تشـعر باالنجذاب اىل أحد 
األشـخاص يف العمل وتود التقرب منـه. ال تدع الحبيب 

يشعر أنه يف آخر أولوياتك بل اهتم بمشاعره أكثر.
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سـتعيش يوما من أجمل أيام حياتك. حالتك النفسـية 
مسـتقرة جدا وتسـتطيع التفكـري يف كل يشء بعقالنية. 
لديك طاقة إيجابية ولكنك ال تعرف كيف تسـتغلها. ما رأيك 
يف دعوة صديقك لتناول القهوة معك يف منزلك. استغل هذا اللقاء 

واعرض عليه السفر ملكان ما.

١٧٩٢ - وضع الحجر األساس ملبنى البيت األبيض يف الواليات املتحدة 
ليكون مقرًا دائًما إلقامة الرئيس األمريكي.

١٨٣٧ - القوات الفرنسية تتمكن من دخول مدينة قسنطينة الجزائرية 
بعد مرور أكثر من سبع سنوات عىل بداية الغزو الفرنيس.

١٩١١ - القـوات اإليطالية تبـدأ بالنزول إىل الشـاطئ الليبي يف بداية 
الحملة الربية الرامية إىل احتالل ليبيا.

١٩٢٣ - نقل العاصمة الرتكية إىل مدينة أنقرة وذلك بدًال من إسطنبول 
العاصمة التاريخية للعثمانيني.

١٩٤٤ - ريغا عاصمة التفيا تسقط بيد الجيش األحمر.
١٩٧٠ - تشـكيل وزارة صائب سالم يف لبنان، وهي الحكومة األوىل يف 

عهد الرئيس سليمان فرنجّية.
١٩٧٢ - سـقوط طائـرة الرحلة ٥٧١ لسـالح الجـو األوروغوياني يف 

جبال األنديز.
١٩٧٧ - أربعة فلسـطينيون يختطفون طائـرة لوفتهانزا رحلة ١٨١ 
إىل الصومـال ويطلبـون اإلفراج عـن ١١ عضوًا مـن جماعة الجيش 

األحمر.
١٩٨٨ - اإلعالن عن فوز األديب املرصي نجيب محفوظ بجائزة نوبل 

يف األدب.

١٩٩٠ -عملية عسـكرية لبنانية/ سـورية ضد قائد الجيش اللبناني 
رئيس الحكومة العسـكرية ميشـال عـون املتحصن يف قـرص بعبدا 
الرئايس والذي اعترب متمرًدا، أدت العملية إىل خروج عون من القرص 

الرئايس ومقتل واعتقال العديد من منارصيه.
افتتاح أعمال املؤتمر الشعبي الكويتي املنعقد يف مدينة جدة السعودية 
تحت رعاية أمري الكويت الشـيخ جابر األحمد الصباح وذلك للتباحث 

حول احتالل العراق للكويت.
١٩٩٨ - الحكومة اليوغسـالفية توافق عىل تنفيذ قرار مجلس األمن 

الدويل بمنح إقليم كوسوفو ذو األغلبية األلبانية الحكم الذاتي.
٢٠١٢ - إصابـة الرئيس املوريتاني محمد ولد عبد العزيز بإطالق نار 
تم عىل إثره نقله إىل املستشـفى العسـكري بنواكشوط ثم إىل فرنسا 

للعالج.
٢٠١٩ -فوز الحقوقي التونيس قيس سـعيِّد يف االنتخابات الرئاسـية 
التونسـية بنسبة ٧٢٫٧١٪، مقابل حصول منافسه نبيل القروي عىل 
٢٧٫٢٩٪، بنسـبة مشاركة بلغت ٥٥٪، وتقرر تسلُّم سعّيد الرئاسة يف 

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩.
٢٠٢٠ - إعالن حكومة دولة الكويت عن تعليق مرشوع ميناء مبارك 

الكبري، إلجراء مزيد من دراسات الجدوى.
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دفع  فشـل ثالث أصدقـاء يف العثور عـىل مطعم لتناول غذاء صحي وبأسـعار 
معقولة يف أحد األيام أثناء انشغالهم بالدراسة لبدء نشاطهم التجاري الخاص،  

وتأسيس مطعمهم الذي تبلغ قيمته  أكثر من مليار دوالر.
البدايـة كانت منذ ١٣ عاًما من اآلن عندمـا اجتمع األصدقاء الثالثة ناثانيال رو 
وجوناثان نيمان ونيكوالس جاميت سويت جرين  وتعرفوا عىل بعضهم البعض 
خالل دراسـتهم بكلية إدارة األعمال التابعة لجورجتاون يف واشـنطن  ودفعهم 
جوعهم وعدم وجود مال كاف معهم للبحث عن مطعم لتناول الطعام وبأسعار 
معقولة،  لكن جهودهم باءت بالفشـل. فكر األصدقـاء الثالثة طويال وبدأوا يف 
العام ٢٠٠٦ وضع خطة للنشاط التجاري عرب إنشاء مطعم لبيع أطباق السلطة 
والخـرضاوات الصحيـة داخـل الجامعة وهم يف سـن الثانيـة والعرشين.وبعد 
تخرجهم يف عام ٢٠٠٧،  نجح األصدقاء الثالثة يف جمع نحو ٣٠٠ ألف دوالر من 
أصدقائهم وأرسهم وافتتحوا مطعما أطلقوا عليه اسـم «سـويت جرين» الذي 
يقـع بمنطقة جورج تـاون بالعاصمة األمريكية، ووظفـوا فيه بعض الطالب 
ملسـاعدتهم. ورغـم االزدحـام داخل املطعـم، إال أن وترية العمـل يف اليوم األول 
كانت بطيئة للغاية لقيام املؤسسـني باختبار النظام الذي ستسري األمور وفًقا 
له ويف األيام التالية بات اإلقبال أكرب وارتفعت شعبيته، وتكدس صفوف العمالء 
أمامـه بشـكل يومـي، وهنا أدرك الشـبان الثالثة أنهم دشـنوا نشـاًطا تجارًيا 
قابًال للتوسـع، فقرروا تركيز كل جهودهم عليه وفتح املزيد من الفروع. وعىل 
رغـم الصعوبات التي وجدوها يف إقناع الناس باالسـتثمار يف «سـويت جرين»، 
حيث كانوا مجرد شـباب حديثي التخرج لكنهم اسـتطاعوا بجهودهم وبفضل 
الوجبـات الصحيـة الرسيعة التي تنتجونها يف «سـويت جريـن» جذب اهتمام 
رجال األعمال رفيعي املسـتوى، الذي تم من خاللهم تأمني التمويل الالزم. وما 
إن حصلوا عىل الدعم حتى بدأ الشـبان الثالثة يف التوسـع بافتتاح مجموعة من 
املنافذ اإلضافية  التي تعمل عىل تلبية ما يحتاجه العمالء من األطعمة الصحية، 
والتـي  باتـت تلقى رواًجا كبريًا ليـس فقط لدى أبناء جيل األلفيـة، وإنما لدى 
غريهم أيًضا. وبعد ١٣ عاما من النجاح  نجح سـويت جرين  يف أن يكون له ٩٠ 
فرًعـا يف الواليات املتحدة، ومـن املخطط افتتاح ٢٠ فرًعا خـالل العام الجاري، 
ويعمل لديها ٣٥٠٠ موظف، وتبلغ  مبيعاته السـنوية ١٢٠ مليون دوالر حالًيا. 

فيما تقدر االستثمارات به بنحو ٣٦٥ مليون دوالر.
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1 بحر واسع o البحر العميق ويستخدم للداللة عىل كتاب يف اللغة
2 جواهر o نقوم بدرسها

3 قمة األشياء o ملون بلون من ألوان البرشة
4 شاعر لبناني مهجري o له عالقة بالغالف الهوائي حول األرض

5 حالة القعود o ملك الغابة
6 الـة موسـيقية جلدية o رمـز الكربيـت يف الكيمياء o بنت تتسـم 

بالعناد
7 عكس متماسك o ”.... زاده الخيال“ كنا غناها محمد عبد الوهاب

8 مطربة تونسية o مرتفع (معكوسة)
 o اسـم علم مؤنث بمعنى القردة الصغرية o (بلهجة البعض) 9 كرة

يف السلم املوسيقي
10انفجـار الصبـح o رجـل ديـن مسـيحي o آخـر يشء يحمل فيه 

اإلنسان إىل مثواه األخري

1 طريق معبد الستخدام الطيارات o رقة يف التعامل أو يف الشكل
2 مجموع حربة o مهرجان موسيقي تونيس

3 يوضـع عـىل الحصـان o ممـر جبـيل حـدودي شـهري بـني افغانسـتان 
وباكستان

4 فعل اصدار الصوت من حرشات مثل النحل o مدينة عراقية نشأ فيها خط 
من خطوط اللغة العربية املهمة

5 أطول أنهار االتحاد األوروبي والثاني بعد نهر الفولغا
6 فعـل مـاض مرتبط بنشـاط الحرامي (معكوسـة) o يف الحيـة ويوصف 

بالزعاف (معكوسة)
7 لك ويستخدمه غريك أكثر منك o تقال يف لون العيون

8 احتفاالت تقام يف مناسبات تكريمية أو تسويقية وغريها
9 نصـف واحد o مطرب سـوري يلقب بسـلطان الطرب oإله الشـمس عند 

الفراعنة
10 باعث النهضة املوسيقية يف مرص

لكل لون معنى مختلف عن اآلخر 
يكشف حقيقة شخصيتك ويعّرب 
عن مكنونات نفسـك. اكتشـفي 
معنـا معاني ألوان طـالء األظافر 
حتـى تختـاري اللون الـذي يعّرب 

عنك.
قويـة  أنيقـة  أنـت  األحمـر: 
ورومانسية معاً، تسعني إىل جذب 

انتباه اآلخرين إليك.
األحمر الناري: أنت جريئة وواثقة 
مـن نفسـك. ال تخـايف أن تكوني 
محط األنظار عاطفية وتتحملني 

املسؤولية.
الـوردي القـوي: أنـت شـجاعة 

وحيويـة وفائقـة األنوثـة. حـب 
الحياة يجري يف دمك واألمل دائماً 

يف قلبك.
هادئـة  أنـت  الفاتـح:  الـوردي 
ترغبـني بإبـراز الجانـب الناعـم 
مـن شـخصيتك، وال تسـعني إىل 

السيطرة.
األصفـر: أنـت فائقـة العرصيـة 
وتتمتعـني بـذوق عـال، كما أنت 
شـخصية فريدة من نوعها تحب 

الحياة.
األخـرض القـوي: أنـت نشـيطة 
إىل  تميلـني  الحريـة.  وتحبـني 
تجربـة كل يشء جديد وال تهابني 

مـاذا  حقـاً  تعرفـني  املخاطـرة. 
تريديـن ويصعـب عـىل اآلخرين 

تغيريك.
األسود: أنت متمردة، ضد التقاليد 
والقيـود. تحبـني ابـراز الجانـب 
الغامض من شخصيتك، وتسعني 
الكشـف عـن مكامـن  إىل عـدم 

الضعف لديك.
شـخصية  أنـت  الداكـن:  األزرق 
مسـؤولة تسـعني إىل التطـور يف 
شـتى امليادين وترغبني بالسلطة 
والقـوة وتطمحـني للوصـول إىل 

مراكز عالية.
األزرق الفاتح: أنت امرأة ال مبالية 

وقد تصنفني انك من النوع البارد، 
هادئة سـاملة، نـرضة وتتمتعني 

بالشباب.
االبيض واألظافر الفرنسـية: أنت 
ساحرة ومحرتفة مهنياً. تعرفني 
هـذه  وتعززيـن  جيـداً  نفسـك 

املعرفة بثقة.
األرجوانـي: إنـه لـون األنوثة إىل 
بطاقـة  تتمتعـني  حـد،  أقـىص 
عاليـة وحيويـة شـابة وملفتة، 
وال تحتاجـني إىل أن تكوني مركز 

االهتمام يف جميع األوقات.
الحيويـة  لـون  إنـه  الربتقـايل: 
واإلرشاق. يرمـز إىل حـب التغيري 
بلفـت  صاحبتـه  رغبـة  وإىل 

األنظار.
البنـي الداكـن: لـون غنـي يرمز 
إىل حـب السـلطة وإىل الجـرأة يف 
التعبـري، واإلقدام عـىل املخاطرة 

من دون خوف.
العنابـي: أنت ناضجـة وراقية يف 
تعاملـك ويف سـلوكك. تفرضـني 
احرتامـك عىل الجميـع وينعكس 

ذلك بثقتك بنفسك.
امللـوك،  لـون  إنـه  البنفسـجي: 
بإمكانك أن تربزي بني حشـد من 
الناس من دون خوف أو توتر. أنه 

لون الثقة املطلقة.
الخزامي: إنه لون الشباب والنقاء. 
أنت رشيقة تتمالكني نفسك عند 

املشاكل. أنثوية ومتفائلة.

تقـوم اليوم بعدة تجـارب علمية ولكن معظمها سيفشـل. 
تشـعر بالغضب والحزن يف بداية يومك. لديك رسـالة تريد أن 
توصلها بنفسـك لشـخص ما. يجب أن تثبت للجميع اليوم أنك 
شـخص مستقل بذاتك وتعتمد عىل نفسك يف أي ظروف صعبة. 

خطط يف نهاية اليوم لقضاء ليلة مريحة وسعيدة.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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على احلايط ارسمك واحجي وياك 
واحاجيك بزعل وارجع اراضيـــك 
واغار من الرسم لو شافتة الناس 
اجيب رموش عيني وبية اغطيـك

===
شسولفلك حبيبي شسوه بيه الشوك 
وشوف اشكد الك هلروح مشتاكـــه 

مثل رمش ورمش يتو سلن با لعني 
ميته العني تغمض حتى نتالكــــــه



تحيي النجمة نوال الزغبي، حفال غنائيا يف والية بوسطن األمريكية ١٩نوفمرب املقبل، ومن 
املقرر أن تقدم نوال باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، 

وتعد هذا الحفلة من ضمن الجولة الغنائية لها يف أمريكا يف أكثر من والية.
وطرحت النجمة اللبنانية نوال  الزغبي أحدث أغانيها عىل موقع الفيديوهات يوتيوب التي 
تحمل اسم «حفلة»، من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخرضي.
والثاني عىل  االستديو  داخل  األول  يومني،  التصوير  واستغرق  لبنان  يف  األغنية  نوال  وصورت 

البحر وسط أجواء حماسية، والسيما أن األغنية تحمل اإليقاعي املوسيقى الرسيع.
وحلت نوال الزغبي مؤخراً ضيفة عىل برنامج «كالم الناس» مع ياسمني عز وكشفت عن جمال 
استديو  يف  بداية مشوارها  يف  لتغنيها  لوردة  أغنية  اختيار  وكذلك سبب  والدتها وعمتها،  صوت 
الفن، موضحة: «عمتي صوتها جميل وهو أشبه بصوت أسمهان، أما والدتي فصوتها أشبه كثريا 
الوالدة لتشابه الصوت  بصوتي، فأوقات الناس تعتقد عندما يتصلون بتليفون املنزل وأرد بأني 

بيننا بدرجة كبرية».
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عيل  كردستان  برملان  عضو  أعلن 

حمه صالح، انه تمكن من منع املمثل 

من  رمضان  محمد  املرصي  واملطرب 

عاصمة  أربيل  مدينة  يف  حفل  إحياء 

ومبادئ  قيم  عىل  حفاظا  وذلك  اإلقليم 

املجتمعات. وقال حمه صالح يف منشور 

املقرر  «كان من  إنه  «الفيسبوك»،  عىل 

أن ُيقام لرمضان حفل كبري يف ٢٧ من 

شهر أيلول الجاري يف أربيل».

شخصية  أكثر  «رمضان  أن  مبني 

العربية  املجتمعات  داخل  للجدل  مثرية 

وظهوره محل انتقاد املجتمعات، وهذا 

املخدرات،  بتعاطي  متهم  الشخص 

واالعتداءات الجنسية، واملثلية الجنسية، 

وعرشات التهم األخرى املماثلة».

الوقت  يف  الشخص  «هذا  أن  وأضاف 

الحفالت  إحياء  فيه منعه من  تم  الذي 

الغنائية يف بلده وقطر وسوريا وبغداد، 

كان من املقرر أن ُيقيم حفال كبريا يوم 

٢٧ من هذا الشهر يف اربيل وان يحرضه 

البلدان املذكورة وقد  جمهوره من تلك 

 ٥٠٠ إىل  الحضور  بطاقة  سعر  وصل 

دوالر».

كشفت مصادر مؤكدة أن املسلسل 
له  تحرض  كانت  الذي  الجديد 
الفنانة املرصية ياسمني صربي قد 
توقف التحضري له من دون الكشف 
ما  وهو  األسايس،  السبب  عن 
السباق  من  ياسمني  خروج  يعني 
الرمضاني للعام الثالث عىل التوايل.

إعالن  من  الرغم  عىل  ذلك  جاء  و 
عن  أخرياً  صربي  ياسمني  الفنانة 
جديد،  ملسلسل  تحضريها  بدء 
وإخراج  رجاء  محمد  تأليف  من 
السباق  به  تخوض  مرعي،  خالد 
وذلك  املقبل،  الرمضاني  الدرامي 
الفرتة  كثرية  ألزمات  تعرضها  بعد 
املاضية بسبب توقف أكثر من عمل 

فني لها.
 يذكر أن ياسمني صربي توقف لها 
درامي،  عمل  من  أكثر  العام  هذا 
قاتل»،  «الجواز سم  منها مسلسل 
كامل،  أحمد  ياسمني  إخراج  من 
بطولة  عن  اعتذارها  إىل  باإلضافة 
إخراج  من  «الشادر»،  مسلسل 

سامح عبدالعزيز.
وهذا الغياب هو الثالث عىل التوايل 

املوسم  يف  صربي  ياسمني  للفنانة 
آخر  وكان   ،٢٠٢٣ الرمضاني 
تانية»،  فرصة  مسلسل»  أعمالها 
رمضان  موسم  يف  عرضه  تم  الذي 
عادل،  مرقس  إخراج  من   ،٢٠٢٠
ملوجة  عرضه  حني  العمل  وتعرض 
من  وهو  االنتقادات،  من  كبرية 
عامر،  أيتن  مجدي،  أحمد  بطولة: 
هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، 

ونهال عنرب.

صربي  ياسمني  الفنانة  أن  ُيذكر 
جديد  سينمائي  لعمل  تحّرض 
لكنه  عصابات»،  «شغل  بعنوان 
بينما  أيضاً،  مفاجئ  بشكل  توقف 
السينمائية فيلم  كان آخر أعمالها 
بطولة:  وهو  ورسور»،  هنا  «ليلة 
الفيشاوي،  فاروق  إمام،  محمد 
تأليف  ومن  عبدالرحمن،  محمد 
حسني  وإخراج  صقر  مصطفى 

املنباوي.

الرئيس  زوكربريج  مارك  خرس 
ومؤسس  ميتا  لرشكة  التنفيذي 
فيس بوك مايقرب من ١١٩ مليون 
متابع علn حسابه الرسمي عىل 
منصة التواصل االجتماعي. رغم 
االساس  يف  يمتلك  زوكربريج  أن 
عىل  متابع  مليون   ١١٩ حوايل 
انه يظهر فقط عىل  Yال  املنصة، 
آالف   ٩ وجود  الشخيص  ملفه 
 ٩٩٧٤ تحديًدا  أو  فقط،  متابع 
متابع، وهو االمر الذي لم تفرسه 
الرشكة حتى اآلن، والذي قد يبدو 
النهاية.  يف  املوقع  يف  تقنيا  عطال 
حساب زوكربريج لم يكن الوحيد 
من  عدد  اشتكت  حيث  املترضر، 

انخفاض  االمريكية من  الصحف 
كبري،  بشكل  متابعيها  اعداد 
املنشورات  فقدت  املجموع،  ويف 
يوم  إعجاًبا   ٣٨٨١٢ السبعة 
الثالثاء.  يوم   ٢٩٦٩٢ و  االثنني 
عدد  تداول  السياق  نفس  ويف 
التواصل  شبكة  مستخدمي  من 
مرص  يف  بوك  فيس  االجتماعي 
بانخفاض  تتعلق  منشورات 
خاصة  لديهم  املتابعني  اعداد 
متابع،  ألف   ١٤ من  أكثر  هم  ملن 
والتي انخفضت اىل ٩ آالف متابع، 
من  البعض،  منشورات  بحسب 
عىل  بوك  فيس  تعلق  لم  جهتها 

االمر حتى اآلن.

 Nest WiFi الراوتر  عن  جوجل  رشكة  أعلنت 
كمحور  عليه  االعتماد  يمكن  الذي  الجديد،   Pro
الرشكة  كشفت  حيث  الذكي،  املنزل  لتجهيزات 
األداء  فائق  راوتر  بني  يجمع  الجديد  الراوتر  أن 
راوتر  مع   ٦E Mesh  Wi-Fi املتداخلة  للشبكات 

.Thread Border
يمتاز  الراوتر  أن  األمريكية،  الرشكة  وأوضحت 
بتصميم أنيق؛ ويأتي يف جسم عىل هيئة كرة المعة 
جهاز  كونه  من  أكثر  الزخرفية  املزهرية  تشبه 
املوديل  من  أكرب  أداًء  يوفر  أنه  إىل  مشرية  راوتر، 
السابق بفضل االعتماد عىل تقنية ٦E Wi-Fi بدال 

.٥ Wi-Fi من تقنية
و٥   ٢٫٤ الرتدد  نطاق  يف  الجديد  الراوتر  ويعمل 

و٦ جيجاهرتز برسعة تصل إىل ٤٫٢ جيجابت/
الواحد  الراوتر  جهاز  يكفي  بينما  الثانية، 
مربع  مرت   ١٢٠ إىل  تصل  مساحة  لتغطية 
إىل  باإلضافة   ،WLAN الالسلكية  بالشبكة 
 Nest WiFi إمكانية جمع ثالثة أجهزة راوتر
وبالتايل  واحدة،  متداخلة  شبكة  يف   Pro
يمكن زيادة العدد األقىص لألجهزة املتصلة 
جهاز  ويتيح  جهاز.   ٣٠٠ إىل   ١٠٠ من 
أولوية  تحديد  إمكانية  الجديد  الراوتر 

حركة اإلنرتنت تلقائيا، وذلك من خالل 
مثال  الفيديو  مكاملات  عىل  التعرف 

وتخصيص نطاق ترددي أعىل لها.

عمرها  إسبانية  رضيعة  خضعت 
يف  ناجحة  عملية  ألول  شهرا   ١٧
العالم لزراعة أمعاء، من متربع تويف 
قال  القلب، حسبما  يف  بسبب قصور 

مستشفى «الباث» يف مدريد.
أن  بيان  يف  املستشفى  وأضاف 
حالة  يف  وهي  اآلن  خرجت  «الطفلة 

ممتازة يف املنزل مع والديها».
وتعد إسبانيا واحدة من الدول البارزة 
عىل مستوى العالم يف عمليات زراعة 
 ١٠٢ من  أكثر  جرت  حيث  األعضاء، 
عملية لكل مليون نسمة عام ٢٠٢١، 
الواليات  إال  تتجاوزه  لم  معدل  وهو 
الصحة  وزارة  بيانات  وفق  املتحدة، 

اإلسبانية.
إيما  الرضيعة  إصابة  وشخصت 
بفشل معوي حني كان عمرها شهرا 
كانت  أمعائها  ألن  فحسب،  واحدا 
صحتها  وتدهورت  جدا،  قصرية 
زرع  لعملية  خضعت  حتى  برسعة 

ألحشاء متعددة.
أيضا  إيما  حصلت  األمعاء،  وبخالف 

عىل كبد ومعدة وطحال وبنكرياس.
أن  قبل  للصحفيني  والدتها  وقالت 
«الخرب  املتربع واألطباء:  تشكر أرسة 
السار هو أن الحياة تستمر، وأن إيما 
أنها  يوم  كل  وتثبت  للغاية  شجاعة 

تريد االستمرار يف العيش».
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عندما نتحدث عن الرشعية، البّد وأن نضع أمامنا جملة اعتبارات ، أهمها : 
اّن كّل من ينادي بالرشعية يعتقد أنها إىل جانبه دون غريه، فهو صاحبها 
وال يجوز لغريه أن يتحدث عنها . والرشعية تخضع ملفهوم النسبية ، فما 
كان رشعيا باألمس ليس بالرضورة أن يكون رشعيا اليوم، فاملجتمعات 
أصنافها،  وبكّل  معها،  رشعيتها  تطّور  التقدم  نحو  وتتّجه  تتطور  التي 

سواء كانت تخص الفرد أو املجتمع أو الدولة.
الشعوب  بدأت  عندما  أهميتها  تكسب  السياسية  الرشعية  بدأت  لقد 
والحكومات تدخل املعرتك السيايس واالقتصادي املحكوم بشتى النظريات 
حركات  لقمع  سالحا  الرشعية  مفهوم  الحّكام  استغل  حيث  واألفكار، 
كّل  والسجون، ومارسوا  الزنزانات  يف  املعارضة  القوى  كّل  التحرر، وزج 
أنواع القهر والبطش من أجل الحفاظ عىل مناصبهم ، وكّل من شأنه أن 

يهدد وجودهم هو خارج عن دائرة القانون ويستحق العقاب الصارم.
بدأت  وتعقيداته،  الرصاع  أشكال  من  الكثري  تفرز  الساحة  بدأت  وعندما 
لتنفيذ  غطاء  الرشعية  لواء  حاملة  تكتالت  هيئة  عىل  بالتخندق  الدول 
مراميها وتحقيق أهدافها، ومتخذة من الرشعية ذريعة للتجويع واإلبادة 
بمعناه  القانون  سيادة  أساس  عىل  القائمة  الرشعية  اّن  واالحتالل. 
تسوده  عالم  لخلق  النبيلة  األهداف  أهم  من  هي  واألخالقي  الفلسفي 
الحرية ويتمتع باألمان، وما عدا ذلك، فهو تزييف قهري ألمر واقع فرضته 

الدول القّوية عىل الدول الضعيفة املقهورة .
ورغم ايماننا بأن الرشعية تخضع ملفهوم النسبية اال انها تبقى محكومة 
بحثيات وجودها ، ومجمل االطر املتفق عليها دوليا ، وعندما يحتل بلد مثل 
العراق، وتدمر البنى التحتية له ، ويصبح عرضة للنهب والسلب ، وتفتح 
حدوده لكل من هب ودب تحت ذريعة وجود اسلحة الدمار الشامل ، يف 
ما حصل للعراق ولغريه من الدول التي تم احتاللها ، أو التدخل السافر 
يف شؤونها الداخلية ، او التالعب بمقدرات شعوبها ، تكون الرشعية قد 
غادرت جميع مضامينها ، وما يحصل اليوم من رصاع عنيف ورشس بني 
اوكرانيا وروسيا هو خري مثال ملا نقول ، فبعد حدوث ما يسمى بالثورة 
الربتقالية التي حصلت يف اوكرانيا بدأت الرشعية تمد لسانها ، استفزازات 

تغذيها الدول الكربى تقابلها طموحات سياسية من الطرف اآلخر .
هذا الرصاع الذي يدور اليوم هو اآلخر تحت غطاء رشعية جديدة اال انها 
وستكون   ، جديد  لعالم  جديدة  خريطة  رسم  حيث  من  تختلف  رشعية 
مالمحها واضحة عندما تجهز طاوالت التفاوض ، واستبدال لعلة الرصاص 

بالهمس بني املتصارعني للخروج بنتائج ال أحد يستطيع التكهن بها .
اىل اللقاء
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تخوض النجمة ريهام عبد الغفور أوىل بطوالتها املطلقة 
مسلسل  خالل  من  التليفزيونية  الدراما  عالم  يف 

«عائلة األصيل» تأليف أمني جمال وإخراج أحمد 
بشكل  بطولته  عىل  تعاقدت  والذى  حسن، 
رسمي مع رشكة أروما للمنتج تامر مرتىض 
نوفمرب  شهر  مطلع  تصويره  بدء  ومقرر 
املتحدة  قنوات  إحدى  عىل  لعرضه  املقبل 
أحداث  وتدور  قريباً.  اإلعالمية  للخدمات 

فاطمة  حول  اجتماعي،  إطار  يف  املسلسل 
األصيل التي تسعى للحفاظ عىل تركة أبيها من 

الضياع وترى أنها األحق بها من الجميع، وترفض 
تقسيمها عىل أخوتها، فيتحول رباط األخوة إىل سالسل 

جمال،  أمني  تأليف  والعمل  الجميع،  تحرق  نار  من 
مطلع  عرضه  املقرر  ومن  حسن،  أحمد  وإخراج 
العام املقبل. ويسجل «عائلة األصيل» التعاون 
الغفور واملؤلف أمني  الثانى بني ريهام عبد 
جمال واملخرج أحمد حسن ورشكة أروما، 
بعد حكاية «ربع قرياط» من املوسم األول 
ملسلسل «إال انا» الذي تم عرضه يف ٢٠٢٠، 
مصطفى  الحكاية  بطولة  ىف  وشارك 
الصاوي،  محمد  رشاد،  نادية  درويش، 
إبراهيم  يوسف،  سناء  رزق،  عىل  محمد 
السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى 

جودة، محمد رضوان، بسمة ماهر.

@Â«@fibó–„¸a@á»i@bÁã«bìfl@Â«@5»m@a7◊bí
Monotonía@bËnÓ‰Àc@¿@ÈÓÿÓi

يحتوي  قصري  فيديو  انستجرام  عىل  حسابها  عرب  شاكريا  املغنية  نرشت 
 ١٩ ...يف   Monotonía» وعلقت  بالسيف  مطعون  قلب  صورة  عىل 

من أكتوبر»، وأشارت خالل منشورها للمغني أوزونا والذي 
ويتوقع  الجديدة،   Monotonía أغنية  يف  معها  يتعاون 

بعد  مشاعرها  عن  ستعرب  األغنية  يف  أنها  املعجبون 
االنفصال عن بيكيه. ويبدو أن شاكريا ال تزال متعلقه 
عىل  فيديو  نرشت  بعدما  خاصة  بيكيه  بطليقها 

انستجرام لرجل يدعس عىل قلب وعلقت «لم أقل شيًئا 
سيحدث»،  هذا  أن  أعرف  مؤلم...كنت  األمر  ولكن  أبًدا 

التكهنات  إليها ورغم ذلك تشري  ولم تحدد شاكريا من أساء 
بيكيه. جريارد  السابق  حبيبها  هو  املقصود  أن  إىل 

وكان قد أعلن الطرفان انفصالهما هذا الصيف، بعد عالقة 
استمرت أكثر من ١١ عاما وأثمرت عن طفلني، بعد مزاعم عن عالقة بيكيه 

خرب  تأكيد  عىل  نأسف  وبيكيه،»  شاكريا  من  كل  حديث  يحمل  ترصيح  وصدر  أخرى،  بامرأة 
انفصالنا و نتمنى منكم اعطائنا بعض الخصوصية لنا و ألطفالنا». ويف حوار سابق لشاكريا 
مع مجلة ELLE تحدثت حول عالقتهما و قالت: «انا فعلت  كل ما استطيع يف تلك العالقة،قبل 
أن احصل عىل اطفايل كنت ال اتوقف عن العمل اسافر إلقامة الجوالت الغنائية اسجل ألغاني 
جديدة واقدم العروض والربامج، وبعد أن حصلت عىل أول طفل لم اتوقف وكنت أخذه معي 
أينما ذهبت حتى ال اهمله ومع دخوله للمدرسة ادركت أنه عيل التوقف عن السفر واعطائه 

اهتماما أكثر ليس له فقط بل أيضا لجريارد و لساشا بعد ذلك».
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الوهاب  النجمة شريين عبد  تحّدثت 
الكثري  عن  ورصاحة  بعفوية 

حياتها  يف  العالقة  األمور  من 
عىل  وعلّقت  الشخصية، 
طاولتها  التي  االتهامات 
من  عالجها  بخصوص 
ألن  وذلك  املخدرات،  إدمان 
عالج  يف  متخصص  طبيبها 

حاالت اإلدمان. وروت شريين 
برنامج  يف  استضافتها  خالل 

تقّدمه  الذي  السعادة»،  «صاحبة 
الفنانة إسعاد يونس ما كانت تعاني 
عشان  الزم  كنت  «أنا  قائلًة:  منه، 
للنوم،  تأهلني  حاجة  آخذ  أنام 
للمعدة  أدوية  آخذ  أصحى  ما  وأول 
والحساسية، دلوقت عايشة من غري 
حتى برشام صداع، والربكة يف دكتور 
«هل  وأضافت:  املقصود».  عبد  نبيل 
أكون  الزم  إدمان  دكتور  هو  عشان 
أنا بتعالج من اإلدمان؟ هو صديقي 
وأكل  أدوية  إدمان  ويف  زمان،  من 
بس.  مخدرات  مش  سيئة،  وعادات 
وشمعة  فلة  أنا  مخدرات  مفيش 
شعرها،  حلق  قضية  وعن  منورة». 
بهذه  قيامها  عن  شريين  كشفت 

ة  لخطو ا
الكتب،  أحد  قراءة  حيث بعد 

النفس  علم  عملته  أنا  «اليل  قالت: 
وقريت  كويس،  وحلّله  عنه  إتكلم 
لشعرها  الست  حالقة  إن  كتاب 
بداية عهد جديد تفتحه مع نفسها، 
صفحة  فتحت  فعال  إني  وحاسة 
وكنت  نفيس،  بغسل  وكإني  جديدة 
الجديد  شعري  لكن  شعري  بحب 
شخص  «أنا  وأضافت:  لذيذ».  طلع 
طول الوقت بشتكي بنفسيتي، لكن 
من  مولودة  إني  حاسة  شهرين  من 
وهزار  يف ضحك  لوم،  مفيش  جديد، 

ودلع».


