
بغداد/ الزوراء:
أصـدرت وزارة الدفـاع، امـس االثنـني، 
توضيحاً بشـأن مقطع فيديوي لضابط 
محـال للتقاعـد نـرش عددا مـن مواقع 
التواصل االجتماعي، فيما أشارت إىل أنها 
سـتلجأ للقضـاء عىل مـن يظهر بصفة 
عسـكري ويدعي عمله حاليـاً بالوزارة.
وذكرت الوزارة يف بيان، تلقته ”الزوراء“: 
أن ”عدداً من مواقع التواصل اإلجتماعي 
تناولـت مقطعاً فيديويـاً لِضابط يدعي 
إنه مدير االسـتخبارات يف وزارة الدفاع، 
وإنـه مـن مؤيـدي املتظاهريـن ويدعم 
البيان،  الوزارة، خالل  موقفهم“.وأكدت 
أنهـا ”تعمـل عـىل حمايـة املتظاهرين 
وحمايـة املمتلـكات العامـة والخاصة، 

وأن كل منتسـبي الـوزارة مـن القـادة 
هـم  واملوظفـني  واملراتـب  والضبـاط 
يقفـون موقـف الحيـاد كونهـم جهـة 
مسـؤولة عن حمايـة البلد والشـعب“.
وأكـدت الـوزارة أن ”الضابط الذي ظهر 
يف املقطـع الفيديوي هـو ضابط محال 
عىل التقاعـد وال يعمـل يف الوقت الحايل 
ضمن مالكات املؤسسة العسكرية، وإن 
ما ادىل بـه هو رأيه الشـخيص وال يمثل 
وزارة الدفاع“.وأشـارت إىل أنها ”ستلجأ  
اىل القضاء العراقي لكل شـخص يظهر 
بصفة عسـكري ويدعي انه يعمل حالياً 
يف وزارة الدفـاع ويعرب عن رأي ال ينصب 
يف مصلحة البلد ويحرف املعنى الحقيقي 

ملا يقوم به منتسبي الوزارة“.

بغداد/ الزوراء:
دعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة مصطفى 
الكاظمي، امس االثنني، إىل تشـكيل لجنة تضّم ممثلني 
عـن كّل األطـراف لوضع خارطـة طريـق للحّل.وقال 
الكاظمـي يف بيان تلقته ”الـزوراء“: ”أخاطبكم ونحن 
قد دخلنا شهر محرم الحرام... شهر التضحية والصرب 
والحكمـة والعقالنيـة، أذّكـر الجميـع يف البداية بقول 
أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه السالم): ”اْكِظِم الَْغْيَظ، 
وَتَجاَوْز ِعْنَد الَْمْقَدَرِة، واْحُلْم ِعْنَد الَْغَضِب، واْصَفْح َمَع 
الدَّْولَـِة، َتُكْن لَـَك الَْعاِقَبة“.وأضـاف، أن ”عراقنا الغايل 
يشـهد احتقاناً سياسـياً كبرياً قد ينذر -ال سـمح الله 
إذا لـم يتدخل العقالء- بعواقب وخيمـة، وبينما أخذنا 
جميـع اإلجـراءات، والتدابـري الالزمة لضبـط الوضع، 
والحفـاظ عىل األمـن، ومنع هدر الـدم العراقي، ندعو 
جميـع األطـراف إىل التهدئة، وخفـض التصعيد؛ للبدء 
بمبادرة للحل عىل أسـس وطنّيـة“، داعيا ”الجميع إىل 
عدم االنسـياق نحو االتهامات، ولغة التخوين، ونصب 

العداء والكراهية بني اإلخوان يف الوطن الواحد“.

بغداد/ الزوراء:
املدنيـني  املتقاعديـن  رواتـب  اطلقـت 
العمـال  ومتقاعـدي  والعسـكريني 
هيئـة  آب.وقالـت  لشـهر  املضمونـني 
التقاعد الوطني يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
انه ”تم البدء بـرصف رواتب املتقاعدين 
املدنيني والعسـكريني لشـهر آب 2022 
وِعَرب قنوات الرصف الرسمية ( املصارف 
وقنـوات الدفـع االلكرتوني)“.واضافت 
انه ”تم رفع الرواتب بشـكل تدريجي“.
يف غضـون ذلـك، أعلنـت وزارة العمـل 
والشـؤون االجتماعيـة، امـس االثنني، 

إطـالق رواتب العمال املضمونني لشـهر 
آب.وذكر بيان للوزارة تلقته ”الزوراء“: 
أنه ”بإرشاف مبارش من قبل وزير العمل 
والشـؤون االجتماعية /وكالًة، القايض 
سـاالر عبد السـتار، أعلنـت عن رصف 
رواتـب العمـال املتقاعديـن املضمونني 
لشـهر آب 2022“.وأضاف، أن ”الدائرة 
املتعلقة  اسـتكملت جميـع اإلجـراءات 
املتقاعديـن  العمـال  رواتـب  باطـالق 
املضمونـني لديهـا ابتـداًء من السـاعة 
الثانية عـرشة والنصف من مسـاء يوم 

االثنني املوافق األول من آب الحايل“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة األنـواء الجويـة، امـس 
االثنـني، حالـة الطقس يف البـالد لأليام 
املقبلـة، فيمـا توقعت تسـاقط أمطار 
بيـان  املقبل.وذكـر  الجمعـة  خفيفـة 
للهيئة تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس يوم 
الثالثاء، سـيكون صحواً حاراً ودرجات 
الحرارة مقاربة لليوم السـابق يف عموم 
”طقـس  أن  البالد“.وأوضـح  مناطـق 
يوم غد األربعاء، سـيكون صحـواً حاراً 
والشـمالية،  الوسـطى  املنطقتـني  يف 
فيما سـيكون صحـواً حـاراً مع بعض 
الغيوم يف املنطقة الجنوبية، أما درجات 
الحـرارة فستشـهد ارتفاعـاً قليالً عن 

اليوم السـابق يف عموم أقسـام البالد“.
الخميـس،  أن ”طقـس يـوم  وأضـاف 
سـيكون صحواً حـاراً يف عموم أقسـام 
البـالد، أما درجـات الحرارة فسـتكون 
مقاربـة لليـوم السـابق يف املنطقتـني 
الوسـطى والشـمالية وسـرتتفع قليالً 
عـن اليوم السـابق يف املنطقة الجنوبية 
مـن البالد“.ولفـت اىل أن ”طقـس يوم 
الجمعة املقبل، سـيكون صحـواً وحاراً 
يف املنطقتني الوسـطى والجنوبية، فيما 
سـيكون الطقس صحواً اىل غائم جزئي 
مـع تسـاقط أمطـار خفيفة ليـًال، أما 
درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم 

السابق“.

الكويت/ متابعة الزوراء:
أعلن يف الكويت صدور مرسوم أمريي 
بتشـكيل الحكومة الجديدة، بعضوية 
االنبـاء  وكالـة  وزيرا.وأفـادت   12
الكويتيـة ” كونا“، ، بصدور مرسـوم 
أمـريي بتشـكيل الحكومـة الجديدة، 
برئاسـة رئيس الوزراء الشـيخ أحمد 
النواف.وذكرت وكالة األنباء الكويتية 
 12 تتضمـن  الجديـدة  الحكومـة  أن 
وزيرا.كمـا صدر أمر أمريي بمخاطبة 
رئيـس مجلـس الـوزراء بـ“الشـيخ 

أحمـد نـواف األحمـد الصبـاح رئيس 
مجلس الـوزراء“. وتضمن التشـكيل 
الجديد، وفقا ملا أوردته وسائل اإلعالم 
الكويتية: طـالل خالد األحمد الصباح 
نائبا لرئيـس مجلس الـوزراء ووزيرا 
للدفـاع ووزيـرا للداخليـة بالوكالـة، 
الفـارس  اللطيـف  عبـد  محمـد  د. 
نائبـا لرئيس مجلـس الـوزراء وزيرا 
للنفـط ووزيـر دولة لشـؤون مجلس 
الوزراء،وعيـىس أحمـد محمد حسـن 
الكندري وزير دولة لشـؤون اإلسكان 

دولـة  ووزيـر  العمرانـي  والتطويـر 
لشـؤون مجلس األمة، د. أحمد نارص 
املحمـد الصبـاح وزيـرا للخارجية،د. 
رنـا عبـد الله عبـد الرحمـن الفارس 
وزيـر دولـة لشـؤون البلديـة ووزير 
دولة لشـؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، وعبد الرحمن بداح املطريي 
وزيـرا لإلعـالم والثقافـة ووزير دولة 
لشـؤون الشـباب،د. عيل فهد املضف 
وزيـرا للرتبيـة ووزيرا للتعليـم العايل 
جمـال  العلمي،واملستشـار  والبحـث 

هاضل سـالم الجـالوي وزيـرا للعدل 
ووزيـر دولة لشـؤون تعزيـز النزاهة 
ووزيرا لألوقاف والشؤون اإلسالمية،د. 
خالد مهوس سـليمان السـعيد وزيرا 
للصحة، وعبد الوهاب محمد الرشـيد 
وزيـرا للماليـة ووزير دولة للشـؤون 
االقتصادية واالسـتثمار،وعيل حسني 
عـيل املـوىس وزيـرا لألشـغال العامة 
والطاقـة  واملـاء  للكهربـاء  ووزيـرا 

املتجددة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفت لجنة الزراعة النيابية عن وجود خطة 
إلنشـاء سد يف نهاية شط العرب ملنع هدر مياه 
دجلة والفرات يف البحر، فيما اكدت ان استخدام 
املياه الجوفية لـري االرايض الزراعية ليس حال 
.وقال عضو اللجنـة النائب، رفيق الصالحي، يف 

حديـث لـ»الـزوراء»: ان «اللجنة «كانت عازمة 
يف بدايـة الفصـل الترشيعي الثانـي عىل تقديم 
تواقيـع لوضـع هـذا االمر عـىل جـدول اعمال 
مجلس النـواب من اجل وضـع برامج وقوانني 
ملعالجة شـح امليـاه وبالذات موضوع السـدود 
الرتكيـة التي انشـئت عـىل منابع نهـري دجلة 

والفرات، وهذا امر مهم واليوم شح املياه يرض 
بالعراق وخاصة املزارعني والفالحني».  واشـار 
اىل ان «تركيا لم تلتـزم باالتفاقات الدولية فيما 
يخص املياه، لذلك سنشـكل لجنة بهذا الشـأن 
ووفـدا ونقدم شـكوى لألمم املتحـدة وباتجاه 
ايـران لدينا تحـرك ايضا». وعن تحجـج تركيا 

بهـدر العـراق للميـاه، اكـد الصالحـي «أبدا ال 
يوجـد هدر للمياه واالنهر فيهـا جفاف كبري»، 
كاشـفا عن وجود «خطة إلنشـاء سد يف نهاية 
شط العرب، ونحن نعمل عىل ذلك حتى ال تذهب 

قطرة من مياه دجلة والفرات اىل البحر».

كييف/ متابعة الزوراء:
يف توافـق نـادر بـني الكرملـني وكييف، 
أكد وزير الخارجيـة األوكراني ديميرتي 
كوليبـا، االثنـني، أن اسـتئناف تصديـر 
الحبـوب األوكرانيـة للمـرة األوىل منـذ 
بداية الحرب يف شـباط/ فرباير، يشـّكل 
«انفراجاً للعالم».وقال الوزير األوكراني 
يف تغريـدة، «إنـه يـوم انفراج بالنسـبة 
للعالم، وخصوصاً بالنسبة ألصدقائنا يف 

الرشق األوسـط وآسـيا وإفريقيا، بينما 
تغـادر الحبـوب األكرانية األوىل أوديسـا 
بعد أشهر من الحصار الرويس».وأضاف 
«لطاملـا كانـت أوكرانيـا رشيـكاً يمكن 
االعتماد عليه وستبقى كذلك إذا احرتمت 
روسـيا التزاماتها يف االتفاق».كما رحب 
الكرملـني االثنـني بإبحـار أول سـفينة 
محملـة بالحبوب مـن مرفأ أوديسـا يف 
جنوب أوكرانيا بموجب خطة الستئناف 

صـادرات الحبوب.وقال املتحدث باسـم 
الكرملني دميرتي بيسكوف للصحافيني 
إنه «بالنسـبة ملغادرة أول سفينة، فهذا 
إيجابـي جـدا. وفرصـة جيـدة الختبار 
فاعليـة اآلليـات التي تم االتفـاق عليها 
اسـطنبول».يأتي  يف  املحادثـات  خـالل 
هذا بعدمـا انطلقت أول سـفينة تحمل 
حبوًبا أوكرانية من ميناء أوديسا االثنني 
بموجـب اتفـاق بوسـاطة دولية.ومـن 

املأمـول أن يطلـق االتفـاق مخزونـات 
كبرية من املحاصيل األوكرانية لألسـواق 
الخارجية، ومن ثم تخفيف أزمة الجوع 
املتزايدة.من جانبها، قالت الوزارة الدفاع 
الرتكية إن سفينة الشحن التي ترفع علم 
سـرياليون (رازوني)، واملحملـة بالذرة، 
غادرت أوديسـا إىل لبنان.فيما ذكر بيان 
صـادر عـن األمم املتحـدة أن السـفينة 
تحمـل أكثر من ٢٦ ألف طـن من الذرة.

وأظهرت بيانات من نظام تحديد الهوية 
اآليل التابـع لرشكة رازونـي، وهو جهاز 
تتبع لسـالمة السـفن يف البحـر، خروج 
السـفينة ببطء مـن رصيفهـا يف ميناء 
أوديسـا صبـاح االثنـني إىل جانب زورق 
سحب.ومن املتوقع أن تصل السفينة إىل 
اسـطنبول الثالثاء حيث سيتم تفتيشها 
قبـل السـماح لهـا بالتوجـه إىل لبنـان، 

حسبما أفادت وزارة الدفاع الرتكية.
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طهران/ متابعة الزوراء:
أعلـن رئيس منظمة الطاقة الذريـة اإليرانية، محمد 
إسـالمي، أن طهران لديها القـدرة التقنية عىل إنتاج 
قنبلة ذرية لكنها ال تنوي القيام بذلك، وفق ما نقلت 
عنه وكالة فارس شـبه الرسـمية لألنباء.. تأتي هذه 
الترصيحـات بعد إعالن املدير العـام للوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة، رفائيـل غـرويس، أن الوكالة ليس 
لديها معلومات تثبت أن إيران تبني قنبلة ذرية، لكن 
الجهـود والطريقـة التي تعمل بها طهران تشـري إىل 
أنها تتحرك يف هذا االتجاه.وقال غرويس يف مقابلة مع 
شبكة CNN: إن ”وصولنا محدود وال نعرف ما يجري 

يف الربنامـج النووي اإليراني“، موضحاً أن ”الحقيقة 
هـي أن إيران قد أغلقت بعض الكامريات، ولن نعرف 
مـا يجري حتـى نتمكن مـن الوصـول الكامل“.ولم 
يعـط غرويس إجابة واضحة عن األسـئلة حول مدى 
قرب إيـران من القنبلـة الذرية، واكتفـى بالقول إن 
إيـران تتجه نحـو التخصيب بنسـبة %60، مضيفاً 
أن ”هـذا املسـتوى قريب جداً من التخصيب بنسـبة 
%90، والذي يمكن بواسـطته صنع سـالح نووي“، 
وفق موقع ”إيران إنرتناشـيونال“.فيما شدد عىل أنه 

”ال يمكن أن تبنى الثقة عىل الكالم“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار النفط، يف وقت مبكر من 
يوم امس االثنني، بينما يرتقب املستثمرون 
يف القطـاع اجتماعا ملسـؤولني يف منظمة 
”أوبـك“ ومنتجني آخرين كبـار، من أجل 
تـدارس إمداد األسـواق يف الفـرتة املقبلة.

وبحسـب وكالـة ”رويرتز“، فقـد تراجع 
خـام برنت يف العقود اآلجلة بـ63 سـنتا، 
أي بــ0.6 يف املئـة، للربميـل الواحـد عىل 
الساعة الثانية عرشة بتوقيت غرينتش.يف 
غضون ذلك، انخفض خام غرب تكساس 

مـن 103.34 دوالرات للربميـل إىل 97.87 
سـنتا.وكان   75 قـدره  بمـا  أي  دوالرا، 
النفط قد هبط أكثر من ذلك، عندما بدأت 
املعامالت يف آسـيا، حيث وصل السـعر إىل 
97.55 دوالرا للربميل.ويأتـي هذا الهبوط 
فيما كان سعر النفط قد ارتفع بدوالرين، 
يوم الجمعة املايض، مستفيدا من تقارير 
عن تراجـع مخزونات الواليـات املتحدة، 
ومخـاوف األوربيني من خفـض إمدادات 

روسيا.

Ú‹j‘æa@Ú‹Ó‹‘€a@Ò6–€a@fi˝Ç@¬aÎ@bÿÓfl@—€c@25@xbn„g@fiá»fl@∂g@›ó‰é@Z@@@@@@@@@@@Ä€@ıbiãËÿ€a@ÒäaåÎ
الزوراء/ حسني فالح:

أعلنـت وزارة الكهربـاء تحقيق اعىل 
معـدل انتـاج يف الطاقـة الكهربائية 
تجـاوز الـ 23 الف ميـكاواط، وفيما 
رجحـت ان يصل معدل االنتاج اىل 25 
الف ميـكا واط خالل الفـرتة القليلة 
املقبلـة، اكدت ان الجباية االلكرتونية 
لـن تؤثر عىل دخل املواطن وسـتخدم 
الطبقـات الفقرية واملتوسـطة.وقال 

املتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد 
موىس العبادي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان الـوزارة وضعـت خططـا قصرية 
ومتوسـطة وبعيـدة االمـد مـن اجل 
زيادة الطاقـات االنتاجية للمنظومة 
الكهربائية. الفتا اىل: ان هناك جهودا 
كبرية تبذل من كوادر وزارة الكهرباء 
وبـإرشاف مبـارش مـن قبـل وزيـر 
الكهربـاء ورئيـس مجلـس الـوزراء 

من اجل تحسـن الطاقة الكهربائية.
كبـريا  تحسـنا  هنـاك  ان  وأضـاف: 
بسـاعات تجهيز الطاقـة الكهربائية 
واملواطـن  املنظومـة  يف  واسـتقرارا 
بدأ يشـعر بهـا، وهـذا بفضل خطط 
وزارة الكهربـاء عـىل الرغـم من قلة 
التخصيصات املالية. مبينا: ان الوزارة 
وصلت اىل معـدل انتاج بنحو 23 الف 
ميكا واط وهو االعىل بتاريخ الوزارة، 

حيث تمكنت من اضافة 4 االف ميكا 
واط خالل الفرتة املاضية.واشـار اىل: 
ان العـراق يحتـاج اىل 35 الـف ميكا 
واط. مبينا: ان الوزارة وفقا لخططها 
املوضوعة ستعمل عىل زيادة معدالت 
االنتاج من خالل الربط الشـبكي مع 
دول الجـوار وكذلـك صيانـة وادامة 
املحطات املوجودة يف العراق.وبشـأن 
الجبايـة االلكرتونيـة، بـنّي العبادي: 

ان الـوزارة ماضيـة يف تنفيذ مرشوع 
الجبايـة االلكرتونيـة وهـي ليسـت 
خصخصة كما يعتقـد البعض وإنما 
مرشوع الكرتونـي يمكن من خاللها 
اسـتحصال الجبايـات. الفتـا اىل: ان 
الجبايـة االلكرتونيـة لـن تؤثـر عىل 
دخـل املواطن وسـتزيد من سـاعات 

التجهيز.
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بغداد/ الزوراء:
بشأن  األنباء  االثنني،  امس  النفط،  وزارة  نفت 
تلقته  بيان  يف  الوزارة  موظفيها.وقالت  إخالء 
اإلعالم  تناقلته بعض وسائل  ان «ما  «الزوراء»: 
اخالء ملوظفي  االجتماعي من  التواصل  ومواقع 
الوزارة، عاٍر عن الصحة».ودعت الوزارة «وسائل 
اإلعالم اىل توخي الدقة يف نرش وتداول املعلومات، 
واملهنية  االخالقية  املسؤولية  تتحمل  وان 
الشائعات  بث  وراء  االنجرار  وعدم  والوطنية، 
املغرضة ألهداف ومصالح ضيقة، ترض بالصالح 

العام».
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت محافظة بغداد، امس االثنني، فتح باب 
التقديم عىل تعيينـات العقود.وقالت املحافظة 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: إنه «تـم فتح باب 

التقديم عىل تعيينات العقود الخاصة بمحافظة 
بغداد، وفق قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
البكالوريـوس  شـهادات  لحملـة  والتنميـة، 

والدبلوم، حسـب االختصاصات املُعلنة آنفاً».

�aãÌåÎ@12@Âfl@ÒáÌáßa@ÚflÏÿ®a@›Óÿìni@7flc@‚Ïéãfl@äÎáñ@NNoÌÏÿ€a

بغداد/ الزوراء:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ١٠٩٠ اصابة جديدة وحالة وفاة وشفاء ٣٥١١ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٥٩٠١، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٩٠٧٦٥٠٢. مبينة انه تم تسجيل ١٠٩٠ اصابة جديدة وحالة وفاة 
وشفاء ٣٥١١ حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٢٣٩٤٤٣٢ (٩٧٫٩٪)، بينما عدد 
حاالت االصابات الكيل: ٢٤٤٥٨٨٨، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٢٦١٤٠، يف حني ان 
عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٣٠، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٥٣١٦، الفتة اىل ان 

عدد امللقحني ليوم امس: ٧٢٧٨، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ١٠٩٩٣٠٨٠.
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الزوراء/ حسني فالح:
أعلنت وزارة الكهرباء تحقيق اعىل معدل انتاج يف 
ميكاواط،  الف   23 الـ  تجاوز  الكهربائية  الطاقة 
الف   25 اىل  االنتاج  معدل  يصل  ان  رجحت  وفيما 
ان  اكدت  املقبلة،  القليلة  الفرتة  خالل  واط  ميكا 
املواطن  دخل  عىل  تؤثر  لن  االلكرتونية  الجباية 

وستخدم الطبقات الفقرية واملتوسطة.
وقال املتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد موىس 
العبادي، يف حديث لـ“الزوراء“: ان الوزارة وضعت 
اجل  من  االمد  وبعيدة  ومتوسطة  قصرية  خططا 
الكهربائية.  للمنظومة  االنتاجية  الطاقات  زيادة 
كوادر  من  تبذل  كبرية  جهودا  هناك  ان  اىل:  الفتا 
وزير  قبل  من  مبارش  وبإرشاف  الكهرباء  وزارة 
الكهرباء ورئيس مجلس الوزراء من اجل تحسن 

الطاقة الكهربائية.
تجهيز  بساعات  كبريا  تحسنا  هناك  ان  وأضاف: 
الطاقة الكهربائية واستقرارا يف املنظومة واملواطن 
بدأ يشعر بها، وهذا بفضل خطط وزارة الكهرباء 
عىل الرغم من قلة التخصيصات املالية. مبينا: ان 
الوزارة وصلت اىل معدل انتاج بنحو 23 الف ميكا 
واط وهو االعىل بتاريخ الوزارة، حيث تمكنت من 

اضافة 4 االف ميكا واط خالل الفرتة املاضية.
واشار اىل: ان العراق يحتاج اىل 35 الف ميكا واط. 

مبينا: ان الوزارة وفقا لخططها املوضوعة ستعمل 
عىل زيادة معدالت االنتاج من خالل الربط الشبكي 
املحطات  وادامة  صيانة  وكذلك  الجوار  دول  مع 

املوجودة يف العراق.
وبشأن الجباية االلكرتونية، بنّي العبادي: ان الوزارة 

ماضية يف تنفيذ مرشوع الجباية االلكرتونية وهي 
ليست خصخصة كما يعتقد البعض وإنما مرشوع 
الكرتوني يمكن من خاللها استحصال الجبايات. 
الفتا اىل: ان الجباية االلكرتونية لن تؤثر عىل دخل 

املواطن وستزيد من ساعات التجهيز، 

الطبقات  ستخدم  االلكرتونية  الجباية  ان  وتابع: 
سيعالج  املرشوع  ان  مؤكدا:  واملتوسطة.  الفقرية 
كل شبكات التوزيع وتعظيم موارد الجباية وحتى 
والعشوائية  الزراعية  للمناطق  الخدمة  تحويل 

وتقديم الخدمة لهم بشكل نظامي.
وأوضح: أنه تم فتح محطات سرتاتيجية، وخالل 
اىل  ستدخل  توليدية  طاقات  هناك  املقبلة  االيام 
الف   24 انتاج  اىل  الوصول  املؤمل  ومن  الخدمة 
اجرى  الكهرباء  وزير  أن  اىل:  مشريا  ميغاواط. 
زيارة مؤخراً اىل محافظة نينوى والتقى الحكومة 
املتحققة  االنجازات  حجم  عىل  واّطلع  املحلية، 
محطات  وجاهزية  استقرارية  عىل  والوقوف 

االنتاج.
ومىض بالقول: إنه تم افتتاح عدد من املحطات من 
ضمنها محطة برطلة والنور. مؤكداً تحقيق فرق 
املايض بنسبة  العام  االنتاج بمحافظة نينوى عن 

33 باملئة بتجهيز الكهرباء.
طاقات  إدخال  يف  نجحت  الوزارة  ان  اىل:  واشار 
العام  خالل  ميغاواط  آالف   4 بمقدار  توليدية 
املوازنة تسبب يف تعطيل  إقرار  أن عدم  إال  الحايل، 
الوزارة تحتاج اىل سيولة  أن  الخطة. مشدداً عىل: 
للميض  القطاعي  الجهات  قبل  من  ودعم  مالية 

بتنفيذ الخطة وتقديم الخدمات للمواطنني.

بغداد/ الزوراء:
حيدر  النرص،  ائتالف  رئيس  ب  رحَّ
بدعوات  االثنني،  امس  العبادي، 
الحوار، وفيما أكد دعمه للتفاهمات، 
لحل  مبادرة  الوطنية  ائتالف  اطلق 

االزمة الراهنة.
تابعتها  تغريدة  يف  العبادي  وقال 
الحوار،  ب بدعوات  ”أرحِّ ”الزوراء“: 

وهي دليل حكمة جميع األطراف“.
للحوار  دعوت  ”لقد  وأضاف 
والتفاهم مراراً، واليوم اجدد الدعوة 
وأبارك وأدعم أي تفاهمات للحل أياً 
كانت نتائجها، ما دامت تحفظ أمن 
ورفاهية  وشعبه  العراق  واستقرار 

مواطنيه“.
يف غضون ذلك، دعا ائتالف الوطنية، 
التهدئة  إىل  السياسية  األطراف 
وتغليب لغة العقل والحوار، واحرتام 
هيبة  عىل  والحفاظ  التظاهر  حق 

الدولة.
تلقته  بيان  يف  االئتالف  وذكر 
خالل  واجه  ”العراق  أن  ”الزوراء“: 
يف  خطرية  تطورات  املاضية  األيام 
األزمة  أطراف  بني  املواقف  تصعيد 
ناسني  واالنتخابية  السياسية 
نتجت  التي  الدستورية  التوقيتات 
عن االنتخابات املبكرة التي لم تكن 

الظروف مالئمة إلجرائها“.
منطلق  ”ومن  البيان:  وأضاف 
والسلم  االستقرار  عىل  الحرص 
فان  الدستورية،  والسياقات  األهيل 

ائتالف الوطنية يؤكد عىل ما يأتي:
اىل  كافة،  األطراف  دعوة   - أوال 
العقل والحوار  التهدئة وتغليب لغة 
العامة  املصلحة  عىل  والحرص   ،
واستقالل  وسيادة  للمواطنني 

العراق وسالمة أراضيه االقليمية.
التظاهر  حق  احرتام  ثانيا- 

رضورة  مع  السلمي،  الحضاري 
الدولة  هيبة  عىل  الحفاظ 
ورموزها  وسلطاتها  ومؤسساتها 

الوطنية السيادية واالعتبارية.
مؤسسات  تكون  ان  رفض  ثالثا- 
الدولة وسلطاتها ميدانا للرصاعات 
األزمة  أطراف  بني  الرسائل  وتبادل 

السياسية.
تفكيك  بأن  االئتالف  يرى  رابعا- 
االحتقان  أسباب  ونزع  األزمة 
السيايس، يتطلب عقد مؤتمر للحوار 
الوطني بني األطراف الكافة، لالتفاق 
إما  مقبولة،  مشرتكة  خيارات  عىل 
بامليض يف عقد جلسة مجلس النواب 
ثم  للجمهورية ومن  رئيس  الختيار 
تشكيل الحكومة، أو االتجاه اىل حل 
مبكرة،  النتخابات  والدعوة  الربملان 
قانون  إقرار  الحل  يسبق  ان  عىل 
مستقلة  ومفوضية  جديد  انتخابي 
حقا؛ مع تحول الحكومة الحالية اىل 
صالحيات  تمتلك  انتقالية  حكومة 

ترشيعية بشكل مؤقت.
الحوار  لدعوات  تأكيدا  خامسا- 
زعيم  قبل  من  املستمرة  الوطني 
اىل  ونظرا  عالوي،  اياد  االئتالف 
بعالقات  الوطنية  ائتالف  احتفاظ 
جيدة مع جميع األطراف، خصوصا 
الصدري،  والتيار  التنسيقي  االطار 
الكامل  استعداده  يبدي  فانه 
الوطني  الحوار  الستضافة جلسات 
يتم  مكان  اي  يف  ودعمه  ورعايته 

االتفاق عليه.
الوطنية  ائتالف  يدعو  سادسا- 
القوى االقليمية والدولية اىل احرتام 
أراضيه،  ووحدة  العراق  سيادة 
للشعب  الوطنية  اإلرادة  واحرتام 
الذي  النظام  إختيار  يف  العراقي 

يريد.

بغداد/ الزوراء:
االحصائية  النفط  وزارة  أعلنت 
االولية للكميات املصدرة من النفط 
لشهر  املتحققة  وااليرادات  الخام 
تموز املايض، فيما اكدت ان إيرادات 
الشهر املايض بلغت أكثر من عرشة 

مليارات دوالر.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الصادرات  مجموع  ان  ”الزوراء“: 
تموز  لشهر  املتحققة  وااليرادات 
االولية  االحصائية  بحسب  املايض، 
النفط  تسويق  رشكة  عن  الصادرة 
بلغ  حيث  ”سومو“،  العراقية 
مجموع كمية الصادرات من النفط 
الفا  و(385)  مليون   (102) الخام 
بلغت  بإيرادات  برميالً،   (  49 و( 

(10.608)  مليارات دوالر .
بيان  بحسب  االحصائية،  واشارت 

الكميات  مجموع  ان  اىل  الوزارة، 
لشهر  الخام  النفط  من  املصدرة 
النفطية  الحقول  من  املايض  تموز 
يف وسط وجنوب العراق بلغت (99) 
مليونا و(965) ألفا و (94) برميال، 
ميناء  عرب  كركوك  حقول  من  أما 
جيهان فقد بلغت الكميات املصدرة 
344) ألفا و(536)  2) مليون و(   )

برميال. 
واضافت: ان معدل الكميات اليومية 
آالف  و(303)  ماليني   (3) بلغت 
معدل  ان  مؤكدة  اليوم.  يف  برميل 
من  اكثر  بلغ  الواحد  الربميل  سعر 

(103.60) دوالراًت .
يذكر ان الوزارة ومن خالل ايمانها 
باطالع الشعب عىل عمليات التصدير 
وااليرادات املتحققة منه اتخذت هذا 

االجراء الشهري .

الزوراء/ مصطفى فليح:
شط  نهاية  يف  سد  إلنشاء  خطة  وجود  عن  النيابية  الزراعة  لجنة  كشفت 
العرب ملنع هدر مياه دجلة والفرات يف البحر، فيما اكدت ان استخدام املياه 

الجوفية لري االرايض الزراعية ليس حال .
وقال عضو اللجنة النائب، رفيق الصالحي، يف حديث لـ“الزوراء“: ان ”اللجنة 
الثاني عىل تقديم تواقيع لوضع  الترشيعي  الفصل  بداية  ”كانت عازمة يف 
برامج وقوانني  اجل وضع  النواب من  اعمال مجلس  االمر عىل جدول  هذا 
ملعالجة شح املياه وبالذات موضوع السدود الرتكية التي انشئت عىل منابع 
نهري دجلة والفرات، وهذا امر مهم واليوم شح املياه يرض بالعراق وخاصة 

املزارعني والفالحني“. 
لذلك  املياه،  الدولية فيما يخص  باالتفاقات  تلتزم  لم  ان ”تركيا  اىل   واشار 
سنشكل لجنة بهذا الشأن ووفدا ونقدم شكوى لألمم املتحدة وباتجاه ايران 

لدينا تحرك ايضا“.
يوجد هدر  ال  ”أبدا  الصالحي  اكد  للمياه،  العراق  بهدر  تركيا   وعن تحجج 
للمياه واالنهر فيها جفاف كبري“، كاشفا عن وجود ”خطة إلنشاء سد يف 
نهاية شط العرب، ونحن نعمل عىل ذلك حتى ال تذهب قطرة من مياه دجلة 

والفرات اىل البحر“.
ولفت اىل ”مطالبة الحكومة بربط امللف املائي بملف التبادل التجاري للضغط 
عىل تركيا“. مبينا ان ”تركيا بعد استهداف العوائل يف دهوك وتجفيف االنهار 
اىل  اسئلة  ووجهنا  الحكومة  طالبنا  ونحن  بالعراق  جماعيا  قتال  يعد  الذي 
عىل  سدودا  بنت  التي  تركيا  باتجاه  ساكنا  يحرك  لم  ولكن  الوزراء  رئيس 

نهري دجلة والفرات“.
 وعن توجه وزارة الزراعة الستخدام املياه الجوفية يف ري األرايض، بنّي: ان 

”التوجه الستخدام املياه الجوفية ال يمثل حال ”.
ويعاني العراق من ازمة حادة متمثلة بالجفاف والذي ارض القطاع الزراعي 

بشكل كبري، بسبب قلة االطالقات املائية من دول املنبع تركيا وايران.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار النفط، يف وقـت مبكر من 
يوم امس االثنني، بينما يرتقب املستثمرون يف 
القطاع اجتماعا ملسؤولني يف منظمة ”أوبك“ 
ومنتجني آخرين كبار، من أجل تدارس إمداد 

األسواق يف الفرتة املقبلة.
وبحسـب وكالة ”رويـرتز“، فقد تراجع خام 
برنت يف العقود اآلجلة بـ63 سـنتا، أي بـ0.6 
يف املئـة، للربميل الواحد عىل السـاعة الثانية 

عرشة بتوقيت غرينتش.
يف غضون ذلك، انخفض خام غرب تكسـاس 
 97.87 إىل  للربميـل  دوالرات   103.34 مـن 

دوالرا، أي بما قدره 75 سنتا.
وكان النفـط قـد هبط أكثر مـن ذلك، عندما 
بدأت املعامالت يف آسيا، حيث وصل السعر إىل 

97.55 دوالرا للربميل.
ويأتي هـذا الهبـوط فيما كان سـعر النفط 
قـد ارتفـع بدوالرين، يـوم الجمعـة املايض، 
مسـتفيدا من تقارير عن تراجـع مخزونات 
الواليـات املتحـدة، ومخـاوف األوربيـني من 

خفض إمدادات روسيا.
وبنهاية الشـهر املايض، سـجل كل من خام 
برنـت وخـام غـرب تكسـاس، شـهر يوليو 
املايض، ثاني شـهر من الخسائر عىل التوايل، 

ألول مرة منذ 2020.
وهبط سـعر النفط، وسـط مخـاوف من أن 
يؤدي التضخم وأسـعار الفائـدة املرتفعة إىل 

إحداث ركود اقتصادي، وهو األمر الذي يعني 
تراجع الطلب عىل ”الذهب األسود“.

وقفزت أسـعار النفط بشـكل الفت بعد بدء 
فربايـر  يف  الروسـية  العسـكرية  العمليـات 
املايض، األمر الذي أدى إىل تفاقم التضخم عىل 

نحو غري مسبوق يف كثري من دول العالم.
وكشـف تقرير أن مجموعة ”أوبك+“ أنتجت 
يف يونيـو كمية مـن الخام تقـل ثالثة ماليني 
برميـل يوميا عـن حصصهـا املتوقعة حيث 
أدت العقوبات املفروضة عىل بعض األعضاء 
وخفض حجم االسـتثمار لدى البعض اآلخر 
إىل تقويـض قدرتهـا عـىل تهدئة حـدة أزمة 

الطاقة حول العالم.
ويمثـل هـذا التطـور نكسـة أخرى لـإلدارة 
األمريكية بقيادة جـو بايدن التي كانت تأمل 
يف أن تتمكن أوبك من زيادة اإلنتاج لتعويض 
اضطرابات اإلمدادات الروسية وإبطاء ارتفاع 
تكاليف الوقود والتضخم بمقاييسـه األوسع 

نطاقا، بحسب رويرتز.
ونقلت وكالة إنرتفاكس الروسـية لألنباء عن 
مصـدر مطلع عـىل البيانات قوله إن نسـبة 
نقص اإلنتـاج لدى ”أوبك+“ قفـزت إىل 320 
باملئة يف يونيو مـن 256 باملئة يف مايو و220 

باملئة يف أبريل.
وقالـت أيضـا إن النقص يف إنتـاج مجموعة 
”أوبـك+“ مـن املسـتويات املخطـط لها بلغ 

2.84 مليون برميل يوميا الشهر املايض.

طهران/ متابعة الزوراء:
الذريـة  الطاقـة  منظمـة  رئيـس  أعلـن 
اإليرانية، محمد إسالمي، أن طهران لديها 
القدرة التقنية عىل إنتاج قنبلة ذرية لكنها 
ال تنـوي القيام بذلك، وفـق ما نقلت عنه 

وكالة فارس شبه الرسمية لألنباء.
تأتي هـذه الترصيحات بعد إعـالن املدير 
العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
رفائيـل غـرويس، أن الوكالة ليـس لديها 
معلومـات تثبـت أن إيـران تبنـي قنبلـة 
ذرية، لكن الجهـود والطريقة التي تعمل 
بهـا طهران تشـري إىل أنها تتحـرك يف هذا 

االتجاه.
 :CNN وقال غرويس يف مقابلة مع شـبكة
إن ”وصولنا محـدود وال نعرف ما يجري 
يف الربنامج النووي اإليراني“، موضحاً أن 
”الحقيقة هي أن إيـران قد أغلقت بعض 
الكامـريات، ولن نعـرف ما يجـري حتى 

نتمكن من الوصول الكامل“.
ولـم يعـط غـرويس إجابـة واضحـة عن 
األسـئلة حول مدى قرب إيران من القنبلة 
الذريـة، واكتفـى بالقول إن إيـران تتجه 
نحو التخصيب بنسـبة %60، مضيفاً أن 
”هذا املسـتوى قريب جـداً من التخصيب 

بنسـبة %90، والـذي يمكـن بواسـطته 
صنع سـالح نووي“، وفق موقـع ”إيران 

إنرتناشيونال“.
فيما شـدد عـىل أنـه ”ال يمكـن أن تبنى 
الثقة عىل الكالم“، ويجب أن تسمح إيران 
للمفتشـني بالوصول، قائالً: ”لقد وصلت 
مفاوضـات إيـران النوويـة مـع الـدول 
املتفاوضـة إىل مرحلـة حرجـة، وأصبـح 

مجال االتفاق يضيق ويصعب كل يوم“.
وكان محمد إسـالمي قد أعلن أن طهران 
لن تشغل كامريات الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة التـي أزالتهـا يف يونيـو حتى يتم 
إحيـاء االتفاق النووي املـربم عام 2015، 
بحسـب مـا نقلت عنـه وكالة ”تسـنيم“ 
اإليرانيـة شـبه الرسـمية لألنبـاء امـس 

االثنني الفائت.
وقال: ”لن نشغل كامريات الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية لحني عـودة الجانب اآلخر 

لالتفاق النووي“.
يذكر أن إيران كانت أبلغت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أنها أزالت معدات تابعة لها 
بما شـمل 27 كامريا تم تركيبها بموجب 
االتفـاق بعد أن مررت الوكالة قراراً ينتقد 

طهران يف يونيو.

بغداد/ الزوراء:
دعـا رئيـس الـوزراء القائـد العام 
مصطفـى  املسـلحة  للقـوات 
الكاظمي، امس االثنني، إىل تشكيل 
لجنة تضّم ممثلني عن كّل األطراف 

لوضع خارطة طريق للحّل.
تلقتـه  بيـان  يف  الكاظمـي  وقـال 
ونحـن  ”أخاطبكـم  ”الـزوراء“: 
قـد دخلنا شـهر محرم الحـرام... 
شـهر التضحية والصـرب والحكمة 
والعقالنية، أذّكر الجميع يف البداية 
بقـول أمـري املؤمنـني اإلمـام عيل 
(عليـه السـالم): ”اْكِظـِم الَْغْيـَظ، 
وَتَجـاَوْز ِعْنَد الَْمْقـَدَرِة، واْحُلْم ِعْنَد 
الَْغَضِب، واْصَفْح َمـَع الدَّْولَِة، َتُكْن 

لََك الَْعاِقَبة“.
وأضـاف، أن ”عراقنا الغايل يشـهد 
احتقاناً سياسـياً كبرياً قد ينذر -ال 
سـمح الله إذا لم يتدخـل العقالء- 
بعواقـب وخيمـة، وبينمـا أخذنـا 
جميع اإلجراءات، والتدابري الالزمة 
الوضـع، والحفـاظ عـىل  لضبـط 
األمـن، ومنع هـدر الـدم العراقي، 
ندعـو جميع األطـراف إىل التهدئة، 
وخفـض التصعيد؛ للبـدء بمبادرة 
للحـل عىل أسـس وطنّيـة“، داعيا 
”الجميـع إىل عـدم االنسـياق نحو 
االتهامـات، ولغة التخوين، ونصب 
العـداء والكراهيـة بـني اإلخوان يف 

الوطن الواحد“.
ودعـا الكاظمي، ”جميـع األطراف 

حـوار  طاولـة  عـىل  الجلـوس  إىل 
وطنـي؛ للوصـول إىل حّل سـيايس 
لألزمة الحالية، تحت سـقف التآزر 

العراقي، وآليات الحوار الوطني“.
وقـال الكاظمـي للمتظاهرين، إن 
والتزامكـم  واضحـة،  ”رسـالتكم 
بالهـدوء والتنظيـم واجب، ومحط 
تقدير؛ وقد حان الوقت اآلن للبحث 
يف آليـات إطالق مـرشوع إصالحي 
األطـراف  مختلـف  عليـه  يّتفـق 
الوطنيـة، وأنـا عـىل يقني بـأّن يف 
العـراق ما يكفـي مـن العقالنية، 

والشجاعة؛ للميض بمرشوع وطني 
يخـرج البلد مـن أزمتـه الحالية“، 
مبينا أنـه ”عىل القوى السياسـية 
أن تتحمـل مسـؤوليتها الوطنيـة 
ترصيـف  فحكومـة  والقانونيـة، 
األعمال قامت بـكل واجباتها رغم 
تجاوزهـا السـقف الزمنـي الـذي 
الدسـتورية  التوقيتـات  رسـمته 
لتشـكيل حكومة جديدة؛ مما يعد 
خرقاً دستورياً، ومع كّل ذلك فنحن 
كّنا وما زلنا مسـتعدين لتقديم كّل 
املسـاعدة؛ للوصـول إىل صيغة حّل 

مرضية للجميع، وبما يحفظ السلم 
مؤسسات  واسـتقرار  االجتماعي، 

الدولة ومصالح الناس“.
وأكمـل أنـه ”ومـن هـذا املنطلـق 
وحرصاً عىل الدولة ومؤسسـاتها، 
وحقنـاً للـدّم العراقـي، واحرتامـاً 
لقدسـية هذه األيـام؛ أدعو جميع 
األطـراف إىل تبني أجـواء التهدئة، 
ودعم مؤسسـات الدولة من خالل 

اآلتي:
-1 عىل اإلخوة املتظاهرين التعاون 
واحـرتام  األمنيـة،  القـوات  مـع 

وإخالئهـا،  الدولـة،  مؤسسـات 
وااللتزام بالنظام العام.

الدفـاع  القـوات األمنيـة  -2 عـىل 
العامـة والخاصة،  املمتلـكات  عن 
ومنـع  الرسـمية،  واملؤسسـات 
الطـرق  بـكّل  عليهـا  اعتـداء  أي 

القانونية.
-3 الدعـوة إىل حـوار وطنـي عـرب 
تشـكيل لجنـة تضـّم ممثلـني عن 
كّل األطـراف لوضع خارطة طريق 

للحّل“.
يف غضـون ذلـك، تظاهـر انصـار 
االطـار التنسـيقي، امـس االثنني، 
قـرب املنطقة الخـرضاء من جهة 
الرشعيـة  لدعـم  املعلـق  الجـرس 
الدسـتورية، فيما واصل املحتجون 
مـن التيـار الصـدري اعتصامهـم 
املفتوح داخل مجلس النواب لليوم 

الثالث عىل التوايل.
وقـال مصـدر مطلـع، ان أنصـار 
اإلطـار التنسـيقي تظاهـروا أمام 
املنطقة الخرضاء، من جهة منطقة 
”اللجنـة  مـن  بدعـوة  الجادريـة 
التنظيمية لدعم الرشعية والحفاظ 

عىل مؤسسات الدولة“.
كما واصـل املتظاهرون من انصار 
التيار الصدري اعتصامهم املفتوح 
داخـل مجلس النـواب لليوم الثالث 
عـىل التـوايل، رفضا ملرشـح االطار 
التنسيقي لرئاسة الوزراء واملطالبة 

باالصالحات.

الكويت/ متابعة الزوراء:
أعلـن يف الكويت عن صدور مرسـوم أمريي، 
بتشـكيل الحكومـة الجديـدة، بعضويـة 12 

وزيرا.
وأفـادت وكالـة االنبـاء الكويتيـة ” كونا“، ، 
بصدور مرسـوم أمـريي بتشـكيل الحكومة 
الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء الشيخ أحمد 

النواف.
وذكـرت وكالة األنباء الكويتيـة أن الحكومة 

الجديدة تتضمن 12 وزيرا.
كمـا صـدر أمـر أمـريي بمخاطبـة رئيـس 
نـواف  أحمـد  بـ“الشـيخ  الـوزراء  مجلـس 
األحمـد الصبـاح رئيـس مجلـس الـوزراء“. 
وتضمن التشـكيل الجديـد، وفقا ملـا أوردته 
وسـائل اإلعالم الكويتية: طـالل خالد األحمد 
الصباح نائبا لرئيس مجلـس الوزراء ووزيرا 
للدفاع ووزيـرا للداخلية بالوكالـة، د. محمد 
عبـد اللطيف الفـارس نائبا لرئيـس مجلس 
الـوزراء وزيـرا للنفـط ووزير دولة لشـؤون 

مجلـس الوزراء،وعيىس أحمد محمد حسـن 
اإلسـكان  لشـؤون  دولـة  وزيـر  الكنـدري 
والتطويـر العمرانـي ووزيـر دولة لشـؤون 
مجلس األمة، د. أحمـد نارص املحمد الصباح 
وزيرا للخارجيـة،د. رنا عبد الله عبد الرحمن 
الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة 
لشـؤون االتصاالت وتكنولوجيـا املعلومات، 
وعبـد الرحمن بـداح املطريي وزيـرا لإلعالم 
والثقافـة ووزيـر دولة لشـؤون الشـباب،د. 
عـيل فهد املضف وزيرا للرتبية ووزيرا للتعليم 
العلمي،واملستشـار جمـال  العـايل والبحـث 
هاضل سـالم الجـالوي وزيرا للعـدل ووزير 
دولة لشـؤون تعزيز النزاهة ووزيرا لألوقاف 
والشؤون اإلسالمية،د. خالد مهوس سليمان 
السـعيد وزيرا للصحة، وعبـد الوهاب محمد 
الرشـيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشـؤون 

االقتصادية واالستثمار،
وعيل حسني عيل املوىس وزيرا لألشغال العامة 
ووزيـرا للكهرباء واملـاء والطاقـة املتجددة، 

وفهـد مطلق نصار الرشيعـان وزيرا للتجارة 
االجتماعيـة  للشـؤون  ووزيـرا  والصناعـة 

والتنمية املجتمعية.
واألسـبوع املـايض، نقلـت صحيفـة األنبـاء 
الكويتيـة عـن مصـادر مطلعـة أن رئيـس 
مجلـس الـوزراء الشـيخ أحمـد النـواف بدأ 
مشاوراته الختيار أعضاء التشكيل الحكومي 
الجديد، وذلك اسـتباقا لجلسة مقررة ملجلس 
األمـة إلقـرار امليزانية واختتـام دور االنعقاد 

الترشيعي الحايل.
الجديـدة  الحكومـة  أن  املصـادر  وأضافـت 
سـرياعى يف تشـكيلها العديد مـن االعتبارات 
أبرزهـا مـا احتـواه الخطاب األمـريي األخري 
ومـا ورد فيـه من توجهـات جديـدة هدفها 
تحقيق الصالح العام وإصالح الخلل يف بعض 
املواقع ملجاراة التطور السيايس واالجتماعي 
واالحتياجـات واملتطلبات التـي يجب تلبيتها 

خالل املرحلة املقبلة.
وأشـارت إىل أن التشـكيل الحكومـي الجديد 

مـن املرجـح اسـتمراره يف حكومـة مـا بعد 
االنتخابات املقبلة.

ويف رسالة إىل أمري البالد، الشيخ نواف األحمد، 
تعهـد رئيس الوزراء الكويت الجديد، الشـيخ 
أحمد نـواف األحمد الصبـاح، االثنني املايض، 
بالحفـاظ عىل الدسـتور والديمقراطية وعىل 
املكاسـب الوطنية ودولة املؤسسـات، مؤكدا 
سـعيه لبـذل كل الجهـود لتحقيـق النهضة 

الشاملة والتنمية والبناء.
ووفقا لصحيفـة ”القبـس“ الكويتية، تلقى 
أمـري البـالد الشـيخ نـواف األحمـد الجابـر 
الصباح، رسـالة من فريق أول الشـيخ أحمد 

نواف األحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
كمـا تخلـف الحكومـة الكويتيـة الجديـدة 
حكومة ترصيف األعمال التي قبل أمري البالد 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح استقالتها 
يف 10 مايو/أيار املايض وأمر باسـتمرارهم يف 
ترصيـف العاجل من شـؤون منصبهم لحني 

تشكيل الحكومة الجديدة.
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تعلـن وزارة الصناعة واملعادن عن رغبتها ببيع قطـع االرايض املفرزة عن قطعة 
االرض االصـل املرقمة (١٩/٢/٤٠٧٦ جنينة وغزاليـة) (الوجبة الثانية) واملفرزة 
افـرازاً اصولياً بموجب سـندات امللكية الصـادرة من دائرة التسـجيل العقاري / 
الكرخ الثانية عن طريق املزايدة العلنية اسـتناداً ألحكام قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ املعدل ويجري البيع بني منتسبي هذه الوزارة وفقاً 
للـرشوط املنصوص عليها يف القانـون انف الذكر وتجري املزايـدة العلنية يف مقر 
الوزارة يف قاعة العالمات التجارية يف تمام الساعة (التاسعة صباحاً) من يوم االحد 

املوافق ٢٠٢٢/٩/٤ ويف حال وجود عطلة رسمية فتؤجل اىل اليوم الذي يليه.
- فعىل الراغبني بالرشاء من منتسـبي دوائر هذه الوزارة الحضور اىل لجنة البيع 
املشـكلة بموجب االمر الوزاري ذي العدد ٥٧٧١٩ يف ٢٠٢١/١٢/١٥ مسـتصحبني 
معهم وصل قبض التأمينات القانونية بنسـبة ال تقل عن (٥٪) (خمسـة باملئة) 
مـن القيمة املقـدرة للعقار املذكـور والبالغ قيمته (١٥٠٠٠٠) (مائة وخمسـون 
الـف دينار) للمـرت املربع الواحد وعىل من ترسـو عليه املزايدة دفـع اجور خدمة 
بنسـبة (٢٪) من بدالت البيع علماً بأن تسـديد بدالت البيع سيكون وفقاً ألحكام 
املادة (١٧/ثالثا/أ/ب) من القانون املذكور انفاً والتي نصت عىل (ترسي االحكام 
التاليـة عند بيع العقارات السـكنية العائدة للدولة او القطاع العام اىل منتسـبيها 

عند تسديد بدل البيع).
• تكون نسـبة التأمينات (٥٪)خمسـة من املئة من القيمـة التقديرية للوحدة او 

قطعة االرض السكنية.
• تسـتوىف نسـبة (٥٪) خمسـة من املئة من بـدل البيع كمقدمة ويسـدد الباقي 

بأقساط سنوية ملدة (٢٠) سنة من تاريخ البيع.
اوال: اوصاف العقار

١- قطعة ارض سـكنية تبلغ مسـاحتها (١٦٩ دونم و٢١ اولك ) مفرزة اىل قطع 
ارايض سكنية ترتاوح مساحتها ما بني (٢٠٠ م٢ – ٣٠٠ م٢).

٢- عدد قطع االرايض الداخلة ضمن قائمة البيع للقطع املفرزة اصوليا ترتاوح ما 
بني (٤٠ اىل ٥٠ ) قطعة ارض سكنية.

احوال النجف
بناًء عىل طلب املواطن (رسول محمد عبد) الذي يروم تبديل لقبه 
وجعله (جربان) بدال من (جريان) الوارد يف قيده لعام ١٩٥٧ فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها (خمسة 
عرش يوم) وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احـكام املـادة (٢٢) من قانـون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسـنة 

٢٠١٦ واالمر االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

إعالن
اىل الرشيـك (ميعـاد محمد عيل حسـني) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيـكك (عمار هالل عبد عيل) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمـة (٣/٥٥٤٣٦)

املقاطعـة (٤/ حـي النداء) حـدود بلديـة النجف ولغرض 
تسـليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يومـاً داخل العراق وشـهر واحد خارج العـراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقـك يف االعرتاض 

مستقبالً.

إعالن
اىل الـرشكاء (سـعاد عبد زيـد عبد واشـواق رحيم كاظم) 
اقتـىض حضوركـم اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيت اقراركـم باملوافقة عىل قيام رشيكك (جميلة 
جاسـم دليمـي) بالبناء عىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (٦٣٥٥/١٦٩) املقاطعة (٦/ خان الحماد) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوماً داخل العراق وشهر واحد خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن

اىل الرشيـك (عقيـل جاسـم دهـش) اقتىض 
حضـورك اىل مديريـة بلديـة النجف االرشف 
لغـرض اصدار اجـازة بناء للرشيـك (كميله 
عبيد عبـد) للقطعة املرقمـة (٣/٨٥٣١٢)يف 

النجف حي امليالد مقاطعة ٤.

إعالن
اىل الرشيك (نور محمد خضري) اقتىض حضورك 
اىل مديرية بلدية النجف االرشف لغرض اصدار 
اجازة بناء للرشيك (اشـواق طالب عبد ايوب) 
للقطعـة املرقمـة (٣/٤٨٣١٧)يف النجف حي 
النـداء مقاطعة ٤ خالل عـرشة ايام وبخالفه 

سـتتم االجراءات دون حضورك.

إعالن
اىل الرشيك (ميعاد محمد عيل حسني) اقتىض 
حضـورك اىل مديريـة بلدية النجـف االرشف 
لغـرض اصدار اجـازة بنـاء للرشيـك (عمار 
هالل عبد عيل) للقطعة املرقمة (٣/٥٥٤٣٦)

يف النجـف حي النداء مقاطعة ٤  خالل عرشة 
ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك.

إعالن
اىل الرشيكة (سعاد عبد زيد عبد واشواق رحيم 
كاظـم) اقتـىض حضـورك اىل مديريـة بلديـة 
الحيدريـة لغرض اصـدار اجازة بنـاء للرشيك  
املرقمـة  (جميلـه جاسـم دليمـي) للقطعـة 
(٦٣٥٥/١٦٩)يف النجـف حـي خـان الحمـاد 
مقاطعـة ٦  خالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك.
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بغداد/الزوراء:

أعلنـت مديرية الدفاع املدنـي، امس االثنني، 

تسـجل أكثر مـن ٣ آالف حادث حريق خالل 

شـهر تموز.وذكرت املديريـة يف بيان ورد لـ 

«الـزوراء»: إن «عدد حـوادث الحريق خالل 

شهر تموز بلغت (٣٠٧٧) حادث حريق وهو 

االعىل معدل خالل السنوات املاضية»، مبينا 

ان «أعداد الحوادث ازدادت بمعدالتها سنويا 

نظراً التوسع العمراني واسترشاء املخالفات 

يف اسـتخدام مـواد البناء غري املسـموح بها 

والتجـاوزات عـىل صنـف البنـاء وتحويـل 

البعض من األبنية السـكنية إىل مخازن غري 

نظاميه وسط األحياء واملدن السكنية».

أسـفرت  الحريـق  «حـوادث  ان  واضافـت 

عـن مـرصع (١٨) شـخصا اغلبهـم نتيجة 

استنشاق نواتج الحريق السامة».

وتابعـت ان «أهـم أسـباب انـدالع حـوادث 

الحريـق هـو التمـاس الكهربائـي، حيـث 

بلغت نسـبة حوادث الحريق نتيجة التماس 

الكهربائـي بــ (٤٧ ٪) أمـا باقي األسـباب 

توزعت بني اإلهمال وعبث األطفال واملتعمد 

منها».واكـدت «السـعي للحـد من أسـباب 

انـدالع حـوادث الحريـق من خالل اشـاعه 

ثقافـة الحماية الذاتية وتوفري مسـتلزمات 

الدفـاع املدني ومنها مطافئ الحريق سـواًء 

يف الدوار السـكنية والعجالت وأماكن العمل 

بهـدف السـيطرة عىل حـادث الحريـق منذ 

اللحظات األوىل».ودعت «املواطنني اىل أهمية 

رسعة االتصـال عىل هاتف سـيطرة الدفاع 

املدني املجاني (١١٥) لتقليل زمن اسـتجابة 

فـرق الدفـاع املدنـي بالوصـول إىل موقـع 

الحادث».
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بغداد/الزوراء:
االتحاديَّـة،  النزاهـة  هيئـة  أعلنـت 
امـس االثنني، ضبط رؤسـاء وأعضاء 
اتحـاداٍت ونقاباٍت عماليَّـٍة يف نينوى؛ 

ملُخالفتهم القانون.
لــ  ورد  بيـان  يف  الدائـرة  وذكـرت 
«الزوراء» أنَّ «مالكات ُمديريَّة تحقيق 
نت، بعد القيام  الهيئة يف املحافظة تمكَّ
بأعمال املُتابعـة والتحرِّي، من ضبط 
ـال نينوى  رئيـس وأعضـاء اتحاد ُعمَّ
ال  واالتحاد الوطنـي ملركز نقابات عمَّ
نينـوى، فضالً عـن االتحـاد العراقي 
ـال يف املُحافظة»، ُمبيِّنًة  لنقابات العمَّ
أنَّ «املُتَّهمني قاموا بتأسيس اتحاداٍت 

ـال وجباية األموال خالفاً  نقابيٍَّة للُعمَّ
للقانون».وأوضحت أنَّ «عدد املُتَّهمني 
املضبوطـني خالل العمليَّـة بلغ ( ١٢) 
ُمتَّهماً»، ُمشـريًة إىل «مالكات املُديريَّة 
ضبطت جميع األوليَّات التي لها عالقة 

بتأسيس تلك االتحادات والنقابات».
ويف عمليَّـٍة ُمنفصلٍة، أشـارت الدائرة 
إىل «ضبـط ُمتَّهمني اثنني من العاملني 
التعليمـيِّ  ابـن سـينا  يف مستشـفى 
يف نينـوى؛ لقيامهـا باسـتخدام موادَّ 
ُمنتهية الصالحية يف العمليَّات»، الفتًة 
أنبـوب قسـطرة  إىل اسـتخدام (٢٤) 
وريديَّـة ملرىض الكىل، إضافة إىل (١٢) 

علبة يود ُيستخَدُم لتعقيم الجروح».

كركوك/الزوراء:
  ألقت مفارز االسـتخبارات العسكرية القبض عىل أحد االشخاص الذين 
يقومـون باملتاجرة وبيع املعدات واملواد العسـكرية املمنوعة يف محافظة 

كركوك.
وذكر بيـان إلعالم املديرية ان «مفارز االسـتخبارات العسـكرية يف فوج 
مغاوير املقر املتقدم لقيادة عمليات كركوك تمكنت من القاء القبض عىل 
املتاجر بتلك املعدات يف شـارع اطلس داخل املحافظـة وتضبط بحوزته، 
٢٠٤ مخازن مسـدس، و١٠٥ مخـازن كالشـنكوف، و٤٧ جهاز اتصال، 
و٢١ ُعدة بندقية، و٢٠ شـاحنة جهاز اتصال و٤ نواظري ليلية، و٤ مانعة 

وميض، و٣ نواظيور قناص».

بغداد/الزوراء:

أكدت خلية اإلعالم األمني أن األجهزة العسكرية واألمنية ال 

تتدخل بالشأن السيايس.

وقالـت الخليـة يف بيـان: «لقد أثبتـت األجهزة العسـكرية 

واألمنية بمختلف تشـكيالها وصنوفها ويف جميع الظروف 

واألوقات أن والءها املطلق للعراق وللمؤسسـة العسكرية»، 

مؤكدة أنها «تحت إمرة القائد العام للقوات املسلحة للدفاع 

عـن هذا الوطن فقط، وال تتدخل بالشـأن السـيايس ال من 

قريب وال من بعيد، وأقسمت أنها تعمل لهذا البلد الواحد».

وأضافـت أنه «يف هذا الوقت عىل وجه الخصوص يتم تداول 

إشاعات لجعل هذه القوات األمنية البطلة جزءاً من األوضاع 

السياسـية الحالية»، معتربة أن «هذا األمر غري صحيح وال 

يمـت للواقع بأي صلة، حيث ننفي مـا يتم تداوله من أنباء 

عـن ترصيح للقيادات األمنية بالشـأن السـيايس الحايل أو 

تدخلها فيه».

بغداد/الزوراء:
امـس  واالتصـاالت،  اإلعـالم  هيئـة  وجهـت 
اإلثنـني، دعوة إىل الوسـائل اإلعالمية لعدم نرش 
أي محتـوى يسـهم بتغذيـة خطـاب الكراهية 
لــ  ورد  بيـان  يف  الهيئـة  والتطرف.وذكـرت 
«الزوراء»: أنه «اسـتناداً للصالحيات املخولة إىل 
هيئـة اإلعـالم واالتصاالت بموجـب األمر (٦٥) 
لسـنة ٢٠٠٤، وتعزيـزاً لـروح التعـاون الديني 
والثقايف بني مكونات الشـعب العراقي السـيما 
مع حلول شهر محرم الحرام، ندعو املؤسسات 
اإلعالميـة كافـة لاللتـزام بالئحة قواعـد البث 
اإلعالمي».وشـددت الهيئة عىل «احرتام قدسية 
هـذا الشـهر مـن خالل تجنـب بـث او نرش أي 
خطـاب  تغذيـة  يف  يسـهم  إعالمـي  محتـوى 
الكراهية والتطرف بني أبناء البلد الواحد و يهدد 
السـلم املجتمعي».ودعـت إىل «االلتـزام بالدقة 
والنزاهـة عرب التأكد من مصداقية املعلومة قبل 
نرشها مـع رضورة عدم اجتزاء املواد االعالمية 
والتالعـب بها مضموناً او شـكالً بطريقة تؤثر 
سـلباً عىل الحقائق وتحريفها و تعطي املتلقي 
انطباعـاً غـري واقعي».وأكـدت رضورة «إبداء 
غاية الحرص عىل تمثيل وجهات النظر املتعددة 

عنـد طـرح القضايـا املختلفة مـع تجنب نقل 
الترصيحات العاطفية والدعائية املتشنجة التي 
تصـدر عن اي جهة او فـرد مهما كان منصبه، 
تشجع عىل اسـتهداف اشخاص او جماعات او 
مؤسسـات معينة مما قد تؤدي اىل تأزيم الواقع 

وخلق الفوىض يف املجتمع».
وأشـارت إىل أنـه يجـب «األخـذ بنظـر االعتبار 
أهـداف النهضـة الفكريـة للقضية الحسـينية 

ملـا تمثله مـن مرشوع إصالحـي ذي بعد قيمي 
أنسـاني يحمـي الحرية ويحافظ عـىل الكرامة 
ويصون الوحـدة املجتمعية، من خـالل التأكيد 
عـىل قيـم التسـامح والتـآزر و التشـجيع عىل 
االعتدال والتآخي واإليمان بمبادئ الحوار وتقبل 
اآلخـر بغض النظر عن مـدى تطابق األفكار او 
اختالفهـا بما يسـهم يف تعزيز نهضـة املجتمع 

وتقدمه».

كربالء/الزوراء:

أعلنـت محافظـة كربـالء، امـس االثنني، 

وضـع الحجر األسـاس لبناء ٤٤ مدرسـة 

نموذجية.

وقال املحافظ نصيف الخطابي يف ترصيح 

صحفـي انـه «تم وضـع الحجر األسـاس 

لبناء ٤٤ مدرسـة نموذجية يف املحافظة»، 

مبيناً أن «املرشوع له أهمية كبرية بالنسبة 

ملحافظة كربالء».

وأشار اىل «اهتمام مجلس الوزراء بالواقع 

التعليمي يف العـراق»، الفتاً اىل أن «األولوية 

لـدى محافظة كربـالء االهتمـام بالرتبية 

والتعليـم والصحة وكذلك بقيـة الخدمات 

االخرى».

وأضـاف الخطابـي أن «العقـد الـذي وقع 

مع رشكة (پـاور چاينا) الصينية لتنفيذه 

كانـت حصـة كربـالء املقدسـة منـه ٤٤ 

مدرسـة»، مشـرياً اىل «ابالغ األمانة العامة 

ملجلس وزراء بأن محافظة كربالء بحاجة 

اىل أعداد أكرب من هـذا العدد وأن املحافظة 

مسـتعدة لتوفـري مواقـع إضافيـة لبنـاء 

مدارس أخرى».

وتابـع أن «مـن املؤمـل أن تكـون حصـة 

كربالء خـالل املرحلة املقبلة أكثر من ١٣٠ 

مدرسة جديدة»، الفتاً اىل «قطاع الرتبية يف 

محافظة كربالء يحتاج اىل دعم كبري بسبب 

النقص الحاد يف اعداد املدارس وعدم وجود 

البنيـة التحتية، والتلكـؤ الحاصل من قبل 

بعض الرشكات التي تعاقدت مع الوزارات 

العراقية بعد العام ٢٠٠٣».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة الثقافة، امـس االثنني، قرب 

استعادة ١٢٥ قطعة أثرية من أملانيا، فيما 

أكدت اسـرتجاع آالف القطـع من مختلف 

الدول.وقال املتحدث باسـم الوزارة، أحمد 

العلياوي، يف ترصيـح صحفي إن «الوزارة 

تويل اهتماماً بملف اسرتداد القطع األثرية 

العراقية مـن البلدان العربيـة واألجنبية»، 

ع عـىل مجموعة من  مبينـاً أن «العراق وقَّ

املعاهـدات واالتفاقات التـي تمنع االتجار 

باآلثار؛ مـا وفر غطاًء قانونياً ملنع االتجار 

ممـن  العصابـات  ومالحقـة  جهـة  مـن 

يرسقون ويهرِّبون اآلثار عرب الوسائل غري 

املرشوعة ملختلف البلدان من جهة أخرى»

وأضـاف العلياوي أن «هناك جهـداً مميزاً 

لألجهـزة األمنيـة يف التعـاون مـع وزارة 

الثقافـة بإلقـاء القبض وتشـكيل املفارز 

التي تعمل عىل مالحقة العصابات والعثور 

عـىل القطـع التـي بحوزتهم»، مؤكـداً أن 

«هنـاك جهـداً مركـزاً السـتعادة القطـع 

األثرية من الـدول كافة».ولفت إىل «وجود 

املانيـا  مسـاٍع إلعـادة ١٢٥ قطعـة مـن 

موجودة يف جامعة برلني منذ العام ١٩٩٠، 

إذ خرجت من العراق عن طريق االستعارة 

الرسـمية وهي مـن ملفات التعـاون بني 

الدول يف مجال اآلثار، إال أنها بقيت هناك».

وتابـع أن «القطع تم تسـليمها مؤخراً إىل 

السـفارة العراقية يف املانيا وقريباً ستعود 

اىل العـراق»، الفتاً إىل أن «آالف القطع تمت 

إعادتها بشكل رسمي من الواليات املتحدة 

االمريكية واليابان وغريهما من الدول».

بغداد/الزوراء:
أنجـزت أمانـة بغـداد والجهـات 
السـاندة ٥٠٪ مـن أعمـال تهيئة 
تحويل معسـكر الرشـيد اىل أكرب 

متنزه يف بغداد.
وبفـرتة وجيزة تم إنجاز ٥٠٪ من 
أعمـال تهيئـة وتسـوية املقطـع 
االول من مرشوع تحويل معسكر 
الرشـيد إىل أكرب متنـزه وطني يف 
العاصمة بغـداد بمسـاحته التي 

تتجاوز الـ ١٢ مليون مرت مربع.
حيث تتواصـل أعمال رفع ماليني 
األمتار املكعبة من االنقاض لتليها 
مرحلة تصميـم و تنفيـذ املتنزه 
الذي سوف يصبح متنفس ألهايل 

بغداد.
واعلن امـني بغـداد، عمار موىس 

كاظم، يف ٢٥ من حزيران املنرصم 
الرشوع بتحويل معسـكر الرشيد 
ملسـطح اخـرض بدعـم عـدد من 
عـىل  بنـاًء  السـاندة  الـوزارات 

توجيهات رئيس مجلس الوزراء.
واشـار كاظـم اىل التنسـيق مـع 
مخطـط  لتنفيـذ  الدفـاع  وزارة 
تصميمي للمكان لوجود منشـآت 
عائـدة لهـا، وهناك تنسـيق عايل 
من خالل تشـكيل لجان مشرتكة 
لغـرض دراسـة املوقـع و إعـداد 
مخطط تصميمـي متكامل لهذه 
املنطقـة لتضـم شـوارع وطـرق 
التصميم  اغلب  رئيسية وسيكون 
عبـارة عـن مسـطحات خرضاء 
تكـون متنفـس ألهـايل العاصمة 

بغداد.

بغداد/الزوراء:

امـس  الرتبيـة،  وزارة  أكـدت 

تسـمح  لـن  أنهـا  االثنـني، 

يف  طالـب  بـأي  بـاإلرضار 

السادس اإلعدادي.

وجاء يف بيـان لـوزارة الرتبية 

تلقتـه «الـزوراء» أنـه «ضمن 

رشكاء  مـع  التواصـل  إطـار 

وزارة الرتبية يف إنجاح العملية 

االمتحانية، زار الوكيل اإلداري، 

رئيس اللجنة الوزارية الساندة 

فـالح  العامـة  لالمتحانـات 

محافظـة  القيـيس،  محمـود 

يف  وكان  املقدسـة،  كربـالء 

نصيـف  املحافـظ  اسـتقباله 

جاسـم الخطابي، ومدير عام 

تربيـة كربـالء عبـاس عـودة 

سـري  ملتابعـة  السـلطاني، 

للصـف  العامـة  االمتحانـات 

السادس اإلعدادي».

وحـث القيـيس الطـالب عـىل 

واملثابـرة واالعتمـاد  «الجهـد 

عـىل النفـس ليصلـوا إىل أعىل 

املراتب».

وأكـد القييس لرؤسـاء املراكز 

واملرشفـني  االمتحانيـة 

واملراقبني عىل «رضورة العمل 

بروح املسؤولية الحقة لضبط 

االمتحانيـة  العمليـة  سـري 

ومرضية»،  صحيحـة  بصورة 

مشـرياً إىل أن «الوزارة تسـعى 

لتوفـري سـبل تفـوق أبنائهـا 

الطلبـة ولن تسـمح باإلرضار 

بأي طالب». 
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بغداد/الزوراء:
كبرية  زيادة  تسجيل  االثنني،  امس  املائية،  املوارد  وزارة  أعلنت 
أكدت  السبب،  حددت  وفيما  مؤخراً،  العرب  شط  ملوحة  بنسبة 

اتخاذ خطوات عاجلة ملعالجة هذا االرتفاع.
يف  شياع،  جمعة  البرصة،  محافظة  يف  املائية  املوارد  مدير  وقال 
الفرتة األخرية  العرب سجلت يف  إن ”مياه شط  ترصيح صحفي: 
زيادة كبرية يف نسبة امللوحة،  والسبب الرئيس لذلك هو املد القادم 
واالضطرابات  املناخية  التغريات  بسبب  العربي  الخليج  دول  من 
اإلمارات  وهي  العربي  الخليح  دول  يف  حدثت  التي  الجوية 

والسعودية وسلطنة عمان وإيران“.
والفيضانات  والسيول  األمطار  مثل  املناخية  ”التغريات  أن  وأكد 
محافظة  يف  أثرت  العربي  الخليج  دول  يف  األيام  هذه  تحدث  التي 
البرصة بصورة كبرية ومبارشة، ألن شط العرب مرتبط مبارشة 
جوية  اضطرابات  هكذا  يف  ”املد  أن  مبيناً  العربي“،  بالخليج 
امللوحة يف  ترتفع نسبة  لذلك  جداً،   وعالياً  يكون هائالً  ومناخية 

مياه شط العرب“.
وعن املعالجات املتبعة لحل هذه املشكلة، أوضح شياع أن ”ارتفاع 
نسبة ملوحة يف مياه شط العرب تعد مشكلة كبرية جداً وتأثريها 

التلوث  حيث  من  البرصي،  املواطن  يف  ومبارشاً  سلبياً  يكون 
واألمراض ونفوق األسماك وغريها“.

يف  امللوحة  نسبة  ارتفاع  من  للحد  رسيعاً  توجهاً  ”هناك  أن  وأكد 
وبصورة  املائية  اإلطالقات  نسبة  زيادة  منها  العرب،  شط  مياه 
إىل توجيه  بالثانية، إضافة  مكعباً  94 مرتاً  إىل   إذ وصلت  رسيعة 
العاملني يف مديرية ماء البرصة بعدم استخدام مياه شط العرب 
نهائياً خالل هذه الفرتة، واستخدام مياه قناة شط العرب األروائية 
يستمر  ”العمل  أن  مبيناً  املقبلني“،  الشهرين  البدعة خالل  وقناة 

بهذا التوجيه إىل أن تنتهي مشكلة التغريات املناخية“.



بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيعات البنك املركزي العراقي من الحواالت الخارجية، امس االثنني، 

أكثر من 220 مليون دوالر امريكي .
وذكـر مصدر أن البنك املركزي باع خالل مزاده، امس، لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 272 مليونـاً و 270 الفـاً و138 دوالراً أمريكيـاً غطاها البنك 

بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان معظـم هذه املبيعات ذهبـت لتعزيز االرصـدة يف الخارج عىل 
شكل حواالت واعتمادات حيث بلغت 222 مليونا و470 ألفاً و138 دوالراً، 
فيما ذهبت البقية عىل شـكل مبيعات نقديـة بلغت 49 مليوناً و800 الف 

دوالر.
وأشار إىل ان 32 مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و17 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 199 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، منخفضا 

بنسبة (0.50%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (280.378.754) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (555.699.122) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (569.26) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.50) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(572.12) نقطة.
وتم تداول اسـهم (29) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (10) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (33) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (100) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (14) 

صفقة عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(33) مليون سهم بقيمة بلغت (136) مليون دينار من خالل تنفيذ (79) 

صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أكد الخبـري النفطي، حمزة الجواهري، امس االثنني، أن 
عدم االستقرار السيايس لن يؤثر عىل الرشكات النفطية 
العاملـة يف العراق، فيمـا بنّي ان رشكـة ”توتال“ أجلت 

تنفيذ مشاريعها لحني تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الجواهري يف ترصيح صحفي: إن ”عدم االستقرار 
السـيايس يف العراق ليـس بالجديد، وما يمر به من ازمة 
حالياً هي طارئة، قد تكون ملدة شـهر او شـهرين كحد 
اقـىص وتنتهـي وبالتـايل ال تؤثر عىل موقـف الرشكات 
الن االخـرية معزولة عن الناس ولهـا حمايتها الخاصة 

ولديها أيضا حماية من الدولة“.
واشـار اىل ان ”النـاس اصبحـوا يعرفـون ايضـا ان ما 
يكسـبون من قوتهم الـذي يحصلون عليـه يوميا يأتي 
مـن ايرادات النفط، وبالتـايل أصبحوا ال يدخلون قضايا 
النفـط بالسياسـة، والـرشكات ايضـا تعـرف ذلك ولم 
نسمع يف أي يوم من االيام ان هذه الرشكات تعرضت اىل 

اذى او تعرض احد منتسبيها ألذى بسبب ذلك“.

وبـنّي الخبري النفطـي ان ”تأخر رشكة توتـال يف تنفيذ 

مشـاريعها االربعـة يف العـراق يعـود اىل عـدم تشـكيل 

حكومـة جديـدة لتوقيـع العقود بشـكل نهائـي والتي 

وقعتها الرشكة سابقا مع وزارة النفط“.
وتابـع ”حيـث ان الحكومـة الحاليـة حكومة ترصيف 

اعمـال ليسـت لها صالحيـة توقيـع مثل هكـذا عقود 
وهـذه الـرشكات عاملية تحمي نفسـها مـن أي طارئ 
قـد يحصل الحقا، كمـا ان هذه العقـود يجب ان تذهب 
للربملان للموافقة عليها، وان االخري ليس مستقرا لغاية 
اآلن، كما ان وضعه ال يسـمح ملناقشـة مثل هذه االمور 

حاليا“.
وكان العـراق قـد وقـع اتفاقا اوليـا مع رشكـة توتال 
لتنفيذ اربعة مشاريع عمالقة بقيمة 27 مليار يف جنوب 
العـراق، وان العقود املوقعة تشـكل مجاميـع متكاملة 
إلنتاج النفط والغاز والطاقة املتجددة وماء البحر لزيادة 

الطاقة اإلنتاجية لحقول النفط الخام جنوبي البالد.

بغداد/ الزوراء:
جـاءت قفـزة أسـعار النفـط لتنقـذ 
العراق مـن أزمات اقتصاديـة ومالية 
خانقـة، وتخرجه من ورطـة االتجاه 
نحو االقرتاض واسـتنزاف االحتياطي 

النقدي وتفاقم عجز املوازنة.
النفـط  صـادرات  إيـرادات  وبلغـت 
العراقي، خالل شـهر يونيو/ حزيران 
املـايض، نحـو 11.505 مليـار دوالر، 
وفقاً ألرقام رسمية صدرت عن وزارة 
النفـط يف بغـداد. وقالـت الـوزارة، يف 
بيان، إّن إجمايل كميـة الصادرات من 
النفط الخام للشـهر ذاتـه بلغت أكثر 

من 101 مليون برميل.
وقـال الباحـث يف الشـأن االقتصادي 
العراقي، حمـزة الحـردان: إن فرصة 
ارتفـاع أسـعار النفـط تأتـي للعراق 
مرة أخرى بعدما شـهد العالم ارتفاعاً 
ألسـعار النفـط قبـل عـرش سـنوات 
تقريباً، ولم يسـتفد البلد منه بشـكل 
اقتصـاده  عـىل  معتمـداً  حقيقـي، 
الريعي (أموال النفط) يف سـد نفقاته 

التشغيلية واالستثمارية.
الحكومـة  عـىل  إن  الحـردان:  وأكـد 
العراقية استثمار فرصة ارتفاع أسعار 
النفـط هـذه املرة بالشـكل الصحيح، 
ألّن من املتوقع أن تصل إيرادات النفط 
لهـذا العـام إىل أكثـر مـن 120 مليار 

دوالر.
وأضـاف: أن هـذه الزيـادة يف أسـعار 
النفط يمكن أن تستمر، ما قد ينعكس 
بشـكل إيجابـي لتكون هنـاك نقطة 
تحـول يف االقتصاد العراقي، من خالل 
عمليات االستثمار الصحيح والسليم، 
وإقامـة مشـاريع مسـاندة للموازنة 
العراقيـة وعدم االعتمـاد الكامل عىل 

القطاع النفطي.

وأوضـح: أن عـىل الحكومـة العراقية 
القطاعات  لتطوير  الفرص  اسـتثمار 
الصناعيـة  واملنشـآت  االقتصاديـة 
مشـاريع  واسـتحداث  والزراعيـة، 
يمكن أن تكون رافداً أساسيا لتحويل 
إىل  ريعـي  مـن  الوطنـي  االقتصـاد 

متنوع.
ولفت إىل: أن هذه الزيادة فرصة مؤقتة 
بسـبب العوامـل واملتغـريات الدولية، 
واحتماليـة انتهـاء األزمـة الروسـية 
األوكرانيـة التـي سـتعقبها اتفاقات 

دولية لتخفيض أسعار النفط عاملياُ.
احتياطي نقدي قيايس

مـن جهته، بـنّي الخبـري االقتصادي، 
منار العبيدي: أن البنك املركزي يمتلك 
أنواعاً متعددة من االحتياطيات، تبلغ 
قيمتها أكثر مـن 160 تريليون دينار، 
منها احتياطي استثماري تبلغ قيمته 

60 تريليـون دينـار مسـتثمر يف بنوك 
خارجية مقابل عائدات وفوائد.

وأضـاف العبيدي: أّن هناك احتياطات 
مـن الذهب تقدَّر بــ 140 طن بقيمة 
تريليونـي دينـار تقريبـاً، فضـًال عن 
وجود ديون داخليـة لدى وزارة املالية 
للبنـك املركـزي تصـل إىل 40 تريليون 
دينار، وأسـهم ارتفاع أسعار النفط يف 
السـوق العاملية بقفـزة يف احتياطات 

العراق النقدية.
إمكانية مواجهة التحديات

من جانبه، أوضح عضو اللجنة املالية 
يف الربملـان العراقـي، جمـال كوجـر: 
أّن مـن السـابق ألوانـه أن نقـول إن 
العراق قـادر عىل مواجهـة التحديات 
االقتصاديـة العامليـة، ألن العـراق بلد 
ريعي يعتمد عـىل إيرادات النفط، وأي 
تقلبات تحدث يف بلدان العالم تسـاهم 

بإحداث شلل كبري يف االقتصاد املحيل، 
الذي يعترب من االقتصادات الهشة. 

وبنّي كوجـر: أن الدولة العراقية اليوم 
ال تمتلك دراسات اقتصادية متكاملة، 
وتأثـريات التضخـم العاملي سـتكون 
االقتصـاد  عـىل  كبـرية  انعكاسـاتها 
العراقي، ألن البلد يعتمد باألساس عىل 
استرياد السلع والخدمات من الخارج 
وال يوجـد انتـاج محيل، مـا يعني أن 
السوق العراقية تتأثر سلباً بكل حالة 
تضخم تشهدها دول املنطقة والعالم. 
وقال عضو اللجنـة املالية: إن قفزات 
أسعار النفط أنقذت االقتصاد العراقي 
من االنهيار، وعندما انخفضت أسعار 
النفـط ووصل سـعر الربميـل إىل 20 
دوالراً تقريباً اتجهت الحكومة إىل أخذ 
مبالـغ كبرية مـن االحتياطي النقدي، 
الداخـيل  االقـرتاض  عـىل  واعتمـدت 

والخارجـي، فضـًال عن تغيري سـعر 
الرصف وتقديم موازنة تقشفية.

وأضـاف: أن االرتفـاع الحاصل اليوم 
مّكن االقتصاد العراقي من اسـتعادة 
معـدالت  ورفـع  النقـدي  نشـاطه 
كبـرية  مبالـغ  وسـداد  االحتياطـي 
مـن الديـون املرتتبـة بذمتـه داخلياً 

وخارجياً. 
عليهـا  الحكومـة  أن  إىل:  وأشـار 
االسـتفادة من ارتفاع أسعار النفط، 
وتخصـص الفائـض الحاصـل لدعم 
الجانـب االسـتثماري، ألن الدولة ما 
زالت ترصف 75 باملائة من موازنتها 
للجانب التشـغييل ونفقات ورواتب، 
وجميـع هذه النفقـات ال يوجد فيها 

مردود مايل.
وطالـب الحكومة بالعمـل عىل إقرار 
موازنة استثمارية وليست تشغيلية، 
لخلق مصادر تمويل جديدة، وتحويل 
الدولـة العراقيـة من دولـة ريعية إىل 

دولة متعددة املوارد. 
ويف ظـل التقاطعات داخـل الربملان لم 
ُتقّر املوازنة حتى اآلن، التي تحدد بنود 
مرصوفات الدولة خالل عام، وخاصة 
للرواتـب والدعم وسـداد  املخصصـة 
أعبـاء الديون، كذلك تحدد املسـتهدف 

من إيرادات الدولة.
وعـىل الرغـم مـن نجـاح الحكومة يف 
الحصـول عىل نحـو 18 مليـار دوالر 
ضمن قانـون األمن الطارئ الذي أقره 
الربملان أخرياً لتأمني اسـترياد الطاقة 
وتمويـل املشـاريع الخدميـة املهمة، 
الرعاية االجتماعية،  وتمويل صندوق 
إّال أّن مسـؤولني يؤكـدون اسـتمرار 
حاجـة البـالد للموازنـة التـي أعدت 
مسودتها بوقت سـابق عند قرابة 90 

مليار دوالر.

 بغداد/ الزوراء:
أوجز وزير النقل، نارص الشـبيل، امس 
االثنـني، مهام رشكات الـوزارة، وفيما 
حـدد أبـرز املعوقـات التـي تواجهها، 
أوضح السـبب الرئيس لتوقف مرشوع 

النقل البحري.
وقـال الشـبيل، يف ترصيـح صحفـي: 
إن ”سـكك الحديـد تم تأسيسـها منذ 
أربعينيات القرن املايض، ونتيجة مرور 
الزمـن تعرضت لالسـتهالك وأصبحت 
متهالكـة اآلن، ولكـن الـوزارة تمكنت 
خـالل هذه الفـرتة من إعـادة عدد من 
السكك من بغداد إىل املوصل ومن بغداد 

إىل البرصة وجعلها جاهزة للعمل“.
وأضـاف: ”ويف منطقة السـماوة أيضا 
تقـوم الرشكـة حالياً يف عملهـا هناك، 
إضافة إىل املنطقة الغربية حيث سـكة 
قطار صالحـة للعمل، أما القطار الذي 
يعـرب عىل جهة الفـرات فقد تم تدمريه 
مـن عصابـات داعـش اإلرهابيـة وتم 
االتفاق مع املحافظة للعمل عىل إعادة 

تأهيل الجرس وإعادته للعمل“.
وتابـع: ”وقعنا مع الرشكـة اإليطالية 
عقـداً لوضع تصاميم جديـدة تبدأ من 
ميناء الفاو إىل تركيا حيث الربط يكون 
مـا بـني الـرشق والغـرب وبـني تركيا 
ومينـاء الفاو وهذا أيضا سـيكون من 
خاللـه عدة تفرعات للطرق ”، مشـرياً 
إىل أن ”هـذه املخططـات سـوف تنجز 

نهاية الشهر الثامن“.

وبخصـوص القاطـرات، قـال الوزير: 
”لدينـا القاطـرات الصينيـة التـي تم 
دخولهـا منذ 2014، ولدينـا القاطرات 
القديمة التـي أصبحت رسعتها بطيئة 
بسبب تعرضها للتجاوزات عىل الطرق 
سـواء كانت تلـك التجـاوزات من قبل 
مواطنـني أو من قبل البناء القريب من 

السكك الحديد من قبل املتجاوزين“.
وتابع الشـبيل أن ”رشكة سكك الحديد 

مهمة جداً وهي األسـاس يف الربط بني 
املحافظات عىل الرغم من أنها الرشكة 
الوحيـدة الخـارسة لدينا حاليـاً، واآلن 
لدينا عقـد للحاويات حيـث نعمل عىل 
نقل الحاويات للمشتقات النفطية من 
بيجي والكيارة وخالل شهر أو شهرين 

ستكون من الرشكات الرابحة“. 
وأشـار إىل أن ”رشكـة النقـل الخاص 
مسـؤولة عـن جميـع املرائـب بعموم 

العـراق“، مردفاً: ”لدينـا مرآب املوصل 
عىل وشـك أن ينجز، إضافـة إىل مرائب 
النارصية والبرصة والسماوة أيضا عىل 

وشك اإلنجاز“.
وأوضـح أن ”رشكـة النقـل الخـاص 
مسـؤولة عـن كل النقل داخـل العراق 
لنقـل املواطنـني وهـي مـن الرشكات 
الرابحة لكنها تحتاج إىل التطوير حيث 
بدأنا العمل بخطط لتطوير تلك املرائب، 

وكل املحافظـات مشـمولة بموضـوع 
املرائب منهـا نينوى والعمارة والبرصة 
األرشف  والنجـف  املقدسـة  وكربـالء 

أيضا“.
وفيما يخص قطاع النقل البحري، قال 
الشـبيل: ”لدينـا رشكة النقـل البحري 
وهي رشكة رابحة، ولكن لألسف أغلب 
بواخرنا تـم تدمريها حيث لدينا سـت 
بواخر فقط تقوم حاليـا بمهام كبرية 
جـداً يف النقـل، وخططنا حاليـاً لرشاء 
بواخـر جديـدة قريبـاً جداً مـن خالل 
املبالـغ املتوفـرة للبحريـة حيـث كان 
هناك عقـد يف العام 2012 تـم توقيعه 

لرشاء باخرات لكن لألسف لم ينفذ“. 
وأردف بالقـول: ”نفتقـر لوجـود نقل 
للمسـافرين بيننـا وبـني دول الجـوار 
حيـث لدينا نقـل تجاري فقـط، لكننا 
نفكر يف أن نبدأ بنقل املسافرين خاصة 
من البرصة إىل دبي وهـذا يتطلب عدداً 
من الزوارق التي تسـمى بالساحبات، 
واآلن لدينا واحد مـن اليخوت القديمة 
التـي كانـت يف زمـن النظـام السـابق 
سـوف نعمـل عـىل إعادته والـذي يعد 

البذرة األوىل للنقل البحري“.
ونـوه بـأن ”النقـل النهري لـم تتمكن 
الوزارة من تنفيذه علماً أنها أكملت كل 
املرائب ولديها يف بغداد 21 زورقاً ولكن 
كل مـا أرادت افتتاحـه تكـون ضحالة 
املياه عائقاً بسـبب شح املياه املوجودة 

لذلك توقف هذا املرشوع“.
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بغداد/ الزوراء:
نبهت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، امس االثنني، اىل اكثر من ان 100 
مصنع يف اقليم كوردسـتان مهدد باإلغالق بسـبب عدم تقديم التسهيالت 

الالزمة ألصحابها ملواصلة االنتاج.
وقـال رئيس الغرفة، سـريوان محمـد، خالل مؤتمر صحفـي: إن ”هناك 
أكثر من 100 مصنع يف اإلقليم، يعمل بها 5000 شـخص ويسـتفيد منها 
نحو 20 ألف شـخص، سـتغلق أبوابها يف حال لم تحصل عىل التسـهيالت 

الحكومية“.
وبنّي أن ”عىل حكومة إقليم كوردسـتان رفع الرسوم الجمركية عىل املواد 
الخام حتى تتمكن املصانع املحلية من منافسـة السـلع املستوردة، واآلن 
بعـد أن ألغت الحكومة الرضائـب والتعريفات عىل مواد التنظيف يجب أن 

تفرض رضائب وجمارك عىل املنتجات املستوردة“.
وأوضح محمد أن ”أكثر من %80 من منتجات مصانع إقليم كوردسـتان 

تصدر إىل مدن وسط وجنوب العراق“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس االثنني.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربي بلغ 367 الف دينار، وسـعر رشاء 363 الفاً، 
فيما كانت اسعار البيع ليوم امس االحد 364 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 
ارتفاعا أيضاً عند 327 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 323 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 365 الف دينـار و 375 ألفاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 325 الفاً و 335 الف دينار.
وشهدت أسعار الذهب يف اسواق اربيل ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 
ملثقـال ذهب عيار 24 بـ 420 ألـف دينار، ومثقال ذهب عيار 22 بـ 385 
الف دينار، ومثقال ذهب عيار 21 بـ  375  الف دينار ، ومثقال ذهب عيار 

18 بـ 315 ألفاً.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجـارة تأمني مـادة الطحني حتـى بداية موعد تسـويق 
الحنطـة عام 2023، وفيما أشـارت إىل تأهيل أول فرن حكومي يف بغداد، 

أكدت وضع خطة لتسويق الخبز املدعوم.
وقـال معاون مدير عـام الرشكة العامـة لتصنيع الحبـوب، عالء محمد 
صالح: إن ”مادة الطحني مؤمنة خالل هذا العام بعد تسلم حنطة محلية 
تقـدر بنحـو مليونـني و150 الف طـن“، مبينـا أن ”هذه الكميـة كافية 

لتجهيز املواطن بالطحني حتى نهاية العام الحايل“.
وأضـاف أن ”مبالغ قانون االمن الغذائي سـتوفر الحنطة من االسـترياد 

والتي تكفي لبداية تسـويق عام 2023“.
وبشـأن االفـران الحكوميـة، أكد صالـح أن ”رشكة تصنيـع الحبوب يف 
الخطوات النهائية من تأهيل االفران الحكومية والتي ستكون كبرية ومن 
مناشـئ عاملية رصينة“، الفتا اىل أن ”الخط االنتاجي الواحد لهذه االفران 
يمنح 15 الف صمونة يف السـاعة“.وبني ”سـنعتمد خطة تسـويقية من 
خالل االكشاك او املنافذ التسويقية والتي ستساهم بتخفيف العبء عىل 
املواطن العراقي“، موضحا أن ”سـعر رغيف الخبز او الصمون سـيكون 
مدعوما“.وتابع ”تم تأهيـل أكرب افران رشكة تصنيع الحبوب يف منطقة 
الكاظمية، وسـتكون هنـاك عمليات تأهيل لباقي االفـران“، الفتا اىل أنه 

”خالل االيام القادمة سنشهد افتتاح هذه االفران إلنتاج رغيف الخبز“.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 
االثنـني، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، فيمـا انخفضت يف اقليم 

كردستان.
وقـال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا، 
صبـاح امـس، 148650 ديناراً عراقيـاً مقابـل 100 دوالر أمريكي، وهي 

نفس األسعار التي سجلت صباح االحد.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع 149250 ديناراً لـكل 100 دوالر، 

بينما بلغت أسعار الرشاء 148250 ديناراً.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا، 
حيث بلغ سـعر البيع 148550 ديناراً لكل 100 دوالر، وبلغ سـعر الرشاء 

148450 ديناراً.
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@Ï„bÿ€a@kÉn‰fl@Ú◊äbìfl@ÜáËm@ÚÓ€bæa@Úflå˛a
bÓée@Ú€Ï�i@¿

بغداد/ متابعة الزوراء
أعـرب رئيـس اتحـاد الكانوي نائب رئيـس االتحاد العربي للعبـة، ماجد صالح، عن خشـيته من عدم توفر 
األموال الخاصة لالتحاد والخاصة باملشـاركات الخارجية، السـيما بعد االعتذار عن عدم املشاركة يف بطولة 
العالم ببولندا بالرغم من أنها مهمة وفيها تنقيط للجذافني . وقال صالح إن» املنتخب الوطني للكانوي الذي 
يـرشف عليه املـدرب والخبري اإليراني، اراج إقليمـي، بتواجد ثمانية جذافني، يواصـل تدريباته بواقع ثـالث 
وحـدات تدريب يومياً صباحاً ومساء تحضرياً للمشاركة يف بطولتي العرب والنيل الدوليتني اللتني تضيفهما 
مدينـة األقرص يف مـرص خالل ترشين األول املقبل».وتابـع صالح» يف حال عدم دعـم ميزانية االتحاد فربما 

سيتم االعتذار حتى عن املشاركة يف بطولة آسيا التي تضيفها اليابان خالل نيسان من العام املقبل» .

ãºcÎ@ã–ñc

bÓée@lãÀ@¿@›õœ˛a@Ômçˆbu@Êaáó±@\äÏ„cÎ@áÌb«^@lbjì€a@Òãˆb†@kÉn‰fl@bj«¸

åbn‡æa@äÎá‹€@a7õ•@µœ6´@Ú»iädi@µ»nèÌÎ@·éÏæa@Ú‘–ói@ã–ƒÌ@ıaäÎç€a

بغداد/ حسني عمار 
أكـد رئيس الهيئـة اإلدارية لنادي 
أن  الكعبـي،  حسـني  القاسـم، 
الرجوع عن قرار االنسـحاب من 
منافسات الدوري املمتاز مرهون 
قبـل  املـايل مـن  الدعـم  بتوفـري 

محافظ بابل.
وقـال الكعبـي إن“ النـادي عـىل 
مـدى ثالثة مواسـم يفتقر للدعم 
املايل ولم يتـم تخصيص أي مبلغ 
أن  علمـاً  املحافظـني،  بتعاقـب 
نادي القاسـم الريايض هو املمثل 

الوحيد ملحافظة بابل ”.
أقـرب  أن“  الكعبـي  وأضـاف 

املحافظات هـي محافظة كربالء 
التي تبعد عـن بابل 35 كم تتمتع 
بالتخصيص املـايل الجيد ”، مبيناً 
أن ”محافـظ بابل قـدم وعداً عن 
دعـم  بإرسـال  املعـاون  طريـق 
خـالل األسـبوع الحـايل، وقامت 
إدارة نـادي كربـالء بالتعاقد مع 
جهـاز تدريبي بنـاًء عىل ترصيح 

املحافظ”.
وتابع الكعبي أن“ النادي بحاجة 
ملبلـغ يـرتاوح مـن 750 مليـون 
دينار اىل مليار دينار ؛ كون النادي 
ينشـط بعدة ألعـاب اضافًة لكره 

القدم ”.

@lbzè„¸a@Â«@ÒÜÏ»€a@Z·éb‘€a@Üb„@êÓˆä
·«á€a@7œÏni@Ú„ÏÁãfl@åbn‡æa@äÎá€a@Âfl

ãñb„@·√b◊@Ô”aã»€a@…fl@á”b»nÌ@áÓ€a@Òãÿi@ÜÏ»è€a@wÓ‹©a@’Ìãœ

بغداد/ متابعة الزوراء
 أعلـن االتحاد العراقي للكـرة الطائرة نيل 
العبـني اثنني مـن منتخب الشـباب جائزة 
أفضـل العـب يف بطولة غـرب اسـيا التي 

اقيمت يف السعودية.
وقـال املنسـق االعالمـي لالتحـاد عبـاس 
هنـدي: ”لقد نـال العب املنتخـب العراقي 

الشاب، مصطفى عايد، جائزة أفضل العب 
مسـتقبل يف البطولـة، كمـا حصـل العب 
منتخب العـراق الليربو عبـد الله أنور عىل 

أفضل العب حر يف البطولة“.
امـس  العـراق  شـباب  منتخـب  وحسـم 
املواجهـة أمـام نظـريه اللبنانـي بثالثـة 
أشـواط مقابـل شـوطني بواقـع 25-20، 

و15-12  و20-25،  و26-28،  و25-12، 
لينـال امليداليـة الربونزيـة يف بطولة اتحاد 

غرب آسيا للكرة الطائرة.
وكان املنتخـب السـعودي للكـرة الطائرة 
تـوج  بلقـب بطولة غرب آسـيا للشـباب، 
بعد تغلبه عىل نظـريه البحريني 0-3، عىل 

الصالة الرئيسية بمدينة القطيف.

بغداد/ ليث العتابي
يسـعى الزوراء للظهور بشكل مختلف يف املوسم 
الجديـد 2022/2023، بعـد التعاقـدات الجديدة 
والظفـر بصفقـات ”املوسـم“ ، اىل جانب تمديد 
عقـود ابرز العبيه من عنـارصه الدولية، والعمل 
عـىل ارتداء ثـوب ”التجديـد“ من خـالل توليفة 
جديـدة طبخها مديـره الفني ”ايوب اوديشـو“ 
لتكوين فريق ينافس بقوة عىل القاب املسابقات 
العراقيـة بعد الخـروج من املوسـم املنقيض بال 

نتائج تذكر.

·éÏæa@Ú‘–ñ
نجحـت ادارة الـزوراء من ابـرام الصفقة االبرز 
يف االطـار املحيل، عقب اعالنها االتفاق الرسـمي 
مع النجم الصاعد حسـن عبد الكريم ”قوقية“ ، 

الـذي يعد من ابرز العبي الكرة العراقية يف الوقت 
الراهن.

ويلعب عبـد الكريـم يف مركز ”صانـع االلعاب“ 
اضافة اىل إجادته دور الجناح وطلعاته الرسيعة 
واملباغتـة مع امتالكـه للحس التهديفـي العايل، 
وكان لـه دورا بـارزا يف تتويـج فريقـه السـابق 
الكرخ بلقب كأس العراق وتسجيله لهدف الفوز 

الثاني.
اتمـام صفقة ”قوقيـة“ لم تكلف النـادي امواال 
اضافيـة ، بل تـم الحصـول عىل خدماتـه بعقد 
مناسـب مليزانية الزوراء بعد تفاهمات مع ادارة 

نادية السابق.

µœ6´@Ú»iäc
تعاقـد الزوراء مع اربعة محرتفني حتى اآلن، من 

ضمنهم املدافع املوريتاني الحسن حويبيب الذي 
تـم التجديد معه للموسـم الثالـث تواليا، كما تم 
التعاقد مع املحرتف السـوري محمـد عنز (26) 
عاما ، ويلعب يف مركز الوسـط وسـبق له تمثيل 

الرفاع البحريني باملوسم املنقيض.
واعلنت ادارة فالح حسن ، تعاقدها مع الربازييل 
برونو ليما ، الذي قدم مستويات كبرية مع النجف 
باملوسم السابق ، عالوة عن اتمام صفقة املغربي 

سفيان طالل الذي يجيد االداور الهجومية.

Ò5É‹€@áÌá∏
عـىل الرغم مـن اسـتغناء املديـر الفنـي ايوب 
اوديشـو ملجموعة كبـرية من الالعبـني، اال انه 
وباالتفـاق مـع االدارة جـدد عقـود العنـارص 
الدولية ومن اصحاب الخـربة ، ويتقدمهم قائد 

الفريق سعد عبد االمري، ليقود منطقة العمليات 
وللموسـم الثاني تواليا، وكذلك تـم تمديد عقد 
الحارس جالل حسن الذي ابتعد كثريا عن اغلب 
مباريات الفريق بداعي االصابة، ولكنه استعاد 
مؤخـرا قـواه واصبح جاهـزا للذود عـن عرين 

الزوراء.
وتـم التجديـد للظهـري االيمـن مصطفـى احمد 
والليـربو عباس قاسـم، والظهري االيرس حسـام 

كاظم .
ومن ابرز االسماء التي تم االستغناء عنها ” احمد 
فاضـل ، مازن فياض، محمد رضا، مهدي كامل، 

الجزائري لهواري بن طويل، احمد رستيب“.

ÒáÌáu@pbib�‘néa
دخـل الـزوراء املريكاتـو الصيفي بقـوة، عندما 

اسـتقطب عنـارص محليـة مؤثرة، حيـث ظفر 
بخدمـات املهاجـم الدويل عالء عبـاس قادما من 
القـوة الجويـة، وكسـب ورقة هجوميـة فعالة 
من نفط الوسـط بعـد توقيعه مـع الالعب مراد 

محمد.
ودعم خطوطـه الخلفية بعدة صفقات وملختلف 
املراكـز ، ونجـح بالتعاقـد مـع الظهـري االيمن 
احمد عبد الحسـني قادما من النجف، ومع العب 
الرشطة السابق حسن عاشور الذي يجيد اللعب 
بجهة اليسـار، وميثم جبار ليربو الجوية، وايضا 
تـم االتفـاق الرسـمي مـع املهاجم الشـاب عيل 
يوسـف ، وصانـع االلعـاب لؤي العانـي، والعب 
وسـط الكهرباء احمد محمود، واملوهوب اسـعد 

عبد الله والعب الديوانية السابق انس مالك.
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بغداد/ متابعة الزوراء

أكد مصدر مسـؤول يف االتحاد العراقي 

لكرة القدم مضيه الذهاب نحو تسمية 

مدرب أجنبي لقيادة  املنتخب الوطني.   

وقال املصدر ان االتحاد ذاهب لتسـمية 

صحـة  ال  أن  مؤكـدا  أجنبـي،  مـدرب 

لتسـمية حكيم شاكر أو أي مدرب آخر 

كمدرب أو مستشاراً له.

ورداً عىل أنباء متداولة بشـأن تسـمية 

شاكر مستشاراً ملدرب للمنتخب، اشار 

اىل ان االتحـاد لـم يجتمـع ولـم يتخـذ 

أي قـرار، فكيـف تتـم تسـمية شـاكر 

مستشـارا ملـدرب املنتخـب، موضحـا 

أن مثـل هكذا قـرارات مهمـة تتخذ يف 

اجتماعات ومـداوالت بني مجلس إدارة 

االتحاد وليس عرب ترسيبات هنا وهناك 

.

وكانـت مصـادر ذكـرت تعيـني حكيم 

املنتخـب  ملـدرب  مستشـارا  شـاكر 

الوطني.

ومـن جهتـه،  نفـى مـدرب منتخـب 

ناشئة العراق لكرة القدم، احمد كاظم، 

االسـماء املتداولـة يف وسـائل االعـالم 

للكادر الفني املساعد.

وقال كاظـم ان ”االخبـار املتداولة عن 

تسـمية الكادر الفني ملنتخب الناشئني 

عبارة عن ترسيبـات ال صحة ولم أتلَق 

أي تأكيـد لصحتها من االتحاد العراقي 

لكرة القدم“.

واضاف ”لم يمِض عىل تسـميتي مدرباً 

للمنتخـب سـوى أربعـة ايـام، وتحت 

ضغـط ظـروف خطـرة يعيشـها البلد 

وتحديـداً العاصمـة بغداد ولـم اجتمع 

باالتحاد ولم اتسلم اي توجيهات بشأن 

تسمية مساعدين“.

وبني كاظـم ان ”االسـماء التي نرشت 

ال غبار عليها واسـماء محرتمة لكن لم 

ابلغ ولم اتفق مع االتحاد لحد اآلن“.

ويف سـياق متصل، أعلـن كاظم ، املدير 

لاللتحـاق  املنتخـب  قائمـة  الفنـي، 

بالتدريبات اليومّية، تحضرياً للمشاركة 

يف بطولة كأس العـرب، التي تحتضنها 

مدينة وهران الجزائرّية يف 23 من شهر 

آب الحايل. 

وضمـت القائمـة 26 العبـاً هـم: باقر 

بشـري، يوسـف إبراهيـم سـالم، وليـد 

خالـد، فهد نعمـة، أحمد فـالح ،أحمد 

جواد، كامـريان أحمد ،حسـني فاهم ، 

حسـن عامر، أدهم قيـس، أمري جواد، 

حسن جعفر، أيوب إبراهيم، حسن عيل 

، عيل حسـن، باقر ضيـاء، دانيال وليد، 

عـيل أكـرب ، أحمـد عبد الرضا، سـامي 

سـعيد، بـاون سـتار، راسـتي رشـاد، 

يوسـف كارون، حسن خزن، مصطفى 

تحسني، عيل محمد وادي.

يف  األوىل  التدريبيـة  الوحـدة  وسـتقام 

ملعـب الراحـل عيل حسـني بالعاصمة 

بغداد، تحت قيادة املـدرب أحمد كاظم 

الذي اسـتلم املهمة خلفاً للمقال حسن 

العـرب  كأس  قرعـة  أن  كمال.يذكـر 

للناشـئني أوقعـت املنتخـب العراقي يف 

املجموعـة الثالثة إىل جانـب منتخبات 

املغرب وجزر القمر وموريتانيا.

وكانت وسـائل اعالم محلية قد نرشت 

أخبـاراً نسـبتها ملصـادر رياضية تفيد 

بتسـمية الكادر الفني املساعد ملنتخب 

ناشـئة العراق، وهم: املسـاعدان عماد 

عـودة، وحيـدر رحيم، ومـدرب حراس 

املرمى صالـح لطفي، ومـدرب اللياقة 

رضغـام عبـاس، واملحلـل الفني عالء 

عبد عون.

بغداد/ متابعة الزوراء
وصـف االتحـاد العراقي لكـرة اليد خطوة 
لـالرشاف  نـارص  كاظـم  املـدرب  تعاقـد 
عىل تدريـب حـراس مرمى نـادي الخليج 

السعودي بـ ”االيجابية“ ، مشريا اىل اهمية 
اسـتمرار احرتاف الكفـاءات العراقية مع 

االندية الخليجية .
وقال حسام عبد الرضا، املسوؤل االعالمي 

لالتحـاد: “ تعاقد املـدرب كاظم نارص مع 
نـادي الخليـج السـعودي نعّدهـا خطـوة 
ايجابية، وتدل عـىل املكانة العالية للمدرب 
العراقـي ، والعمـل يف واحـدة مـن اقـوى 

دوريات املنطقة“.
وأضـاف: ”يعد نـارص املـدرب الثاني الذي 
سـيعمل مـع االندية السـعودية باملوسـم 
الجديـد، بعد مـدرب حراس املرمـى احمد 

حسني الذي تعاقد مع نادي مرض ”.
واتم “ نتمنـى التوفيق للكفاءات التدريبية 
العراقيـة يف تجاربهـا االحرتافيـة، وننتظر 
بواقـع  لالرتقـاء  النجاحـات  مـن  املزيـد 

اللعبة“.
وكان نـادي الخليـج السـعودي، قـد اعلن 
رسـميا تعاقـده مع العراقـي كاظم نارص 
للعمـل مدربـا لحـراس املرمى يف املوسـم 

املقبل. ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية، الزميل طالل العامري، حل ضيفا يف 
برنامـج (بانوراما) الذي يبث من عىل شاشـة 
قناة (العراقية العامة) الفضائية، حيث ناقش 
الربنامـج عمـل االتحـاد العراقـي لكـرة القدم 
ونتائج املنتخبات الوطنيـة يف البطوالت الخارجية 
وموضـوع تسـمية االجهـزة الفنيـة للمنتخبـات الوطنيـة فضال عن 
تخصيص مبالغ مالية للتعاقد مع مدرب اجنبي لقيادة تدريب املنتخب 

الوطني.
 *********************

مراسـل برنامـج (كـوورة) الذي يبـث من عىل 
شاشـة قناة (الفرات) الفضائية، الزميل احمد 
العطوانـي، احتفل بعيد ميالده مؤخرا، خالص 

االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح 
يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء 
املقبلة  الفرتة  ان  مفتن،  عقيل  الفروسية،  التحاد  املؤقتة  الهيئة  رئيس  اكد 
والدويل. املحيل  املستويني  عىل  اللعبة  شأن  من  للرفع  كبرية  تغيريات  ستشهد 

وقال مفتن إن“ الهيئة بانتظار تحديد موعد رسمي لالنتخابات من قبل االتحاد 
الدويل تتمخــض عنها هيئة إدارية رسمية وفق القوانني املحلية والدولية، بعد 
مصادقته عىل النظام الداخيل التحاد الفروسية“، مبينا ان ”هناك تغيريات كبرية 
املستويني  يرفع من شأنها عىل  بما  الفروسية  وحيوية ستطرأ عىل عمل أرسة 
املحيل والدويل السـيما أننا نملك املواهب من الالعبني والكفاءة من املدربني من 
تراجع  فرتة  بعد  جديد  من  اللعبة  بواقع  النهــوض  عىل  الجميع  تعاون  خالل 

خالل الفرتة املاضية ”. 
واضاف مفتن ان“ الهيأة اقامت اوىل نشاطاتها بتنظيم مهرجان صيفي للقفز 
االوملبي والتقاط االوتاد بمشاركة فرسان املنتخبات الوطنية للمتقدمني والشباب 

والواعدين والذي حصل عىل استحسان جميع الحارضين“.

بغداد/ متابعة الزوراء
األوملبي،  للمنتخب  اإلداري  املدير  ينتظر 
مهدي كريم، حسم مصريه خالل املرحلة 

املقبلة مع ليوث الرافدين.
”مصري  إن  الكرة  اتحاد  يف  مصدر  وقال 
مهدي  االوملبي،  ملنتخبنا  اإلداري  املدير 
لم  حيث  اآلن،  حتى  يحسم  لم   ، كريم 
به  يتصل  ولم  الكرة  اتحاد  معه  يتواصل 

حتى اآلن“.
وبني أن ”مهدي بانتظار قرار من مجلس 
ادارة اتحاد الكرة، بعدما قرر االخري تغيري 
للمدرب  املهمة  وإناطة  التدريبي  الكادر 

رايض شنيشل“.
وسبق ملهدي كريم أن قدم استقالته من 
منصبه يف 11 آذار املايض ألسباب وصفها 
بالخاصة، قبل ان يعدل عن قراره بعدها.
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برشلونة / متابعة الزوراء
أزمة  برشلونة  نادي  يواجه 
تسجيل  مستوى  عىل  بالغة 
الصفقات الجديدة، إذا لم يتمكن 

من بيع بعض الالعبني.
فإن  «كواترو»،  برنامج   وحسب 
برشلونة،  رئيس  البورتا  خوان 
عدم  أجل  من  خطوات   ٥ أمامه 
اللعب  الدخول يف مشكلة مع قانون 
أوسكار  رحيل  رغم  النظيف،  املايل 

مينجويزا إىل سيلتا فيجا.

من  للتخلص  بقوة  البورتا  ويسعى 
ريكي  وهم  الصيف،  هذا  العبني   ٥
ومارتن  أومتيتي  وصامويل  بويج 
برايثوايت ونيتو وفرينكي دي يونج.

أن  إىل  اإلسباني  الربنامج  وأشار 
سبيل  عىل  املغادرة  يمكنه  أومتيتي 
بينما  اليوناني،  الدوري  إىل  اإلعارة 
الرحيل،  فكرة  برايثوايت،  قاوم 
عقده. لفسخ  البارسا  ويتجه 
ويقرتب بويج من االنتقال إىل الدوري 
فيما  املقبلة،  األيام  خالل  األمريكي 

الثنائي  يف  الكربى  األزمة  تتلخص 
يونج.ورفض  دي  وفرينكي  نيتو 
مع  التوقيع  الربازييل  الحارس 
سيلتا فيجو، واآلن ال توجد عروض 
يونج  دي  يتمسك  بينما  أجله،  من 
االنتقال  وعدم  نو،  كامب  يف  بالبقاء 
إىل مانشسرت يونايتد.يذكر أن خوان 
الصفقات  من  العديد  أجرى  البورتا 
هرينانديز  تشايف  إلرضاء  القوية 
الوضع  رغم  لربشلونة،  الفني  املدير 

االقتصادي الصعب للبلوجرانا.

باريس / متابعة الزوراء
بلقب  جريمان  سان  باريس  تّوج 
السوبر  (كأس  األبطال  كأس 
نانت  عىل  فوزه  عقب  الفرنسية) 

من  كل  نظيفة.وسجل  برباعية 
 (٢٢) مييس  ليونيل  األرجنتيني 
والربازييل نيمار (٤٥+٤، ٨٢ من ركلة 
راموس  سريجيو  واإلسباني  جزاء) 

(٥٧) أهداف الفريق البارييس.
ونجح باريس سان جريمان يف بسط 
هيمنته عىل هذه املسابقة التي ظفر 

بلقبها للمرة ١١ يف تاريخه.

مانشسرت / متابعة الزوراء
تعادل مانشسرت يونايتد اإلنكليزي 
مع ضيفه رايو فايكانو اإلسباني 
ترافورد»  «أولد  ملعب  عىل   ١-١
مشاركة  شهدت  ودية  مباراة  يف 
كريستيانو  الربتغايل  نجمه 
الجولة  عن  غيابه  بعد  رونالدو 

التحضريية يف تايالند وأسرتاليا.
ولعب رونالدو أساسياً منذ البداية 
قبل أن يرتك مكانه مطلع الشوط 
ديالو  أماد  اإليفواري  للواعد  الثاني 
التقدم  هدف  صاحب  عاماً)   ٢٠)
دقائق  ثالث  بعد  الحمر  للشياطني 
قادها  هجمة  اثر   (٤٨) دخوله  من 
الوافد الجديد الدويل الدنماركي كريستيان 

إريكسن.
بواسطة   ٥٧ الدقيقة  يف  التعادل  الضيوف  وأدرك 

ألفارو غارسيا.
التحضريية  الجولة  عن  عاماً)   ٣٧) رونالدو  وغاب 
ثم  «عائلية»،  ألسباب  وأسرتاليا  تايالند  يف  ليونايتد 
تن  إريك  الهولندي  الجديد  املدرب  تشكيلة  عن  غاب 

هاغ ملباراة السبت املايض ضد أتلتيكو مدريد اإلسباني 
الذي ورد اسمه كأحد األندية املهتمة بالربتغايل، قبل أن 

ينفي رئيسه هذا األمر.
وراجت شائعات يف األسابيع األخرية أن رونالدو يريد 
بعد فشل  املايض  العام  اليه  الذي عاد  النادي  أن يرتك 

التأهل اىل مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وفاز نادي ميالن اإليطايل عىل أوملبيك مرسيليا الفرنيس 

٢-صفر يف مباراة ودية استعدادية للموسم الجديد.
 (١٢) ميسياس  جونيور  الربازييل  من  كل  وسجل 

والفرنيس أوليفيه جريو (٢٨) هديف بطل إيطاليا.

                         

بوغوتا / متابعة الزوراء
توج منتخب الربازيل األول لكرة القدم للسيدات بلقب بطولة 
كأس أمـم أمريـكا الجنوبيـة لكـرة القـدم (كوبـا أمريكا)، 
بانتصـاره عـىل أصحـاب األرض كولومبيا بهـدف نظيف يف 

املباراة النهائية، لريفع لقبه الثامن للبطولة.
سـجل هدف املبـاراة الوحيـد الالعبة ديبينيا مـن ركلة جزاء 
تحصلـت عليهـا الالعبـة نفسـها يف الدقيقة (38) لتسـكت 
املشـجعني يف ملعـب ألفونسـو لوبيـز بمدينـة بوكارامانجا 

الكولومبية.
وكادت الربازيل، التي تقودها املدرب السويدية بيا ساندهاج، 
توسـع الفارق بهدف ثان يف الشـوط الثاني الذي استغل فيه 
”منتخـب الكناري“ توتـر أداء الالعبات أصحاب األرض، لكن 
ديبينيـا أهـدرت انفـراد رصيح باملرمـى وباملثل فشـلت بيا 

زانرياتو يف إسكان الكرة الشباك من ركلة حرة مبارشة.
وانقلـب الحـال يف الدقائـق األخرية مـن املبـاراة حيث عادت 
الكولومبيـات للبحث عن هدف التعـادل لكن الدفاع الربازييل 

أبعد كل الفرص.
وبهـذا يحقق منتخـب الربازيل انتصـاره السـادس تواليا يف 

البطولة مسجال 20 هدفا ودون أن يدخل مرماه أي هدف.
ويواصل منتخب الربازيل للسيدات هيمنته عىل البطولة التي 
تقـام منذ عـام 1991 حيث توج باللقـب الثامن له من أصل 
9 نسـخ بعد فـوزه يف أعـوام 1991 و1995 و1998 و2003 

و2010 و2014 و2018.
بينما حصل منتخب األرجنتـني عىل لقب وحيد يف عام 2006 

وحل وصيفا يف ثالث مناسبات أخرى.
فيمـا تعد هـذه املرة الثالثـة التي تفشـل فيهـا كولومبيا يف 
التتويـج باللقـب حيث حلت وصيفة أيضا للمـرة الثالثة بعد 

نسختي 2010 و2014.

باريس / متابعة الزوراء
أحـرزت الهولنديـة، أنميك فـان فلوتن، لقب طواف فرنسـا 

للدراجات الهوائية للسيدات يف نسخته األوىل.
املرحلة الثامنة واألخـرية والتي امتدت من لور حتى الْبالنش 
دي بيل فيي ملسافٍة تجاوزت 123 كيلومرتاً أنهتها فان فلوتن 
يف املركـز األول يف 3.37.23. سـاعات لتبتعَد بفارق كبري عن 
أقـرب مالحقاتها يف الرتتيب العام وتتوج باللقب بعدما أنهت 
الطـواف يف توقيـت إجمايل بلـغ 26 سـاعة و55 دقيقة و44 

ثانية.

لندن / متابعة الزوراء
توج منتخب سيدات إنكلرتا بلقب كأس أمم أوروبا 
٢٠٢٢ بفوزه عىل منتخب أملانيا ٢-١، بعد التمديد 

يف النهائي الذي جرى عىل ملعب ويمبيل.
وتقدمت إنكلرتا أوالً عرب إيال توني ٦٢، لكن منتخب 
أملانيا عاد إىل املباراة يف الدقيقة ٧٩ عندما سجلت 

له لينا ماجول.
ويف الشوط اإلضايف الثاني وقعت تشلوي كييل عىل 

هدف االنتصار واللقب الغايل ١١١.
إنكلرتا  سيدات  بها  تظفر  التي  األوىل  املرة  وهذه 

بلقب اليورو.
لكنها  قبل  من  النهائي  مرتني  إنكلرتا  ولعبت 
أمام   ١٩٨٤ عام  األوىل  النسخة  يف  وذلك  خرست، 
السويد، ثم أمام أملانيا بالذات ٦-٢ يف نهائي ٢٠٠٩ 

عىل األرايض الفنلندية.
النهائية  للمباراة  الجماهريي  الحضور  حطم 
لبطولة أوروبا للسيدات بني إنكلرتا املضيفة وأملانيا 
يف  «ويمبيل»  ملعب  عىل  متفرجاً   ٨٧١٩٢ والبالغ 
لندن الرقم القيايس يف عدد الجماهري يف املسابقة 

القارية.
وكان الرقم السابق وهو ٧٩١١٥ متفرجاً مسجالً 
يف   ١٩٦٤ عام  الرجال  لنسخة  النهائية  املباراة  يف 
عىل  باللقب  األرض  صاحب  توج  عندما  إسبانيا 

حساب االتحاد السوفياتي .(٢-١) 
القيايس املطلق يف عدد الجماهري يف  الرقم  وحطم 

املايض  الربيع  للسيدات مرتني يف  مباراة كرة قدم 
كامب  ملعبه  عىل  اإلسباني  برشلونة  قبل  من 
لعدد من  يتسع  الذي  أوروبا  الوحيد يف  امللعب  نو، 

الجماهري أكثر من ويمبيل.
يف ٢٣ نيسان/أبريل املايض، حرض ٩١٦٤٨ متفرًجا 
بني  للسيدات  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  لنصف 

برشلونة وفولفسبورغ األملاني.
املنتخب  مع  لالحتفال  املشجعني  آالف  ويتأهب 
اإلنجليزي للسيدات لكرة القدم، يف وسط العاصمة 
أوروبا  أمم  بطولة  لقب  بإحراز  لندن،  الربيطانية 
املالكة  العائلة  من  أفراد  اثنى  كما  للسيدات، 

والسياسيني عىل األداء امللهم للمنتخب.

التواجد  بفرصة  مشجع  أالف   ٧ نحو  وسيحظى 
ترافالجار  ميدان  يحتضنه  حدث  يف  املنتخب،  مع 
صباحا   ١١ الساعة  من  اعتبارا  لندن،  بوسط 

(١٠٠٠ بتوقيت جرينتش) أمس االثنني.
وسيكون دخول الحدث باملجان وأسبقية الحضور، 
وسيشهد عرضا موسيقيا إىل جانب عرض لقطات 
وإجابات  أسئلة  فقرة  وكذلك  البطولة،  من  بارزة 
سارينا  واملدربة  املنتخب  العبات  بمشاركة 

ويجمان، قبل رفع كأس البطولة واالحتفال.
وأشادت إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بتتويج 
األمم  كأس  ببطولة  التاريخي  إنجلرتا  منتخب 
 ،(٢٠٢٢ (يورو  للسيدات  القدم  لكرة  األوروبية 
حيث وصفته بأنه «مصدر إلهام للفتيات والنساء» 

يف جميع أنحاء البالد.
وقالت امللكة يف بيان: «أتقدم بأحر التهاني وتهنئة 
عائلتي لكم جميعا، بالفوز ببطولة األمم األوروبية 
يف  بما  بأكمله،  للفريق  إنجاز مهم  إنه  للسيدات.. 
الفوز  بكن..  الخاص  املعاون  الفني  الطاقم  ذلك 
الثناء  يستحق  املسابقة  خالل  واألداء  بالبطولة 

حقا».
يتجاوز بكثري  وواصلت: «مع ذلك، فإن نجاحكن 
الكأس التي حصلتن عليها بجدارة.. لقد أصبحتن 
ولألجيال  والنساء،  للفتيات  إلهام  مصدر  جميًعا 
القادمة».وتابعت: «آمل أن تفتخرن بتأثريكن عىل 

رياضتكن، مثلما تفخرن بالنتيجة».

كواالالمبور / متابعة الزوراء
لكرة  اآلسيوي  االتحاد  يف  التنفيذي  املكتب  صّدق 
ملونديال  اآلسيوية  التصفيات  نظام  عىل  القدم، 

٢٠٢٦، وتصفيات كأس آسيا ٢٠٢٧.
نهائيات  ٨ مقاعد مبارشة يف  آسيا،  قارة  وتمتلك 
كأس العالم ٢٠٢٦، بجانب مقعد يف امللحق القاري، 
إىل ٤٨ منتخًبا يف  املشاركني  زيادة عدد  بعد  وذلك 

نسخة ٢٠٢٦.
وتم اعتماد النظام الجديد للتصفيات بعد مشاورات 
ونقاش مع االتحادات الوطنية األعضاء يف االتحاد 
اآلسيوي، وتقديم ملخص عن هذه املشاورات إىل 

لجنة املسابقات يف االتحاد، وفق التايل:
 ٢٢ يتضمن  املشرتكة:  للتصفيات  األول  الدور  ـ 
منتخًبا، وهي املصنفة بني ٢٦ إىل ٤٧ يف التصنيف 
وتتأهل  وإياًبا،  ذهاًبا  تتقابل  حيث  العاملي، 
من  الثاني  الدور  إىل   (١١) الفائزة  املنتخبات 

التصفيات املشرتكة.
 ٣٦ يتضمن  املشرتكة:  للتصفيات  الثاني  الدور  ـ 
 ،٢٥ إىل   ١ من  املصنفة  املنتخبات  وهي  منتخًبا، 
ويتم  األول،  الدور  يف  الفائزة  املنتخبات  بجانب 

تقسيمها عىل ٩ مجموعات.
وستضم كل مجموعة، ٤ منتخبات تتنافس بنظام 
الدوري املجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل 
أول فريقني من كل مجموعة إىل الدور النهائي من 

التصفيات اآلسيوية لكأس العالم، وتحصل أيًضا 
عىل بطاقات التأهل لكأس آسيا ٢٠٢٧.

املنتخبات  تقسيم  يتم  اآلسيوية:  التصفيات  ـ 
بحيث تضم كل مجموعة  ٣ مجموعات،  ١٨ عىل 
من  املجزأ  الدوري  بنظام  تتنافس  منتخبات،   ٦
من  فريقني  أول  ويتأهل  وإياب،  ذهاب  مرحلتي 
العالم  كأس  نهائيات  إىل  مبارشة  مجموعة  كل 

.٢٠٢٦
الحاصلة  املنتخبات  يتضمن  اآلسيوي:  امللحق  ـ 
الثالث والرابع يف املجموعات الثالث  عىل املركزين 
من الدور السابق، ويتم تقسيمها عىل مجموعتني، 
تتنافس  منتخبات   ٣ مجموعة  كل  تضم  بحيث 

بنظام الدوري املجزأ من مرحلة واحدة.
ويتأهل املنتخبان الحاصالن عىل املركز األول يف كل 
العالم ٢٠٢٦، يف حني  مجموعة مبارشة إىل كأس 
الثاني  املركز  عىل  الحاصالن  املنتخبان  يتنافس 
الذي يمثل  الفريق  بمباراة ملحق من أجل تحديد 

قارة آسيا يف امللحق القاري.
 ،٢٠٢٧ آسيا  كأس  تصفيات  تتواصل  املقابل،  يف 
عقب نهاية الدورين األول والثاني من التصفيات 

املشرتكة، وفق التايل:
ـ ملحق تصفيات كأس آسيا: تتقابل ١٠ منتخبات 
التصفيات  من  األول  الدور  يف  الخارسين  من 
وتتأهل  وإياب،  ذهاب  مباراتي  عرب  املشرتكة 

من  النهائي  الدور  إىل  الفائزة  الخمس  املنتخبات 
تصفيات كأس آسيا.

يضم  آسيا:  كأس  تصفيات  من  النهائي  الدور  ـ 
٢٤ منتخًبا (املنتخب صاحب التصنيف األعىل بني 
الخارسين يف الدور األول من التصفيات املشرتكة، 
الثالث  املركزين  عىل  الحاصلة   ١٨ واملنتخبات 

املشرتكة،  التصفيات  من  الثاني  الدور  يف  والرابع 
تصفيات  ملحق  يف  الفائزة  الخمس  واملنتخبات 

كأس آسيا).
ويتم تقسيمها عىل ٦ مجموعات، بحيث تضم كل 
مجموعة ٤ منتخبات، ويتأهل صاحب املركز األول 

يف كل مجموعة، إىل نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٧.
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يشعر الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم مانشسرت 
إدارة الشياطني الحمر  يونايتد، بالقلق من سلوك 

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

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

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 

الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
الساعة  حوايل  بوافيستا  يف 
٢:٠٠ صباًحا (٥:٠٠ بتوقيت 
«مشكلة  لتجنب  غرينتش) 

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 
إنستغرام: «أشكر الجميع عىل الرسائل، لكن كل 
لقد  املنزل،  إىل  ذاهبون  نحن  يرام،  ما  عىل  يشء 

كان مجرد هلع».
وكان نيمار نرش عىل حسابه يف إنستغرام صورة 
قبل  ميامي،  يف  املطار  مدرج  عىل  أخته  مع  له 
ركوب الطائرة. ولم يعلق حتى اآلن عىل الحادث.
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مانشسرت / متابعة الزوراء
يبدو أن مانشسرت سيتي بات مستعدا إلنهاء اهتمامه بالظهري 
ناديه  أن رفض  برايتون، بعد  اإلسباني مارك كوكوريال، العب 
التفاوض ما لم يتم تقديم عرض تبلغ قيمته ٥٠ مليون جنيه 

إسرتليني.
الرحيل رسميا، وغاب عن  إدارة برايتون  وطلب كوكوريال من 
اآلن  الودية مع إسبانيول، لكن سيتي قد يفكر  السبت  مباراة 
العب  جريمالدو  أليكس  أو  شتوتجارت  العب  سوسا  بورنا  يف 

بنفيكا، وفقا ملا ذكرته صحيفة «دييل ميل».
عىل  وكان  إسرتليني،  جنيه  مليون   ٣٥ حوايل  سيتي  وعرض 

خدمات  مقابل  إسرتليني  جنيه  مليون   ٤٠ لدفع  استعداد 
الظهري  مركز  يف  لبدائل  سيتي  مانشسرت  كوكوريال.ويحتاج 

األيرس، بعد أن باع أولكسندر زينتشينكو إىل آرسنال يف وقت 
سابق من هذا الشهر.ومع عدم تمكن سيتي من االتفاق 

عن  ذلك  من  بدالً  اآلن  سيبحث  برايتون،  مع  رسوم  عىل 
التشكيلة.الكرواتي  يف  املنطقة  تلك  لتعزيز  بديلة  أهداف 
مع  الحال  هو  كما  الخيارات،  أحد  هو  سوسا،  الدويل 
العمر  من  يبلغ  الذي  بنفيكا  العب  جريمالدو  اإلسباني 

الربتغايل  النادي  مع  مباراة   ٤٨ ولعب  عاًما،   ٢٦
املوسم املايض، وأحرز ستة أهداف.

ميالنو / متابعة الزوراء
عن  اإلعالن  من  ميالن  نادي  اقرتب 
خالل  الهجوم  خط  يف  بارزة  صفقة 
مسؤولو  الجاري.وظل  الصيفي  املريكاتو 
من  تقرتب  ملدة  يتفاوضون  الروسونريي 
البلجيكي شارل دي  للتعاقد مع  شهرين، 
بروج. كلوب  ألعاب  صانع  كيتيلياري، 

ووفًقا ملوقع «توتو مريكاتو ويب» اإليطايل، 
وصل دي كيتيلياري ميالنو، أمس االثنني، 
وتوقيع  الطبي  الكشف  إجراء  أجل  من 
عقود انتقاله إىل الروسونريي.وأشار املوقع 
البلجيكي  األلعاب  صانع  أن  إىل  اإليطايل 
سيبدأ التدريبات مع ميالن، اليوم الثالثاء، 
وقد يشارك يف ودية فيتشينزا، يوم ٦ من 
الشهر الجاري.وسيدفع ميالن ٣٢ مليون 
إىل جانب متغريات  الصفقة،  يورو لحسم 
أي  قيمة  من  و١٥٪  يورو،  ماليني   ٣ تبلغ 

صفقة بيع مستقبلية لالعب.
بـ»دي  بلجيكا  يف  كيتيلياري  دي  ويلقب 
نجم  مع  التشابه  بسبب  الجديد»،  بروين 

واملركز. الجنسية  يف  سيتي  مانشسرت 
وعانى ميالن يف مركز صانع األلعاب منذ 
رحيل الرتكي هاكان تشالهانوجلو إىل إنرت 

بأي  تعويضه  وعدم  املايض،  الصيف  يف 
 ١٨ كيتيلياري  دي  آخر.وأحرز  العب 
مباراة   ٧٨ يف  بروج  كلوب  مع  هدًفا 
مرة  ألول  وظهر  البلجيكي،  بالدوري 

نوفمرب/ يف  بلجيكا  منتخب  مع 
ترشين الثاني ٢٠٢٠.



8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

Ô8ã€a@ÊÏÌç–‹n€a@Ú„bÿfl@Êaå�ç»Ì@Èn–‹ÿm@ı˝ÀÎ@Co„6„�aD@—»ö

Übón”¸aÎ@ÚébÓè€a@pbÌázni@‚á�óm@Ô„aÜÏè€a@‚˝«�a@CÅ˝ñgD@p¸Îb´
القاهرة/متابعة الزوراء: 

يف الوقت الذي بدأت فيه املؤسسـات 
اإلعالميـة السـودانية وضع خطط 
أمـًال  الهيكلـة،  وإعـادة  لإلصـالح 
يف مسـتقبل أفضـل لقطـاع عانـى 
«فـرض  محـاوالت  مـن  لسـنوات 
السيايس»،  واالسـتغالل  السـيطرة 
جـاءت التطـورات السياسـية التي 
أعقبـت أحـداث ٢٥ أكتوبر (ترشين 
األول) ٢٠٢١، لتجمد خطط وأحالم 
اإلصالح، وتعيد اإلعالم السوداني إىل 

«نقطة البداية».
اإلصـالح  جهـود  اصطدمـت  فقـد 
لإلعالم السـوداني بعقبات سياسية 
واقتصاديـة، يرى الخـرباء أنها «قد 
تـؤدي إىل تأثـريات عـىل الصحافـة 
األزمـات  وطـأة  تحـت  الورقيـة، 
االقتصاديـة، وتفاقـم تراجع الثقة 
واملصداقيـة يف اإلعـالم، وتدفع نحو 
مزيد من األخبار الزائفة واالستغالل 
التواصـل  لوسـائل  السـيايس 
االجتماعي». ولكن يف الوقت نفسه، 
يعـّول بعـض الخـرباء عـىل اإلعالم 
للعـب دوره يف «فتح حوار سـيايس 
بّنـاء يخـرج السـودان مـن أزماته 
الصحافـة  إىل  ويعيـد  السياسـية، 
ودورهمـا  بريقهمـا  والتلفزيـون 

الفعال يف الحراك املجتمعي».
آراء  «الرشق األوسـط» اسـتطلعت 
دور  حـول  سـودانيني،  إعالميـني 
اإلعـالم يف ظـل األزمـة السياسـية 
الحاليـة التي تمر بها بالدهم، وأهم 
التحديـات التـي تواجهه، والسـبل 
اإلعـالم  هيكلـة  وإعـادة  إلصـالح 
السـوداني حتـى يسـتطيع القيام 

بدوره.
الصادق أحمد عبد السالم، الصحفي 
السـوداني املقيم يف دولـة اإلمارات 
العربيـة املتحـدة، قـال لنـا خـالل 
لقائنا معـه: «ال يمكن فصل اإلعالم 
يف أي بلـد مـن البلدان عـن األزمات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
التي يواجهها هـذا البلد... فاإلعالم 
هو املرآة التي تعكس هذه األزمات، 
ويتأثـر بهـا ويؤثـر فيها سـلباً أو 

إيجاباً».
يف  يعانـي  «السـودان  وأردف: 

الوقـت الراهن من مخـاض كبري يف 
االنتقـال من دولـة الحـزب الواحد 
إىل دولة بنظـام ديمقراطي تعددي. 
وبالطبـع، انعكـس هـذا األمر عىل 
اإلعالم السـوداني بشقيه الحكومي 
اإلعـالم  وحتـى  بـل  والخـاص؛ 
التواصـل  ووسـائل  اإللكرتونـي 

االجتماعي».
وتابـع عبـد السـالم كالمـه قائالً، 
إن «أهـم التحّديـات التـي يواجهها 
يف  تتمثـل  اآلن  السـوداني  اإلعـالم 
املحاوالت التي تبذلها السلطات منذ 
٢٥ أكتوبـر املـايض للسـيطرة عىل 
اإلعـالم، بالرتهيب تـارة وبالرتغيب 
تـارة أخرى، حتـى يكون بوقـاً لها 

يعكس توجهاتها وسياساتها».
وأضـاف عبـد السـالم أن «اإلرصار 
الثـوار  يبديـه  الـذي  الشـديد 
السـودانيون عـرب املظاهـرات التي 
ينظمونها بشكل يومي، قد أثر كثرياً 
عىل اإلعالم؛ حيث عجزت السـلطات 
حتـى اآلن عن لجـم وتكميم األفواه 
حتى عرب وسـائل اإلعالم الحكومية 
الرسـمية»، الفتـاً إىل «مـا تشـكله 
األوضاع االقتصادية الضاغطة التي 
يعيشها كل أفراد الشعب السوداني، 
من تحدٍّ لوسائل اإلعالم ينعكس عرب 
ضعف اإلمكانيات ووسائل الطباعة 
والنـرش، وضعف أجـور الصحفيني 

حتى باتوا يعيشون يف حد الكفاف».
من جانبه، يـرى محمد عبد الحميد 
عبد الرحمـن، الصحفي السـوداني 
املقيـم يف هولنـدا، ورئيـس تحريـر 
وكالـة األنبـاء السـودانية «سـونا» 
السابق، أن «السودان يواجه تحديات 
ضخمـة تنعكـس عـىل كل شـؤون 
الحياة، ومـن بينهـا الصحافة التي 
تشهد انحداراً مرتبطاً بثالثية انهيار 
األوضـاع السياسـية واالقتصاديـة 
واألطـر الترشيعيـة». وأوضـح عبد 
الحميـد عبـد الرحمـن يف ترصيـح 
لـ«الرشق األوسـط»، أن «اضطراب 
األوضـاع السياسـية واالقتصاديـة 
كان لـه تأثـريه عـىل اقتصاديـات 
الصناعة، وأيضاً عىل حال الصحفيني 
واملنظمـات التـي تمثلهـم، يف ظـل 
ارتفـاع تكلفـة اإلنتـاج وانخفاض 
القدرة الرشائية للمواطنني، وتراجع 
اإلعالنـات، واملنافسـة مـع مواقـع 
التواصـل االجتماعي، تضاف إىل ذلك 
األطر الترشيعية التي تنظم العمل». 
وحـّذر مـن أنـه «مـن غـري املمكن 
إنقاذ الصحافة الورقية يف السـودان 
التي يتوقـع أن تتوقف جميعها عن 
الصدور، إال إصدارات قليلة مدعومة 
من الحكومة... وحتـى هذا احتمال 
ضعيـف؛ إذ ال تسـيطر الحكومة إال 
عىل صحيفة (الجيـش)». وبالفعل، 

ارتباط اإلعـالم بالسـلطة الحاكمة 
لإلعـالم  األساسـية  السـمة  ُيعـد 
السوداني. ويرى مراقبون أن اإلعالم 
شـهد هجمات متتالية يف عهد نظام 
الرئيـس السـابق عمر البشـري، مع 
محاوالت لتقييد حريته، واستخدامه 
بوقاً دعائياً لنظام البشري، ولذا كانت 
حرية التعبـري أحد مطالب انتفاضة 
ديسـمرب (كانون األول) عام ٢٠١٨. 
وبعد سـقوط نظام البشري يف أبريل 
(نيسان) عام ٢٠١٩، دخلت السودان 
مرحلة انتقالية كان ينتظر أن تقود 
إىل تحقيق طموحات اإلعالم يف حرية 

تعبري دون قيود.
تاريخيـاً، لعـب اإلعـالم السـوداني 
عنهـا  يتحـدث  سياسـية  أدواراً 
الصـادق أحمد عبـد السـالم، قائالً 
إن «اإلعـالم السـوداني لعـب أدواراً 
األوضـاع  مواجهـة  يف  متنوعـة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
عـرب الحقـب املختلفـة التـي يمكن 
حكومـات  حقـب  بـني  تقسـيمها 
ل اإلعالم خاللها بوقاً  عسكرية، شكَّ
للسـلطات الحاكمـة، يجمل وجهها 
ويحيـل إخفاقاتهـا الباديـة للعيان 
إىل نجاحـات باهـرة... ويف الفـرتات 
البسيطة والقصرية التي تمتع فيها 
الشعب السوداني بحكم ديمقراطي 
اإلعـالم دوره  لعـب هـذا  تعـّددي، 

كبوق لألحزاب السياسـية املختلفة، 
يؤجـج نـار الرصاعـات بينهـا بدالً 
مـن االلتفـات إىل همـوم وتطلعات 
الجماهـري املغلوبـة عـىل أمرهـا». 
ويرى عبـد السـالم أن «اإلعالم كان 
يف أحيـان كثـرية سـبباً يف سـقوط 
التجارب الديمقراطية التعددية، من 
باب حماية األمن القومي، والقضاء 

عىل الرصاعات السياسية».
يف أي حـال، رغـم انهيـار املرحلـة 
 ٢٥ قـرارات  أعقـاب  يف  االنتقاليـة 
أكتوبر ٢٠٢١، بإعالن حالة الطوارئ 
وإنهـاء الرشاكة مع املدنيني، ما زال 
اإلعـالم العباً رئيسـًا عىل السـاحة، 
بحسـب عبد الحميد الذي يضيف أن 
«اإلعـالم يلعـب دوراً مهمـاً يف إدارة 
القدر املحدود من الحوار العام حول 
املتأزمة، والتي  السياسـية  األوضاع 
تهدد البلد نفسه بالتفكك والفوىض، 
وإن كانـت األجهـزة الحكوميـة ال 
تسـمح بتنـوع األصوات يف وسـائل 
اإلعـالم التـي تتحكـم فيهـا، والتي 
ال يمكـن إنـكار تأثريهـا؛ خصوصاً 
التلفزيون». ثم يشـري إىل أن «غالبية 
السودانيني يعتمدون عىل التلفزيون 
كمصدر للمعلومـات، يف ظل ارتفاع 
تكلفـة اإلنرتنـت وضعف مسـتوى 
الخدمة وفشـل تغطيتها لكل أنحاء 

البالد».
ومـع هـذا، يقـول عبـد الحميـد إن 
«اإلعالم ما زال أداة لتحريك الشـارع 
اإلنرتنـت  خـالل  مـن  السـوداني، 
الجـاري  ميديـا)  و(السوشـيال 
اسـتغاللها اآلن مـن جميع األطراف 
السياسـية». ثـم يسـتدرك: «ولكن 
ال تـزال الحكومـة هـي األقـدر عىل 
اإلمكانيـات  المتالكهـا  التواصـل، 
الكافية، ولقدرتها عـىل الوصول إىل 
كل فئات الشعب، إضافة إىل تمويلها 
مواقـع  عـىل  ممنهجـة  حمـالت 
التواصـل االجتماعي ضـد الخصوم 
السياسـيني، موجهة للتشويش عىل 
الحـوار العام، والسـخرية من فكرة 
العامـة،  والحريـات  الديمقراطيـة 

وترويج اإلشاعات».
الصحفـي  العظيـم،  عبـد  شـوقي 
واملحلـل السـيايس، رئيـس تحريـر 

السـوداني،  «اسـتقصائي»  موقـع 
يتفق مع الكالم عن «سيطرة الدولة 
عـىل اإلعـالم، وقدرتها عـىل توجيه 
المتالكهـا  فيهـم  والتأثـري  النـاس 
يف  ويوضـح  األكـرب».  اإلمكانيـات 
أن  األوسـط»  لـ«الـرشق  ترصيـح 
ظـروف  يف  يعملـون  «الصحفيـني 
خطـرة؛ لكنهـم يحاولـون إيصـال 
صورهـم والتأثـري يف الـرأي العام». 
وبالفعل -وفقاً ملؤسسة «مراسلون 
بـال حـدود»، يف تقريرها عـن حرية 
فـإن   -٢٠٢٢ لعـام  الصحافـة 
«وسـائل اإلعالم املرئية واملسـموعة 
تمثـل املصـدر الرئيـس للمعلومات 
يف السـودان، وتسـيطر الدولـة عىل 
اإلذاعـة والتلفزيـون إىل حـد كبـري، 
وتعمـل وسـائل اإلعـالم الحكومية 
(إذاعة السـودان الوطنية وتلفزيون 
السودان) كأداة لنرش دعاية النظام 
الحاكـم». وادعى التقريـر أنه «منذ 
أحـداث ٢٥ أكتوبـر املـايض، تدهور 
املسـتقل والصحفيني  اإلعالم  وضع 
املسـتقلني، وأصبـح القطاع شـديد 

االستقطاب».
يف سـياق متصـل، تثري القـدرة عىل 
وتحريـك  العـام  الـرأي  يف  التأثـري 
الشـارع جدالً بني املراقبـني، فبينما 
يـرى البعض «قـوة اإلعـالم محركاً 
أن  آخـرون  يرجـح  اجتماعيـاً»، 
«اإلعـالم فقـد قدرته عـىل التأثري». 
وهنـا يقول عبد السـالم إن «اإلعالم 
الحكومـي السـوداني يقـف اليـوم 
عاجـزاً عـن التأثـري عـىل مجريات 
كل  ورغـم  السـيايس...  املشـهد 
الحاكمـة  السـلطات  محـاوالت 
لتمريـر  اإلعـالم  آلـة  السـتخدام 
قراراتهـا، فـإن الشـارع ال يلقي أي 
بال لذلك، كونه يتلقى كل املعلومات 
عرب وسائل التواصل االجتماعي ذات 
املصداقية األكرب لديه»؛ لكنه يضيف 
أن «وسـائل التواصـل االجتماعـي، 
لألسـف، كثرياً مـا تعـّج بمعلومات 
وأخبـار مضللة وكاذبـة؛ بل وضارة 
جـداً باألمن والسـلم االجتماعي، ملا 
تثريه مـن نزعات عرقية وجهوية». 
وحقاً، خـالل أكتوبـر ٢٠٢١ أعلنت 
رشكة «ميتا» («فيسـبوك» سابقاً) 

إغالق شـبكتني كبريتني تستهدفان 
مسـتخدمني ملنصتها يف السودان، يف 
األشـهر القليلة املاضية: األوىل تضم 
حسـابات مزّيفة مرتبطة بـ«قوات 
الدعم الرسيع»، والثانية ألشـخاص 
قـال باحثـون إن الحكومـة املدنية 
اسـتعانت بهـم، وإنهم مـن مؤيدي 
البشري. فقد أشار موقع «فيسبوك» 
إىل أنه جرى «حذف شبكة تضم نحو 
ألف حساب خالل أكتوبر، لديها ١٫١ 
مليـون متابـع، ويديرها أشـخاص 
عىل صلة بـ(قوات الدعم الرسيع)».

شـوقي عبد العظيم يعترب أن تراجع 
الحريـات الصحفيـة «أهم ما يِسـم 
املرحلـة الحالية بشـكل عـام». أما 
عبـد الحميد عبد الرحمن، فيلفت إىل 
«تراجع أوضـاع الحريات الصحفية 
منـذ مـا حـدث يف أكتوبـر املـايض، 
مقارنـة بمـا كان عليه الحـال منذ 
أبريـل ٢٠١٩، وذلك يف أعقاب إقصاء 
الحكومة الوطنيـة، وأحداث التعدي 
عىل الصحف واإلذاعة والتلفزيون»؛ 
لكنـه يلفت إىل أن «بعـض املحطات 
التلفزيونيـة غـري اململوكـة للدولة، 
أو الخاصـة، مـا زالت بها مسـاحة 
مـن الحركة للصحفيـني، وإن جرى 
الحد منها». وللعلم، يحتل السـودان 
املرتبة ١٥١ بني ١٨٠ دولة يف «مؤرش 
حرية الصحافة العاملي» لعام ٢٠٢٢ 
الـذي تصـدره منظمة «مراسـلون 
بال حدود» سـنوياً، وكان السـودان 
قـد سـجل تقدمـاً يف مـؤرش حرية 
الصحافة عـام ٢٠٢٠ بــ١٦ مركزاً 
ليحتل املركـز ١٥٩ مقارنة بـاملركز 
١٧٥ يف تقريـر عام ٢٠١٩ إبان حكم 

البشري.
بـدأت  االنتقاليـة،  الفـرتة  وخـالل 
الحكومـة السـودانية ممثلة بوزارة 
الثقافة واإلعالم، تنفيذ خطة إلصالح 
منظمـة  مـع  بالرشاكـة  اإلعـالم، 
«اليونيسـكو»، تقوم عـىل ٤ نقاط، 
هي: مراجعـة الفجوات يف الخريطة 
اإلعالميـة، وإصـالح قوانني اإلعالم، 
وإعادة هيكلة املؤسسـات اإلعالمية 
التابعة للدولة، وإعداد خطة وطنية 

للتدريب اإلعالمي. 
(عن/صحيفة الرشق األوسط)

القاهرة/متابعة الزوراء:
اعتمـدت لجنٌة مشـّكلٌة بقرار مجلس 
الوزراء املرصي رقم ٢٢٧٦ لسنة ٢٠٢٢، 
األماكـن  التصويرالجديـدة يف  قواعـد 
العامة. ولعل أبرز هذه القواعد إتاحة 
التصويـر مـن دون ترصيـح للعامة، 
بينما جـرى تقييده للصحفيني. كذلك 
اسـتثنيت املباني الحكوميـة واألمنية 
مـن هـذه القواعد بـرضورة حصول 
الجميع عىل تصاريح، وطالبت اللجنة 

بصدور قانون ينظم هذه املسألة.
عـن  مـرص  يف  صحفيـون  وأعـرب 
إذ  القـرارات،  لهـذه  اسـتهجانهم 
سمحت للهواة من املرصيني واألجانب 
للتصويـر،  الكامـريات  باسـتخدام 
فيمـا اسـتثنت املصوريـن الصحفيني 
والسـينمائيني، واشـرتطت حصولهم 
عىل تراخيص مسبقة، ينظمها قانون 

اإلعالم.
رأى عضـو مجلـس سـابق يف نقابـة 
الصحفيني أن هناك تحسناً يف ما يتعلق 
بمسـألة التصويـر ألغـراض الرتويج 
السـياحي بعد سلسلة حوادث أرضت 
التصويـر ألغراض  بالسـياحة، وأمـا 
صحفيـة، فهو «متـاح منذ سـنوات، 
ولكـن بقيـود وفقـاً لقانـون تنظيـم 

اإلعالم والئحته التنفيذية الصادرة».
القواعـد الجديـدة إلتاحـة التصويـر 
الشخيص يف األماكن العامة للمرصيني 
واملقيمني األجانب والسـياح، بحسـب 
بيـان صادر عـن مجلس الـوزراء قبل 
أيام، تتيح التصوير الشـخيص بجميع 
الرقمـي  أو  التقليـدي  التصويـر  آالت 
وكامـريات الفيديـو مجانـاً ومن دون 
الحاجة إىل أي تصاريح مسـبقة، ومن 
دون اسـتخدام املعـدات التـي تتطلب 

الحصول عىل ترصيح مسبق.
وشـدد القـرار عـىل رضورة االلتـزام 
التام بعدم تصوير أو نرش أي صور أو 
مشاهد قد ترض بالبالد، وعدم تصوير 
األطفال، مـع عدم تصويـر املواطنني 

من دون موافقتهم الخطية.
وجـاءت هذه القـرارات بعد سلسـلة 
تضييقات عىل سياح ومواطنني، كانوا 
يصورون يف الشـارع. ولعّل أشـهرها 
ما حصـل مع مـدون أمريكي شـهري 
يتابعـه املاليني عىل يوتيـوب، هو ويل 
سنبتشـنر الـذي يجـول حـول العالم 
عـن مطابـخ كل  ومتحدثـاً  متذوقـاً 
دولـة يقصدهـا. وقال سنبتشـنر إنه 
عنـد وصوله إىل مرص اسـتقبله رجال 

الرشطـة بالتوجـس والريبـة عندمـا 
شـاهدوا عرب جهاز أشـعة «إكس» أّن 
حقيبتـه تحتوي عىل معـدات تصوير 
(كامريات وعدسـات ووحدات إضاءة 
مـدة  واحتجـزوه  وميكروفونـات)، 
طويلـة يف املطـار، وصـادروا معداته. 
وقال يف الفيديو الخاص الذي أعده عن 
رحلتـه إن «مرص البلد األسـوأ لصّناع 

األفالم».
يقع املصـورون الصحفيـون يف دائرة 
االسـتثناء من التصويـر العام بقواعد 
خاصـة حددتهـا الالئحـة التنفيذيـة 
لقانـون تنظيـم الصحافـة واملجلس 
األعىل لتنظيم اإلعالم رقم ١٨٠ لسـنة 
٢٠١٨، بأنه «ال يجوز إجراء أي تسجيل 
أو تصوير أو لقاءات يف األماكن العامة 
بهدف عرضها عىل الوسـيلة اإلعالمية 
إال بعد استخراج الترصيح الالزم لذلك 
مـن املجلـس األعـىل لإلعـالم ويحدد 
املجلـس ضوابط وإجـراءات ورشوط 

منح الترصيح ومدته».
كذلك نصـت الالئحة عىل «أنه ال يجوز 
تقديـم خدمة نقـل املحتوى مسـجالً 
أو مبـارشاً من داخل مرص إىل وسـيلة 
إعالمية أو موقـع إلكرتوني يعمل من 
خـارج الجمهوريـة إال بعـد الحصول 
عىل ترخيص بذلك مـن املجلس األعىل 
ووفقاً للقواعد والرشوط التي يضعها، 
وأنه يف جميع األحـوال ال يجوز تقديم 
الخدمـة إال داخـل املناطـق اإلعالمية 

املعتمدة من املجلس األعىل لإلعالم».
وتنـص املـادة الــ ١٢ مـن القانـون 

الــ ١٨٠ لسـنة ٢٠١٨ بشـأن تنظيم 
الصحافـة واإلعـالم عـىل أن للصحايف 
تأديـة عملـه  اإلعالمـي يف سـبيل  أو 
الحق ىف حضور املؤتمرات والجلسـات 
واالجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات 
مـع املواطنـني، والتصويـر يف األماكن 
تصويرهـا،  املحظـور  غـري  العامـة 
وذلـك «بعـد الحصول عـىل التصاريح 

الالزمة».
لحريـة  املقيـدة  العبـارات  ودفعـت 
التصويـر شـعبة املصوريـن يف نقابة 
تنديـد  بيـان  إصـدار  إىل  الصحفيـني 
بالالئحـة يف ذلـك الوقـت، باعتبار أن 
البطاقـة الصحفية التـي تثبت هوية 
الصحفي، هي ترصيح مسبق ودائم. 

ولم تتخذ النقابة موقفاً مناسـباً ضد 
القيـود املفروضـة، سـواء يف املـايض 
أو الحـارض، بـرأي صحفيـني، فصدر 
القانون، واستمرت مالحقات الرشطة 
للمصوريـن يف الشـوارع، ولجأ هؤالء 
إىل حيل تقليدية للتصوير، تفادياً لتلك 
املالحقات، لم تفلح يف معظم األحيان، 

وُدفع بهؤالء املغامرين إىل السجن.
قال مصور شـاب اختار لنفسه اسماً 
مسـتعاراً هو مجدي، إن هذه القواعد 
وما سـبقها مـن تضييق عـىل عمله، 
لـم تمنعه أو تمنع زمـالءه من العمل 
يف التصويـر،، فاتبعوا خطة «اجري يا 
مجـدي»، وهـو تعبري شـائع يف مرص 
عن التوافق عىل الهروب بني مجموعة، 
مستخدمني اسم مجدي حتى ال يعرف 

أحد اسم أحد يف مجموعة الهاربني. 

ويرشح أنه يقوم بالتصوير بينما يقف 
زميـل له بالقـرب قائماً بـدور مراقب 

للطريق لتحذيره من قدوم الرشطة.
لكـن الرشطـة ال تأتي مـن بعيد، كما 
يقـول مجـدي، بـل ينبعـث أفرادهـا 
الرسيون فجأة من جوار املرء، وكأنما 
كانـوا  وقـد  عنهـم  األرض  انشـقت 
مختبئـني فيهـا «ال تعـرف أيـن كانوا 

وكيف ظهروا فجأة» بحسب تعبريه.
يف بداية التضييق عىل الصحافة صيف 
٢٠١٣ امللتهب، بدأت أرض مرص تضيق 
عىل املصورين، وخاصة منطقة وسط 
القاهـرة التـي كانـت مجـاالً مختاراً 
واملصوريـن  للصحفيـني  ومفضـًال 

للتسجيل مع الجمهور.
تزحـزح املصـورون إىل مناطق قريبة، 
مثل الدقي، حتى الحظت أجهزة األمن 
ظهـور معالـم املنطقـة املعروفـة يف 
مقاطع مصورة عـىل مواقع إخبارية 
معارضة، فبـدأت بمالحقة املصورين 
هنـاك. وكتـب املصور حمـدي مختار 
الزعيـم (معتقل حاليـاً) عىل صفحته 
عـىل فيسـبوك: «الدقـي انرضبـت يا 
رجـال»، يف إشـارة تحذيرية إىل زمالئه 

للبحث عن مكان بديل.
نقاشـات  مـن  بعضـاً  نقـل  مجـدي 
مصورين عـىل مجموعات مغلقة عىل 
فيسـبوك حول القـرار الجديد، ركزت 
يف معظمها عىل السخرية من القواعد 
الجديدة، وتبادل املصـورون النصائح 
الهويـة  بطاقـة  إخفـاء  بـرضورة 

الصحفية عند التصوير.

النجف/نينا:
 استضاف فرع نقابة الصحفيني 
يف النجف املحافظ ماجد الوائيل 
وقائد الرشطة باسم الشمري .

النقابـة  فـرع  رئيـس  وقـال 
باملحافظة ايـاد الجبوري :» ان 
االستضافة جاءت لتبيان خطط 
واجهزتهـا  املحافظـة  وعمـل 

االمنية يف عاشوراء « .
فيمـا اوضـح الوائيل انـه :» تم 
اتخـاذ كل االحتياطـات واالخذ 
بعني االعتبار ظـروف البلد، وال 
توجـد قطوعـات يف املحافظـة 
وسـتكون جميع الطرق متاحة 

بانسيابية عالية «.
اسـتعداداتنا  ان   «: واضـاف   
االمنـي  الجانبـني  شـملت 
والخدمـي ، وترتكز الخطة عىل 
تنظيم مواقع املواكب الحسينية 

وتأمينهـا وكذلـك وضع جدول 
ومساراتها  املواكب  بمشاركات 

وتحديد املخولني لكل موكب «.
 واضاف :» يوجد تنسيق عال بني 
دوائر املـاء والكهرباء واملجاري 
والبلدية يف املدينـة القديمة من 
اجل تقديم الخدمـات للمواكب 

والزائرين». وعن عمل االعالميني 
 «: الوائـيل  قـال  والصحفيـني، 
االعـالم  هنـاك مخولـون مـن 
واعـالم  الحكومـي  واالتصـال 
قيـادة الرشطـة، ومخـول من 
فرع نقابة الصحفيني لتنسـيق 

عملهم وتسهيل مهامهم».

كربالء / نينا:
 اعلن مدير قسـم اإلعالم واالتصـال الحكومي يف 
محافظـة كربـالء املقدسـة، توفيق الحبـايل، إّن 
القسـم أكمـل اسـتعداداته الخاصة باسـتقبال 
شـهر محرّم الحرام وإحياء ذكرى شهادة اإلمام 

الحسني (عليه السالم).
واضاف ملراسـل الوكالة الوطنية العراقية لالنباء 
/ نينا / بأّن «قسـم اإلعـالم واالتصال الحكومي 
أكمل اسـتعداداته السـتقبال شـهر املحـرّم، بما 

يخّص تهيئة األجواء الالزمة للتغطيات اإلعالمية 
فضـًال عـن إصـدار توصيـات مهّمـة للزائريـن 

وأصحاب املواكب الحسينية».
واوضـح أن «التوصيـات صـدرت بالتعـاون مع 
شـعبة الزيارات املليونية بقسـم اإلدارة العامة يف 
املحافظـة، ومـن أهّمها الحفاظ عـىل اإلجراءات 
الصحية الوقائية وتلقي العالج من املراكز الطبية، 
باإلضافة إىل بذل الجهود ملحاربة الشـائعات التي 
تعّكر صفو الزيـارة املباركة، واالهتمام بجمالية 

املدينة ونظافتها».
وقال : ان «تنسـيقاً عايل املسـتوى تّم مع أقسام 
اإلعالم والعالقـات العامة يف العتبتني الحسـينية 
والعباسـية املقدسـتني وقيادتي عمليات كربالء 
واالتصـال  اإلعـالم  وهيئـة  الرشطـة  ومديريـة 
العراقيـة؛ لغـرض توحيد الجهـود ونقل الصورة 
الناصعة والعظيمة لزيارة عاشـوراء املباركة إىل 

العالم أجمع».
وعن الخدماِت التي سـيقّدمها القسـم لوسـائل 
اإلعـالم املحلية والعاملية، بنّي الحبايل أّن «محافظ 
كربـالء املقدسـة وّجـه بافتتـاح مركـز إعالمي 
خـاّص؛ السـتضافة اإلعالميـني مـن املراسـلني 
واملصّورين ومقّدمي الربامج وتأمني احتياجاتهم 

إلجراِء تغطياتهم الصحفية».
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وللتعرف عىل مسريته مع االدب والشعر 
ومـع االذاعـة والتلفزيـون كان للزوراء 

معه هذا الحوار :-
الشـاعر  ايهـا  بـك  ومرحبـا  اهـال   *

واالعالمي.
-اهال ومرحبا بكم وبالزوراء الحبيبة .

* عرفنـاك شـاعر متميـزا يف الحضـور 
واملشـاركة يف شـارع املتنبي ويف االذاعة 

والتلفزيون .
-نعـم كالهمـا ال تفوتنـا املشـاركة يف 
يف  اخـرى  مشـاركات  ويل  نشـاطاتهما 
الكثري من املؤسسات االعالمية واالدبية.

* عرف نفسك إذاً لقرائنا االحبة ؟
-اسمي عبد االمري محسن ويل اخوة عرفوا 
عىل صعيد االذاعة والتلفزيون مثل اخي 
املذيع املعروف لديكم عبد الواحد محسن 
ايضـا  وبوجودهمـا  محسـن  وصبـاح 
اقرتبت اهتماماتي االعالمية والشعرية، 
انـا مـن مواليـد بغـداد ١٩٦٣، تخرجت 
مـن معهـد التكنولوجيـا والحقـا كلية 
االعالم، وانا عضـو االتحاد العام لالدباء 
والكتاب يف العراق.. يل مسـاهمات فعالة 
يف النشـاطات األدبيـة مـن خـالل إعداد 
وتقديـم االصبوحات الثقافيـة يف املركز 
الثقـايف البغـدادي يف املتنبي واشـرتكت 
يف مهرجانـاٍت محليـة شـاعراً  ومقدما 
ومعدا .. سـاهمت ايضا يف تحرير بعض 
الصحـف مـن خالل مؤسسـة الورشـة 
الثقافية.. وبدأت شـاعرا بكتابة الشعر 

العمودي واآلن اكتب قصيدة النثر .
*متـى بـدأت قصائـدك االوىل ؟

الصحـف  يف  األوىل  قصائـدي  نـرشت   -
املحلية منذ ان كنت طالبا يف الثانوية .
* إذاً فلك اليوم دواوين أ ليس كذلك ؟

-نعم صدرت يل مجموعتي االوىل بعنوان 
( وحـدي .. الـكل معي ) سـنة ٢٠١٩ و 
تحتـوي اكثر مـن خمسـني قصيدة من 
قصائد النثر ..مجموعتي الثانية  بعنوان 
( لألقنعة وجه واحد ) واكثر من خمسني 
قصيـدة نثر سـنة ٢٠٢١ .. وأنا اسـتعد 

إلنجاز مجموعتي الثالثة .
*انـت مـن ارسة ادبية واعالميـة حدثنا 

كيف كانت النشأة ؟
-نعم ومما الشـك فيـه إن للعائلة الدور 
األول يف كشـف التوجهات املبكرة ورسم 
طريقـي الثقـايف فقد كنـت ضمن ارسة 
اغلـب توجهاتهـا نحـو االدب الرصـني 
كذلـك نحو االعـالم املسـموع او املقروء 
واملرئي ايضا ولها بصمة واضحة يف خلق 
البدايات االساسية يف ذلك التوجه، اضف 
لها التوجه املستمر يف القراءة واملطالعة  
الـذي اضـاف للرتبية اطـالالت مفتوحة 
نحو افق اوسـع شـجعني عىل التحليق 
يف عالـم خاص مذ نجحت من السـادس 
االبتدائي بدأت أدرك ان يل ميال للمطالعة 
خـارج حدود املدرسـة وكان يف مكتباتنا 
العامة آنذاك كل انواع الكتب التي يريدها 
الفرد وحسـب مايحب، فابتـدأت ارتياد 
مكتبـة عامة قريبة مـن البيت ألبدأ بكل 
كتـب االطفـال الرائعـة الطبـع واملزينة 
امللونـة  والرسـومات  الصـور  بأجمـل 
وكانت عن الحكايات العاملية واسـاطري 
الشـعوب وبطـوالت الخـري ضـد الرش، 
فشعرت بانتماء خفي لهذا السحر الذي 
أرسني فعال وغرّي يفَّّ كل االشـياء الحقا، 

وألن امـني املكتبة كان مثقفـا وصديقا 
ألخـي االكرب فقد تـرك لـه ادارة املكتبة 
وبالتـايل بدأت اسـتعريها اىل البيت وقت 
لـم يكن ذلك مسـموحا واصبحت الفتى 
..حـني وصلـت  املنطقـة  يف  املحظـوظ 
املرحلة املتوسطة فاجأت زمالئي وبعض 
االسـاتذة بمجلـة أنا اصدرهـا لالطفال 

بهـا مـن القصص والرسـوم والتسـلية 
الـيشء الكثـري والهـادف طبعـا ، واذكر 
انني اجريت لقاءات مع زمالئي التالميذ 
وقتها وهـم اآلن يف مكانات ادبية وفنية 
مرموقة نجلس احيانـا ونتندر بثقافتنا 

املبكرة .
 * كيـف نمـت الهوايـات ومـا املالمـح 

االوىل؟
- للمرحلة الدراسـية االعدادية رشوطها 
ومواصفاتها املختلفة ، هنا نمت الهواية 
وتبلورت فقـد تغريت اختيارات املطالعة 
مـن الكتـب السـهلة اىل الكتـب االدبية 
والروايـات العربية والروسـية والغربية 
وبعض كتب الفلسفة والتاريخ ولم اكن 
بعد اعي كتابة الشـعر الذي اكتبه اآلن.. 
لذلك لم تنُم طاقة الكتابة يف هذه املرحلة 

بحسب وعيها الحايل . 
* قراءتك االوىل ومطالعاتك ؟

ونضجـت  االوىل  القـراءات  تبلـورت   -
بداخيل يف مرحلة االعدادية حتى بت اكتب 
القصص واالشـعار التـي اقرأها لنفيس 
وبعـض اصدقائـي كوني لـم اعرف بعد 
مسـتواها الحقيقي او مستوى جودتها 
فاملطالعات الكثرية احيانا تشـوش عىل 
الكتابـة حني ال تعرف بعد مـاذا تريد ان 
تكون فكتبت ونـرشت يف مجالت املزمار 
والراصـد بدايـة االمـر ثم كتبت بشـكل 
اعمـق قليال ونـرشت يف جريـدة العراق 
وبعـد ذلك عـدت للمطالعة ألعـرف ماذا 

اريد ان اكون حقا ..
* متى بدأت قدراتك الثقافية واالدبية يف 

االنبثاق ؟
- بعد فرتة املطالعـة الثانية والتي كانت 
مخصصـة ألعـالم االدب العاملـي وكتب 
التحليل النفيس وبعض الفلسفة الغربية 
وجـدت انـي اسـتطيع كتابـة القصـة 

االوىل  كتبـت قصتـي  القصـرية وحـني 
عرضتها عىل اثنني من االسـماء الكبرية 
وقتهـا فلقيت فيها اراًء بناءة حتى انهم 
لـم يصدقـوا انها املحاولـة االوىل .. وتلك 
القصة نرشت يف جريـدة مهمة ولم اكن 
معروفا وقتها .. واذكر انها نرشت باسم 

«املطرقة» يف جريـدة العـراق العراقيـة.
* اوىل بدايـات النـرش وكيف بـدأت اوىل 

املحاوالت ؟
- كمـا يبـدو ان هنـاك مرحلتني للنرش 
اوالهمـا انـك تكتـب ألجل النـرش وتلك 
بدايـة تتكـرر عند كل اديـب طبعا لذلك 
هـي املحـاوالت االوىل وليسـت الهويـة 
الحقيقيـة لالديـب يف نـرشه االول. أما 
البدايـة الثانية فهي البدايـة الحقيقية 
التي يشـعر بهـا املؤلف انـه اختار هذا 
الطريـق دون غـريه وله من االسـباب 

مايؤمن بها .
* هل بدأت يف كتابة الشعر ام القصة ام 

يف مجاالت فنية.
- القصة ميدان رائع السـتعراض اللغة 
وبيـان حجـم الثقافـة التـي يحملهـا 
املؤلـف، لذلـك كانـت اوىل كتاباتي هي 
القصـة والحقيقة ال اعلم ما الرس الذي 

حول اهتمامي اىل الشعر الحقا .. 
* اول مـادة نـرشت لـك متى ومـا واين 

نرشت ؟
- قبـل النضـج االدبـي كانـت قصائـد 
لالطفال يف مجلة املزمار وقصة او اثنتني 
يف جريـدة التآخي والعـراق، وكنت اكثر 
من النرش يف جريـدة الراصد التي فتحت 

صفحاتها ألدب الشباب وقتها.
 أمـا النـرش يف مرحلـة النضـج فكانـت 
لقصائـد النثـر يف جرائـد العـراق التـي 
انتـرشت بعد ٢٠٠٣ بشـكل كبـري، ثم يف 
مجلـة االديـب العراقي التـي تصدر عن 
االتحاد العام لالدبـاء والكتاب يف العراق 
وكانـت بداية االحرتاف يف طريق الشـعر 

الـذي اريـد .
*هواجسـك وطموحاتك بعـد اول مادة 

نرشت لك وهل لقيت تشجيعا ؟
-دائمـا هناك فرح غامر بعد النرش االول 
والـذي يقـود دائما  اىل املزيـد من العمل 
والحـرص وتحسـني الكفاءة وحسـاب 
كل امـر بدقـة .. كان التشـجيع جميال 

من اسـاتذة وزمالء فكانت مسؤولية 
مضافـة ومقياسـا يجـب املحافظة 

عليه بل واملسري به نحو االمام .
*اول قصيدة نظمتها ؟

-القصيـدة يف بدايـة طريقـي كانت 
الشـاعر  ان  اعتقـد  ألنـي  عموديـة 
الحقيقي عليه ان يدرس الشـعر كله 
ويعـرف ارساره ويتثقـف يف قوانينه 
اوال ثـم بعد ذلـك يجد نفسـه يختار 
أي الشـعر يحـب ان يجد نفسـه فيه 
يف  فالجمـال  وسالسـة،  وبتلقائيـة 
الشـعر هو انه الشـعر كيفما كان .. 
وهنا سـأكتب نـص القصيـدة االوىل 

باسـم سـندباد وألقيتهـا يف مهرجـان 
السياب االول الذي اقيم برعاية محافظة 
بغـداد ، ورغم انها بدايـة متواضعة فقد 

نالت استحسانا وجوائز تقديرية . 
*كيف تبلورت قدراتك الشعرية ؟

-للسـؤال جوابـان ..فالقدرة الشـعرية 
تصب يف نهرين اولهما وسـيلة الشـاعر 
وادواتـه املتأتية من ثقافته الفكرية قبل 
االدبيـة واللغوية فالقـدرة الفكرية هي 
ذلك السلوك الذي عىل الشاعر ان يسلكه 
يف الكتابة إليصال رسـالته إذا كان يؤمن 
طبعا ان الشعر رسالة وليس كتابة ولغة 
فقط لذلك فالنهـر الثاني هنا هو املعنى 
والقصد والتوجه إليصال هذه الرسـالة 
والحـرص عـىل اسـلوبية الكتابـة التي 
عليهـا ان تصـل حد التفاعل مـع القراء 
ال التعـايل والغمـوض فتضيـع الفكـرة 
ويضيع املعنـى .. وكال القدرتني تتأتيان 
مـن املطالعـة والتوغـل بعمـق يف قراءة 
تجارب االخرين الذين سـبقونا يف االدب 

والشعر .
*حدثنـا عـن مرحلة نشـوئك كشـاعر 

معرتف به.
-من خالل تقديم االصبوحات الثقافية يف 
شارع املتنبي اصبح لنا وجود يف ساحتنا 
األدبيـة بسـبب االختـالط املبـارش مـع 
شـعرائنا الكبار والجدد، وبـات الطريق 
سـهال ملعرفة جودة الشـعر الذي نكتبه 
وبالتـايل نـرش وطبع لنـا االتحـاد العام 
كتابنا الشـعري بعد ان تيقن ان للشـعر 
رصانة اللغة واملعنى وورصانة الوسيلة 
والقصد ومن هنا بدأت رحلة االحرتاف . 

*يف أي اتجاه كانت قصائدك االوىل ؟
-القصائـد االوىل تولـد دائمـا بـني حرية 
واضطراب، فالبداية قلق رشعي وحرص 
عىل ان تكون متميزا او مختلفا  عن الذين 
سـبقوك او الذين معـك ، لذلك فاالتجاه 
االول كان نفـيس النزعة بمعنى محاورة 
القارئ يف ذاته وهمومه الداخلية ومعنى 

وجوده ورس كينونته ..
*حدثنـا عـن اول ديوان تـم طبعه متى 

صدر وكم قصيدة ؟
-(وحدي .. الكل معي) هو اسم املجموعة 
االوىل صدر عـام ٢٠١٩ عن دار نينوى يف 
سوريا، اإلسم ربما يوحي بالغربة ، ولكن 

الوحدة هنا ليسـت التوحـد املنكفئ عىل 
الذات ... الوحدة خلوة نفسـية نحتاجها 
كثرياً لنعـرف الزمن واملـكان الذي نقف 
فيهما وبلحظـة املعرفة تلك نكون جزءا 
مـن الحياة، فـ ( وحـدي ) ، واعيا يعنى 
ان الكل معي ؛ وطبعا ان وحدة الشـاعر 
مع نفسـه هي نفسـها عامله الذائب بما 
يحيطـه النه حتمـا يكتـب لآلخرين بما 

فيهم (آخرو سارتر )...
هـذه  يف  تقـول  ان  اردت  مـاذا   *

املجموعة؟
- انـت تعـرف ان للشـعر اغراضا كبرية 
منها ما يوحي بالتحفز للتغيري ومنها ما 

يحفظ يف الريح ، لذلك حاولت أن ال أكتب 
للريح ، بعض الشعر طاقة ال تعرف وقتا 

لالنفـالت ، لكننا نملك العلـم لتحويرها 
وكتابتهـا كمـا نريـد ، لـذا هي رسـالة 
وليسـت وحياً ، كانت ثالثني قصيدة نثر 

وثالثني ومضة.. 
لذلـك كان الناقـد الكبري بشـري حاجم ، 
اول من قرأ مسـودتها واسـتفدت  كثرياً 
من مدرسته النقدية ، ومن بعده ، الناقد 
الكبريعـيل حسـن الفـواز ، الـذي لطلع 

عىل نسـختها األخرية وابدى اعجابه 
بأسـلوب كتابتهـا االمـر الذي 

دفعه بحرصـه املعروف أن 
يرشفها بمقدمة رائعة.
الثانـي  *ديوانـك 
(لالقنعة وجه واحد) 
مـاذا اردت ان تقول 

فيه ؟
 ٢٠٢١ عـام  -صـدر 

مـن  اكثـر  ويحـوي 
كتبـت  قصيـدة  سـتني 

بهيأة قصيدة النثر .. أردت 
ان  باختصـار  فيـه  ابـني  ن  ا 

الـذي يرتدي االقنعة يعنـي انه يريد 
التمويه لتحقيـق يشء ما، وألن التمويه 
خداع تشـرتك به كل األقنعة فذلك يعني 

ان لها وجها واحدا لغاية واحدة .. 
واعني ايضا ان البرش باتوا مقنعني اكثر 
من قبل وهـم يرتدون اقنعتهم النهم بال 

هوية اصال .
* املنتديـات االوىل التـي كنـت ترتادهـا 

ونمو انتشارك ؟
-لعل شارع املتنبي هو الفسحة الوحيدة 
يف سـاحتنا الثقافيـة اضافـة اىل اتحـاد 
االدبـاء يف سـاحة االندلس، لذلـك كانت 
بدايتنا القوية يف املتنبي يف اعداد وتقديم 
االصبوحـات الثقافيـة ومن ثـم كان لنا 

التواجد والنشاط يف اتحادنا العريق .
* كيف تجاوزت مسـريتك حدود مدينتك 

واىل اين كانت ؟
- اشـرتكنا يف معارض عديـدة يف الوطن 
والسـعودية  القاهـرة  مثـل  العربـي 
واالمارات وكان للكتاب انتشـار رائع يف 
تلك املعارض اضافة اىل املعارض يف داخل 

العراق ومحافظاتنا الحبيبة .
* بغـداد  مـاذا تمثـل لـك وكيـف تعـرب 

عنها؟
-بغـداد هـي الوطـن الروحـي للجسـد 
الحالـم بالجمال لذلك نحـن نبكي بغداد 
التي اهملها املسـؤولون وهـي جوهرة 
بدايـات  النهـا  واالخـرية  االوىل  العـرب 
الحضـارة التـي ننهـل منها حتـى اآلن 
والتـي كان يحلم الحاملون من حولها ان 

يصريوا مثلها يوما من االيام !
االذاعـة  عالـم  دخلـت  ومتـى  *كيـف 

والتلفزيون ؟

-لالذاعـة احالم النـوارس وجمال االدب 
ولالسف لم ادخلها رسميا بل من ابوابها 
الخلفية كوني كنت اشارك بكتابة واعداد 
بعض الربامج الصباحيـة يف الثمانينات 
وبعض فقـرات منوعة لربامـج خفيفة 
الظـل واسـتضافات عديـدة يف برامـج 

الثقافة واملنوعات .
* اول عمل لك يف االذاعة والتلفزيون ؟

-كنـت اكتب الخواطـر االدبيـة لتذاع يف 
نهايـات االرسـال توديعـا للمسـتمعني 

وتهيئتهم ألحالم جميلة.
* تسلسـل الدواويـن واملؤلفـات حدثنا 
والرؤيـة  واالزمنـة  بالعناويـن  عنهـا 

الشعرية ونظريتك يف نظم القصائد ؟
-الشـعر ليس وحيـا هكذا ــراه ، فهو 
ورشوط  إيصالهـا  نظـام  لهـا  رسـالة 
كتابتهـا والقصيدة هي صناعة وموهبة 
وخلق، والنها كذلك فإننا نخلق اجواءها 
ونحـرض لهـا بعنايـة ، اهـم عنارصها 

الفكـرة واملعنـى واللغة املحكمـة جدا.. 
لذلك هي بناء متكامل يحاول الشاعر أن 
يكتب فيه بزمن غـري الزمن ومكان غري 
املكان ليجد نفسـه يف عامله الخاص لذلك 
فالخصائـص الفنية دائمـا هي ما يميز 

شاعرا عن غريه ...
 أنـا شـخصيا احـب اسـتعراض لغتـي 
وثقافتـي وبعـض فلسـفات احبهـا .. 
لذلـك دائمـا ارى قصائـدي واقراها ألف 
مـرة حتى تصل الطبع بشـكل يبدو فيه 

الشاعر مثقفا ال قلما فحسب ..
* هل شاركت يف محافل ثقافية ؟

-شاركت يف مهرجان السياب ومهرجان 
الجواهري ومحافل اتحادنا العريق كلها 

مناسبات لنا ان نشارك فيها .
* عبداالمـري محسـن شـاعر ام ناقد ام 

كاتب لالطفال ؟
-انـا شـاعر اوال، ورغـم اني أقـرأ النقد 
واكتبـه احيانا بناًء عـىل طلب االصدقاء 
إال اني ارى نفيس يف الشـعر اوال واخريا ، 
أمـا النقد عىل نفيس فنعم بالتأكيد وهذا 

من ارسار الشـاعر املثقف .. 
* هل حصلت عىل جوائز ؟

- جوائـز عديدة يف الشـعر يف مهرجانات 
الـوزارات ومنظمـات  املتنبـي وبعـض 

املجتمع املدني ومحافظة بغداد .
فيهـا  تحلـق  النثـر  ام  العمـودي   *

اجنحتك؟
-النثـر الن  قصيـدة النثـر ثـورة كونية 
اسـتمدت قوتها ورشعيتها من متغريات 
واقعية ال احد يتجرأ عىل نفيها، العالم لم 
يعد صغـريا ليعيش عىل قوانني مركزية، 
وكان عليه ان يسـتيقظ عىل ثورة كربى 
يف كل يشء ، وألن الشـعر جزء من العالم 
بل هـو ثقافة هـذا العالم كانـت الثورة 
ايضـا فيه قويـة اىل الحد الذي غريت من 

شكله ومعناه .. 
كان عىل الشـاعر ان يتوجـه لقراء اكثر 
وعيا يتفاعلون مـع القصيدة ويضعون 
بأنفسـهم خواتيمها ويعيشون معناها، 
لذلـك وضـع النقـاد رشوطـا صارمـة 
لقصيـدة النثر لتحقق هـذا التأثري فكان 
التحـدي الكبـري بني عالم حديـث وعالم 

قديم ..
* هـل  كثـرة  الشـعراء اآلن هـي حالة 

صحية ؟
-مـع االسـف ان الشـعراء اآلن يكتبون 
بأشكال الشـعر وقوانينه والكثري 
يجهـل روحه .. الشـعر ليس 
وليـس  جاهـزة  قوالـب 
وال  خيـاال  او  وصفـا 
غـزال او حزنـا .. إنمـا 
هو رسـالة تصهر كل 
لتؤدي  املشـاعر  تلـك 
رسالتها االوىل يف خلق 
الوعـي وتحريك االرادة 
عند حـدود الوعي لخلق 
االنسـاني  باالتجاه  الدفع 
.. أنا ارى ان الكثري من الشعر 
يذهب مع الريـح الن من يكتبونه 

اآلن بسطحية ال تجد من  يستمع له .
* هل تأثرت بأحد ؟

- الثالثي الكوني بودلري وفريلني ورامبو 
والثالثـي العربي انيس الحـاج وآدونيس 

وسعدي يوسف .. 
والثالثـي االول هـم الثـورة العامليـة يف 
الشعر والثالثي الثاني هم الثورة العربية 

فيه ..
* مشاريعك القادمة ؟

-املجموعـة الثالثـة ولم اجد لها اسـما 
بعد.

* اىل مزيد من العطاء الشعري واىل مزيد 
مـن املسـاهمات االذاعيـة والتلفزيونية 

ومع الف سالمة.
-شكرا لكم ولكادركم الرائع .

يف ضيافتنا اليوم شاعر وإعالمي من أرسة ادبية واعالمية وهو اخ للمذيع املعروف عبد 
الشاعر واالعالمي عبد االمري محسن، تولد بغداد  انه   ... الواحد محسن وصباح محسن 

بكالوريوس إدارة.. وجه معروف يف نشاطات شارع املتنبي الثقافية...
 بدأ إعداد وتقديم أصبوحات الثقافة الهادفة واألدب الرصني يف املركز الثقايف البغدادي منذ ٢٠١٧.. 

وهو عضو اتحاد األدباء والكتاب يف العراق، شارك يف مهرجانات ببغداد واملحافظات ...
شارك يف مهرجان الجواهري املركزي األخري، واشرتك يف  نشاطات محلية شاعراً  ومقدما ومعّدا 

.. وشارك يف معارض للكتب عربيا ومحليا...
 بدأ الشعر العمودي وانتهى اىل قصيدة النثر وله مساهمات يف االذاعة والتلفزيون...
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مـن املؤّكـد أّن تربيـة األوالد ُتعّد من 

أصعـب املهام التي يقوم بها الوالدان 

منذ مرحلة اإلنجاب لغاية أن ُتستكمل 

كل املراحل العمريـة املرافقة للرتبية 

والتنشـئة من الطفولـة إىل املراهقة 

حتى سّن الشباب وصوالً إىل النضوج 

حيـث ُيسـتبدل بعدهـا دور األهـل 

واألوالد إذ ُيصبـح الوالـدان بحاجـة 

إىل رعاية أوالدهمـا لهما، لكن خالل 

مرحلة الرتبية قد تتعرّض األم لبعض 

االنتقـاد واللـوم مـن زوجهـا حيث 

يوّجه لها مالحظات حيال أسـلوبها 

وطريقتهـا يف تربيـة األوالد ما يضع 

الزوجـة يف موقـف حّسـاس وصعب 

خاصة أنها تشـعر باملسؤولية حيال 

ذلك وتسـعى جاهـدًة للقيام بدورها 

عىل أكمل وجه. فإذا تعرّضت النتقاد 

زوجهـا لها يف شـؤون تربيـة األوالد 

فكيف يمكنها أن تتّرصف؟

اإلصغاء له:

يف بادئ األمـر حينما ينتقدِك الرشيك 

بسـبب سـلوك تربوي ما يجب عليِك 

اإلصغاء له وعدم مهاجمته وإّال فلن 

تصـال إىل نتيجة حاسـمة فـإن وقع 

خالف بينكما فسيؤثر ذلك سلباً عىل 

األوالد وربمـا عـىل دراسـتهم وعـىل 

وضعهـم النفيس ما يحمل ترّسـبات 

نفسـية سـلبية تؤذيهـم عـىل املدى 

البعيد يف املستقبل.

األخذ بوجهة نظره:

عندما تصغـني للرشيك أثناء إنتقاده 

لـِك يف شـؤون الرتبيـة اسـتمعي إىل 

وجهة نظره وحاويل األخذ بها وربما 

يكون عىل حق ما يعود بالفائدة عىل 

األوالد، فـال تنـيس أّن هّمكما األوحد 

بحسـب تراتبيـة أولوياتكمـا يجـب 

بالطريقـة  األوالد  تربيـة  يكـون  أن 

السليمة، لذا من املهم أن تتبعي كافة 

الطرق التي تشعرين بأنها قد تجدي 

نفعاً لرتبيتهم. 

الدفاع عن نفسك:

إّن النقطـة اآلنف ذكرهـا ال تعني أّن 

عليِك االستماع فقط إىل زوجك وتلبية 

رغباته يف شـؤون تربيـة األوالد بل ال 

بـد مـن الدفاع عن نفسـك فأنـِت أّم 

تحرص عـىل القيام بكافـة واجبات 

فـّربري  ونضـوج.  بوعـي  األمومـة 

موقفك تجاه الرشيك بحجج وبراهني 

قوية تثبت له أّنِك تحاولني القيام بما 

هو األفضل.

تقسيم املهام:

خالل مواجهة زوجك لِك وانتقادك يف 

هـذا الخصوص ال بد مـن أن تطلبي 

منه تقسيم املهام بينكما ومشاركته 

لِك يف ذلـك، فإّن تربية األوالد ليسـت 

مـن مسـؤوليات األم وحدهـا ودور 

األب ال يقتـرص عـىل التمويـل املادي 

فقط بل لـكل منكمـا دوره يف تربية 

األوالد، ومـن هنـا أّي لوم ال يقع عىل 

عاتقـك وحدك بـل إّن األب مسـؤول 

أيضاً عن شؤون الرتبية. 

استشارة الزوج:

السـبب  لـذات  زوجـك  انتقـدك  إذا 

استشـرييه واسـأليه عـن رأيه وعن 

الطريقـة األفضل بالنسـبة له، وهنا 

سيشعر باملسؤولية تجاه األوالد بدالً 

مـن لومـِك وسـيتخلص تدريجاً من 

شـعور االتكال عليـِك يف تربية األوالد 

وحدك.

استشارة مختص:

عندمـا تشـعرين بـأّن كل الحلول ال 

تعـود بالفائـدة واسـتمر زوجـك يف 

انتقادك بسبب طريقة تربيتك لألوالد 

يمكنـك اللجـوء إىل حل آخـر أال وهو 

استشـارة مختص تربوي ليساعدك 

يف كافـة األمـور الشـائكة واملتعلقة 

بالرتبية. 

أفادت دراسة بأن صعود وهبوط الدرج 

ملـدة 10 دقائـق، قد يعزز النشـاط لدى 

الشـابات اللواتي يعانني مـن قلة النوم 

أكثـر ممـا تفعـل كميـة مـن الكافيني 

موجودة يف عبوة من املرشوبات الغازية 

أو نصف كوب من القهوة.

وكتب الباحثون يف دورية ”فسيولوجي 

آند بيهفيار“، إن هذه القفزة يف مستوى 

النشـاط تكون قصـرية نسـبيا، وقالوا 

إن عـىل املوظفـني املنهكـني ممارسـة 

الرياضـة ألوقات قصـرية أكثر من مرة 

خـالل اليـوم للحفاظ عـىل الطاقة عىل 

األمد الطويل.

وذكر باتريك أوكونر، أستاذ علم الحركة 

يف جامعة جورجيا يف أثينا والذي شـارك 

يف إعداد الدراسـة أن ”هنـاك الكثري من 

الناس الذين يعانون الحرمان من النوم 

ويشـكون من قلة النشاط، وركزنا عىل 

النساء ألن شكواهن من ذلك أكثر بكثري 

من الرجال“.

الكافيـني والتمارين  تأثـريات  وملقارنة 

عـىل مسـتوى النشـاط، فحـص فريق 

الدراسـة 18 طالبـة جامعيـة يتناولن 

كميات متوسطة من الكافيني.

كما تعاني الشـابات من نقص النوم إذ 

ذكـرن أن سـاعات نومهـن ال تزيد عن 

سـت سـاعات ونصـف السـاعة خالل 

اليوم.ووجد الباحثون أن النساء اللواتي 

اسـتخدمن الدرج ملـدة 10 دقائق أبلغن 

عـن مسـتويات مرتفعـة بشـكل كبري 

من الطاقة مقارنة مـع املجموعة التي 

تناولت قرص الكافيني.
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مقادير كبسة دجاج بالفرن:
0.25 كوب زبدة

دجاجـة كاملة كبـرية مقطعة إىل 
8 أجزاء

حبة بصل مفروم
6 فص ثوم مهروس

0.25 كوب بندورة معصورة
400 غ بندورة مفرومة

3 حّبة جزر مبشورة
2 عود قرنفل

رشة جوزة طيب
رشة كمون
رشة كزبرة

ملح و فلفل
4 كوب ماء ساخن

معب مرق دجاج
2.25 كوب أرز

0.25 كوب زبيب
0.25 كوب لوز محمص

الطـازج  البقدونـس  مـن  كميـة 
املفروم للتزيني

مقادير بهارات الكبسة:
0.5 ملعقة صغرية زعفران

هيـل  صغـرية  ملعقـة   0.25
مطحون

0.5 ملعقة قرفة مطحونة
0.5 ملعقة صغرية بهار لحم

0.25 ملعقة صغرية فلفل أبيض
مسـحوق  صغـرية  ملعقـة   0.5

ليمون مجفف
طريقـة تحضـري كبسـة دجـاج 

بالفرن :
أذيبـي الزبدة يف قدر كبري، أضيفي 
قطـع الدجاج و البصـل و الثوم و 
قلبي حتـى يلني البصـل، أضيفي 
البنـدورة املعصـورة و دعيها عىل 

نار هادئة ملدة 4 دقائق.
أضيفي البندورة املفرومة و الجزر 

الفلفـل و  امللـح و  القرنفـل و  و 
بهارات الكبسة، اتركيها عىل النار 

و قلبي ملدة 4 دقائق.
أضيفي املاء و مكعب املرق.

دعـي املكونـات حتـى تغـيل ثـم 
خففي النـار تماما و غطي القدر 

و اتركيها ُتطهى ملدة 30 دقيقة.
اخرجي الدجاج من القدر و حّمي 

الفرن عىل 190 درجة مئوية.
ضعي الدجاج يف صينية و أدخليها 

الفرن ملدة 25 دقيقة.
القـدر و قلبـي  إىل  أضيفـي األرز 

برفق.
غطـي القـدر و اتركيـه ملـدة 40 
دقيقة، أضيفـي الزبيب و اتركيها 

ملدة 10 دقائق آخرين.
ضعي األرز يف طبق تقديم كبري، و 
فوقهـا قطع الدجاج مزينة باللوز 

والبقدونس.
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كشـفت دراسة جديدة أجرتها جامعة 

بـني  االرتبـاط  أن  األمريكيـة  تولـني 

الخفافيش وفريوسـات كورونا يرجع 

عـىل األرجح إىل تاريخ مشـرتك طويل 

األمد، وأن معلوماتهـم الوراثية يمكن 

أن تساعدنا يف منع األوبئة يف املستقبل 

وإدارتها.

يف  خبـرية  فرانـك،  هانـا  وتقـول، 

الخفافيـش بكليـة العلوم والهندسـة 

بجامعـة تولني، واألسـتاذ املسـاعد يف 

قسـم البيئـة بالجامعة: ”لقـد وجدنا 

أن الخفافيـش تعرضـت لضغـط غري 

عادي من فريوسـات كورونا، مقارنة 

بالثدييـات األخـرى، ممـا يدعم فكرة 

غنيـة  مصـادر  هـي  الخفافيـش  أن 

لفريوسـات كورونـا وقـد تسـفر عن 

رؤى للوقاية أو العالج يف املستقبل“.

و أضافـت“ تـربز األوبئـة التي تنشـأ 

من الحيوانـات الحاجة إىل فهم كيفية 

تطـور العوائـل الطبيعيـة اسـتجابة 

الناشـئة  البرشية  األمراض  ملسـببات 

وأي املجموعـات قـد تكـون عرضـة 

للعـدوى أو املسـتودعات الفريوسـية 

املحتملة للتخفيف من مخاوف الصحة 

العامة وتوفري الحماية“.

ويف أكرب مجموعـة بيانات للخفافيش 

والثدييـات حتى اآلن، فحـص الفريق 

املحـول  اإلنزيـم  يسـمى  إنزيمـا 

وهـو   ،ACE2 أو   ،  2 لألنجيوتنسـني 

الربوتني املضيف الذي يعمل كمستقبل 

للفريوسـات التي تسـبب كوفيد 19- 

والسارس، ودرسوا أيًضا ثنائي ببتيدل 

ببتيـداز 4 أو DPP4 أوCD26، والـذي 

يعمـل كمسـتقبل لفـريوس كورونـا 

األوسـط  الـرشق  ملتالزمـة  املسـبب 

التنفسية.

 DPP4و ACE2 وتخضع كل من جينات

لضغـط اختيـار قـوي يف الخفافيش، 

أكثر من الثدييات األخرى.

وتقـول فرانـك: ”تضيف الدراسـة إىل 

فهمنا للعالقة بني فريوسـات كورونا 

الخفافيـش،  وخاصـة  والثدييـات، 

وتوفر بيانات متنوعة لدراسات كيفية 

ارتباط الربوتينات املضيفة بفريوسات 

كورونا“.

وتضيف“ تعطينا هذه الدراسـة نظرة 

ثاقبـة حول كيفيـة تطـور الثدييات، 

وخاصـة الخفافيـش، مع فريوسـات 

كورونا، كمـا أنها تسـلط الضوء عىل 

أنمـاط واسـعة يف القابليـة لإلصابة، 

والتـي قد تكون مفيدة يف إدارة األوبئة 

يف املستقبل“.

ويحذر فرانك مـن أن البحث ال ينبغي 

مـن  النـاس  تخـوف  يف  يتسـبب  أن 

الخفافيش، فهي تلعبون دورا مهما يف 

نظامنا البيئي، وتسـاهم بشـكل كبري 

يف مكافحـة اآلفات، وتلقيـح النباتات 

ونرش البذور.

وتقـدر وزارة الحيـاة الربيـة ومصايد 

الخفافيـش  أن  األمريكيـة  األسـماك 

تأكل مـا يكفي من الحـرشات لتوفري 

أكثـر من 3 مليـارات دوالر سـنوًيا يف 

تلـف املحاصيـل وتكاليـف املبيدات يف 

الواليات املتحدة.

يمتلـك الكركـم وهو املسـحوق املقـدس ميزات كثرية سـواء السـتخدامه يف 
وصفـات الطعام أو للبـرشة حيث يحتوي عىل الكركمني، املضاد لألكسـدة يف 
الكركم عىل العديد مـن الفوائد املدعومة بالبحث والتي تم اختبارها عرب وقت 
طويـل الكركمني هـو أيًضا املركب الذي يعطي الكركـم لونه األصفر الربتقايل 

املميز.
أهم فوائد الكركم للبرشة

الكركم يعالج الجهاز الهضمي، مما يسـاعد يف الحد السـموم ستسـاعد إزالة 
السـموم يف عـالج مجموعـة من األمـراض الجلديـة أيًضا هذا هو السـبب يف 
اسـتخدام الكركـم يف كل من منتجات العنايـة بالبرشة الطبيعيـة والتقليدية 
وتكتسـب ماسـكات الوجه املصنوعة من الكركم شـعبية كبـرية ألنها تعالج 

العديد من مشاكل البرشة دون استخدام مواد كيميائية قد تكون ضارة.
1. الكركم لتبييض البرشة

يعتـرب الكركم أحد أهم مكونات تبييض البـرشة يف األيورفيدا من املعروف أنه 
يقلل من البقع الداكنة هذه النتائج بسبب مضادات األكسدة القوية واملركبات 
املضادة لاللتهابات، حيث أظهرت دراسـة أجريت مؤخرًا أن اسـتخدام غسول 

الكركم يمكن أن ييضء البرشة يف غضون ثالثة أسابيع فقط. 
2. برشة متوهجة

التلـوث البيئي والضغـوط اليومية يمكن أن تجعل برشتـِك تبدو باهتة، حيث 
تساعد مضادات االلتهاب ومضادات األكسدة املوجودة فيه عىل إنعاش برشتِك 

من خالل إبراز توهجها الطبيعي. 
 3. عالج حب الشباب

حب الشـباب هو أحد أكثر املشكالت شيوًعا التي يواجهها كل فرد مرة واحدة 
عـىل األقـل يف حياته، و قـد تسـبب األدوية التي ال تسـتلزم وصفـة طبية أو 
عالجـات الجلـد أو منتجات العنايـة بالبرشة التهاًبا أو تهيًجـا لبرشتِك لذلك ، 

يمكن أن يكون الرهان األكثر أماًنا هو مكونات طبيعية.
و الكركـم مـن التوابـل املعجزة التي تحارب حب الشـباب تسـاعد خصائص 
الكركم املطهرة واملضادة لاللتهابات يف منع انتشـار البكترييا بشـكل أكرب، و 

يقلل من احمرار وتورم الشوائب.
4. القضاء عىل الهاالت السوداء

األسـباب األساسـية وراء الهاالت السـوداء وراثية ، قلة النوم ، تصبغ الجلد ، 
التعرض املفرط للشمس ، أو حتى فرك أو حك العينني أعلم أن االستيقاظ مع 
أكيـاس تحت العني متعبة املظهـر مزعجة يمكن أن يكون بمثابة تأجيل كبري 

لحسن الحظ ، لديك كركم.
يسـاعد الكركم ، الذي يحتوي عىل مضاد لاللتهابات ، يف تقليل ظهور الهاالت 
السوداء، كما أنه يحفز الدورة الدموية ، مما يساعد بدوره يف تقليل االنتفاخ. 

 5. يرطب البرشة الجافة
الجفاف يجعل برشتِك تبدو جافة وباهتة الكركم يخفف من أعراض الجفاف، 
كذلك، يغذي هذا املكون السـحري البرشة ويرطبها بعمق ويرسع عملية إزالة 
الخاليا امليتة من الجلد عالجي نفسـك بقناع مشـبع بالكركم لتنعيم وترطيب 

برشتك.
 6. منع عالمات الشيخوخة املبكرة

يحمي الكركم البرشة من األشـعة فوق البنفسـجية القاسـية ، وهي السبب 
األول للشيخوخة املبكرة عندما تنضب الزيوت الطبيعية من الجلد ، فإنها تميل 
إىل فقدان مرونتها وتبدأ يف ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة تبدأ الشيخوخة 

املبكرة أوالً عىل الرقبة والجبهة واملنطقة املحيطة بالعني. 
 7.  ظهور عالمات التمدد

قـد يكـون من الصعب جـًدا عالج عالمـات التمـدد لكن الكركم سيسـاعد يف 
تفتيحها تخرتق مضادات األكسـدة املوجودة يف الكركم الجلد وتحسن وظيفة 

الخاليا تساعد هذه العملية يف تفتيح عالمات التمدد.

أشـار الباحثون إىل أن الكبد الدهني 
يتزايد برسعة بسبب ارتفاع معدالت 

زيادة الوزن والسمنة.
ويعانـي نحـو %30 مـن البالغني 
حول العالـم من تراكـم الدهون ىف 
الكبـد، وهـي حالة تسـمى مرض 

الكبد الدهني.
وقام الباحثون بمراجعة 11 دراسة 
دول  خمـس  مـن  األجـل  طويلـة 
(الواليات املتحـدة واململكة املتحدة 
وكوريا الجنوبية والسويد وفنلندا) 
تـم نرشهـا حتـى مـارس 2022 
ودرسـوا الروابـط بـني هـذا النوع 
من أمراض الكبد وفشـل القلب بني 
أكثر من 11 مليـون من البالغني يف 

منتصف العمر.
كان نصف املشـاركني من النسـاء 
بمتوسط أعمار 55 عاًما ومتوسط 
مـؤرش كتلة الجسـم 26، وهو رقم 
يعترب مـن ذوى الـوزن الزائد لكنه 

ليس بديًنا.
ووجـد الباحثـون أن نحو %26، أو 

2.9 مليـون مشـارك يف الدراسـة، 
يعانـون بالفعـل من مـرض الكبد 
الدهنـي غـري الكحويل وقـاد فريق 
أليسـاندرو  الدكتـور  الباحثـني 
مانتوفاني، من قسم الطب بجامعة 

فريونا ىف إيطاليا.
خـالل فـرتة املراقبة التـى تبلغ 10 
سنوات ىف املتوسـط ، تم تشخيص 
أكثـر من 97 ألف حالـة من قصور 
القلب، وهي حالة يكون فيها القلب 
غري قـادر عىل ضخ كميـات كافية 

من الدم يف جميع أنحاء الجسم.
وارتبـط وجود الكبد الدهني بزيادة 
خطر اإلصابة بقصور القلب بنسبة 
%50 خـالل العقـد القـادم، بغض 
النظر عن العمـر والجنس ودهون 
الجسـم ومرض السـكري وارتفاع 
ضغط الدم والعرق وعوامل الخطر 

القلبية الوعائية الشائعة األخرى.
كما يبدو أن خطر اإلصابة بأمراض 
القلـب يوازي شـدة مـرض الكبد، 
خاصـة مـع تليـف الكبـد األكثـر 

انتشـاًرا (التندب)، وفًقا للدراسـة، 
مـع ذلك ، كان الخطر أعىل بنسـبة 

.76%
وقـال الباحثـون إن مـرض الكبـد 

الدهنـى يزيـد مقاومة األنسـولني 
سوًءا، ويعزز تكوين البالك ويطلق 
مزيًجا من املواد الكيميائية املسببة 

لاللتهابات وتثخني الدم.

شـخص  أي  الباحثـون  ونصـح 
مصـاب بمرض الكبد الدهني بعمل 
مراقبة طبية دقيقة بسـبب ارتباط 

هذا املرض بفشل القلب. 
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يرضب للشـخص الذي يتقرّب 
من ذوي الجاه والَحْول، والقّوة 
والّطول ، فيتملّقهم ، ويصفهم 
بما ليس فيهـم ويطلق عليهم 
مـا  والصفـات  النعـوت  مـن 
منـه  ضعـة   ، يسـتحقون  ال 

وخبثا...
أصله: 

إن الحصينـي ـــ وهو الثعلب 
ـــ خرج يومـا للصيد، يبحث 
عـن طعام له يتقـّوت به . فلم 
يسـعده الحظ بذلـك . فأَمّضه 
الجوع، وأْضنـاه التعب ، فرأى 
للحصـول  حيلـة  يعمـل  أن 
عـىل رزقـه . وكان ملـك تلـك 
الغابة أسـدا عجـوزا ، أدركته 
الشـيخوخة ، فأْنهكـت قواه، 
فقصـده   . عظامـه  ودّكـت 
الثعلـب ، وقـال لـه : (( ياملك 
الوحوش .. تره أحسن ُدَوه إلك 
گلب الزّمال ودماغه ولسـانه . 
وآني شـفت بطريقي فد زمال 
أْثـَول .. أغرب .. نايم بالطريق.. 
فلو جنابـك توصل يّمه ، تگدر 
تصيده برضبة وحدة .. وتاكل 
منـه اللسـان والگلـب واملـخ 
.. وتخـّيل اللّشـة للداعـي )) . 
فصـّدق األسـد كالم الثعلـب ، 
وجمـع ما تبقـى له مـن قوة 
ونهـض ، ومىش مع الحصيني 
نحو مكان الحمار . وملا لم يكن 

عند األسـد من القوة والحول ، 
ما يمّكنه من مهاجمة الحمار 
والقضـاء عليه ، فقـد رأى أن 
يأتيه مـن خلفه ، ويأخذه عىل 
حـني َغـرّة منـه... وملـا وصل 
األسـد خلف الحمـار أحّس به 
الحمار ، فجمع حافري رجليه 
إىل بعضهما ورفس بهما األسد 
فأصابـه يف جبهتـه . فسـقط 
مغشـيا  األرض  عـىل  األسـد 
عليـه... وملا أفاق من غشـيته 
للحمار  الحصيني يقول  سمع 
وهـو منحٍن أمامـه : (( عيني 
زمـال أفنـدي .. تـره إنت زين 
سـّويت .. عـاش حافـرك عىل 
هالـزوج املضبوط .. وتره أنت 
عنـدك صوت ظريـف .. وطبع 
لطيـف .. وقوام جميل .. وذيل 
طويل )) . فصاح به األسد : (( 
ُولَك حصيني .. ملعون .. ِشنو 
هاللغـوه ؟ .. ِشـنو هالتملّق ؟ 
)) . فأجابه الثعلب : (( موالنا 
األسـد .. { الناس وّيه ْ الواَگْف 
} .. )) .. وملّـْن يوًگـْع الواَگـْف 
واَگـْف  واحـد  عـىل  يـَدْورون 
غـريه .. ِويصريون ِوّياه .. )).. 
فتعّجـب األسـد مـن رجاحـة 
عقل الثعلـب .. وقوة حّجته .. 
وحسـن منطقه .. وذهب ذلك 
القول { النـاس وّيه ْ الواَگْف } 

مثال تتداوله الناس. 

ارملة لديها بنت فائقة الجمال الكثريين تقدموا لخطبة ابنتها !!... لكنها حددت 
مهرها بـ 500,000 وال احد يسـتطيع دفعها وهي ال تقبل ان تتنازل عن قرش 

واحد .
*شـاب أغرم بتلك الفتاة وعمل بكل مايملك حتى جمع 300 ألف ، واخرب والده 

برغبته ورشوط ام الفتاة وانه اليملك اال هذا املبلغ ..
قال والده البأس هات املبلغ ولنذهب إىل تلك املرأة ..!!

االبن : ولكنها لن تقبل أقل من 500,000 ..
األب : تعال معي وربك يسّهل وذهبوا اىل بيت الفتاة ..

قال أبو الولد ألم الفتاة : أتمنى ان ال تقاطعيني حتى انهي كالمي:
ابني يريد ان يتزوج ابنتك وهذه 100 ألف مهرها ..!!

األم بانزعاج ولكن..!!
األب: قلت لِك ال تقاطعيني حتى انهي كالمي ..ّّ...

ثم قال وهذه 100 ألف مهراً لِك لتكوني زوجًة يل ..!!
ابتسمت األم ابتسامة عريضة وقالت : عىل بركة الله مبارك لنا ولكم ..!

وملا سألها الجريان كيف التنازل عن املهر املحدد بـ 500,000 ؟!!
ردت عليهم : سعر الجملة يختلف عن سعر الفرد. 

وملا سأل الشاب أباه عن 100 ألف الباقية، قال له نرايض فيها امك.
إدارة األزمات تحتاج اىل قائد ُمحّنك.

صــــورة و حــــدث
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أبـــــــراج

مهنيـاً: تنشـط االتصـاالت وتنجـح يف إيجـاد حـل أو 
إيصـال رسـالة أو لفـت االنتبـاه، وترافقـك تأثـريات 
جميلـة، وتحصـل عىل فرصـة جيـدة يف العمـل لتبادر 

بانطالقة مهمة وقوة مميزة .
عاطفيـاً: قد تختار أن تقلـب الطاولة أو الصفحة، وتحسـم 

أمرك بشكل مفاجئ، وتتنازل عن بعض رشوطك حتى. 
صحياً: تسـتعيد نشاطك وثقتك بنفسـك ويتحسن الوضع الصحي 
عـىل نحو ملحـوظ، اسـتثمر طاقاتـك اإليجابية لتدخـل الفرح إىل 

نفسك.

مهنياً: تحقـق رغباتك الكبرية هذا اليـوم أو تعّرب عنها 
وتكون قادراً عىل استقطاب التأييد من أعىل املستويات.

عاطفيـاً: تبحـث يف بداية عالقة أو نهايتها وتقيم حسـابات 
للمسـتقبل أو تحّرض ملرشوع ارتبـاط ّرسي ترى أنه األفضل لك 

عاطفياً.
صحيـاً: تنـاول الطعـام خـالل مشـاهدة التلفزيـون ال ينصح به 

أخصائيو التغذية ألنه مّرض.

مهنيـاً: ال تتذمر مهما سـعى البعـض للضغط عليك، 
فقدراتك كبرية لتخطي االزمات. 

عاطفيـاً: تعامل مع الرشيك بحكمة وهدوء، فهو حّسـاس 
أكثر من اللزوم، لكّنه ليس سهالً.

صحيـا: املحافظة عىل الصحة السـليمة امر مهم، وقـرار الحفاظ 
عليها بيدك من خالل نمط حياتك.

رّكز اهتمامك عىل حسـن العالقة بالزمالء وباملسؤولني 
ألنك تحتاج إىل مساندتهم يف معالجة مسألة مستحقات 
ديـون أو رضائـب يمكن أن تجربك عـىل مواجهة واقع ال 

يروقك .
عاطفياً: تحّرر من القلق الذي يسيطر عليك وتفاهم مع الحبيب 
حـول األمـور العالقة بينكما، الـكالم اللطيف وحـده ال يوصلك إىل 

قلبه. 
صحياً: اضطراب يف التنفس ناجم عن خلل ما يف القصبة الهوائية أو 

الرئتني، يستحسن مراجعة الطبيب يف أرسع وقت.

مهنياً: يلقـي هذا اليوم الضوء عـىل رشاكة لك مهنية، 
وقد يكون حاسماً، وتعّرب عن استيائك بانتفاضة ما عىل 

األرجح .
عاطفياً: القرارات العاطفية التي تتخذها حكيمة جداً، وتخطط 

جيداً وتنظم أمورك بشكل يتفق ومخططات الحبيب .
صحياً: خذ قسطاً من الراحة والنوم األمور الصحية املرتدية لم تعد 

تحتمل، من الرضوري أن تستعيد نشاطك.

مهنيـاً: ترافقك ظروف مناسـبة وتفرح النفراج مسـألة 
عالقة، ما يجعلك  تعّرب عن نفسك   بمهارة الفتة،  وتتاح 

لك فرص  كثرية  للتحليق والتألّق .
عاطفياً: قلق الرشيك سببه أنت وترصفاتك غري الالئقة معه منذ 

مدة، من األفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه.
صحيـاً: وضعك الصحي يجعلك يف حال من االضطراب وتشـعر أن ثمة 
شـيئاً غري مريح ينتابك، ابحث جيداً عن األسـباب قد يكون ذلك العمل 

أو العالقة بالرشيك.

مهنياً: مباحثات مالية أو انشـغاالت استثمارية، تربح 
قضيـة أو تسـاهم يف تأييـد قضيـة أحدهـم، وتتلقـى 
معلومـات مفيدة وتتـاح لك فرص جيـدة ملرشوع يجب 

إتمامه .
عاطفيـاً: إذا لـم تقتنـع بوجهـة نظـر الرشيـك، ال توافـق عىل 

اقرتاحاته وحاول أن ترشح األسباب املوجبة لذلك.
صحياً: تكون عالقاتك  العائلية متوترة، فتشـعر بالحاجة إىل ضبط 
األوضـاع والسـيطرة عليهـا، فيتطلـب منك هـذا األمر بـذل جهود 

مضاعفة يمكن أن ترهقك صحياً.

مهنيـاً: الحل الوسـط هـو األفضـل يف التعاطـي املهني، 
ويستحسـن أن تبقـى يف هـذا اإلطـار حتـى ال تدفع ثمن 

اندفاعك الحقاً. 
عاطفيـاً: يجب أن تأخذ يف الحسـبان أن طلبات الرشيك يجب أن 
تنفـذ حتى لو كانت تعجيزية، فأنت وعدتـه أنك لن تتوانى يوماً عن 

تلبية كل ما يسأله منك.
صحيـاً: قـاوم كل املحـاوالت التي يلجـأ إليها بعضهم بغيـة تعريضك 

ألخطار صحية وإبعادك من أمامهم.

مهنيـاً: يوم حاسـم لتحديد مسـتقبلك املهني، ويف حال 
تخطيـت املوضوع فـإن املقبل من األيام سـيكون أكثر 

إرشاقاً .
عاطفيـاً: مهمة صعبـة إلقنـاع الرشيك بالسـري معك حتى 

النهاية، وخصوصاً أن تجاربك السابقة مع غري مشجعة .
صحياً: تحاول التعويض عن األيام التي تقاعست فيها عن ممارسة 

الرياضة، وتستغل أكرب مساحة من وقت فراغك ملمارستها.

مهنياً: يوم مناسـب ملالحقة بعض األعمال واالتصاالت 
املهنية وتظهر عن شجاعة كبرية وقدرة عىل التكيف .

عاطفياً: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة والعزيمة 
إلحداث تغيري كبـري، أو للقاء حبيب أو لإلقدام عىل مغامرة 

استثنائية .
صحيـاً: ترتاح إىل بعض الظروف واملتغريات التي تخفف عن كاهلك 

الضغط الكبري.
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ــن بعض الشيء بسبب  مهنياً: أوضاعك املالية قد تتحس
ــر اجملدي، وال توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في  قلة اإلنفاق غي

تفاصيلها وبنودها .
ــرط اختيار يوم يذكرك  ــاً: إذا رغبت في الزواج فهنيئاً لك ش عاطفي

بأحداث سعيدة مرت في حياتك وتعتبره مصدر تفاؤل لك. 
ــاط وال يخيفك املرض وترفض أن ترقد في  صحياً: تتمتع باحليوية والنش
الفراش، بل ترغب في القيام بكل ما يعود على وضعك الصحي باخلير.

1776 - توقيـع إعـالن اسـتقالل الواليـات 
املتحدة رسمًيا.

1790 - إجراء أول تعداد سـكاني بالواليات 
وقتهـا  السـكان  عـدد  وبلـغ  املتحـدة، 

326,929,3 نسمة.
1858 - صدور قانون من الربملان الربيطاني 
الرشقيـة  الهنـد  رشكـة  أعمـال  بتصفيـة 
الربيطانيـة؛ وحلـول حكومة الهنـد لتمثيل 

أعمالها.
1914 - أملانيـا تجتاح دوقية لوكسـمبورغ 
وتوجـه إنذاًرا لبلجيكا أثنـاء الحرب العاملية 

االوىل.
1921 - الزعيـم السـوفييتي فالديمري لينني 
يوجه نـداًء للدول الصناعية ملسـاعدة بالده 

املهددة بخطر املجاعة بسبب تراجع إنتاج
1934 - أدولف هتلر يصبح قائًدا الملانيا.

1939 - إرسـال ألربت أينشتاين وليو زيالرد 
رسـالة إىل رئيس الواليـات املتحدة فرانكلني 
روزفلـت، يحثانـه فيهـا عىل بـدء مرشوع 

مانهاتن إلنتاج سالح نووي.

الثانيـة: انتهـاء  1945 - الحـرب العامليـة 
انعقاد مؤتمر بوتسدام.

1945 - أملانيـا الرشقية تنفصـل عن أملانيا 
االتحادية.

1956 - الربملـان الفرنيس يعلـن معارضته 
لقيام مرص بتأميم قناة السويس وانضمت 

فرنسا بذلك إىل اململكة املتحدة وإرسائيل.
أورورا  مقاطعـة  يـرضب  زلـزال   -  1968
بالفلبـني ممـا أسـفر عـن مقتـل أكثر من 
270 شـخًصا وجرح 261 شـخًصا يف مركز 
سمرالند الرتفيهي يف دوغالس بجزيرة مان.

1980 - انفجـار قنبلـة يف محطـة السـكك 
الحديدية يف بولونيا بإيطاليا، مما أسفر عن 

مقتل 85 شخًصا وإصابة أكثر من 200.
1984 - الصـني واململكـة املتحـدة تتفقان 
عىل عودة مسـتعمرة هونغ كونغ إىل الحكم 

الصيني عام 1997.
1990 - القـوات املسـلحة العراقيـة تغـزو 

الكويت وتحتلها لفرتة 7 أشهر.
1999 - وقـوع كارثـة قطار غيسـال التي 

أودت بحياة 285 شخًصا يف آسام بالهند.
2005 - تحطـم رحلـة الخطـوط الجويـة 
الفرنسـية رقـم 358 عـىل مـدرج مطـار 
تورونتو بريسون الدويل بكندا، مما تسبب يف 
اشـتعال النريان يف الطائرة، وأدى إىل إصابة 

12 شخًصا بجروح وبدون وفيات.
2008 - اغتيال املستشـار االمنـي للرئيس 
محمـد  العميـد  االسـد  بشـار  السـوري 

سليمان.
 2009 - الحكـم عـىل نائب رئيـس الوزراء 
العراقي االسـبق طارق عزيز بالسجن سبع 
سـنوات لدوره يف التهجـري القرسي لالكراد 

أثناء فرتة
حكم رئيس النظام السابق صدام حسني.

الحكومـة  االعـالن عـن تشـكيل   -  2012
املرصيـة االوىل بعد انتخـاب الرئيس محمد 

مريس برئاسة هشام قنديل.
2014 - انفجار مصنع يف كونشان بالصني، 
والـذي نجـم عنه قتل مـا ال يقـل عن 146 

شخًصا وجرح أكثر من 114 شخص.
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1- موضع التجمع -  نبات من الرياحني طيب الرائحة 
(ن).

 2- يحب - أعطى رجليه للريح - متشابهان.
 3-للمساحة (م) - فعل مايض ناقص.

 4- مـن أعـالم الفكـر اإلسـالمي العربـي يف القـرن 
العرشين، من مؤلفاته ” بني الرشاد والتيه ” .

 5- تمثـال مـن حجر أو خشـب - مدينة فلسـطينية 
(م).

 6-قط و هر - سحب - مدينة إيرانية.
 7- رأس قابيل - بادية.

 8-سـجن - كل عرق يحمل الدم األزرق من الجسد إىل 
القلب (م).

 9- املجازف (م) - أحد الوالدين (م).
 10-يقوم مقام شخص ما (م) – فؤوس.

1- اسم محطة فضائية روسية - الزورق.
 2- أسباب و دوافع - ارتقي.

 3- حاجز - أشتاق - غلب.
 4- من الطيور الجارحة - الضالل و اإلمعان فيه (ن).

 5- يف املكتبة - مقدار - يصلح البناء.
 6- قافلة و موكب - يبس - للجزم.

 7- أذبح - زار املريض (م).
 8- غصن (م) - عىل قيد الحياة.

 9- رمز جربي (م) - يسبق الرعد (ن) - مرض صدري.
 10-اإلسـم األول لرسـام كاريكاتري فلسطيني شهري - خشبة 

الحائك التي يحوك عليها الّثوب.

الناس ويه الواكف

إدارة األزمات

هل تحّبني أن يمتلك زوجك شـاربني؟ هل 
ترين فيهما ميزة أم إضافة غري رضورية؟ 
قد تجيبني عىل هذين السـؤالني بطريقة 
إيجابيـة أو سـلبية. إال أّن األمـر األكثـر 
أهميـة هو أّن اختيارك شـكل الشـاربني 
الـذي تحبني قد يكشـف بعـض صفاتك 
الشـخصية. إذاً، ال تـرتّددي وخويض هذا 

االختبار.
الشاربان رقم 1

هل يحظى شكل الشاربني هذا بإعجابك؟ 
هـو يـدّل، يف الواقع، عـىل أّنـك تتمتعني 
بالـذكاء وبالقـدرة عىل تحليـل األحداث 
بطريقـة منطقيـة. كمـا أّنـك ُتظهريـن 

تعاطفك مع األشخاص املحيطني بك، من 
دون أن يعني هذا أّنك مزاجية. كذلك فإّنك 
تهتمـني بالتفاصيل وتتذّكرينها بشـكل 
شـبه تام. إال أّن هذا كثـرياً ما ُيتعبك ألّنه 
يدفعـك إىل أن تضعي كّل ما ترينه موضع 

املراقبة الدقيقة. 
الشاربان رقم 2

هـل يرى الكثريون أّنك تتسـمني بالهدوء 
وأّنـه من الصعـب أن ُتظهري انفعاالتك؟ 
هـذا، عىل األقل، ما يشـري إليـه اختيارك 
هذيـن الشـاربني. لـذا، ُتبـدي الكثـريات 
رغبتهّن يف عقـد أوارص الصداقة معك، ال 
سـيما أّنك خري مسـتمعة إليهّن. كما أّنك 

دائمة االبتسام وشديدة التفّهم للمشكالت 
واملواقف التـي يواجهها اآلخرون. وهكذا 
تتوجه كل األنظـار إليك حني يتعلق األمر 

بوضع حّد للمواقف الصعبة.
الشاربان رقم 3

يـدّل هذا الخيـار عىل أّنك امـرأة متفائلة 
ومرحة وأّنك تسعني دائماً، بكّل ما أوتيت 
من قوة، إىل تحقيق أحالمك أياً تكن. لَم ال؟ 
فأنت تّتسمني بالحيوية التي ال يسعك أن 
تتخيل عنها يوماً. فهي مفتاح دخولك إىل 
قلوب الجميع. ويف املقابل، فإّنك ُتظهرين 
ثقتك بقدرتك عىل القيام بكل األمور التي 
تطمحني إىل تنفيذهـا وإن تعنّي عليك أن 
ُتبـدي بعض االندفاع املبالـغ فيه أحياناً. 
إال أّنـك ال تلجأيـن إىل أّي خبث أو مراوغة 

لتحقيق أي من أهدافك.  
الشاربان رقم 4

يف حـال اخـرتت هذيـن الشـاربني، فهذا 
يشـري إىل أّنك تعيشـني حالة من السـالم 
الداخـيل التي ال مثيل لهـا. فأنت موضع 
إعجـاب اآلخرين يف هذا اإلطار، ال سـّيما 
أّنـك ال تدعـني مجـاالً لتقلّبات املـزاج أن 
تتالعب بك. كما أّن طباعك ال تتغرّي مهما 
تبّدلـت الظروف، حتى أن بعضهم يتهمك 
بالضعف. إال أّنـك ترين أن الناس يبذلون 
الجهـود الكبرية من أجل تحقيق األهداف 
الصغـرية وينفقون الكثري من الوقت من 
أجـل القيام بأمور ال تسـتحق ذلك، وهو 
ما ال يتّفـق وهدوء شـخصيتك ومبادئك 

الحياتية. 

مهنيـاً: تتمتـع بروح رياضيـة تؤهلك ملمارسـة دور بّناء يف 
محيطـك، وباسـتطاعتك الحصول عـىل تأييد شـعبي وإحراز 

انتصار مميز.
عاطفياً: الحياة ال تقف عىل فقدان األشخاص مطلًقا مهما تكن درجة 
حبنا لهم، فكن أكثر تفاؤالً وال تستسلم للحزن بل تفاءل بالخري دائماً، 

وسيفاجئك القدر برشيك حياة يليق بك.
صحياً: اهتم بصحتك عىل نحو أكرب، فانشغالك الدائم قد يسبب لك عبئاً 

بالغاً يودي بك إىل إنهاك جسدك وإرهاقك نفسياً.



بعد معلومات سابقة تحدثت عن توقيع النجمة هيفاء وهبي عىل 

عقد مسلسل  جديد مع رشكة أونالين برودكشن زياد شويري، ُعلم 

ُتعرف  ولم  بالتصوير،  املبارشة  ُيحّدد موعد  لم  الساعة  أنه حتى 

األسباب التي تمنع من ذلك، علماً أن الكاتبة واملمثلة اللبنانية آية 

طيبة قد أنهت الحلقات العرش من املسلسل وسلّمتها للرشكة.

هيفاء وهبي لم تنِف مشاركتها يف بطولة املسلسل، لكن حتى 

الساعة لم ُيعرف سبب التأجيل.

بينه  تعاون  أول  وهو  معلوف،  جوليان  إخراج  من  املسلسل 

وبني هيفاء وهبي البعيدة عن التمثيل منذ سنتني، إذ كان آخر 

عمل قدمته لرشكة الصباح عام ٢٠٢٠ بعنوان «أسود فاتح» 

إىل جانب معتصم النهار.

ُيذكر أن رشكة أونالين التي تتوىل إنتاج مسلسل هيفاء الجديد 

املؤلف من ١٠حلقات هي التي لم تنتج مسلسل «الجوزاء» 

لسريين عبد النور منذ عامني بسبب التكلفة املالية، وكانت 

رشكة إيغل فيلمز قد اشرتت القصة وحّولتها إىل مسلسل 

«للموت» بجزئني، ما أثار خالفاً بني عبد النور وماغي بو 

غصن يف الفرتة األخرية.

الخاصة  التحضريات  فعالً  بدأت 
مسلسل  من  الثالث  الجزء  بتصوير 
«للموت»، كتابة نادين جابر وإخراج 
فيليب أسمر، وذلك بعد تقديم جزئني 
ودانييال  غصن  بو  ماغي  بطولة  من 
أن  وعلم  األحمد.  ومحمد  رحمة 
أيلول/ بداية  مع  سيبدأ  التصوير 

حصل  كما  تماماً  املقبل  سبتمرب 
السنة املاضية مع قرار إطالق الجزء 

الثاني.
الفيديو  فيلم  إيغل  صفحة  ونرشت 
«سحر  وُيظِهر  الثالث  للجزء  األول 
ووجدان» بعد حادث السري الذي كاد 
األرض  عىل  وهما  بحياتهما  يودي 
ويبدو  منهما،  ظاهرة  والجروح 

أنهما رمتا نفسيهما من السيارة قبل 
سقوطها يف نهاية الجزء الثاني.

سُيصّور  الفيديو  هذا  مثل  أن  وعلم 
كنوع  املقبلة  األسابيع  يف  وُيعرض 
من التقديم للحكاية يف الجزء الثالث، 
وهو تمهيد ملا قبل عرض املسلسل يف 

رمضان ٢٠٢٣. 
ويف السياق الخاص بالرواية الجديدة، 
خصوصاً  جديدة  تطورات  هناك 
أن  ويبدو  الشعبي،  الحي  صعيد  عىل 
عن  الجزء  هذا  النظر  غّضت  الكاتبة 
رحلة  لتبدأ  األطفال  عمالة  طريق 
وسيتسع  واسعاً،  جدالً  ستثري  أخرى 
الشعبي  الحي  سكان  بعض  دور 
وعالقتها  حجازي  دوجى  ومنهم 

العاطفية بوسام صباغ، فيما ُيحكى 
عن عودة املمثل السوري خالد القيش 

يف الجزء الجديد بعدما كان قد تزوج 
سحر يف الجزء األول واختفى.

هنأت النجمة، نوال الزغبي، النجمة نجوى كرم 
وغردت  بيضا»،  ساعة  الجديدة»  أغنيتها  عىل 
قائلة:»مربوك  تويرت،  عىل  حسابها  عرب  نوال 
النجاح  لله  شاء  وإن  كتري  حلوة  بيضا  ساعة 
قلبك  مثل  حلو  يشء  كل  تستأهىل  ألنك  رب  يا 
قائلة:  نوال  تهنئه  عىل  نجوى  وردت  األبيض»، 
بدعيلك  ودائما  األبيض  وقلبك  محبتك  »بشكر 
من قلبي بالتوفيق».طرحت النجمة نجوى كرم، 
اليوتيوب،  بيضا»، عىل  الجديدة «ساعة  أغنيتها 
وروجت نجوى لألغنية عرب حسابها عىل تويرت، 
وكتبت قائلة:»ساعة بيضا لكل الناس اليل قلبهم 

أميل فهد،  الشاعر  أبيض»، واألغنية من كلمات 
ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبري أسعد، 
ميكس وماستريينج فادي جيجيوكانت النجمة 
اللبنانية نجوى كرم طرحت فيديو كليب أغنيتها 
واألغنية  يوتيوب،  عىل  الدني»  «حلوة  الجديدة 
وتوزيع  حدشيتي،  جهاد  وألحان  كلمات  من 
جيجي،  فادي  وماسرت  ومكس  األسعد،  روبري 
الكليب،  ىف  إطاللة  من  بأكثر  نجوى  وظهرت 
حلوة  الّدنيي  األغنية:»وبتبقى  كلمات  وتقول 
حبيبي لو شو ما كان.. ضلّك شوف من الكّباية 
املليان.. وبعد  الّنّص  املليان.. ضلّك شوف  الّنّص 

الّدمعة يف مّية مّية ضحكة حلوة..وفوق الّشوكة 
رح تبقى الوردة الوردة تضّوي».وأحيت اللبنانية 
إسطنبول  يف  غنائًيا  حفالً  مؤخراً  كرم  نجوى 
برتكيا، وقدمت نجوى كرم خالل الحفل توليفة 
«حبيبي  بينها  من  أغنياتها،  أشهر  من  متنوعة 
كما  ليلتنا»،  و»الليلة  بيتك»  و»يخرب  مني» 
«زايد مجدها»،  أغنية  اإلماراتي  الجمهور  تهدي 
«ساخر  أغنياتها  آلخر  األول  الحي  والعرض 
الحضور  زيتون  ناصيف  يمتع  حني  يف  قلوب»، 
أغنياته  وآخر  و»فارقوني»  «تكة»  بأغنيات 

«طول اليوم».
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الجمهـوري  مستشـفى  شـهد 

نينـوى  التعليمـي يف محافظـة 

إجراء عمليـة لحالة نـادرة عىل 

العالـم، لطفـل عمره  مسـتوى 

سنة واحدة وجد بداخله جنني يف 

مرحلة التكوين.وذكر املستشفى 

أن ’العمليـة كتـب لهـا النجاح، 

حيـث كان الطفـل يعانـي مـن 

انتفاخ شديد يف البطن مع حرارة 

’الطفـل  أن  مرتفعة‘.وأضـاف 

أدخل إىل مستشـفى الجمهوري 

وحدة جراحـة األطفال وأجريت 

لـه عمليـة استكشـاف البطـن 

وتبـني وجود كيـس يحتوي عىل 

جنـني تـوأم للطفـل يف مرحلـة 

التكويـن، وتم رفـع الكيس مع 

الجنـني بصـورة كاملـة وأخرج 

املريض متحسناً‘.

اكتشف فريق عاملي من األطباء عىل 
من  باحثني  بقيادة  عاماً،   ١٢ مدار 
للسكري  العاملي  أينشتاين  معهد 
مرض  من  جديداً  نوعاً  األمريكي، 
التغذية،  بسوء  مرتبطاً  السكري 
وآسيا،  إفريقيا  يف  املاليني  يصيب 
والشباب  املراهقني  من  ومعظمهم 
اإلنسولني  حقن  وتعّد  النحيفني. 
العلماء  فيه.وأوضح  فّعالة  غري 
لكيفية  مدركني  غري  األطباء  أن 
األبحاث  نقص  بسبب  عالجه؛ 
مرييديث  الربوفيسور  حوله.وقال 
للمعهد:  املؤسس  املدير  هوكينز، 
التغذية  بسوء  املرتبط  «السكري 
الناحية  من  كبري  بشكل  يختلف 
األول  السكري  نوَعي  عن  األيضية 
والثاني، ويجب اعتباره نوعاً مميزاً 
فحص  أول  يف  السكري  مرض  من 
من  يعانون  الذين  للمرىض  شامل 
املعروفة».وأضاف  الحالة غري  هذه 

هوكينز، أستاذ الطب أيضاً 
يف جامعة هارولد وموريل: 
العلمية  املؤلفات  «ال تقدم 
إرشادات حول  أي  الحالية 
السكري  مرض  إدارة 
املرتبط بسوء التغذية، وهو 
الدول  يف  الحدوث  نادر  أمر 

ولكنه  املرتفع،  الدخل  ذات 
موجود يف أكثر من ٦٠ دولة 
منخفضة ومتوسطة الدخل؛ 

شيئاً  يعرفون  ال  فهم  لذا 
بسوء  املرتبط  السكري  عن 
يف  به  يشتبهون  وال  التغذية، 
الباحثون:  وقال  مرضاهم». 
التي  النتائج  تؤدي  أن  «نأمل 
الوعي  زيادة  إىل  إليها  توصلنا 
مدمر  أمر  وهو  املرض،  بهذا 
للغاية لكثري من الناس، ويمهد 
عالج  السرتاتيجيات  الطريق 

فعالة».

طريقة  كونها  املجمعة،  الصورة  إلنشاء  األشخاص  من  العديد  يلجأ 
فعالة لتقديم صورك، من خالل دمج صور متعددة يف صورة واحدة، 
توجد  وال  باستخدامها،  معا  لحظات  مشاركة  أو  قصة  رسد  يمكنك 
ولكن  أيفون،  عىل  مخصصة  مجمعة  صورة  إلنشاء  مضمنة  طريقة 
يمكنك االختيار من بني العديد من تطبيقات الصور التي يمكنها إنجاز 

املهمة.
وقد يكون لديك بالفعل صور Google مثبتة عىل جهاز iPhone الخاص 

بك، مما يجعل هذه طريقة مريحة للغاية إلنشاء صورة مجمعة.
.Google ١. ابدأ تشغيل تطبيق صور

٢. يف الجزء السفيل من الشاشة، اضغط فوق املكتبة.
٣. يف الجزء العلوي من الشاشة، اضغط فوق األدوات املساعدة.

٤. يف قسم «إنشاء جديد»، اضغط فوق مجمعة.
٥. حدد ٢-٩ صور من ألبوم الكامريا ثم اضغط فوق إنشاء.

يتم حفظ الصورة املجمعة تلقائًيا يف ألبوم الكامريا.
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بسبب  عبداملهدي،  عادل  السابق،  الوزراء  رئيس  حكومة  استقالِة  بعد 
االحتجاجاِت التي كانت يف أغلب املُحافظات والتي أدت إىل اإلطاحة بحكومته 
املتظاهرين والقوات األمنية،  املئات وجرح اآلالف من  السابقة بعد استشهاد 
العراقية  املخابرات  جهاز  رئيس  اختيار  تّم  الزريف،  عدنان  املكلف  واعتذار 
رئيس  قبل  من  تكليفه  تّم  وقد  الوزراء،  ملجلِس  رئيسا  الكاظمي  مصطفى 
الجمهورية برهم صالح يف (٢٠٢٠/٤/٩) بتشكيل الحكومة.. وكانت الدعوة 
ُتعّد من متطلبات  انتخابات «مبكرة» حرة ونزيهة، والتي  إىل إجراء  يف حينها 
اإلصالح السيايس املنشود، وهو استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي. وفعال 
جرت االنتخابات «املبكرة» بموعدها املحدد يف ١٠ ترشين األول / أكتوبر ٢٠٢١ 
.. ومنذ ذلك الوقت ولغاية اآلن لم تشهد العملية السياسية استقرارا، السيما 
العراقي حاليا  السيايس  للمشهد  املتابع  أقول:  االنتخابات..  نتائج  بعد ظهور 
أصبح  بل  فحسب،  سيايس  انسداٌد  هناك  يعد  ولم  جدا،  متأزما  الوضع  يجد 
الوضع شائكا ومعقدا، واملواطن يف حرية من أمره، وال يعرف أين تتجه بوصلة 

السياسة يف البالد.
قبل أيام تظاهر اآلالف من أنصار زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، 
ودخلوا املنطقة الخرضاء، ومبنى الربملان العراقي يف يوم االربعاء املايض املوافق  
السيد  الصدري،  التيار  زعيم  غرَد  نفسه  اليوم  مساء  يف  لكن   ،٢٠٢٢/٧/٢٨
مقتدى الصدر، عرب حسابه الخاص يف تويرت مخاطبا أنصاره قائال: ان «ثورة 
محرم الحرام ثورة إصالح، ورفض للضيم والفساد، وصلت رسالتكم أيها االحبة 
فقد أرعبتم الفاسدين، صلوا ركعتني وعودوا ملنازلكم ساملني».ويف صباح يوم 
السبت املايض املوافق ٣٠-٧-٢٠٢٢، جّدد انصار السيد مقتدى الصدر اقتحام 
أيام، وهذا  أربعة  الثانية خالل  النواب واملنطقة الخرضاء للمرة  مبنى مجلس 
االمر لم يحصل سابقا، ومكثوا يف مبنى الربملان اىل يومنا هذا. كما احتشد ولبى 
دعوة زعيم التيار الصدري الكثري من ثوار ترشين واملواطنني، وابناء العشائر، 
بعد تغريدة السيد الصدر يوم االحد املوافق ٢٠٢٢/٧/٣١ والتي وصفت بأنها 
االقوى لتحشيد الشعب من أجل التغيري.. اليوم ويف هذا الوضع الراهن تعالت 

االصوات املطالبة بانتخابات مبكرة لالنتخابات الـ»املبكرة».
بتطبيق  هو  مبكرة  انتخابات  إلجراء  العراق  يف  الوحيد  الدستوري  املسار  إن 
باألغلبية  النواب،  ُيحل مجلس  أوالً:  والتي تنص عىل:  الدستور،  املادة ٦٤ من 
رئيس  من  طلٍب  أو  أعضائه،  ثلث  من  طلٍب  عىل  بناًء  أعضائه،  لعدد  املطلقة 
أثناء  يف  املجلس  حل  يجوز  وال  الجمهورية،  رئيس  وبموافقة  الوزراء  مجلس 
مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل 
من  يوماً   ٦٠ أقصاها  مدٍة  خالل  البالد  يف  عامة  إنتخابات  إىل  النواب،  مجلس 
تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء يف هذه الحالة ُمستقيالً، ويواصل ترصيف 

األمور اليومية.
إذاً الشارع العراقي عىل موعٍد مهٍم يف مسار العملية السياسية، والذي طالب 
والقضاء  الدستور،  وتعديل  فيه،  الحكم  نظام  وتغيري  السياسية  باالصالحات 
عىل الفساد، وإيجاد فرص عمل للخريجني والعاطلني وغريها. ويف حال جرت 
التي  السياسية  الخريطة  ضوء  يف  الحقا،  سيحدد  الذي  املوعد  يف  االنتخابات 
يمكن أن تفرزها نتائج  االنتخابات مبكرة الـ» املبكرة»، اىل ذلك اليوم، فجميعنا 
ننتظر ما ستفرزه نتائج هذه االنتخابات، وما يمكن أن تغريه هذه النتائج 
بشكل واضح وملموس يف املشهد السيايس القادم، بعد معاناة شعبية، وإخراج 
البالد من مرحلة ركود سيايس عّمقتها بوادر أزمة اقتصادية لدى املواطن يف 

ثاني أكرب دولة منتجة للنفط يف منظمة أوبك مع ارتفاع أسعار الخام العاملي.
كل  الكريم من  العراق وشعبه  يحفظ  أن  تعاىل  الله  نسأل   .. أقول  الختام  ويف 
سوء، وأن يجد املواطن العراقي الكريم ضالته بعد كل هذه الظروف الصعبة، 

للخروج من هذا املأزق السيايس .

áÌç€a@ÛÓ±

@Òãÿjfl@pbibÉn„a
CÒãÿjflDÄ€a

حفال  خورى،  ومروان  سماحة  كارول  لبنان،  نجما  يحيي 

غنائيا يف موطنهما، يوم ١٣ أغسطس املقبل، ومن املقرر أن 

والحديثة  القديمة  أغانيهم  أجمل  من  باقة  منهما  كل  يقدم 

التي يتفاعل معها الجمهور.

املاضية،  باأليام  سماحة،  كارول  اللبنانية  النجمة  وطرحت 

والتي  «إجازة»،  اسم  تحمل  التي  الغنائية  كليباتها  أحدث 

مبهرة،  درامية  استعراضية  غنائية  جرعة  فيه  قدمت 

استكملت به سلسلة النجاحات الغنائية التي قدمتها بتوقيع 

املخرجة بتول عرفة، حيث تقدمها بتول من خالل هذا الكليب 

يف شكل استعرايض غنائي مبهج، بعدما سبق وقدمتها من 

تمثييل  قالب  يف  فقدمتها  ومختلفة،  متعددة  بأشكال  قبل 

 bon» درامى تراجيدي بكليب «شكرا»، وآخر كوميدي بكليب

voyage» ، وآخر استعرايض بكليب «ياشباب يابنات». 

أغنية «اجازة»، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد 

رحيم، وتوزيع سليمان دميان، وإنتاج: اليف ستايلز ستديو، 

وإخراج: بتول عرفة.

يذكر أن كليب « اجازة» هو  التعاون الرابع الذي جمع الفنانة 

فيديو  نجاح  عقب  عرفة،  بتول  باملخرجة  سماحة  كارول 

كليب «bon voyage“ ، و « شكراً» ، و»ياشباب يابنات».
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شاركت النجمة العاملية، جينيفر لوبيز، املرشحة مرتني لجائزة جرامي، لقطات 
من كواليس حفلها LUISAVIAROMA x UNICEF Gala، يف كابري، ونرشت 
النجمة لقطة مقربة ليدها لتظهر خاتم الزواج املايس األخرض البالغ وزنه ٨٫٥ 
قرياط وتقدر قيمته بـ١٠ ماليني دوالر، واختارت أن تصعد «لوبيز» بالخاتم عىل 

املرسح أثناء تقديمها عددا من أشهر أغانيها.
متنوعة  بمجموعة  الجمهور  عاًما،   ٥٣ العمر  من  البالغة  البوب  نجمة  أبهرت 
من أغانيها بما يف ذلك أغنيتها ١٩٩٩ Waiting for Tonight، باإلضافة إىل غالف 
أغنية Donna Summer>s ١٩٧٨ Last Dance، وكان بني جمهور جينيفر لوبيز، 
كييس  األوسكار،  جائزة  عىل  الحائز  صهرها   ،LVRxUNICEF Gala حفل  يف 

أفليك، وصديقته كاي كوان.

@ıb–ÓÁD@›è‹èfl@ü6»m@Ú‹ÿìfl
áÌáßa@C=ÁÎ

نيازي  ياسمني  املطربة  طرحت 
أغنيتها الجديدة «مايل العني»، وذلك 

عىل عرب  قناتها 
قع  مو

«يوتيوب»،  الشهري  الفيديوهات 
إيهاب  الشاعر  كلمات  من  واألغنية 
أبو  سامر  وألحان  العظيم،  عبد 
عادل.وقالت  أحمد  وتوزيع  طالب، 
أنها صورت تلك األغنية يف  ياسمني 
لبنان، مع املخرج فادي حداد، كما 
شهر،  من  أكثر  تنفيذها  استغرق 
من  تعترب  األغنية  أن  إىل  مشرية 
رسيع،  وريتمها  الراقصة  األغاني 
إعجاب  تنال  أن  الله  من  متمنيه 
ياسمني  أن  إىل  الجمهور.يشار 
أغنية  طرحت  قد  كانت  نيازي 
الشهور  خالل  الفكرة»  «رافضة 
عىل  مصورة  وكانت  املاضية، 
طريقة فيديو كليب، وتعاونت 
الشاعر  من  كل  مع  فيها 
عرفان،  أحمد  الغنائي 
أنيس،  محمد  وامللحن 
كريم  املوسيقي  واملوزع 
وتعاونت  الوهاب  عبد 
مع  كليب  الفيديو  يف 
رامي  التصوير  مدير 

عادي.


