
بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة العمليات املشرتكة تسلم 50 
إرهابياً من الجانب السوري، فيما كشفت 
تفاصيل عملية التسلم.وذكر بيان لخلية 
اإلعـالم األمنـي، تلقتـه ”الـزوراء“: أنه 
”من خالل التنسـيق والتعاون املشـرتك، 
تسـلمت قيـادة العمليات املشـرتكة 50 
إرهابيـاً مـن عنـارص عصابـات داعش 
من الذيـن يحملـون الجنسـية العراقية 
بعـد ان تم القبض عليهـم داخل األرايض 
السـورية“، الفتـاً اىل أن ”عمليـة تسـلم 
هـؤالء اإلرهابيني تمت عـرب منفذ ربيعة 
”وكالـة  أن  البيـان  الحدودي“.واوضـح 
االتحاديـة  والتحقيقـات  االسـتخبارات 
يف وزارة الداخليـة أسـتلمت اإلرهابيـني 
الالزمـة  اإلجـراءات  إكمـال  لغـرض 
بحقهم“، مشـرياً إىل أن ”قيادة العمليات 
املشـرتكة مسـتمرة يف متابعـة العنارص 

البـالد  داخـل  يف  املنهزمـة  اإلرهابيـة 
وخارجها لحني القصاص العادل منهم“.
يف غضون ذلك، كشـفت قيـادة العمليات 
املشـرتكة، امس السـبت، عـن تفاصيل 
عمليـة تسـلم 50 إرهابيـاً من سـوريا.
وقـال املتحـدث باسـم قيـادة العمليات 
املشـرتكة اللـواء تحسـني الخفاجـي يف 
ترصيح صحفـي: إن ”هذه العملية تمت 
بعـد تعـاون كبري مـع الجانب السـوري 
وخاصـة قـوات سـوريا الديمقراطية“، 
الفتاً اىل أن ”هـؤالء اإلرهابيني مطلوبون 
أن  الخفاجي  للقـوات األمنية“.وأوضـح 
”عملية تسـلم اإلرهابيـني كان مخططاً 
لها منذ وقت بعيد وهي نتيجة االتصاالت 
والعمل املشـرتك“، مبيناً أن ”البعض من 
هؤالء اإلرهابيني هـم مجرمون خطرون 
وقياديـون يف داعـش ومسـؤولون عـن 

الكثري من العمليات اإلرهابية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ارتفع إنتاج الدول األعضاء الـ 13 يف منظمة 
أوبـك مـن النفط بنحـو 216 ألـف برميل 
يومًيا خالل شـهر تموز املـايض، ليصل اىل 
28.896 مليـون برميل يومًيـا بدعم زيادة 
اإلمدادات من سـبع دول بينها العراق. من 
جانب متصل، أغلق خام البرصة الثقيل عىل 
مكاسـب سعرية األسـبوع املايض، لتلحق 
بمكاسب خامي برنت واالمريكي.وبحسب 

التقرير الشهري ملنظمة أوبك، اطلعت عليه 
”الزوراء“، فإن ”الزيادات األكرب جاءت من 
السعودية، إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 
158 ألف برميل يومًيـا، ليصل إىل 10.714 
ماليني برميل يومًيا، تليها اإلمارات مسجلة 
زيـادة قدرهـا 48 ألف برميـل يوميا، ومن 
ثم الكويت مسـجال زيـادة قدرها 47 ألف 

برميل يوميا“.

انقرة / متابعة الزوراء:
أكـد الرئيس الرتكي، رجب طيـب أردوغان، إن 
حـزب العدالة والتنمية حقـق املرتبة األوىل 15 
مرة باالنتخابات منذ تأسيسه، مؤكدا العزم عىل 
تحقيق النرص باالنتخابات الربملانية والرئاسية 
يف 2023.وذكـر بيان صادر عن حـزب العدالة 
والتنميـة: ان الرئيـس أردوغـان بعث رسـالة 
تهنئة إىل األعضاء املؤسسـني للحزب بمناسبة 
لتأسيسه.وأشـاد  الــ21  السـنوية  الذكـرى 
أردوغـان بإنجـازات حكومات حـزب العدالة 
والتنمية خالل السـنوات املاضية، والتطورات 
التي حققتها يف البنية التحتية بدءا من التعليم 

إىل الصحـة، ومن األمـن إىل العدالة، ومن النقل 
إىل الطاقة، ومن الصناعة إىل الرياضة.وأضاف: 
”عندمـا ننظر إىل الـوراء اليوم، نالحظ برسور 
إننا قمنا بحملة ديمقراطيـة وتنموية عمرها 
قرن من الزمان خالل 20 عاما“.وأردف قائال: 
”نحـن مصممون عـىل إعـادة حـزب العدالة 
والتنميـة، الـذي فـاز بصناديـق االقـرتاع 15 
مـرة منـذ تأسيسـه، إىل الفـوز مـرة أخرى يف 
االنتخابات الرئاسية والربملانية املقرر إجراؤها 
يف عام 2023“.ويحيـي حزب العدالة والتنمية 
الحاكـم يف تركيـا،  اليوم األحد 14 أغسـطس 

الذكرى الـ 21 لتأسيسه.

بغداد/ الزوراء:
تظاهر انصار التيار الصدري واالطار 
التنسـيقي والحركات الترشينية، اول 
امـس الجمعة، يف بغـداد ومحافظات 
مطالبهـم،  خاللهـا  حـددوا  اخـرى 
عـن  االطـار  جمهـور  اعلـن  فيمـا 

اعتصام مفتوح امام اسـوار املنطقة 
العاصمة.وشـهدت  وسـط  الخرضاء 
محافظـات ذي قـار وبابـل وواسـط 
والديوانية وميسـان والبرصة واملثنى 
وديـاىل وصـالح الديـن ونينوى عرص 
دعمـاً  تظاهـرات  انطـالق  الجمعـة 

ملطلب حـل الربملان الـذي رفعه زعيم 
التيار الصدري السـيد مقتدى الصدر.

كمـا انطلقت تظاهـرة ألنصار اإلطار 
التنسيقي عرص اول امس الجمعة من 
أمام الجرس املعلق وسط بغداد، حيث 
توافدوا إىل املكان وسط إجراءات أمنية 

مشـددة، وشـهدت ايضـا محافظتـا 
البرصة ونينوى تظاهرة مؤيدة لالطار 
التنسـيقي.يف حـني انطلقـت، عـرص 
اول امـس الجمعة، تظاهرة بسـاحة 
الفـردوس وسـط العاصمـة بغـداد، 
حيث شـهدت التظاهرة انتشاراً أمنياً 

حول مـكان إقامتها وسـط إجراءات 
بحـل  املتظاهـرون  مشـددة.وطالب 
الربملـان لعجزه بحسـبهم عـن تأدية 
مهامـه الدسـتورية ومحاسـبة قتلة 

متظاهري ترشين.

الزوراء/ حسني فالح:
بعـد مطالبـة السـيد مقتـدى الصـدر مجلس 
القضـاء االعـىل بحـل مجلـس النـواب شـهد 
الوضع السـيايس يف العراق املزيـد من التعقيد، 
السـيما بعد خروج جماهري االطار التنسـيقي 
بتظاهـرات وإعالنهم االعتصـام املفتوح امام 

املنطقـة الخـرضاء، االمر الذي جعـل املراقبني 
للشـأن السـيايس يحذرون من ازدياد التصعيد 
وانعكاسـه عـىل الوضـع العـام للبلـد، وفيما 
جـددوا دعوتهم اىل الحوار للخـروج من االزمة 
الراهنـة، حدد خبري قانوني مـدى امكانية حل 
الربملان من قبل املحكمة االتحادية.وقال املحلل 

السيايس، عيل البيدر، يف حديث لـ»الزوراء»: ان 
حل الربملان يأتي يف مسـارين، االول عرب تقديم 
طلب من ثلث اعضاء الربملان والثاني عرب طلب 
مـن رئيس الـوزراء. مبينـا: ان رئيـس الوزراء 
الحايل هـو رئيس حكومة ترصيـف اعمال وال 
يمتلـك االمكانية لإلقدام عىل مثل هكذا خطوة، 

لذلك نبقى عىل الطلب االول املتعلق بحل الربملان 
عـرب خيار مجلس النواب.واشـار اىل: ان إقحام 
القضـاء يف مثـل هكذا قضية ربما يريد السـيد 
الصدر توسـيع دائرة املنافسني والخصوم لكي 

يقف  الجميع باتجاه االصالح ومرشوعه.

موسكو/ متابعة الزوراء:
نقلـت وكالة «تاس» الروسـية لألنباء عن 
دبلومـايس رويس قولـه إن عـىل الواليـات 
املتحدة إجبار الرئيس األوكراني فولوديمري 
زيلينسـكي عىل العودة إىل املفاوضات مع 
بالده تجنبـًا للهزيمة، فيما قالت بلومربغ 

إيكونوميكس «سيتخىل االقتصاد عن أربع 
سنوات من النمو، ليعود إىل حجمه يف ٢٠١٨ 
يف الربـع الثاني.وقال مديـر «إدارة أمريكا 
الشـمالية» يف وزارة الخارجيـة الروسـية 
ألكسـندر دارشييف يف ترصيحات للوكالة: 
«تفاديـاً لهزيمة منكرة عىل غرار ما حدث 

مؤخراً يف أفغانستان، سيكون الحل األمثل 
هو أن تجرب واشنطن زلينسكي عىل الكف 
عن املقاومـة الجوفاء والعـودة إىل طاولة 
املفاوضـات قبل فـوات األوان».. يأتي هذا 
بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية 
يف أوكرانيـا، امـس السـبت، يف يـوم جديد 

بشـهرها السادس، حيث يسـتمر الجيش 
الـرويس يف رضب مواقـع القـوات والبنية 
التحتية العسكرية األوكرانية بهدف تحرير 
أرايض دونباس، فيما تتلقى أوكرانيا الدعم 
واألسـلحة مـن القـوى الغربيـة ملواجهة 
الجيـش الرويس.ويف آخـر التطورات، أعلن 

رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الرويس، 
ميخائيل ميزينتسـيف، أن منتسبي كتيبة 
«كراكـني» النازيـة يتحصنـون يف املبانـي 
السـكنية بمدينتي خاركوف، ونيكوالييف 

رشق وجنوب أوكرانيا.

ÔébÓè€a@áÓ»ón€a@ÜbÌÜåa@Âfl@paãÌâ•@¡éÎ@Êbæ5€a@›y@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a@ÚÓ„bÿflg@fiÏy@Ô„Ï„b”@fiáu

Êbnè„bÃœc@äaãÀ@Û‹«@Òãÿ‰fl@Ú∫ç:@bÌÜb–m@üÎb–n€a@Û‹«@Ôÿè‰Ó‹Ìå@äbjug@Â�‰íaÎ@Û‹«@ZbÓéÎä

laÏ‰€a@ê‹™@›¢@ıbõ‘€a@äáó€a@áÓè€a@Új€b�fl@á»i

ıaäÏ€a@∂g@paÏ‰é@4@ÔéÎã€a@Übón”¸a@áÓ»m@bÓ„aã◊Îc@lãy@ZŒ5flÏ‹i

القاهرة/ متابعة الزوراء:
وافـق الربملـان املـرصي عـىل إجـراء تعديل 
مدبـويل،  مصطفـى  حكومـة  عـىل  وزاري 
وشـمل 13 حقيبـة، وهـو التعديـل الرابع يف 
املـرصي  الرئيـس  حكومته.وأعلـن  تاريـخ 
عبـد الفتاح السـييس، امس السـبت، تعديل 
عدد مـن الحقائـب الوزراية، بهـدف تطوير 
األداء الحكومي.وقـال السـييس، يف تدوينـة 
عىل حسـابه الرسـمي عىل فيسبوك: ”دعوت 
مجلس النواب اليوم (امس) لالنعقاد ملناقشة 
تعديل عـدد من الحقائـب الوزاريـة التي تم 

التوافق عىل تغيريها بعد التشـاور مع رئيس 
مجلس الوزراء، وذلك لتطوير األداء الحكومي 
يف بعض امللفات املهمة عىل الصعيدين الداخيل 
والخارجـي والتي ُتسـاهم يف حماية مصالح 
الدولـة ومقدراتهـا، وتمـس بشـكل مبارش 
الخدمـات املُقدمة للمواطن املـرصي، والذي 
نعمـل جميعـاً مـن أجله“.وأضـاف: ”أتقدم 
بالشـكر والتقدير لجميع السـيدات والسادة 
الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق 

والنجاح ملن ُكلف باملهمة بديالً عنهم“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
تسـتمر التداعيات الخاصة بتطـورات مداهمة مكتب 
التحقيـق الفيـدرايل ”إف بـي آي“ FBI منـزل الرئيس 
األمريكي السـابق دونالد ترمب.ويف آخر فصول األزمة، 
كشـفت محكمـة اتحاديـة يف فلوريـدا عـن مذكـرة 
التفتيش ملنزل ترمب، وتكشـف الوثيقـة عن أنه يحق 
للرشطـة مصادرة وثائق مصّنفـة رسية.ويؤكد ترمب 
أن الوثائـق التي تمت مصادرتها يف منزله ”رفعت عنها 
الرسيـة“، وقال إنه كان سيسـلمها إىل وزارة العدل إذا 
ُطلب منه ذلك.وتشري مذكرة التفتيش، التي سمح فيها 
القـايض الفدرايل بالدخول اىل منزل الرئيس السـابق يف 
فلوريدا، بوضوح إىل أن من حق الرشطة وضع اليد عىل 
أي وثيقـة أو موجودات تحمـل تصنيفا ّرسيا أو تتعلق 
بمعلومات عـن األمن القومي األمريكـي، باإلضافة إىل 
أي وثائق تتعلّق باملحفوظات الرئاسية.الجدول املرفق 

باملذكـرة يشـري إىل أن الرشطـة صـادرت 33 صندوقاً 
وملفاً.. الرئيس األمريكي السابق لم يعرتض عىل النرش 
لكنـه أعلن أنه كان مسـتعدا لتسـليم الوثائق من دون 

الغارة عىل منزله.
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الزوراء/مصطفى فليح:
حذَر مستشـار الحكومة املـايل، مظهر 
محمد صالـح، من خطورة تأخري اقرار 
املوازنـة العامة وامكانيـة ادخال البالد 
يف حصـار مـايل ذاتـي، فيما اقـرتح ان 
تلجأ السـلطة التنفيذية بااللتماس من 
املحكمـة االتحاديـة إصدار امـر والئي 
يبيـح لها اسـتمرار الرصف بــ 1/12 

لرفع الرضر عن الشعب العراقي.
 وقـال صالـح يف حديـث لـ“الـزوراء“: 
ان ”السـنة الحالية 2022 اقل مخاطر، 
فهنـاك قانونان للـرصف، فعندنا املادة 
13 مـن قانـون االدارة املاليـة رقـم 6 
لسـنة 2019 املعدل التـي تتيح الرصف 
1/12 شـهريا من املرصوفات الجارية 
الفعليـة التي تمت يف عام 2021 لوجود 
موازنـة، اضافـة اىل القانـون الطـارئ 
لالمـن الغذائـي والتنمية رقم 2 لسـنة 
2022 الـذي اضاف حـوايل اكثر من 25 
تريليونا مرصوفات، وعليه حتى نهاية 
السـنة يمكن تسـيري االمور“. واضاف 
ان ”السـؤال الخطري ان قانـون االدارة 
املاليـة الحايل ال يبيح الـرصف اكثر من 
سـنة مالية ما لـم يمتلك منهـا قانون 
املوازنـة، فحتـى إذا دخلنا سـنة 2023 
حتـى نقوم برصف 1/12 بدون موازنة 
فيجب ان نسجل يف 2022 وجود موازنة 
عامـة ونحـن يف سـنة 2022 ال توجـد 
موازنـة عامـة ألننـا نعتمد عـىل العام 
الـذي قبلهـا“، مبينـا ”هذا ما نسـميه 
بالحصار املايل الذاتي، فنحن سـنفرض 
حصارا ماليا يحـدث رضرا كبريا للبالد 

وللشعب سببه تعطل الحياة الدستورية 
واضـاف  والترشيعيـة“.   والقانونيـة 
”اكثر املخاطر اننا إذا دخلنا عام 2023 
التي لم يتبق لها سـوى ثالثة اشـهر او 
اربعة وال توجد موازنة فكيف سـنؤمن 
مرصوفـات الدولة العراقية التشـغيلية 
واالستثمارية لضمان استمرار املشاريع 
عىل االقل ”. واقرتح املستشـار ”بسبب 
الظرف الذي يمكن تسـميته بالرضورة 

امللجئة لرفع الرضر عن الشعب العراقي 
تلتجـئ  ان  هـو  العراقـي  واالقتصـاد 
رئيـس  بشـقيها  التنفيذيـة  السـلطة 
الوزراء ورئيـس الجمهورية بااللتماس 
من املحكمة االتحادية إصدار امر والئي 
يبيـح للسـلطة التنفيذيـة االسـتمرار 
بالـرصف 1/12 اىل حـني صدور قانون 
املوازنة، وال يوجد حل غري ذلك، وتمارس 
الهيئات الرقابية دورها العايل والكبري يف 

مراقبة الترصفات املالية وإال سنفرض 
عىل انفسـنا حصارا ماليـا ذاتيا“. وردا 
عىل مقرتحات ان تكـون املوازنة ألكثر 
من سـنة مالية، قال ”ال يوجد ذلك الن 
قانون االدارة املالية ينص عىل سـنوية 
املوازنـة، وإذا لـم تكن يف سـنة موازنة 
يتم الرصف 1/12 لحني ترشيعها لكن 
يف عام واحد“. مسـتدركا ”لكن ممكن 
ان يدرس مع املنظمات املالية الدولية“.  

واضاف ”يمكـن ان تكون هناك خطط 
ماليـة رسيعة ملـدة اربع سـنوات لكن 
الخطـة املاليـة ال تعني حرمـان البالد 
من قانون املوازنة سـنويا، فكل تطبيق 
الخطـط تم عن طريق قوانـني املوازنة 
واصدارهـا  متصلبـة  القوانـني  لكـن 
صعب بسـبب الظـروف السياسـية“.

يعتمدهـا  التـي  االسـرتاتيجية  وعـن 
العـراق، اوضـح ” الطبيعي هو موازنة 
عامة اتحادية سـنوية بها شـقان من 
االنفاق شـق تشغييل يشـغل الحكومة 
أي الخدمـات العامة الحكومية وشـق 
استثماري أي االسـتثمارات الحكومية 
االساسـية للبنـى التحتيـة“. مضيفـا 
”ويشـكل االنفـاق %50 مـن الدخـل 
القومـي للعـراق، وهـذا عاٍل جـداً، وال 
يوجد بالعالم هكذا يشء، وهي معتمدة 
عىل النفـط، أي االيرادات النفطية التي 
تشـكل اكثـر مـن %90 باملئة“.وتابع 
”يف العراق هناك أمران، موازنة سنوية 
هـي خطـة ماليـة سـنوية ترافقهـا 
اسـرتاتيجية موازنـة تعطـي نظرة او 
بعد للنفقات املالية بشـقيها التشغييل 
واالسـتثماري ملدة ثالث سنوات ولكنها 
تأشـريية تتعدل كل سـنة لكن تعطينا 
بوصلـة ملـدة ثـالث سـنوات، وتناقش 
وتقـدم مـع قانـون املوازنـة كوثيقـة 
املوازنة  ملحقة وتسـمى اسـرتاتيجية 
العامة االتحادية لثالث سـنوات“. الفتا 
اىل ان ”تحويل هذه املوازنة التأشـريية 
اىل قانـون موازنة فهـذه قضية اخرى 

تحتاج إىل دراسة“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف «الرافدين» الحكومي إطالق سلفة 
للطلبة واساتذة  دينار  جديدة قدرها ١٠ ماليني 
الرافدين،  مرصف  العراقية.وقال  الجامعات 
«منح  عن  يعلن  إنه  «الزوراء»:  اىل  ورد  بيان  يف 
سلفة ١٠ ماليني للطلبة واالساتذة والباحثني يف 
الدراسات العليا يف الجامعات العراقية الحكومية 
واالهلية لتمويل كلف بحوثهم».وأشار الرافدين 
إىل أن «الفائدة املحددة للسلفة ٤ باملئة وبتسديد 

عىل مدى سنتني».
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، خالل 
اسـتقباله نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
رئيـس اتحـاد الصحفيـني العـرب، مؤيد 
الالمي، أن اإلعالم املهني الحر عامل أساس 
لتعزيز الديمقراطية يف البلد وتقويم عمل 
مؤسسات الدولة.وذكر بيان ملكتب رئيس 
الجمهوريـة تلقتـه «الـزوراء»: ان رئيس 
الجمهورية برهم صالح، استقبل يف قرص 
السالم ببغداد، نقيب الصحفيني العراقيني 
رئيـس اتحـاد الصحفيـني العـرب مؤيد 
الالمي.وأّكـد رئيس الجمهورية، بحسـب 
املهنـي  اإلعـالم  البيـان، رضورة تعزيـز 

والحـر باعتباره عامالً أساسـياً يف تعزيز 
مسـار الديمقراطيـة يف البـالد، وأهميـة 
توفري بيئة آمنة ومستقرة للعمل الصحايف 
وتدعـم  الصحفيـني  تحمـي  واإلعالمـي 
مهامهم يف إطـالع الرأي العام باملعلومات 
الدقيقة وتعزز دورهم املهم يف تقويم عمل 

مؤسسات الدولة.
مـن جانبه، قدم نقيـب الصحفيني، مؤيد 
الالمي، رشحاً عن عمل النقابة وجهودها 
يف تطوير العمل اإلعالمي إىل بعض املسائل 
التـي تواجـه العمـل اإلعالمـي، وخطـط 
النقابـة للفـرتة املقبلـة لتطويـر واقـع 

الصحفيني العراقيني.

ÙãÇc@pbƒœb´Î@ÜaáÃi@¿@ÊÎãÁbƒnÌ@ÊÏÓ‰Ìãìn€aÎ@Ô‘Óè‰n€a@äb†�aÎ@äáó€a@äbÓn€a@äbó„c
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما توقعت استمرار 
تصاعد الغبار يف العديد من األماكن.وذكر بيان للهيئة أن «طقس ليوم االحد سيكون 
البالد».وأشار إىل أن  صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف جميع مناطق 
الوسطى والشمالية، وسيكون  املنطقتني  يف  الطقس صحواً  االثنني سيكون  «يوم غد 
صحواً مع بعض الغيوم يف املنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق 
يف جميع مناطق البالد».وأوضح أن «الحالة الجوية ليوم الثالثاء يف املنطقة الوسطى، 
البالد،  مناطق  جميع  يف  الغيوم  من  القطع  بعض  مع  صحواً  فيها  الطقس  سيكون 
والوسطى،  الشمالية  املنطقتني  يف  السابق  اليوم  عن  قليال  ترتفع  الحرارة  ودرجات 

وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف املنطقة الجنوبية».
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الزوراء/ حسني فالح:

مجلس  الصدر  مقتدى  السيد  مطالبة  بعد 

شهد  النواب  مجلس  بحل  االعىل  القضاء 

الوضع السيايس يف العراق املزيد من التعقيد، 

السيما بعد خروج جماهري االطار التنسيقي 

بتظاهرات وإعالنهم االعتصام املفتوح امام 

املنطقة الخرضاء، االمر الذي جعل املراقبني 

للشأن السيايس يحذرون من ازدياد التصعيد 

وفيما  للبلد،  العام  الوضع  عىل  وانعكاسه 

جددوا دعوتهم اىل الحوار للخروج من االزمة 

الراهنة، حدد خبري قانوني مدى امكانية حل 

الربملان من قبل املحكمة االتحادية.

وقال املحلل السيايس، عيل البيدر، يف حديث 

لـ“الزوراء“: ان حل الربملان يأتي يف مسارين، 

االول عرب تقديم طلب من ثلث اعضاء الربملان 

والثاني عرب طلب من رئيس الوزراء. مبينا: 

الحايل هو رئيس حكومة  الوزراء  رئيس  ان 

لإلقدام  االمكانية  يمتلك  اعمال وال  ترصيف 

عىل مثل هكذا خطوة، لذلك نبقى عىل الطلب 

االول املتعلق بحل الربملان عرب خيار مجلس 

النواب.

هكذا  مثل  يف  القضاء  إقحام  ان  اىل:  واشار 

قضية ربما يريد السيد الصدر توسيع دائرة 

الجميع  يقف   لكي  والخصوم  املنافسني 

باتجاه االصالح ومرشوعه.

ان يحدث تغيريا يف  الحوار يمكن  ان  وتابع: 

التصعيد  أما  املشهد ويحقق رغبات معينة، 

فسيدفع اىل املزيد من التعقيد وبالتايل ال تحل 

االزمة. مشددا عىل رضورة العمل لخلق بيئة 

تسمح للقضاء العمل باستقاللية .

عيل  القانوني،  الخبري  رأى  جهته،  من 

هناك  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  التميمي، 

رأيني بخصوص حل الربملان من قبل املحكمة 

للمحكمة  يحق  ال  يقول  االول  االتحادية، 

اصحاب  وحجة  الربملان  تحل  ان  االتحادية 

هذا الرأي بأن حل الربملان محدد يف املادة 64 

املجلس  بحيث  دقيقا  تحديدا  الدستور  من 

يحل نفسه بنفسه بطلب من ثلث االعضاء 

وبموافقة االغلبية من االعضاء او الطريقة 

الوزراء  مجلس  رئيس  من  بطلب  الثانية 

االغلبية  وبموافقة  الجمهورية  ورئيس 

ألعضاء الربملان.

ممكنة  غري  الثانية  الطريقة  ان  واضاف: 

امور  ترصيف  حكومة  هي  الحكومة  الن 

الربملان  ان  وهو  واحد  حل  ويبقى  يومية، 

اصحاب  ان  اىل:  الفتا  بنفسه.  نفسه  يحل 

للمحكمة  يمكن  قالوا  الذي  الثاني  الرأي 

هو  حجتهم  الربملان  تحل  ان  االتحادية 

املحكمة  اىل  دعاوى  تقدم  ان  يمكن 

الدعاوى يف الطعن  االتحادية وتستند هذه 

املستحقات  تنفيذ  يف  تلكأ  الربملان  ان  عىل 

الدستورية .

اىل  الرأي  هذا  اصحاب  يستند  كذلك  وتابع: 

املتعلقة  املدني  القانون  من  و59   47 املواد 

الربملان  ويعتربون  املعنوية  بالشخصية 

شخصية معنوية يمكن للقضاء ان يحلها يف 

 ،59 املادة  اعمالها حسب  بأداء  تلكأت  حال 

وايضا يستند اصحاب هذا الرأي اىل ان اساس 

 ،10/10 يف  صحيح  غري  كان  االنتخابات 

وكان يفرتض ان يحدد موعد اجرائها رئيس 

قبل  من  تحديدها  تم  حني  يف  الجمهورية 

مخالفا  يعد  وهذا  نفسه،  السابق  الربملان 

ملبدأ الفصل بني السلطات الوارد يف املادة 47 

من الدستور .

ومىض بالقول: ان اصحاب هذا الرأي يقولون 

يقدم الطلب اىل املحكمة االتحادية ووفق هذا 

املفهوم يمكن حل الربملان، وبالنتيجة يبقى 

القول الفصل إذا ما قدمت الدعاوى للمحكمة 

االتحادية كونها مستقلة ماليا واداريا وفق 

املواد 92 و93 و94 من الدستور، وهي التي 

تقرر حل الربملان من عدمه بعد أن تنظر اىل 

الدعاوى املقدمة إليها.

وختم بالقول: إن املحكمة االتحادية ال عالقة 

لها بالسلطات األخرى، فهي مستقلة ماليا 

قانونها  وفق  قضاة   9 من  ومكونة  واداريا 

داخيل  نظام  ولديها   ،2005 لسنة   3 رقم 

رقم واحد لسنة 2022، وبالتايل هي ستقرر 

وقراراتها ملزمة.

بغداد/ الزوراء:

تظاهر انصار التيار الصدري واالطار 

التنسيقي والحركات الترشينية، اول 

ومحافظات  بغداد  يف  الجمعة،  امس 

اخرى حددوا خاللها مطالبهم ، فيما 

اعتصام  عن  االطار  جمهور  اعلن 

مفتوح امام اسوار املنطقة الخرضاء 

وسط العاصمة.

وبابل  قار  ذي  محافظات  وشهدت 

وواسط والديوانية وميسان والبرصة 

ونينوى  الدين  ودياىل وصالح  واملثنى 

تظاهرات  انطالق  الجمعة  عرص 

رفعه  الذي  الربملان  حل  ملطلب  دعماً 

مقتدى  السيد  الصدري  التيار  زعيم 

الصدر.

اإلطار  انطلقت تظاهرة ألنصار  كما 

الجمعة  امس  اول  عرص  التنسيقي 

بغداد،  املعلق وسط  الجرس  أمام  من 

وسط  املكان  إىل  توافدوا  حيث 

وشهدت  مشددة،  أمنية  إجراءات 

ونينوى  البرصة  محافظتي  ايضا 

تظاهرة مؤيدة لالطار التنسيقي.

امس  اول  عرص  انطلقت،  حني  يف 

الفردوس  بساحة  تظاهرة  الجمعة، 

العاصمة بغداد، حيث شهدت  وسط 

مكان  حول  أمنياً  انتشاراً  التظاهرة 

إقامتها وسط إجراءات مشددة.

الربملان  بحل  املتظاهرون  وطالب 

مهامه  تأدية  عن  بحسبهم  لعجزه 

الدستورية ومحاسبة قتلة متظاهري 

ترشين.

وأعلن اإلطار التنسيقي 8 مطالبات، 

الجرس  أمام  املفتوح  واالعتصام 

أنصاره  أقامها  تظاهرة  إثر  املعلق 

الجمعة املايض.

لتظاهرات  الختامي  البيان  وقال 

يحمي  (الشعب  التنسيقي  اإلطار 

”عىل  ”الزوراء“:  وتلقته  الدولة) 

بركة الله، اجتمعت حشود الجماهري 

الوطنية،  التظاهرة  هذه  يف  الغفرية 

والتي نعلن ختامها بإعالن االعتصام 

مطالبنا  تحقيق  أجل  من  املفتوح 

العادلة“.

وتضمنت املطالب وفقاً للبيان:

خدميٍة  حكومٍة  بتشكيل  اإلرساع   .1

وفق  الصالحيات  كاملة  وطنيٍة 

هيبة  إلعادة  الدستورية،  السياقات 

املواطن  مشاكل  ومعالجة  الدولة 

العراقي .

2.نطالب القوى السياسية وخصوصا 

حسم  يف  بالتعجيل  منها  الكردية 

وتكليف  الجمهورية،  رئاسة  مرشح 

مرشح الكتلة األكرب لرئاسة الوزراء، 

بحسم  اإلرساع  يعيق  ما  كل  وإنهاء 

املوضوع .

3.   نعلن دعمنا التام للقضاء العراقي 

ومؤسساته ونرفض أي تجاوز عليه، 

الركيزة األساس  أو اإلساءة له، فهو 

التي تقوم عليها الدولة العراقية .

النواب   مجلس  رئيس  4.نطالب 

بإنهاء تعليق العمل والتحرك الفاعل 

من أجل إخالء املجلس وتفعيل عمله 

الترشيعي والرقابي، فهو منتخب من 

لة،  الشعب، والشعب له حقوق معطَّ

واجباتهم  أداء  ممثليه  من  وينتظر 

بصورة كاملة .

البطلة  األمنية  قواتنا  5.نطالب 

والحفاظ  الدولة  مؤسسات  بحماية 

عىل هيبتها، وتمكينها من أداء عملها 

ُوِجَدْت  ألنها  معرقالت،  أي  دون 

السماح  يمكن  وال  املواطن،  لخدمة 

ألحد بمنعها وغلقها ألي سبب كان .

6.نطالب القوى السياسية بااللتفات 

االلتزام  إىل  وندعو  الشعب،  إىل 

بالقانون والدستور ملواجهة تحديات 

البطاقة  وفساد  املعييش  الغالء 

نطالب  كما  املاء،  وشحة  التموينية، 

هذا  يف  الكهرباء  مأساة  بإنهاء 

الخدمات  من  وغريها  الالهب،  الحر 

الدولة  عىل  يجب  التي  األساس 

تقديمها للمواطنني.

دون  البلد  أن  إىل  الجميع  7.ننّبه 

وصل  قد  الصالحيات  كاملة  حكومٍة 

الجماهري  إىل مرحلة صعبة، وتعاني 

ِمن هذا الوضع املأساوي أشّد املعاناة، 

الشخصية  مصالحكم  فاتركوا 

إىل  واحتكموا  والفئوية،  والحزبية 

الدستور والقانون .

هذه  تظاهراتنا  خالل  من   .8

واعتصامنا الذي أعلّنا عنه اآلن، فإننا 

ما  لكل  وطاعتنا  التام  التزامنا  نعلن 

يصدر من املرجعية الدينية العليا.

بينما وجهت اللجنة املركزية التابعة 

امس  اول  مساء  الصدري،  للتيار 

املحافظات  متظاهري  الجمعة، 

باالنسحاب والعودة إىل منازلهم.

بغداد/ الزوراء: 
السيد  الصدري،  التيار  زعيم  دعا 
إىل  السبت،  امس  الصدر،  مقتدى 
تظاهرة سلمية مليونية يف ساحة 

التحرير وسط بغداد.
وزير  العراقي  محمد  صالح  ونقل 
وتابعته  قوله  عنه  الصدر  السيد 
األخري..  ندائي  ”هذا  ”الزوراء“، 
وأبي  رّبي  أمام  ذّمتي  أبرأت  وقد 
أن انقسم االحتجاج  وشعبي، بعد 
لزاماً  صار  فسطاطني..  اىل 
الفسطاطني  أّي  أتحرّى  أن  عيلَّ 
عند  تعاطفاً  وأوسع  عدداً  أكثر 
عن  النظر  بغض  العراقي  الشعب 

انتماءاتهم“.
الله  عىل  التوّكل  ”فبعد  وأضاف 
أوّجه  توفيقه،  وحسن  تعاىل 
العراقي  الشعب  اىل  هذا  خطابي 
ورشائحه  بعشائره  الحبيب 
وشباناً  شيباً  ونسائه  وطوائفه 
وأطفاالً، فإنني اليوم أعّول عليكم 
باملنارصة للعراق من أجل اإلصالح 
وإنقاذ ما تبقى منه لكي ال تكونوا 
والظلم  للفــساد  سائغة  لقمة 
وأهواء  والتبـعية  وامللــيشيــات 

األحزاب الفاســدة واملتسلطة“.
أعّول  ”نعم،  الصدر:  السيد  وتابع 
الشجاعة  منكم  وأتوّسم  عليكم 
(نهاية  فهي  الخذالن..  وعدم 
الفرصة األخرية)، وذلك من خالل 
((مليونية))  (سلمية)  مظاهرة 
محافظات  جميع  من  موحدة 
العراق ومناطقه وقراه وأحيائه بل 
ومن كل أزّقته ومنازله للتوّجه اىل 
العاصمة بغداد الحبيبة واىل ساحة 
التحرير ثّم اىل أخوتكم املعتصمني 
ملؤازرة اإلصالح حباً بالعراق، وذلك 
حاملني  مهيب  (مليوني)  بزحف 

اإلصالح  وبيارق  العراق  أعالم 
ورايات التحّرر وبأصواتكم العالية 
ثم  األشـقياء..  عروش  تهّز  التي 
العودة اىل منازلكم ساملني آمنني“.

برسالة  ”لنبعث  قائالً:  وأكمل 
مليونية شعبية اىل العالم كلّه بأن: 
واإلصالح  اإلصالح..  مع  العراق 
للفــساد  مكان  وال  العراق  مع 
وكلّكم  راع  فكلّكم  والفاســدين، 
مسؤول عن اإلصالح.. فالقرار قرار 
فــساد  وإما  اإلصالح  إما  الشعب 
ال يزول وتبـعية تتجّذر لتمحو كل 
وكرامتكم،  خرياتكم  من  تبقى  ما 
يصفون،  ما  عىل  املستعان  والله 
الذي  فها هو شهر اإلمام الحسني 
فهّبوا  الذلة..  منا  هيهات  قال: 
لطلب اإلصالح يف وطنكم كما طلب 
الله  صلوات  جّده  أمة  يف  اإلصالح 

عليه وعىل آله وصحبة األخيار“.
وختم بالقول: ”فيا أيها الوطنيون 
َبعــث  أعتاب  عىل  أنتم  الرشفاء 
جديد ودكــتاتور آخر لعلّه بثوب 
منهم  وهما  والعقيدة..  الدين 
الفــساد  يحّب  ال  فالله  براء.. 
والله ال يضيع أجر املصلحني والله 
فانتظروا  نارصتموه،  إن  نارصكم 

التوقيت والتعليمات واستعدوا“.

بغداد/الزوراء:

أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس السبت، القبض عىل شبكة تهريب قرب 

منفذ زرباطية الحدودي، فيما القت القوات االمنية القبض عىل عصابة تعمل 

يف تجارة االثار جنوب بغداد.

وذكر بيان للهيئة تلقته ”الزوراء“ أنه ”استناداً ملعلومات خاصة بهيئة املنافذ 

الحدودية ومن خالل التنسيق وتبادل املعلومات مع األجهزة األمنية بمحافظة 

عرب  تهريب  عمليات  يمارسون  متهمني  ثالثة  عىل  القبض  إلقاء  تم  واسط 

أنه ”تم ضبط بحوزتهم  اىل  الرشيط الحدودي قرب منفذ زرباطية“، مشرياً 

أجهزة موبايل تحتوي عىل مقاطع صوتية ورسائل نصية مع شبكات تهريب 

أجنبية بالإلضافة اىل مقاطع فيديو لرصد مواقع قطعات قواتنا األمنية،تمت 

عملية الضبط بعد استحصال املوافقة من قايض تحقيق بدرة“.

قسم  إىل  املتهمني  وإحالة  أصويل  ضبط  محرض  تنظيم  تم   ” أنه  اىل  وأشار 

مكافحة إجرام واسط وعرضت الكيفية أمام أنظار قايض التحقيق وألهمية 

املوضوع قرر توقيف املتهمني الثالثة وتشكيل لجنة أمنية مشرتكة للتحقيق 

وتفاصيل  الحقيقة  اىل  الوصول  لغرض  املتوفرة  باألدلة  ومواجهتهم  معهم 

عمليات التهريب التي تمت من قبلهم“.

معاونية  يف  للمعلومات  العامة  املديرية  مفارز  تمكنت  ذلك،  غضون  يف 

السبت، من  امس  بغداد،  يف  الشعبي  الحشد  لهيئة  واملعلومات  االستخبارات 

االطاحة بشبكة متهمني يعملون بتجارة اآلثار جنوب بغداد .

دقيقة  استخبارية  معلومات  ورود  ”بعد  أنه  الحشد:  لهيئة  بيان  وذكر 

واستحصال املوافقات القضائية تم نصب كمني محكم لهم أسفر عن إلقاء 

القبض عليهم بالجرم املشهود وبحوزتهم قطع سومرية“.

جزاءهم  وسينالون  بحقهم  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  ”تم  أنه  إىل  وأشار 

العادل.

نظراً لحصول الضم (كرس قرار) عىل البدل االخري للمزايدة العلنية يف فرع الرشكة يف (بابل) لبيع املواد املدرجة ادناه، عليه تقرر:
اليوم  صباح  من  العارشة  الساعة  يف  العلنية  املزايدة  وستجري  الصحيفة  يف  االعالن  لنرش  التايل  اليوم  من  تبدأ  جديدة  مزايدة  فتح 

السابع/التايل لنرش االعالن.
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات املبينة ادناه بصك ألمر الرشكة وبإسم املشرتي 
حرصاً والبطاقة التموينية وبطاقة السكن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خزن بنسبة (1/2)% 
نصف من املئة من بدل البيع عن كل يوم تأخري وملدة (30) ثالثون يوم، وأية مصاريف اخرى مع رفع املواد خالل املدة املحددة ويكون 

البيع قطعي.

مدير القسم القانوني
الحقوقي
عامر جاسم حمود
مدير القسم

تنويه
األدوية  لتسويق  العامة  الرشكة  تعلن 
ملحق  اعالن  عن  الطبية  واملستلزمات 
تمديد ملدة خمسة ايام للمناقصة العامة:  
MED 1-2022-Aa الذي يتضمن تمديد 
موعد غلق ليكون ٢٠٢٢/٨/٢٣ بدال من 
٢٠٢٢/٨/١٨ والذي تم االعالن عنها عىل 

موقعنا.
www.kimadia.iq
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موسكو/ متابعة الزوراء:

نقلت وكالة ”تاس“ الروسية لألنباء عن 

دبلومـايس رويس قوله إن عىل الواليات 

األوكرانـي  الرئيـس  إجبـار  املتحـدة 

فولوديمري زيلينسـكي عـىل العودة إىل 

املفاوضـات مع بالده تجنبـًا للهزيمة، 

فيمـا قالـت بلومـربغ إيكونوميكـس 

”سـيتخىل االقتصاد عن أربع سـنوات 

مـن النمو، ليعود إىل حجمه يف 2018 يف 

الربع الثاني.

وقـال مديـر ”إدارة أمريكا الشـمالية“ 

يف وزارة الخارجية الروسـية ألكسـندر 

للوكالـة:  ترصيحـات  يف  دارشـييف 

”تفاديـاً لهزيمـة منكرة عـىل غرار ما 

حدث مؤخراً يف أفغانسـتان، سـيكون 

الحـل األمثـل هـو أن تجرب واشـنطن 

زلينسـكي عـىل الكـف عـن املقاومـة 

الجوفاء والعودة إىل طاولة املفاوضات 

قبل فوات األوان“.

العمليـة  تتواصـل  بينمـا  هـذا  يأتـي 

العسكرية الروسـية يف أوكرانيا، امس 

السبت يف يوم جديد بشهرها السادس، 

يف  الـرويس  الجيـش  يسـتمر  حيـث 

رضب مواقـع القـوات والبنية التحتية 

العسـكرية األوكرانيـة بهـدف تحرير 

أرايض دونبـاس، فيما تتلقـى أوكرانيا 

الدعم واألسـلحة مـن القـوى الغربية 

ملواجهة الجيش الرويس.

رئيـس  أعلـن  التطـورات،  آخـر  ويف 

مركـز مراقبة الدفـاع الوطني الرويس 

ميخائيـل ميزينتسـيف، أن منتسـبي 

كتيبة ”كراكـني“ النازية يتحصنون يف 

املبانـي السـكنية بمدينتـي خاركوف، 

ونيكوالييف رشق وجنوب أوكرانيا.

مـن  وحـدات  إن  ميزينتسـيف  وقـال 

القـوات األوكرانية وكتيبـة ”كراكني“ 

تمركزوا يف الطوابق العلوية والسـفلية 

من املباني السـكنية يف خاركوف والتي 

تم تحويلها إىل مسـتودعات لألسـلحة 

الجـوي  للدفـاع  والذخـرية ومرابـض 

عـىل أسـطحها. وأشـار إىل أن القوات 

األوكرانية ووحدات الدفاع املحيل تقمع 

السـكان وتمنعهم بالقـوة من مغادرة 

املباني التي تتمركز بها.

املخابـرات  قالـت  فيمـا  ذلـك  يأتـي 

جرسيـن  إن  الربيطانيـة  العسـكرية 

رئيسيني يؤديان إىل خريسون أوبالست، 

وهي جيب األرايض الذي تسـيطر عليه 

روسيا عىل الضفة الغربية لنهر دنيربو، 

توقف اسـتخدامهما عـىل األرجح اآلن 

ألغراض إعادة اإلمداد العسكري.

وقالت وزارة الدفاع الربيطانية إنه حتى 

لو تمكنت روسـيا من إجراء إصالحات 

كبـرية للجرسيـن، فإنهمـا سـيظالن 

نقطة ضعف كبـرية. وأضافت الوزارة 

يف تحديـث للمخابرات ”إعـادة اإلمداد 

الربي لعدة آالف من القوات الروسية يف 

الضفة الغربية يعتمد بشكل شبه مؤكد 

عىل نقطتي عبور عائمتني فقط“.

وقالـت إنه مـع تقييد سالسـل اإلمداد 

عربهمـا، فـإن حجـم أي مخزونـات 

تتمكن روسـيا من وضعها عىل الضفة 

الغربيـة سـيكون عىل األرجـح عامال 

رئيسـيا يف قدرة القوة العسـكرية عىل 

الصمود.

هـذا وُقتـل ثالثة أشـخاص عـىل األقل 

وأصيـب 15 آخرون، الجمعة، يف قصف 

رويس اسـتهدف مدينَتي كراماتورسك 

أوكرانيـا وزابوريجيا بجنوبها،  برشق 

وفق ما ذكرت السلطات املحلية.

وتحدث بافلو كرييلينكو حاكم منطقة 

دونيتسـك عىل ”فيسبوك“ عن ”هجوم 

جديد عىل كراماتورسك. وفًقا ملعلومات 

أولية، قتل مدنيان وجرح 13“. وأضاف 

أن ”القصـف ألحـق أرضارا بما ال يقل 

عـن 20 مبنى وقد اندلع حريق“، داعيا 

السكان إىل إخالء املنطقة.

ومنـذ انسـحاب القوات الروسـية من 

نهايـة  يف  وخاركيـف  كييـف  محيـط 

مارس، تدور معظم املعارك يف دونباس 

برشق أوكرانيا، ويف الجنوب حيث تقود 

قوات كييف هجوًما مضاًدا.

يف  األوكرانيـة  الدفـاع  وزارة  وأقـرت 

رسالتها املسائية بـ“نجاحات جزئية“ 

للقـوات الروسـية يف اتجـاه باخموت، 

عىل الطريق نحو كراماتورسـك، حيث 

تحاول هذه القوات حاليا الحصول عىل 

”موطئ قدم“.

يف املـوازاة، أكـد املسـؤول األوكراني يف 

منطقـة خريسـون (جنـوب أوكرانيا) 

عـرب  الـروس،  عليهـا  يسـيطر  التـي 

”فيسبوك“، أن آخر جرس كان ُيستخدم 

لنقـل أسـلحة إىل القـوات الروسـية يف 

ر“. املنطقة قد ”ُدمِّ

وقد اسـتهدفت قـوات كييف مـراًرا يف 

األسـابيع األخـرية محاور لوجسـتية 

روسية يف هذه املنطقة.

ويف سـياق اخـر أعـاد غـزو الرئيـس 

فالديمـري بوتـني ألوكرانيـا االقتصـاد 

الـرويس إىل الوراء أربع سـنوات يف أول 

ربع سـنوي كامـل مننذ بـدء الهجوم، 

مما وضعه يف مسـار نحـو واحدة من 

أطـول فـرتات الركـود املسـجلة حتى 

لـو كانت أقـل حدة ممـا كان يتوقع يف 

البداية.

يف إحصاء قاتم للحرب بالنسبة لروسيا، 

تأرجح االقتصاد الذي كان ينمو بوترية 

متسارعة يف بداية عام 2022 إىل الركود 

خالل الربع الثاني. أظهرت بيانات يوم 

الجمعة انكماش الناتج املحيل اإلجمايل 

ألول مـرة منذ أكثر من عام ، لكنه كان 

أفضـل مـن املتوقـع ، حيـث انخفض 

بنسبة %4، عىل أساس سنوي.

بالنظر إىل الناتـج االقتصادي املفقود، 

فـإن الناتج املحيل اإلجمـايل اآلن يعادل 

حجمـه تقريًبـا يف عـام 2018، وفًقـا 

لـ“بلومربغ إيكونوميكس“.

وقالت بلومربغ إيكونوميكس ”سيتخىل 

االقتصـاد عن أربع سـنوات من النمو، 

الربـع  2018 يف  إىل حجمـه يف  ليعـود 

الثاني. ونتوقع أن يتباطأ االنكماش يف 

الربع الرابع مع دعم السياسة النقدية 

امليـرسة للطلـب. مـع ذلك، سـيخرس 

االقتصـاد %2، أخـرى يف عـام 2023 

حيث سيؤدي حظر الطاقة األوروبي إىل 

خفض الصادرات“. الكسندر ايزاكوف، 

االقتصادي الرويس.

وعطلت هزة العقوبات الدولية بسـبب 

الحـرب التجـارة وأصيبـت صناعـات 

مثل تصنيع السـيارات بالشـلل، بينما 

توقف اإلنفاق االسـتهالكي. عىل الرغم 

مـن أن تراجع االقتصاد حتى اآلن ليس 

متسـارعا كما كان متوقًعـا يف البداية، 

إال أن البنـك املركـزي يتوقع أن يتفاقم 

الركود يف األرباع املقبلة، ليصل إىل أدنى 

مسـتوى له يف النصـف األول من العام 

املقبل.

وقال نائب محافظ بنك روسيا أليكيس 

زابوتكني يف إفادة صحافية يف موسكو: 

”سـيتجه االقتصاد نحو تـوازن جديد 

طويـل األجل، ولكنه سيسـتأنف نموه 

مع إعادة هيكلة االقتصاد“.

بغداد/ الزوراء:

نفـى وزيـر املاليـة عيل عـالوي، امس 

السـبت، احتماليـة تعطـل الرواتب أو 

تأثرها باألزمة السياسية.

وقال عالوي يف حديث متلفز: إنه ”ينفي 

شـائعات تحدثت عـن تعطـل الرواتب 

أو تأثرهـا بسـبب األزمـة السياسـية 

القائمة“.

وأضـاف أن ”الدولة لن تتوقف بسـبب 

عـدم وجود موازنـة ألن هنـاك موازنة 

أخرى هي موازنة 2021 وتستطيع من 

خاللهـا تمويل النفقـات بمبلغ يرتاوح 

بني 120-100 تريليون دينار“.

وتابع ”يف حال دخـول العام 2023 من 

دون موازنـة أو قانـون شـبيه بقانون 

الدعم الطـارئ لألمن الغذائي والتنمية، 

سـيفرض عىل الحكومـة اإلنفاق وفق 

موازنة 2021“.

وأكد أن ”الحكومة لن تسـتطيع التقدم 

باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة يف 

ظل غياب املوازنة، ألنها ستكون مقيدة 

ببنود االنفاق ملوازنة العام املايض“.

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت مديريـة املـرور العامـة، امس 

السبت، املوقف املروري لشوارع الكرخ 

والرصافة يف العاصمة بغداد.

تلقتـه  بيـان  يف  املديريـة  وذكـرت 

”الـزوراء“: أن ”حركـة السـري واملرور 

يف جانـب  عاليـة  انسـيابية  و  جيـدة 

الرصافة“.

وأضاف البيان أن ”حركة السري واملرور 

جيـدة يف كافة التقاطعات والسـاحات 

والشوارع الرئيسية“.

وأشـار اىل أن ”مفـارز مديريـة املرور 

متواجدة لتنظيم حركة السـري واملرور 

عىل مدار اليوم“.

املكسيك/ متابعة الزوراء::

أدت أعمال شـغب اندلعت يف أحد السجون 

وامتدت إىل شـوارع مدينة سيوداد خواريز 

بوالية تشيهواهوا املكسـيكية عىل الحدود 

مع الواليات املتحدة إىل مقتل 11 شـخصا، 

وإصابة 20 آخرين.

وكيـل  بريديجـا  ميخيـا  ريـكاردو  وقـال 

األمـن العام، خالل إفـادة صحفية: ”اندلع 

قتـال داخل مركز االعتقـال خلف 20 نزيال 

مصابـا“. وأضـاف: ”أربعة منهـم أصيبوا 

بأعـرية ناريـة، وتعرض الباقـون للرضب 

واالرتجاج. وتويف نزيـالن متأثرين بجروح 

ناجمة عن أعرية نارية“. 

وبحسـب ميخيا، اسـتعيدت السيطرة عىل 

السـجن، لكن عصابة ”مشـيكليس“ التي 

شـاركت يف االشـتباك داخل السجن، بدأت 

يف أعمال شغب ومهاجمة املدنيني يف مدينة 

سيوداد خواريز. 

وأضاف املسـؤول: ”نتيجة لذلك قتل تسعة 

أشـخاص إضافـة إىل حالتـي وفـاة داخل 

السجن، ومن بني القتىل أربعة من موظفي 

ميغا راديو ومضيف وثالثة فنيني“. 

وقد اعتقلت الرشطة  ستة من أفراد عصابة 

”مشـيكليس“ املتورطـني يف الهجمـات يف 

املدينـة. وبحسـب وزارة األمـن، اسـتعيد 

النظام يف املدينة.

القاهرة/ متابعة الزوراء:

وافـق الربملـان املـرصي، عـىل 

إجراء تعديل وزاري عىل حكومة 

 13 مصطفـى مدبويل، وشـمل 

حقيبة، وهـو التعديل الرابع يف 

تاريخ حكومته.

وأعلـن الرئيـس املـرصي عبـد 

الفتاح السـييس، امس السبت، 

الحقائـب  مـن  عـدد  تعديـل 

الوزرايـة، بهدف تطويـر األداء 

الحكومي.

وقـال السـييس، يف تدوينة عىل 

حسـابه الرسمي عىل فيسبوك: 

اليوم(  النـواب  ”دعوت مجلس 

امس) لالنعقاد ملناقشـة تعديل 

عـدد مـن الحقائـب الوزاريـة 

التـي تـم التوافق عـىل تغيريها 

بعد التشـاور مع رئيس مجلس 

الـوزراء، وذلـك لتطويـر األداء 

امللفـات  بعـض  يف  الحكومـي 

الهامة عـىل الصعيدين الداخيل 

ُتسـاهم  والتـي  والخارجـي 

الدولـة  مصالـح  حمايـة  يف 

بشـكل  وتمـس  ومقدراتهـا، 

املُقدمـة  الخدمـات  مبـارش 

للمواطن املـرصي، والذي نعمل 

جميعاً من أجله“.

بالشـكر  ”أتقـدم  وأضـاف: 

السـيدات  لجميـع  والتقديـر 

والسـادة الـوزراء الذيـن أنهوا 

التوفيـق  وأتمنـى  مهمتهـم، 

والنجـاح ملن ُكلف باملهمة بديالً 

عنهم“.

من جهته، كشف رئيس مجلس 

املستشـار  املـرصي  النـواب 

الدكتـور حنفـي جبـايل، خالل 

الجلسـة الربملانية الطارئة التي 

عقـدت امس السـبت، أسـماء 

حكومـة  يف  الجـدد  الـوزراء 

مصطفى مدبويل.

وافـق مجلـس النـواب املرصي 

عـىل التعديـل الـوزاري الجديد 

وشـمل التعديل رضـا حجازي 

- وزيراً للتعليم وهاني سـويلم 

- وزيراً للري وخالد عبد الغفار 

- وزيراً للصحة ومحمد عاشور 

وسـها  العـايل  للتعليـم  وزيـراً 

جنـدي وزيـرة للهجـرة وأحمد 

عيىس - وزيراً للسياحة وأحمد 

سمري - وزيراً للصناعة والفريق 

محمـد عبـاس حلمـي وزيـراً 

للطريان وحسن شـحاتة وزيراً 

للقوى العاملة ونيفني الكيالني 

- وزيرة للثقافة واللواء هشـام 

آمنـة - وزيـراً للتنميـة املحلية 

ومحمـود عصمت وزيراً لقطاع 

األعمـال العـام واللـواء محمد 

لإلنتـاج  وزيـراً  الديـن  صـالح 

الحربي.

الفتـاح  عبـد  الرئيـس  وكان 

السـييس، قد أصدار قرارا يف 23 

نوفمـرب 2017، بتـويل الدكتور 

مصطفي مدبويل وزير اإلسكان 

واملرافق واملجتمكعات العمرانية 

يف حينها مهام القائمة بأعمال 

رئيـس الـوزراء، لحـني عـودة 

إسـماعيل  رشيـف  املهنـدس 

رئيس الـوزراء آنذاك، من رحلة 

عالجية بأملانيا.

وظـل مدبـويل، يمـارس مهام 

عملـه كقائـم بأعمـال رئيـس 

مجلس الوزراء، حتى تم تكليفه 

بتشكيل الحكومة خلفا لرشيف 

يونيـو   7 يف  وذلـك  إسـماعيل، 

.2018

ويف 13 فربايـر 2019، تم إجراء 

التعديـل األول باختيار الدكتور 

عاصم الجزار وزيرا لإلسـكان، 

وهي الحقيبة التي كان يتوالها 

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى 

مدبـويل جنبـا إىل جنـب مهـام 

عمله كرئيس للحكومة.

فيمـا كان التعديـل الثانـي  يف 

مـارس 2019 باختيـار الفريق 

كامـل الوزيـر وزيـر للنقل بعد 

أن قدم الدكتور هشـام عرفات 

اسـتقالته مـن منصبـه يف 27 

فرباير 2019 عىل خلفية حادث 

حريق محطة مرص الشهري.

وىف ديسـمرب 2019، تـم إجراء 

الثالث، وشـمل تغيري  التعديـل 

10 وزراء وعودة وزارة اإلعالم، 

وتوىل فيـه أيًضا رئيس الوزراء، 

مهمة  الوزير املختص بشـئون 

اإلداري  واإلصـالح  االسـتثمار 

جنبـا إيل جانـب مهـام عملـه 

كرئيس للحكومة، كما تم تغيري 

التخطيط  اسـم حقيبـة وزارة 

واملتابعـة واإلصـالح اإلداري إىل 

االقتصادية  والتنمية  التخطيط 

مـع اسـتمرار الدكتـورة هالة 

السعيد يف الوزارة.

ووفقا للمادة 129 من الدستور 

لرئيـس  يحـق  فإنـه  املـرصي 

الجمهورية إجراء تعديل وزارى 

بعد التشـاور مع رئيس مجلس 

الـوزراء، ويرسـل كتابـا بذلـك 

إىل مجلـس النـواب يبـني فيـه 

الـوزارات املـراد إجـراُء تعديـٍل 

فيها، ويعرضـه رئيس املجلس 

ىف أول جلسة تالية لوروده.

ونصت املـادة عىل أنـه وىف غري 

دور االنعقـاد تتم دعوة املجلس 

لجلسـة طارئة ملناقشـة القرار 

خالل أسـبوع مـن ورود كتاب 

رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكـون املوافقـة عـىل إجـراء 

أغلبية  التعديل جملًة، بموافقة 

األعضاء الحارضين وبما ال يقل 

عن ثلـث عدد األعضاء، وُيخَطر 

رئيُس الجمهورية بذلك.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:

بتطـورات  الخاصـة  التداعيـات  تسـتمر 

مداهمة مكتب التحقيق الفيدرايل ”إف بي 

آي“ FBI منزل الرئيس األمريكي السـابق 

دونالد ترمب.

ويف آخر فصـول األزمة، كشـفت محكمة 

اتحاديـة يف فلوريـدا عن مذكـرة التفتيش 

ملنزل ترمب، وتكشف الوثيقة عن أنه يحق 

للرشطة مصادرة وثائق مصّنفة رسية.

تمـت  التـي  الوثائـق  أن  ترمـب  ويؤكـد 

مصادرتها يف منزله ”رفعت عنها الرسية“، 

وقال إنه كان سيسلمها إىل وزارة العدل إذا 

ُطلب منه ذلك.

وتشـري مذكرة التفتيش، التي سمح فيها 

القايض الفدرايل بالدخول اىل منزل الرئيس 

السـابق يف فلوريـدا، بوضـوح إىل أن مـن 

حـق الرشطة وضع اليد عـىل أي وثيقة أو 

موجـودات تحمل تصنيفا ّرسيـا أو تتعلق 

بمعلومـات عـن األمن القومـي األمريكي، 

باإلضافة إىل أي وثائق تتعلّق باملحفوظات 

الرئاسية.

الجدول املرفق باملذكرة يشري إىل أن الرشطة 

صادرت 33 صندوقاً وملفاً.

الرئيس األمريكي السـابق لم يعرتض عىل 

النرش لكنه أعلن أنه كان مسـتعدا لتسليم 

الوثائق من دون الغارة عىل منزله.

الجمهوريـون  انقسـم  الوقـت  هـذا  يف 

والديموقراطيون حيث يعترب الجمهوريون 

التفتيـش عملية مسيسـة وطالب نوابهم 

بإجابات حول القضة.

وقبل نرش املذكرة، كان هناك شبه إجماع يف 

صفـوف الجمهوريني عىل القول إن عملية 

الــ“إف بـي آي“ يف منزل ترمـب بفلوريدا 

هدفهـا توجيـه رضبة سياسـية ملرشـح 

محتمل يف االنتخابات الرئاسية املقبلة.

وتشـري اسـتطالعات الـرأي إىل أن التأييد 

الشـعبي لدونالد ترمب ارتفع خالل األيام 

املاضيـة بمعدل نقطة وأصبح فوق 40%، 

فيما نسـبة املعارضة للرئيس السـابق ما 

زالت عند مستويات 55%.

ومن املنتظر أن يسـتمر الغموض والجدل 

السيايس حول هذه القضية، لكن الحكومة 

األمريكيـة تعمدت ترسيـب معلومات عن 

أن ما وجدتـه الرشطة هو بالفعل مخالف 

للقوانـني، وبالتـايل وجهت اللـوم للرئيس 

السابق دونالد ترمب.
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بغداد/الزوراء:
اكـدت وزارة االعمـار واالسـكان والبلديـات 
العامـة، امـس السـبت، اسـتمرار بمالكاتها 
الهندسـية والفنيـة بتنفيـذ مـرشوع تأهيل 
وصيانة طريق بغدادـ  كركوك ، مشـرية اىل ان 
الطريق ترضر بصورة كبـرية نتيجة االحمال 

واالعمال االرهابية.
وذكـر املركز االعالمي يف الـوزارة ببيان تلقته 
وكا»الزوراء» ان «الوزارة وحرصا عىل سالكي 
الطريق وسالمتهم احالته بمقاطع عدة ، يبدأ 
املقطع االول من بغداد باتجاه قضاء الخالص 
بطـول ٣٢ كـم (ذهابـاً وايابـاً) ، حيـث يتـم 

تعريض الطريق واجراء اعمال الدفن بطبقات 
ترابية وفرش طبقات الحىص الخابط ملنطقة 

التعريض».
واضـاف البيـان أن «املقطع الثانـي يمتد من 
الخالـص تجـاه العظيم بطـول ٥٠ كم، ومن 
العظيـم تجاه نجانـة بطول ٣٠ كـم (ذهاباً 
واياباً)، وشملت االعمال قلع االجزاء املترضرة 
والتخـددات و قشـط ممر االيـاب، وتعويض 
طبقـة الحجـر مع الحـدل، اضافـة اىل انجاز 
١٤ قنطرة بالكامل والعمل مستمر بالقناطر 

العرش املتبقية».
واوضـح أن «املقطـع الثالث يمتـد من نجانة 
ـ طـوز خورماتـو (ممر الذهـاب) بطول ٤٦ 
كـم، حيث تم انجاز اعمال القشـط لـ ٢٠ كم 
مـن الطريق ، فضالً عن تنظيف وتسـليك ٣٨ 
قنطرة و ٣٠ مانهوالً مع فرش طبقة االسفلت 

التعديلية ملسافة ١٨كم». 
وتابع البيان ان «طول املقطع الرابع يبلغ ١٦٢ 
كم ويمتد من قضـاء الطوز اىل كركوك بطول 
٥٨ كـم ملمري الذهاب واالياب، ومن نجانة اىل 
الطوز بطول ٤٦ كـم ملمر االياب فقط ، حيث 
يتم تعريـض اجزاء من الطريـق والعمل جاٍر 
باالعمال الرتابية ، واعمال الحجر التعويضية 
للمناطـق املقلوعـة ، واعمـال القناطر وصب 
مقاطـع مـن الطريـق ضمنها مدخـل مدينة 
الطوز، وبورش باعمال فرش الطبقة التعديلية 

ملقطع من الطريق».
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

أكدت وزارة الصحة، امس  السبت، أن أغلب إصابات 

الكولريا ال تزال يف محافظة كركوك والحمى النزفية 

بـذي قـار، وفيمـا حـددت رشوط السـيطرة عـىل 

املرضني، وأوجزت دورها يف مواجهتهما.

وقـال مدير الصحة العامة يف وزارة الصحة، رياض 

الحلفي، يف ترصيح صحفي: إن «متحورات كورونا 

مـن املمكـن أن تبقى أو تخف وتصبـح مرضاً مثل 

اإلنفلونـزا، ومـن املمكـن أيضـاً ظهـور متحورات 

جديدة تكون أقرص»

وحول الحمـى النزفية والكولريا، قـال الحلفي: إن 

«أغلب الحاالت املسجلة بالكولريا ال تزال يف محافظة 

كركـوك ثم العاصمة بغداد وبقيـة املحافظات، أما 

الحمى النزفية فأغلب الحاالت املسجلة يف محافظة 

ذي قار».وأضاف أن «السـيطرة عىل املرضني ال تتم 

من خالل وزارة الصحة فقط، بل املسـؤولية األكرب 

للسـيطرة عليهما والوقاية منهما تقع ضمن مهام 

الـوزارات األخـرى، وعىل سـبيل املثال فـإن مرض 

الكولـريا ال يمكـن السـيطرة عليه ما لم تتحسـن 

منظومة املياه الصالحة للرشب للمواطنني».وتابع: 

«أمـا الحمـى النزفية فـإذا لم نسـيطر عىل حرشة 

القردة عن طريق مكافحتها من قبل وزارة الزراعة 

ومستشـفيات البيطـرة ال يمكـن السـيطرة عـىل 

املرض».وأوضح أن «دور وزارة الصحة يف مواجهة 

هذين املرضني يتمثل يف العالج والتوعية ألن الوقاية 

هي سـبيل السـيطرة عىل الناقل أو الجرثومة التي 

تسبب بهذا املرض».

وأعرب عن أسـفه من «عدم وجود جهـد للوزارات 

األخـرى يتـم التفـاؤل بـه للسـيطرة عـىل هذيـن 

املرضني».

بغداد/الزوراء:
يعتـزم مركز حقوق لدعـم حرية التعبري اطالق 
دورات تدريبيـة جديـدة يف ٥ محافظات بهدف 
إضافة ١٢٠٠ شـخص مـن الطلبة والصحفيني 
تدقيـق  إىل مجـال  الـرأي  والناشـطني وقـادة 
املضللـة عـىل  االخبـار  املعلومـات ومكافحـة 
مواقع التواصل االجتماعي يف غضون الشهرين 

املقبلني.

وذكر مركز حقوق يف بيان، تلقته «الزوراء» أنه 
«ومـن خالل دورات مكثفـة ليومني متتاليني يف 
محافظات بغداد وكربالء وبابل ودياىل واألنبار، 
وعىل مـدى شـهرين متواصلـني يعتـزم املركز 
إضافـة تلك الفئات إىل فريق محاربي املعلومات 
املضللة والتحقيق يف ما ينرش من بيانات واخبار 
ومعلومات عىل الفضاء العام وخصوصاً بمواقع 

التواصل االجتماعي».

وأوضـح املركـز أنه «خـالل الشـهرين املقبلني 
ومن خـالل ورش العمـل التي سـتدار من قبل 
خريجـي دورات يف املحافظـات املذكـورة فـإن 
١٢٠٠ شـخص سيشـرتكون بمـرشوع مركـز 
حقـوق للتحقيـق يف االخبـار ومتابعـة األخبار 
املضللة واملزيفة وكشـفها عرب مواقع التواصل 

االجتماعي».
واضـاف: «اختتـم املركـز دورة تدريبية مكثفة 

يف بغداد، تضمنت اعـداد املدربني وتدريبهم عىل 
آليات رقمية ملحاربة املعلومات املضللة، حرضها 
مشـاركون من كل املحافظات املذكورة، والذين 
سـوف يأخذون عـىل عاتقهـم قيادة الـدورات 
التدريبيـة كل حسـب محافظتـه، بعـد ان تـم 
التعاقد معهم من قبل مركز حقوق لدعم حرية 
التعبـري ليكـون مهمـة كل عضـو تدريب ١٢٠ 

شخصاً من املحافظات الخمس املذكورة».
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بغداد/الزوراء:

فصلـت وزارة الداخلية مهامهـا وواجباتها 
يف إلقاء القبض عـىل املطلوبني واإلرهابيني، 
وفيمـا كشـفت عـن اسـتخدام طـرق فنية 
وتقنيات حديثة ملتابعة املطلوبني، أكدت أنها 
أسهمت بكشف مالبسات الجرائم الغامضة 
خالل سـاعات.وقال مدير العالقات واإلعالم 
اللـواء سـعد معـن، يف  الداخليـة،  يف وزارة 
ترصيح صحفـي: إن «تنفيـذ أوامر القبض 
عىل املطلوبني ال يقترص عىل الحمالت األمنية 
املوسـعة بـل هو جـزء مـن العمـل اليومي 
لوزارة الداخلية وتشكيالتها سواء من خالل 
الرشطـة املحلية أو مكافحـة اإلجرام أو من 

خالل االستخبارات».
وأكد اللـواء معـن أن «تنفيذ أوامـر القبض 
مسـتمر بالتنسـيق مع الجهـات القضائية 
باعتبـار أن هنالـك مذكـرات قبـض وتحـر 
ومـا إىل ذلك».وأضـاف أن «وزارة الداخليـة 
من خـالل ضباطها ومنتسـبيها وموظفيها 
تقـوم بتنفيذ واجبـات كبرية وفقـاً لقانون 
الـوزارة، وأيضـا هي اليـد اليمنـى للجهات 
القضائية يف تنفيذ األوامر القضائية، إضافة 
إىل دورها يف الحفـاظ عىل األمن املجتمعي».

وأكد أن «عمل وواجبات وزارة الداخلية ليس 
بالهني ال سـيما أن املرحلة املاضية شـهدت 
«الوضـع  أن  إىل  مصاعـب جمـة»، مشـرياً 
حاليـاً أفضل لكن تبقـى هنالك جهود كبرية 

ومخاطر تواجه أبطال الوزارة».ولفت إىل أن 
«وزارة الداخلية قدمت خالل مسـريتها آالف 
الشهداء والجرحى سواء يف مقارعة اإلرهاب 
أو مقارعـة العصابـات واملجرمـني وبالتايل 
عملـت عىل اسـتتباب األمن ورسـم الطريق 
العام لكل أبناء الشعب».ولفت إىل أن «اآلالف 
مـن أوامر القبض نفذت خالل هذا العام من 
قبل الجهة التنفيذية ألوامر القبض الصادرة 
مـن الجهـات القضائيـة واملتمثلـة بـوزارة 
الداخليـة». ونـوه إىل أن «هنالـك طرق فنية 
وتقنيـة حديثة ملتابعـة املطلوبني واملجاميع 
اإلرهابيـة وغريها، منها ما يتعلق بالتقنيات 
الحديثة سـواء عـىل مسـتوى االتصاالت أو 
الكامريات وتحديدها وغريهـا من التقنيات 

األخرى».
وأوضـح أن «عملية التحقيق اليوم، ليسـت 
عمليـة تقليدية بل تطورت إىل مسـتوى عال 
وبالتايل أجنـدة اإلثبات والنفـي وغريها من 
املمكـن أن تكـون جـزءاً مـن األدلـة الفنية 
والرقميـة التي تسـاعد يف عمليـة التحقيق، 
بـل ويف أحيان أخرى تحسـم هـي التحقيق 
وتوصلنـا إىل الجناة يف أوقات قياسـية وهذا 
ما نلمسـه اليـوم ونراه واضحـاً، إذ حتى يف 
الجرائـم الغامضـة فقد ال يسـتغرق الوقت 
سـوى ٢٤ سـاعة أو أقـل ويتـم الوصول إىل 
الجنـاة وفك اللثام عن أي جريمة تحدث هنا 

أو هناك».

الديوانية/الزوراء:
عـزا قائمقام قضاء الحمـزة يف محافظة الديوانية، أسـعد النائيل، 
أسـباب شـح مياه اإلسـالة يف منطقة البـو فاسـة إىل التجاوزات 
الحاصلة عىل دائرة املاء، متوعدا برفع هذه التجاوزات خالل األيام 

املقبلة.
وأبلغ مواطنون يف قضاء الحمزة الرشقي أن «سـكان منطقة البو 
فاسـة قرب قطعة بلدية الحمزة، يعانون من انقطاع ماء اإلسـالة 

منذ اسبوع، ما يضطرهم إىل رشاء املياه». 
مـن جانبه؛ أوضـح قائمقـام قضاء الحمـزة، أسـعد النائيل: «أن 
منطقة البو فاسة قرب قطعة البلدية والتي تعاني من شح املياه، 
تعتمد عـىل التغذية من أنبوب ٤ انج إسـالة، يقع عىل هذا األنبوب 
املغـذي، تجـاوزات من أربـع محطات غسـل، ومحطـات ماء آرو 

متعددة».
وأضـاف النائيل أن «دائـرة املاء حاولت رفع هـذه التجاوزات عدة 
مـرات، لكنها لم تنجح حتى اآلن، ما أدى إىل شـح املياه يف املنطقة 
املذكـورة، كمـا هنـاك شـكوى يف القائمقامية وتم إجراء كشـف 
وأصـدر كتـاب إىل املحافظة لبيان ما تضمنه هذا الكشـف، وخالل 
األسبوع املقبل، سـيتم تشكيل لجنة برئاستنا وعضوية دائرة املاء 

لرفع هذه التجاوزات الحاصلة عىل هذا األنبوب».

بغداد/الزوراء:
أوضحـت وزارة الهجـرة واملهجريـن، 
امس السـبت، بشأن السـالمة األمنية 

للعوائل العائدة من مخيم الهول. 
وقال املتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
الهجرة، عبـاس جهانكيز، يف ترصيح 
صحفـي: إن»العوائـل يف مخيم الهول 
يتم تدقيقها أمنياً قبل نقلهم ويف حالة 
وجـود أي مؤرش أمني ضـد أي عائلة 
يتم اعتقالهـا». مبيناً أن»األخبار التي 
يتـم تداولها عـن نقل العوائـل والتي 
تشـكل خطـراً عىل أمن الدولـة مبالغ 

فيها».
وأضـاف أن»أكثـر العوائـل التـي يتم 
نقلها هم نساء وشـيوخ كبار بعد أن 
يتم تدقيقهـم أمنياً وهم تحت مراقبة 
ومتابعـة األجهـزة األمنيـة يف املخيـم 
وحتى بعد خروجهم يتم التنسيق مع 
مناطـق عودتهـم ومتابعتهم من قبل 
الجهـات األمنية يف تلك املناطق»، الفتاً 
اىل أنه «يف حال وجود مشكلة أو عائق 

أمنـي أو اجتماعي تتـم معالجته قبل 
إعادتهم اىل مناطقهم».

وتابـع أن»هنـاك عوائل تـم نقلها اىل 
مناطقهـا بعـد أن خضعـوا للتأهيـل 
النفـيس من ثالثـة اىل أربعة أشـهر»، 

مؤكداً أنه»لم يتم تسـجيل أي مشكلة 
هـذه  اتخذتهـا  إجـراءات  أو  أمنيـة 
العوائـل مخالفة للقانون أو شـبهات 
تسـتدل عـىل أنهم عنارص مسـيئة يف 

املجتمع».

ذي قار/الزوراء:

زف محافـظ ذي قـار، محمـد 

الغـزي، امـس السـبت، برشى 

مؤكـدا  اليوميـني،  لألجـراء 

أنـه صـادق عـىل كل أولياتهـم 

لتحويلهم إىل عقود.وذكر املكتب 

اإلعالمي للغـزي يف بيان ورد لـ 

«الـزوراء» أن «األخـري صـادق 

وأرسـل كل األوليـات الخاصـة 

دوائـر  يف  اليوميـني  باالجـراء 

منقولـة الصالحيـات اىل وزارة 

املاليـة لتحويلهـم اىل عقـود».

وأضاف البيان أن «محافظ ذي 

قار صادق عىل قوائم بأسـماء 

العاملـني  اليوميـني  االجـراء 

يف دوائـر البلديـات ، البلديـة، 

مديرية ماء ذي قار ، ومديرية 

املجاري والزراعة وارسـلها اىل 

رئاسـة الوزراء ووزارة املالية، 

لغـرض املوافقة عىل تحويلهم 

اىل عقود حسـب قانـون االمن 

«إرسـال  ان  الغذائي».وأوضح 

اسـماء االجـراء اليوميني جاء 

بعد ايام من املصادقة وارسال 

يف  العاملـني  العقـود  اسـماء 

الدوائـر الحكوميـة ممن لديه 

خدمة سنتان او اكثر إىل وزارة 

املالية لغرض تثبيتهم».

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت قيـادة عمليـات بغداد، 

امس السـبت، القبـض عىل ١١ 

مطلوبـاً بينهم متهـم باالرهاب 

وعصابة لتجـارة وترويج املواد 

املخـدرة، فيما ضبطت أسـلحة 

واعتدة غري مرخصة.

وقالـت خليـة االعـالم االمني يف 

بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: 

إن «قطعاتنـا االمنيـة يف قيـادة 

عمليات بغداد تسـتمر بمالحقة 

وعنـارص  اإلرهابيـة  العنـارص 

الجريمـة املنظمـة والخارجـني 

عىل القانـون وتجـار ومروجي 

املـواد املخدرة، وذلـك من خالل 

تنفيـذ اوامر القبـض القضائية 

والتفتيـش  البحـث  وواجبـات 

االسـتخبارية،  الجهود  وتكثيف 

بالتنسـيق واملتابعـة مـع مدير 

قسم استخبارات وامن/القيادة 

والتـي اثمرت عن: إلقاء القبض 

عـىل (١١) متهمـاً وفـق مـواد 

قانونيـة مختلفة،بينهـم متهم 

وفق املادة ١/٤ ارهاب».

واضافـت: «جاء ذلـك من خالل 

لالشـخاص  الدقيـق  التفتيـش 

تفعيـل  اىل  اضافـة  والعجـالت 

حاسـبات املطلوبني يف «سيطرة 

االنتصار» بجانـب الكرخ، فيما 

تـم القـاء القبض عـىل عصابة 

لتجـارة وترويج املـواد املخدرة 

مكونـة من متهمني اثنني ضبط 

مـادة  مـن  كميـة  بحوزتهمـا 

الكريستال واجهزة للتعاطي مع 

ميزان الكرتوني واحد وعدد من 

املرخصة  االسلحة واالعتدة غري 

ضمن منطقـة منطقة الرتاث/

التجاوز».

إلقـاء  تـم  حـني  «يف  وتابعـت: 

القبض عىل متهم اخر بالتسليب 

داره  تفتيـش  عمليـة  واثنـاء 

تعرضـت القوة املنفـذة للواجب 

اىل اطالق نار من قبل ذوي املتهم 

ليتم بعدها القبض عىل خمسـة 

املطلـوب  أرسة  مـن  متهمـني 

وضبط االسـلحة التي بحوزتهم 

ضمـن منطقة النهـروان/ حي 

الرسول بجانب الرصافة».

واشـارت اىل «تسـليم املتهمـني 

مع املـواد املضبوطة اىل الجهات 

االجـراءات  إلكمـال  املختصـة 

القانونية بحقهم».

بغداد/الزوراء:

الكهربـاء وضـع  أعلنـت وزارة 

انفصـال  ملنـع  جديـدة  خطـة 

الطاقـة يف محافظـات الجنوب، 

التيـار  اسـتقرار  أكـدت  فيمـا 

الكهربائي يف البرصة. 

وإعـالم  عالقـات  مديـر  وقـال 

الرشكة العامـة لتوزيع كهرباء 

الجنوب، أمني محي الدين مهنا،  

يف ترصيح صحفي: إن «منظومة 

الكهربـاء يف محافظـة البـرصة 

مسـتقرة حاليا بعد أن شـهدت 

قطعا يف عموم مناطق املحافظة 

باأليـام القليلة املاضيـة»، مبينا 

أن «تجهيـز التيـار الكهربائـي 

املحافظـة مسـتمر بصـورة  يف 

طبيعية». 

وعزا مهنا» القطع السابق للتيار 

يف املحافظة إىل االرتفاع الكبري يف 

درجات الحـرارة والتـي وصلت 

إىل ٥٥ درجـة مئويـة بحسـبه، 

وارتفاع نسبة الرطوبة يف الجو، 

فضال عـن كثرة األحمـال، وقلة 

الرتشيد من قبل املواطنني».

وتابـع أن  «تلـك األمـور أثـرت 

وضـع  عـىل  مبـارشة  بشـكل 

الكهربـاء يف البرصة مما أدى إىل 

قطع التيار الكهربائي ولساعات 

يف األسبوع املايض».

العامـة  الرشكـة  أن»  وأضـاف 

لتوزيع كهرباء الجنوب، وضعت 

خطة بديلـة ملنع تكـرار القطع 

الوحـدات  وانفصـال  السـابق 

التوليديـة يف الجنـوب، وتاليف أي 

طارئ ممكن أن يؤثر عىل تجهيز 

البـرصة  أن  سـيما  الكهربـاء، 

تعانـي وبصـورة مسـتمرة من 

تقلبات مناخيـة كارتفاع درجة 

حرارة ونسـبة الرطوبة يف الجو 

والتـي يكـون تأثريهـا مبـارشا 

عىل وضع التيـار الكهربائي من 

ناحية اسـتقراره واستمراره».

وأشار إىل أن» الخطط املوضوعة 

ركزت عىل متابعة عمل الوحدات 

التوليديـة للمنظومة الكهربائية 

إنتـاج  إن  املحافظـة، سـيما  يف 

الكهربائيـة  للطاقـة  البـرصة 

بات اليـوم جيدا، ويسـد حاجة 

املحافظة».ولفـت إىل أن» هنالك 

للمنظومـة  توليديـة  محطـات 

املحافظـات  يف  الكهربائيـة 

الجنوبيـة سـتدخل العمـل ملنع 

يـؤدي  قـد  طـارئ  أي  حـدوث 

الكهربائي  التيار  التيار  النقطاع 
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اربيل/الزوراء:

علق مجلس فتوى  اقليم كردستان امس  السبت، عىل عمليات تغيري الجنس. 

وقـال املجلـس يف بيـان ورد ”الـزوراء“؛ ان ”تغيري الجنس من ذكـر اىل انثى او 

بالعكس هو خارج تعاليم االسالم ويعد حراما رشعا“. 

واضـاف البيـان ان ”هذا العمـل (تغيري الجنـس) هو تغيري لخلـق الله ويحرم 

إجراؤه بأي شكل من األشكال وعىل االطباء ايضا ان يعلموا ان مجرد االشرتاك 

يف إجراء عمليات جراحية بشأن ذلك هو حرام رشعا وُيؤثم عليه الطبيب“.



بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشـكل 

طفيف، امس السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقـال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا، 
صبـاح امـس، 148550 دينارا عراقيـا مقابـل 100 دوالر أمريكي، فيما 

سجلت االسعار ليوم الخميس املايض 148600 دينار.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع 149000 دينار لـكل 100 دوالر، 

بينما بلغت أسعار الرشاء 148000 دينار.
أمـا يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن بورصـة الدوالر ال تتداول ايام 
العطل الرسـمية فيهـا، اال ان محالت الصريفة باألسـواق املحلية تداولت 
الدوالر فيها حيث بلغ سـعر البيع 148600 دينـار مقابل كل 100 دوالر، 

وسعر رشاء 148500 دينار مقابل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة للدوالر خالل األسبوع 

املايض أكثر من مليار و85 مليون دوالر. 
وذكـر مصدر أن البنك املركزي باع خالل االسـبوع املـايض لأليام االربعة التي 
فتـح بها املزاد (االحد واالثنني واالربعـاء والخميس) مليارا واحدا و85 مليونا 
و674 ألفـا و96 دوالرا بمعـدل يومـي 271 مليونـا و418 الفـا و74 دوالرا، 

منخفضا بمقدار %0.32 عن االسبوع الذي سبقه. 
وأضـاف: ان اعىل مبيعات للدوالر خالل األسـبوع املـايض كان ليوم األربعاء، 
حيث بلغت فيها املبيعات 288 مليونا و442 ألفا و352 دوالرا، فيما كانت أقل 
املبيعـات ليوم االحد التـي بلغت فيها املبيعات 248 مليونـا و335 ألفا و323 

دوالرا. 
واشـار اىل: ان معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شـكل حواالت للخارج لتمويل 
التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسـابات املصارف يف 

الخارج، اضافة اىل البيع النقدي 1460 دينارا لكل دوالر.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهـب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحليـة بالعاصمة 

بغداد، فيما استقرت يف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس السبت.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهـر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيـع للمثقال الواحد عيـار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي بلغ 373 الف دينار، وسعر الرشاء 369 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم الخميس املايض 370 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب العراقي سـجل 

ارتفاعا أيضاً عند 333 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 329 ألفاً.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يرتاوح بني 370 الف دينار و 380 ألفاً، فيما تراوح سـعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 330 الفاً و 340 الف دينار.
بينما شهدت أسعار الذهب يف اسواق اربيل استقرارا ملحوظا، حيث بلغ سعر 
البيع: مثقال ذهب عيار 24 بـ 427.000 الف دينار، مثقال ذهب عيار 22 بـ 
390.000 الـف دينار، مثقال ذهب عيار 21 بــ 380.000 الف دينار ، مثقال 
ذهـب عيار 18 بـ 320.000 الف دينار .. ويسـاوي املثقال الواحد من الذهب 

(خمسة غرامات).

بغداد/ متابعة الزوراء:
ارتفـع إنتاج الدول األعضـاء الـ 13 يف 
منظمة أوبك من النفط بنحو 216 ألف 
برميل يومًيا خالل شـهر تموز املايض، 
ليصـل اىل 28.896 مليون برميل يومًيا 
بدعم زيـادة اإلمدادات من سـبع دول 
بينها العراق. مـن جانب متصل، أغلق 
خـام البـرصة الثقيـل عـىل مكاسـب 
لتلحـق  املـايض،  األسـبوع  سـعرية 

بمكاسب خامي برنت واالمريكي.  
وبحسب التقرير الشهري ملنظمة أوبك، 
اطلعت عليه ”الزوراء“، فإن ”الزيادات 
األكرب جاءت من السـعودية، إذ ارتفع 
إنتاجها النفطي بنحو 158 ألف برميل 
يومًيا، ليصل إىل 10.714 ماليني برميل 
يومًيا، تليهـا اإلمارات مسـجلة زيادة 
قدرهـا 48 ألف برميـل يوميا، ومن ثم 
الكويت مسـجال زيادة قدرها 47 ألف 

برميل يوميا“.
وتابـع ان ”العـراق زاد إنتاجه بمقدار 
30 ألف برميـل يوميا ليصل اىل 4,496 
ماليني برميل يوميا“، مبينة ان ”الزيادة 
يف انتاج العـراق النفطي ارتفع بمقدار 
447 ألف برميل يوميا عن نفس الفرتة 

من عام 2021“.
واضافت ان ”الزيـادة جاءت أيضاً من 
الغابون وبواقـع 14 ألف برميل يوميا، 
وجاءت باقي الزيـادات ايضا من نفط 
غينيا االسـتوائية بواقع 13 ألف برميل 
يوميـا ونيجرييا بواقـع 6 آالف برميل 

يوميا“. 

كما يشري التقري إىل ”أن أكرب انخفاض 
جـاء مـن فنزويـال، حيـث انخفضت 
الشحنات بمقدار 49 ألف برميل يومًيا، 
ليصـل انتاجهـا اىل 661 ألـف برميـل 
يوميـا، تليهـا أنغـوال بمقـدار 19 ألف 
برميل يوميا ومن ثم ايان وليبيا بواقع 
11 ألف برميل يوميا لكل واحد منهما، 
ومـن الكونغـو بواقـع 6 آالف برميـل 
يوميـا، واخـريا من الجزائـر بمقدار 3 

آالف برميل يوميا“.
مـن جانب متصل، أغلـق خام البرصة 
الثقيل عىل مكاسب سـعرية األسبوع 
املايض، لتلحق بمكاسـب خامي برنت 

واالمريكي.  
وأغلـق خـام البـرصة الثقيـل يف آخـر 
جلسـة له مـن يـوم الجمعـة املايض، 

عىل ارتفـاع بمقـدار 3 دوالرات ليصل 
مكاسـب  ويسـجل  دوالرا،   93.60 اىل 
3.52 دوالرات، بمـا  اسـبوعية بلغـت 

يعادل 3.91%.
واغلـق خـام برنت يف آخر جلسـة عىل 
انخفـاض يف آخـر جلسـة له مـن يوم 
الجمعـة بمقـدار 1.45 دوالر ليصل اىل 
98.15 دوالرا، إال انه سـجل مكاسـب 
مـا  او  دوالرا   3.23 بلغـت  اسـبوعية 

يعادل 3.4 %.
وأغلـق خام غرب تكسـاس الوسـيط 
األمريكي عىل انخفاض يف آخر جلسـة 
من يـوم الجمعة بمقدار 2.25 دوالران 
ليصـل اىل 92.09 دوالرا للربميل، إال أنه 
سجل مكاسـب اسـبوعية ايضا بلغت 

3.08 دوالرات او ما يعادل 3.46%.

بغداد/ الزوراء:
تفجر خالل اليومني املاضيني حديث جديد عّده 
البعض بالخطر الحقيق الذي يحيط بموظفي 
الدولـة، وذلـك باحتمـال توّقـف رواتبهـم يف 
نهاية العام الحايل إن لم يعقد الربملان جلسته 
ملناقشـة (قانـون اإلدارة املالية) نظـًرا لعدم 

إقرار املوازنة لهذا العام.
وتحدث الخبري القانوني، جمال االسدي، امس 
السـبت، عـن دخول العـراق بفـراغ ترشيعي 
سيؤدي لتوقف النفقات لغياب املوازنة املالية 

نتيجة تأخر تشكيل الحكومة.
وقال االسدي، يف تدوينة عىل فيسبوك، تابعتها 
”الزوراء“: إنه ”ال يوجد نص قانوني يف قانون 
االدارة املالية يسـمح بـرصف أي مبالغ مالية 
مـن وحدات االنفـاق لتمويل نفقـات املوازنة 
بعد انتهاء السنة املالية التي ليس فيها موازنة 

اصالً“.
وتابـع ”لذلـك نحـن يف فراغ ترشيعـي ممكن 
جداً فيـه ان تتوقف كل النفقات ومن ضمنها 
رواتب املوظفني من شهر كانون الثاني لسنة 

.“2023
ويف وقـت سـابق، تحـدث القيـادي يف تيـار 
الحكمـة، بليـغ ابو كلـل، عن تعـرض رواتب 
املوظفـني لخطـر االيقـاف مـع بدايـة العام 

املقبل.
وقال ابـو كلل، يف تدوينة عـرب تويرت، تابعتها 
”الزوراء“: إن ”من األخطار التي تهدد الحياة 
االقتصادية للموظفني والعراقيني بشكل عام 
هـو احتمـال توّقـف رواتبهم يف نهايـة العام 
الحـايل إن لم يعقد الربملان جلسـته ملناقشـة 
(قانون اإلدارة املالية) نظرًا لعدم إقرار املوازنة 

لهذا العام!“.
وتابع أن ” قوى اإلطار تعمل لعقد هذه الجلسة 

حتـى ال تتعطـل حيـاة الناس ومعيشـتهم“، 
مبينـاً أن ” الرصف 1\12 مـن املوازنة للعام 
املايض قد يكون غري ممكن ما لم يعّدل قانون 
اإلدارة املاليـة ألننا سـنكون يف عامني متتالني 

بال موازنة وهذا ما لم يحصل سابًقا“.
ويف اخر جلسة ملجلس الوزراء االسبوع املايض، 
حذر رئيس الـوزراء، مصطفى الكاظمي، من 
خطورة عدم وجود موازنة، فيما اكد استعداده 

لتسليم السلطة ألي حكومة منتخبة.
واوضـح الكاظمي، يف بيـان تلقته ”الزوراء“: 
”اننا اآلن يف الشهر الثامن من عام 2022، وال 
وجود للموازنة، والخلل ليس يف الحكومة إنما 
بسـبب الوضع السـيايس املوجود“، متسائال 
”كيـف نقـوم ببناء املـدارس وتعبيـد الطرق 
وبناء املشـاريع مع غياب التوافق السـيايس 

عىل تشـكيل الحكومة أو إيجاد حل لالنسـداد 
السيايس؟“.

وحـذر الكاظمـي مـن ”خطـورة موضـوع 
املوازنـة“، موضحاً ”لدينا وفـرة مالية جيدة 
ونحتـاج إىل اسـتثمارها يف اعادة بنـاء البنى 
التحتيـة وتحقيـق مطالـب شـعبنا الكريـم، 
فالعراقيون يسـتحقون أن يـروا بلدهم وهو 
يحفظ كرامـة مواطنيه، واألمنيـات بأن يروا 
أبناءهـم يف مـدارس جيـدة وطـرق معقولـة 

ومؤسسات حكومية فاعلة“.
أما الخبري يف الشأن االقتصادي، نبيل املرسومي، 
فأكد، امس السـبت، إن رواتـب موظفي الدولة 
مؤمنة خالل سنة 2023، وسترصف يف موعدها 

وفقا لقانون اإلدارة املالية.
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  املرسـومي  وقـال 

”الوضع السـيايس يف العراق مـن التظاهرات 
والخـالف حـول تشـكيل الحكومـة الجديدة 
وتعطيل جلسات مجلس النواب، لن يؤثر عىل 
رصف رواتـب موظفـي الدولة خالل األشـهر 
املقبلـة او خالل السـنة املقبلـة، خصوصاً ان 

هذه الرواتب مؤمنة بالكامل“.
وبنّي املرسومي أن ”املادة 13 من قانون االدارة 
املالية تسـمح لوزير املاليـة ان يصدر اعماما 
بالرصف بنسـبة 1/12 مـن النفقات الفعلية 
يف حـال تأخر اقـرار املوازنة حتـى 31 كانون 
االول من السنة السابقة لسنة اعداد املوازنة، 
ويف هذه الحالة سـيكون الـرصف عام 2023 
يف حال عدم اقرار املوازنة للسـنة القادمة عىل 

نفس النسبة“.
وتابـع أن ذلك ”يعني ان النفقات العامة لعام 
2023 ستصل اىل 141 ترليون دينار منها 116 
نفقـات فعليـة و25 ترليون دينـار كنفقات 
مرتبطـة بقانـون االمـن الغذائـي، خصوصاً 
ان هنـاك إمكانية قانونية باسـتخدام قانون 
االمن الغذائي للسـنة القادمة لتمشـية أمور 

الدولة“.
باملقابـل، تحدث القيـادي يف حركة صادقون، 
نعيـم العبـودي، امس السـبت، بشـأن تأخر 
قانـون املوازنـة نتيجـة عـدم عقد جلسـات 

الربملان.
وقال العبودي، يف تدوينـة عىل تويرت، تابعتها 
”الـزوراء“: ”نحن أمام فـراغ ترشيعي يخص 
املوازنة، عدم عقد جلسة ملجلس النواب إلقرار 
املوازنـة يوقف رواتب املوظفني وباقي رشائح 
املجتمع“.وتابـع أن ذلـك ” ألن املـادة 13 من 
قانـون اإلدارة املالية لـم تنظم كيفية الرصف 
يف حـال عدم وجود موازنتني لسـنتني متتالية 

إنما لسنة واحدة فقط“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيـط قـرب إجراء 
يف  واالجتماعـي  االقتصـادي  املسـح 
العـراق، فيمـا أكـدت إن هذا املسـح 
سـيوفر معلومات توفر قاعدة بيانات 
لتطبيق 5 مسـارات أساسية لتطبيق 

خطة خفض الفقر.
وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط، 
عبـد الزهـرة الهنـداوي، يف ترصيـح 
صحفـي: إن“ وزارة التخطيـط تعمل 
وفـق اسـرتاتيجيات ملكافحـة الفقر 
يف العـراق، إذ أطلقـت االسـرتاتيجية 
األوىل عام 2010 وكانت نسـبة الفقر 
%23 وبموجـب هـذه االسـرتاتيجية 
انخفضـت النسـبة تقريبـا اىل 15% 
يف نهايـة عـام 2013، ولكـن بسـبب 
دخول العراق يف أزمة داعش اإلرهابي 
وانخفاض أسـعار النفـط عام 2014 
توقفت الخطط وأصبح أولويات البلد 
باتجـاه مواجهة اإلرهـاب واملحافظة 

عليه من االنهيار“.
الثانيـة  ”االسـرتاتيجية  أن  وأضـاف 
أطلقت يف عام 2018 وسجلت ارتفاعاً 

بنسـبة الفقـر مـرة أخـرى لتصل اىل 
%23-22.5 ، وبعد مرور سـنتني من 

الخطة يف نهاية عام 2019 انخفضت 
 2020 عـام  ويف   19.5% اىل  مـن23 

دخل العراق يف نفق ازمة جديدة وهي 
جائحة كورونا وما رافقها من انهيار 

بأسـعار النفط ما أدى لخروجها عن 
مسـاراتها مـرة أخرى أيضـا وعادت 
نسـب الفقر لرتتفع إىل حـوايل 23 % 

مجدداً“.
إلعـداد  تسـتعد  ”الـوزارة  أن  وأكـد 
للسـنوات  الثالثـة  االسـرتاتيجية 
الخمس املقبلـة آخذين بنظر االعتبار 
املتغـريات والظـروف والتحديات التي 
شـهدها العراق بعد الجائحة واألزمة 
االقتصاديـة واألحـداث العامليـة التي 
أثرت عىل الواقـع االقتصادي يف البالد 
وخاصة الحرب – الروسية األوكرانية 
التي رفعت أسعار الغذاء عاملياً لتكون 
الخطة مستجيبة وقادرة عىل تصحيح 
مسـارات الخطط السـابقة وتحقيق 

حياة أفضل للفقراء“.
وأشـار إىل أن ”هناك خمسة مسارات 
أساسـية ضمن خطة خفـض الفقر 
للسـنوات الخمسـة املقبلـة، منها ما 
يرتبط بالدخل وثانيـاً تمكني الفقراء 
شـبكة  تحسـني  خـالل  مـن  ماديـا 
الحمايـة االجتماعية وثالثاً تحسـني 
نظام البطاقة التموينية وأيضا ورابعاً 

رضورة تمكني ذوي الدخل املحدود من 
الحصول عىل تعليم لفضل وخامسـًا 
الصحيـة  الخدمـات  كذلـك تحسـني 

املقدمة للرشائح الفقرية“.
وبني أن“ الوزارة لديها خطط ملعالجة 
أزمـة السـكن لـذوي الدخـل املحدود 
وهنـاك خطط اسـرتاتيجية سـابقة 
نفـذت من خاللها مشـاريع سـكنية 
يف املحافظات وزعـت مجانا والبعض 

اآلخر ما زال يف طور التنفيذ ”.
الـوزارة تعمـل يف إطـار  ولفـت أن“ 
حيـاة  وتحسـني  الفقـر  مواجهـة 
مـرشوع  ضمـن  منـه  املترضريـن 
الصنـدوق االجتماعـي للتنمية، وهذا 
املرشوع يسـتهدف القرى األكثر فقرا 
يف املحافظات حيث بدأت املرحلة األوىل 
منه عىل مـدى عامـي 2016 2017- 
وشملت به 3 محافظات كمرحلة أوىل 
وهي املثنى عىل اعتبار إنها املحافظة 
األكثر فقـرا ومحافظتي صالح الدين 
ودهوك يف إقليم كردستان، وتم شمول 
10 قـرى يف كل محافظـة مـن هـذه 
املحافظـات بإقامة مشـاريع خدمية 

تتمثـل يف بنـاء املدارس ومد شـبكات 
املاء والكهرباء والطرق للقرى الفقرية 
وتوفـري فـرص عمل وخدمـات ألبناء 
تلك القرى ونفذ أكثر من 60 مرشوعاً 
يف مختلـف املجـاالت املذكـورة يف تلك 

الفرتة“.
وأشـار إىل أن“ الصنـدوق االجتماعي 
املحافظـات  جميـع  شـمل  للتنميـة 
املتبقيـة حيث هناك لجان متخصصة 
تقوم بزيارة القرى املشـمولة واللقاء 
بأبنائهـا واالسـتماع ملتطلباتهم وما 

يحتاجونه من مشاريع“.
وأكد أن“ الوزارة ستقوم قريبا بإطالق 
إجراء املسـح االقتصادي واالجتماعي 
الـذي يعـد واحـدا مـن أكرب وأوسـع 
واإلحصائيـة،  االقتصاديـة  املسـوح 
وسـيوفر مـؤرشات جديـدة عن خط 
الفقر وتركـز الفقراء وواقع احيائهم 
يف مسـتوى الخدمات التـي يحصلون 
عليهـا، وبالتـايل سـتكون نتائج هذا 
املسح مهمة جدا يف تغذية اسرتاتيجية 
خفـض الفقر الثالثـة التي نعمل عىل 

كتابتها اآلن”.
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 بغداد/ الزوراء:
كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، امس السبت، عن مقرتحات لتعديل 

قانون الثروة الهيدروكاربونية.
وقـال عضو اللجنة، عيل شـداد الفارس، يف ترصيح صحفـي: إنه ”كانت 
لدينا نية السـتضافة وزيـر النفط باتفـاق اعضاء اللجنـة، للوقوف عىل 
اخر مسـتجدات قطاع النفـط والغاز، فضال عن ان اسـعار بيع النفط يف 
ظل ارتفاعها املتواصل“، مبينا ان ”وزارة النفط ترغب بامليض بمشـاريع 

اسرتاتيجية“.
وذكـر الفـارس ان ”اللجنـة كانـت تنـوي ترشيع قانـون النفـط والغاز 
االتحـادي، فضـال عـن وجود مقرتحـات بتعديل قانـون الثـروة الهيدرو 
كاربونيـة، باإلضافة اىل مشـاريع مقرتحـة من اللجان تخـص التعايش 

النفطي والتعايش البيئي النفطي“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف عضو رابطـة ادارة بحريات االسـماك االهلية يف ديـاىل، مصطفى 

الخالدي، امس السبت، عن توقف شامل لكل بحريات االسماك.
وقـال الخالدي يف حديث صحفي: ان“ دياىل كانت تضم من 40-30 بحرية 
اسـماك اهلية قرب جداول االنهر الرئيسـية وحتـى الفرعية وهي تعتمد 
بنسبة كبرية عىل ديمومة املياه فيها من اجل تغذيتها باستمرار عىل مدار 

السنة“.
واضـاف الخالـدي ان“ جميع بحريات االسـماك توقفت حاليـا عن العمل 
بسـب ازمة الجفاف الحادة وانحسـار املياه باإلضافـة اىل وجود تعليمات 
مشـددة تمنع وجـود البحـريات بالوقت الراهن بسـبب محدوديـة املياه 

املتوفرة“.
واشـار اىل ان“ البحـريات كانـت تغذي االسـواق بأكثر مـن 100 طن من 
االسـماك اسـبوعيا“، مؤكدا أنه ”لم يتبق سوى اقفاص تربية االسماك يف 
االنهر الكبرية ومنها دجلة ال تزال تعمل يف انتاج االسماك بالوقت الراهن“.

وتشـري احصائيات تقريبيـة اىل ان عدد العاملني يف هذه البحريات بشـكل 
مبـارش وغري مبـارش يصل اىل أكثر من 1500 نسـمة، ممـا يهدد بتوقف 

مصادر رزقهم. 

بغداد/ الزوراء:
أكـد الخبري االقتصـادي، محمود داغـر، ان إقرار املوازنـة العامة للبالد ال 
يـزال رضورة ملحة لدعـم االقتصاد العراقي، إذ ان قانـون الدعم الغذائي 
لم يغـِط كل الجوانب وتحديداً الجانب 
االسـتثماري وهو من أهـم الجوانب 
يف املوازنات.وقـال داغـر ان ”تعطيل 
إقـرار املوازنة يدمر االقتصاد العراقي 
لكونـه يؤثـر سـلبياً عـىل قطاعـات 
مهمة تحتاج اىل مشـاريع استثمارية 
كبـرية ويف مقدمة تلك القطاعات هي 
الكهرباء والتي تحتاج اىل مشـاريع يف 
اإلنتـاج والنقل والتوزيع وكذلك طرق 
النقـل العامة“.مبينـاً ان ”الطرق العامة وتحديداً التي تربط بني الوسـط 
والجنوب مع إقليم كردستان سيئة للغاية ووجود السلبيات يف تلك الطرق 
ال يؤثر فقط عىل ارتفاع نسـبة الحوادث بل يرفع نسـبة أسـعار البضائع 

نظراً اىل وجود مخاطر عالية بتعرضها اىل التلف“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
بـارش الرشطة حامل لقب الدوري املمتاز تحضرياته للموسـم الجديـد، وأقيمت الوحدة 

التدريبية األوىل يف ملعب الراحل عيل حسني التابع لوزارة الشباب والرياضة.
وقاد املدرب املسـاعد، أحمد صـالح، التدريبات يف ظل غياب املديـر الفني املرصي مؤمن 
سليمان الذي سـيصل بغداد خالل األيام املقبلة.وشـارك معظم الالعبني املحليني باملران 
األول، إىل جانب املحرتفني السوري فهد اليوسف والسنغايل إدريسا نيانج، بينما سيلتحق 
بقيـة املحرتفني وهـم محمود املـواس ومارديك مارديكيـان وعبد املجيد أبـو بكر خالل 

التجمع املقبل.
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بغداد/ متابعة الزوراء
سـتة  العـراق  منتخـب  أحـرز 
اوسمة، منها ذهبيان، يف افتتاح 
بطولة مسـرت يونيفرس لكمال 
التـي انطلقت امس  األجسـام، 
السـبت يف العاصمـة اللبنانيـة 

بريوت بمشاركة عرشين بلدا.
وتمكـن العراقـي محمد مهدي 
مـن التتويج بامليداليـة الذهبية 
173 سـم، كمـا  لفئـة فيزيـك 
حصل زميله حمزة النعيمي عىل 

برونزية ذات الفئة.
ونجـح عـيل حمـزة يف حصـد 

الفيزيك للشـباب، تاركا  ذهبية 
مصطفـى  ملواطنـه  الربونزيـة 

محسنز
وحصل آسو نوري عىل امليدالية 
الفضيـة لفئة ماسـرت، وتمكن 
عيل الحسـن من إحـراز فضية 
فيزيك 170 سم.يذكر أن بطولة 
مسرت يونيفرس الدولية تستمر 
منافسـاتها ملـدة اربعـة ايـام، 
وتحظى بمشـاركة واسعة من 
أبطال العالـم، لغرض الحصول 
عـىل الـكارت االحـرتايف، ويمثل 

العراق فيها سبعني العبا.

@Ú8Îc@Úné@åã±@‚bèu˛a@ıb‰i@kÉn‰fl
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بغداد/ حمزة ضياء
اعلن نادي هيلسـنبوري السويدي تعاقده 
مع املهاجم العراقي عمار محسن صاحب 
الـ٢٤ سـنة ملـدة ثالثة مواسـم قادماً من 

نادي ايسكلستونا السويدي.
الالعـب يعد هـداف دوري الدرجة االوىل يف 
السـويد برصيـد 11 هدفاً ونظراً ملسـتواه 

العـايل انتقـل اىل الدوري املمتـاز من بوابة 
هذا النادي.

الجدير بالذكر ان نادي هيلسـنبوري يضم 
بصفوفه العراقيـني امني الحموي مهاجم 
منتخبنـا االوملبـي والعـب خـط الوسـط 
سـومر املاجـد الذي يغيـب عـن املباريات 
بسـبب اصابة الربـاط الصليبي التي حلت 

به املوسم املايض. 
وبذلـك يرتفع عـدد الالعبـني العراقيني يف 
الدوري السويدي اىل تسعة العبني وهم كل 
مـن  امري العماري ، مهنـد جعاز ، منتظر 
ماجـد ، كيفن يعقوب ، االي فاضل ، احمد 
قاسـم ، سـومر املاجـد ، امـني الحموي ، 

عمار محسن.

بغداد/ متابعة الزوراء
الَشـباب عـىل منتخـِب  تغلـَب منتخـُب   
الناشـئني بهدفني مقابل هـدٍف يف املباراة 
كربـالء  ملعـِب  يف  أقيمـت  التـي  الوديـة 
الثانـوي، وهي ضمـن املعسـكِر التدريبّي 

املقام للمنتخبني يف مدينِة كربالء. 
وتأتـي هـذه املبـاراُة اسـتعداداً ملشـاركِة 
منتخـِب الشـباب يف تصفياِت كأس آسـيا 
التي تسـتضيفها البرصُة منتصف الشهر 
املُقبـل، بينمـا يسـتعُد منتخب الناشـئني 

للمشـاركِة يف بطولـِة كأس العـرب لكـرِة 
القـدم للناشـئني نهايـة الشـهر الحايل يف 

الجزائر. 
وسيلتقي املنتخبان يف مباراٍة ثانيٍة يوم غد 

االثنني.

بغداد/ ليث العتابي
اكد حارس مرمـى املنتخب الوطني 
وفريق القـوة الجوية، فهـد طالب، 
بعـد  املالعـب،  اىل  مجـددا  عودتـه 
تماثله مـن االصابة التي تعرض لها 
مـع اسـود الرافديـن يف التصفيـات 
االسـيوية املؤهلـة ملونديـال قطـر 

 .2022
وقـال طالـب: ”التحقـت بتدريبات 
فريقـي القـوة الجويـة املتواصلـة 
بالعاصمـة بغـداد، بعـد اسـتكمال 

مراحل العالج والتأهيل البدني“. 
وواصـل ” اقـدم شـكري لـكل من 
سـاهم يف نجاح عملية االستشـفاء 
مـن اطبـاء ومعالجني يف بـريوت او 

بغداد“. 
واوضـح  ”بعـد التقاريـر االخـرية، 
فإننـي جاهـز للدخـول باملباريـات 
واطمـنئ  الفريـق،  مـع  املقبلـة 
الجماهـري بعودة متميزة يف املوسـم 

الجديد“. 
للحـراس  الرتحيـب  قدمـت   ” وزاد 
الجـدد مـع الفريـق، وكذلك سـعيد 
محمـد  الـدويل  الحـارس  بتواجـد 
حميد معنا، وسيشـكل اضافة قوية 

باملوسم املقبل“. 
وأتم ” اتطلع بقوة للعودة لحراسـة 
املنتخـب الوطني يف االسـتحقاقات 
املقبلة وابرزها خليجي 25 ونهائيات 

كأس اسيا“.  

ويف سياق متصل، كشف مدير الكرة 
يف نادي القوة الجوية، أحمد خضري، 
املرصيـة  العاصمـة  اختيـار  عـن 
القاهـرة إلقامة املعسـكر التدريبي 
الخارجي للفريق، تحضريا للموسـم 

الجديد 2022-2023.
وقـال خضـري يف ترصيحـات نقلها 
املكتـب اإلعالمـي للنـادي ”اختيـار 
القاهـرة جـاء لعدة أسـباب أبرزها 
األجـواء املناسـبة، وتوفـر املالعب، 
إضافـة إىل إمكانيـة منح تأشـريات 

الدخول ملحرتفينا الجدد“.
وواصـل ”تـم االتفـاق مـع إحـدى 
الرشكات لتنظيم املعسـكر يف مرص 
خـالل الفـرتة املقبلة، سـتوفر لنا 4 

مباريات ودية مع الفرق املرصية“.
وزاد ”قررنـا عـدم إقامـة التجمـع 
الخارجـي يف تركيـا، تضامنـا مـع 
قرار اللجنة األوملبيـة العراقية بعدم 
التعامـل مـع الجانـب الرتكـي إثـر 
األحـداث األخـرية“. وتابـع ”نتدرب 
حاليـا يف ملعب الراحل عيل حسـني، 
التابـع لـوزارة الشـباب والرياضة، 
وبعد انتهاء األزمة اإلدارية سـنعود 

إلجراء التدريبات يف ملعب نادينا“.
وختم ”نطمـنئ جماهري النادي بأن 
الجهاز الفني يسـعى لتهيئة الفريق 
بصورة مثالية قبل انطالق املوسـم، 
وعملنا عـىل ترتيب دخول املحرتفني 

إىل العراق خالل األيام املقبلة“.
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بغداد/ الزوراء
نّظَم االتحاُد العراقّي لكرِة القَدم اجتماعاً 
لرؤسـاِء وُممثـيل أنديـِة الـدوري املُمتاِز 
مع ممثـِل رابطِة الدوري اإلسـباني لكرِة 
القـدم (ال ليغا) للحديِث عن آلّيِة وطريقِة 
عمل الرابطِة وإدارتها للدوري اإلسـباني 
الـذي  املُحرتفـني  دوري  يف  لتطبيقهـا 

سينطلُق يف املوسم 2023-2024.
وحـَرض االجتمـاع النائـُب األول لرئيـِس 
االتحـاد عيل جبـار وُعضـو االتحاد أحمد 
املوسـوي واألمـنُي العـاّم محمـد فرحان 

وخبري الَتسويق والتطوير تامر يرسي. 
االتحـاد  لرئيـِس  األول  النائـُب  ورّحـَب 
بالُحضوِر، ُمتمنياً لهم النجاَح واملوفقية، 
مؤكـداً: إن التعـاوَن مـع رابطـِة الدوري 
اإلسـباني لكرِة القَدم من شـأنه أن يلقي 
بظاللـِه اإليجابّيـة عىل الجوانـب اإلدارّية 

والخططّية والفنّية.
 مضيفـاً: إن آلّيـة التعاون بـني الجانبني 
وَتعظيـم  والتسـويق  الرعاّيـَة  ستشـهُد 
املوارد املالّية لالتحاِد واألندية املُشاركِة يف 

دوري املحرتفني.
مـن جهتـه، قـاَل ُعضـو االتحـاد أحمـد 
املوسـوي: إن التعاوَن مـع رابطِة الدوري 
اإلسباني سيتضمُن ثالثَة َمحاور أساسّية، 
منهـا اإلداري واملـايل والفنـي، مـا يعـّزُز 
اإليراداَت ويطور الجانَب الفنّي ملسـابقِة 
دوري املُحرتفـني، وإعـداد آلّيـٍة محـددٍة 
ومعلومـٍة لتنظيِم املُسـابقة. موضحا ان  
اتحـاَد الكرة قّرَر تطبيَق لوائح الرتاخيص 
اآلسـيوّية للموسِم املُقبل، ما يعني دخوَل 
أنديتنا مرحلـة االحرتاِف وصوالً إىل دوري 
املُحرتفـني الـدي سـنطبقُه املوسـَم بعد 

املقبل.
وقّدَم ممثلو رابطة الدوري اإلسباني لكرِة 
القدم (ال ليغا) يف الرشق األوسط ”لويس 
كاردناس ومحمـد عيىس“ رشحاً ُمفصالً 
عن طبيعِة عمل الرابطِة ومراحل التعاوِن 
بـني الرابطِة واالتحاِد العراقّي لكرِة القدم 
من خـالل التعـاوِن بني الطرفـني لوضِع 
آلّيـِة نظام دوري املحرتفني وفق األسـسِ 
املُعتمـدِة يف (ال ليغـا)، فضالً عن السـعي 
لتحويـِل الـدوري العراقي السـٍم وعالمٍة 
تجارّيـٍة مهمـٍة عـىل الصعيـِد العاملـي، 
والعمـل عىل تطويـِر العاملـني يف األنديِة 
مـن الكفـاءات اإلدارّية واألجهـزِة الفنّية 

والالعبـني للوصـوِل بهـم إىل االحرتافّيـِة 
التي ننشدها والتي سـتعوُد بالفائدِة عىل 
ُمسـابقِة دوري املحرتفني، وكذلك تطوير 
حقـوِق البـث واالرتقـاء بوضـِع املواهب 
العراقّيـِة ونقل الخرباِت ووضِع األسـسِ 
للمحرتفـني  دوري  لتنظيـِم  السـليمة 
وتطبيق لوائح الرتاخيص املُعتمدة وزيادة 
إيرادات الدوري العراقّي الذي نسعى إىل أن 

يعكَس االيجابّيَة يف املجتمِع العراقي.
وتحـدَث األمـنُي العـاّم لالتحـاد محمـد 
فرحـان عن األفكاِر والتواصِل املُبارش بني 
وزيـِر الَشـباب والرياضة رئيـس االتحاد 
عدنان درجال ورابطِة الدوري اإلسـباني 
لـرشِح الُبنى التحتّيـة ألنديتنـا وطريقة 
عملهـا وتوفـري فكرٍة واسـعٍة عـن إدارِة 

املُنافسات.
وطـرَح ممثلـو األندية عدداً من األسـئلِة 
عىل ُممثِل رابطة الدوري اإلسـباني أجاَب 

عليها بصورٍة ُمفصلة.
وكشـف اتحـاد الكـرة عـن اكمـال ثالثة 
مالعب يف بغداد مرخصة والسعي إلضافة 
ملعبـني آخريـن ضمن املالعـب املرخصة 
ألنديـة العاصمـة، فيمـا بـنّي أن أربعـة 
فرق أكملـت معايـري الرتخيـص الالزمة 

للمشاركة يف الدوري املمتاز.
وقـال الناطق اإلعالمـي للجنة الرتاخيص 
يف االتحـاد بـالل زكـي إن ”ثالثـة مالعب 
مرخصـة يف بغـداد بشـكل رسـمي وهي 
ملعب املدينة والزوراء والشعب“، الفتاً اىل 
أن ”إضافة ملعبي الكرخ والصناعة سيتم 
بعد إكمال بعـض التأشـريات والنواقص 
التي حددتها دائرة الرتاخيص ليتم اعتماد 
امللعبني ليكونا ضمـن مالعب بغداد وهذا 

العدد يستوعب اندية بغداد التسعة“.
الرتاخيـص  ”لجنـة  أن  زكـي  وأضـاف 
سـتعتمد أندية بشـكل رسـمي وادخالها 

ضمـن االنديـة املرخصـة بعـد انجازهـا 
املعايري االسيوية“، مبيناً أن ”أربعة اندية 
أكملـت تراخيصها لحـد اآلن وهي كربالء 
والـزوراء ونفـط البرصة ونفط ميسـان 

التي أنجزت معايري الرتاخيص“.
وأضاف زكي أن ”متعلقات املالعب واألمور 
املالية هـي أبـرز املعوقات التـي تعانيها 

األندية، منها داخلية ومنها خارجية.
وبنّي زكي عن آخر موعد لغلق الرتاخيص 
االسيوية لألندية: ”ان املوعد األويل سيكون 
يوم 15 آب، واملوعد النهائي سـيكون يوم 
15 ايلـول، وال يوجـد اسـتثناء أو تأجيل 
مقبـل مـن االتحـاد االسـيوي لالتحـاد 

العراقي“.
مـن جهتهـا، أكـدت إدارة نـادي املينـاء 
الريـايض  أنهـا يف الطريـق إلنجـاز ملف 
الرتاخيص، كما كشـفت عن اتفاقها مع 
مـدرب محـيل لقيـادة الفريق يف املوسـم 

املقبل.
وقال رئيـس الهيئة اإلدارية املؤقتة بنادي 
املينـاء عادل نـارص يف ترصيحات نرشها 
موقع النادي: ”وصلنا لنسـب متقدمة يف 

ملف الرتاخيص وبات قيد اإلنجاز“.
وأضـاف ”تـم رفـع العديـد مـن امللفات 
وجاري العمل عـىل إنجاز بقية املتطلبات 
يف الوقـت املحـدد، مـن أجل املشـاركة يف 

الدوري املمتاز للموسم املقبل“.
وتابع نارص ”ستحسم اإلدارة خالل األيام 
القليلة املقبلة اسم املدرب الجديد. قطعنا 
شـوطا كبريا يف االتفاق مع أحد األسـماء 
التدريبيـة املحليـة املهمة، وسـنعلن عنه 

بعد إتمام االتفاق رسميا“.
وختـم ”نتطلـع لتوفري جميـع املقومات 
لتنجح مهمة فريقنا باملوسم الجديد، بعد 
إكمال ملف الرتاخيص وإعالن املشـاركة 

بشكل رسمي“.

بغداد / هشام السلمان 
ُيشـارك املنتخـب الوطني العراقـي لتنس الطاولـة الباراملبي  يف بطولة 
السـعودية الدولية.وقال النائب االول لرئيس اللجنة الباراملبية العراقية 
رئيـس الوفد العراقي، سـمري الكردي: ان البطولة هـي تأهيلية لكأس 
العالم والـدورة الباراملبية يف باريس 2024.وأضاف الكردي: ان املنتخب 
العراقي للعبة سواء رجال او نساء يمتلكون خاصية التفوق عىل العبي 
غرب اسـيا وكذلك الدول العربيـة ويحتلون الصـدارة بتميز. موضحا: 

ان االتحـاد الدويل لتنس الطاولـة الباراملبي يعد الالعـب منتظر فاروق 
والالعبة رسـل فاضـل من املتميزين باللعبة اسـتنادا ملسـتواهما لعام 
2022.وأكـد رئيس الوفد: ان املشـاركة يف بطولة السـعودية ُتعد مهمة 
جدا السيما ان املتنافسني فيها يسعون اىل حصد النقاط لضمان التأهل 
للـدورة الباراملبية املقبلة. وأشـار اىل: ان الوفد العراقـي يضم 15 العبا 
والعبـة اضافة اىل االداريني واملدربني، وسـيكون موعد انطالق البطولة 

للمدة من الرابع عرش اىل الحادي والعرشين من شهر ايلول املقبل.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
التهانـي والتربيـكات اىل الزميـل، عبـاس عيل 
هندي، عضـو الهيئة العامة لالتحـاد العراقي 
للصحافـة الرياضية، عقـب اختياره عضوا يف 
اللجنة االعالمية لالتحاد العربي للكرة الطائرة. 
كل التوفيـق والنجـاح لزميلنـا ومواصلـة االبداع 

واالحرتافية يف عمله املهني.
 ***********************

املراسل يف قنوات الكأس القطرية، الزميل عمر 
قحطان، احتفـل بعيد ميـالده مؤخرا، خالص 
االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح 

يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ اثري الشوييل 
القدم  بكرِة  املدنّي  الدفاع  باَرش فريق 
الجيد  التحضرِي  بغية  مبكراً  تدريباته 
دوري  منافسات  النطالِق  واألمثل 
 2022-2023 للموسم   األوىل  الدرجِة 
شهر  يف  ينطلق  أن  املؤمل  من  الذي 

ترشين األول املقبل.
فريق  مدرِب  مع  خاٍص  حديٍث  ويف 
بدأنا  قاَل  عجر،  عادل  املدني،  الدفاع 
الكثرَي  واستقطبنا  مبكراً  استعداداتنا 
من الالعبني الجيدين الذين سيمثلون 
املقبلة..  االستحقاقات  يف  الفريَق 
وبعد  لذلك  مطلوٌب،  االستقراُر  نعم 
الفريق  ومرشف  اإلدارِة  مع  التشاوِر 
أبقينا ما يقارب سبعة  جبار محسن 
العبني من فريِق املوسم املايض، فضالً 
ومحرتفني  اآلخر  البعض  إضافة  عن 
األسبوع  خالل  بالفريق  سيلتحقون 
مستمرٌة  تدريباتنا  مبيناً  املقبل 
بانتظاٍم عاٍل، وقد رمننا بعَض املراكز 
بالعبني خربة سيكون لهم شأٌن كبري 

يف الفريق. 

املوسم  دوري  ان  عجر  وأضاَف 
عن  تماًما  مختلفاً  سيكون  املقبل 
املنافسُة  وستشتد  املايض،  املوسم 
املواهب  من  الكثري  وستظهر  فيه، 
الدرجة  فرِق  يف  الواعدة  والطاقات 
األوىل، وعىل لجنِة املسابقات يف اتحاِد 
الكرة أن توضح اآلليَة واالهتمام أكثر 
يف هذا الدوري الذي عانى ما عانى يف 
املاضية، وأطلق عليه دوري  السنواِت 
من  نتخلص  أن  نريد  لذلك  املظاليم، 
فيه  دورياً  ونشاهد  التسميِة  هذه 
أنديٍة  من  يضمه  ملا  النجاح  مقوماُت 

كبرية.
املدني  الدفاع  فريق  مدرب  واختتَم 
من  الكثري  مع  عملُت  بالقول  حديثه 
االحرتام  كل  لها  وأكن  األندية  إداراِت 
الهيئة  يف  وجدته  ما  لكن   ، والتقدير 
املدني من عمٍل  الدفاع  لنادي  اإلدارية 
الفنّية  الجوانب  جميِع  من  احرتايف 
واإلدارية واللوجستّية ممثلًة بالرئيس 
اإلدارية  والهيئة  الحر  عادل  الدكتور 

الذين يعملون بروِح العائلة الواحدة.

@ÒçÓ‡nfl@Ô„áæa@ bœá€a@’Ìãœ@paá”b»m@Zãv«
@Åbv‰€a@›flaÏ«@…Óª@pãœÎ@ÒäaÜ�aÎ



أملرييا / متابعة الزوراء
فرانسيس  خوان  أملرييا،  مدرب  أكد 
يفكر  ال  فريقه  أن  «روبي»،  فريير 
الفرصة  يف  ولكن  املنافس  «حجم  يف 
ريال  مواجهة  قبل  وذلك  التاريخية»، 

مدريد، يف املباراة األوىل بالليجا.
الفريق  إن  الكتالوني:  املدرب  وقال 
الثالث  يف  القريب  املدى  عىل  يفكر 

نقاط».
يوما  «سيكون  وأضاف: 
خوض  بسبب  تاريخيا 
الليجا،  يف  األوىل  املباراة 
يف  فريق  أفضل  أمام 
ما  وهذا  اآلن،  العالم 

تثبته البطوالت».
أنه  إىل  وأشار 
ض  سيخو
املواجهة «محاوال 
إهداء  عدم 

يشء».
وأبرز أن مواجهة 
السوبر  كأس 
يوم  األوروبي 
املايض  األربعاء 
مدريد،  لريال 
أداء  من  حسنت 

خصمه بدنيا.
روبي  وتحدث 
الالعبني  عن 
الذين قد يرحلون 
مثل  الفريق  عن 
النيجريي  املهاجم 
عمر صديق والجناح 
الرجي  البلجيكي 
«إنهم  قائال:  رمازاني، 
بشكل  ويتدربون  مقيدون 

طبيعي، وجاهزون تماما».
روبرتوني،  لوكاس  األرجنتيني  وأقر 
لدوري  حديثا  الصاعد  أملرييا،  العب 
مواجهة  بأن  اإلسباني،  األوىل  الدرجة 
ريال مدريد يف أول مباراة من منافسات 
الليجا باملوسم الجديد «حلم» و»حافز 

إضايف» ألي العب.
 ٢٥ العمر  من  البالغ  روبرتوني،  وقال 

عاما، عن املواجهة املرتقبة اليوم األحد 
بني أملرييا وريال مدريد بالجولة األوىل 
أجله  الليجا: «هذا ما كافحت من  من 
يف  هنا  أكون  أن  مسريتي،  يف  بشدة 

الدرجة األوىل».
وتابع: «لن أترك هذه الفرصة تفوتني، 
وأعتقد أن زمالئي يف الفريق يعتقدون 
حلم  فريدة،  فرصة  إنها  نفسه.  األمر 
ضد  األوىل  املباراة  تكون  أن  العب  لكل 

ريال مدريد.. هذا دافع إضايف».
أدىل  ترصيحات  يف  الوسط  العب  وذكر 
مباراة  بأن  النادي  إعالم  لوسائل  بها 
األحد ستكون «اختبار بداية جيد» وهذا 
ما استعدوا له و»ما نافسوا بشدة من 
الصعود  بهدف  املايض  املوسم  أجله 

والتنافس ضد هذا النوع من الفرق».
إىل  انضم  الذي  الشاب،  النجم  وقال 
سارسفيلد  فيليز  من  قادما  أملرييا، 
عام  بشكل  القدم  «كرة  األرجنتيني: 
خوضها  يتم  الوسط،  خط  عرب  تمر 
املباراة  من  كبري  جزء  لعب  ويتم 
اليشء  هو  هذا  أن  نعلم  نحن  هناك. 

األكثر أهمية وريال مدريد لديه بعض 
لكننا  املركز،  هذا  يف  الجيدين  الالعبني 

نثق أيضا يف العبيننا وفريقنا».
وتابع: «إذا قام فريقنا باألشياء بشكل 
جيد، يستطيع أن يحقق نتيجة تصب 
منافسات  مستهل  يف  مصلحتنا»  يف 

الليجا.
أنه بغض النظر عن  وذكر األرجنتيني 
املوسم  سيكون  املهمة،  املباراة  هذه 
مع  األداء  تطوير  وينبغي  طويال 

استمرار املباريات.
املرحلة  تكون  «منطقيا،  وأضاف: 
لكن  يشء،  أهم  املوسم  من  األخرية 
حيث  من  جيد  وضع  يف  حاليا  الفريق 
الثقة والوحدة، وهو أمر رضوري لهذا 

النوع من البطوالت».
من  مؤخرا  الصاعد  أملرييا،  ويستعد 
ريال  الستقبال  الثانية،  الدرجة  دوري 
السوبر  بكأس  مؤخرا  الفائز  مدريد، 
عىل  املوسم،  يف  ألقابه  أول  األوروبي، 
األندلسية  باملدينة  هورس  باور  ملعب 

يف الجولة األوىل من منافسات الليجا.

                         

مونرتيال / متابعة الزوراء
قطـع البولندي هوبرت هوركاتش اليـوم 15 من آخر 16 مباراة 
خاضهـا، بإقصائه من ربع نهائي بطولة مونرتيال، حيث رضب 
موعدا مع النرويجي كاسـرب رود، يف نصف نهائي املنافسـة ذات 
األلف نقطة.وتغلب هوركاتش، الذي فاز قبل 24 ساعة بصعوبة 
أمام اإلسـباني ألربت راموس، عىل كرييـوس بواقع 7-6 (7-4) 
و7-6 (7-5) و1-6 يف سـاعة واحـدة و48 دقيقة.وهكـذا قطع 
االسـرتايل سلسـلة من 9 انتصـارات متتالية، بمـا يف ذلك نهائي 
بطولة واشـنطن، و15 فوزا يف آخر 16 مبـاراة خاضها، تخللها 
فقط خسـارة نهائي ويمبلدون.ويف هذه البطولة، هزم كرييوس 
يف أول ظهـور له الرويس دانييل ميدفيديف، املصنف األول عامليا.
وسيلعب هوركاتش، بطل ميامي لألساتذة عام 2021، ضد رود 

رابع مبارياته يف الدور نصف النهائي يف بطوالت األلف نقطة.
وفـاز النرويجـي يف ربـع النهائي عـىل الكندي فيليكـس أوجيه 

ألياسيم (1-6 و2-6) يف مباراة استمرت ساعة و15 دقيقة.

الدوحة / متابعة الزوراء
أعلـن االتحاد الدويل لكرة القـدم تقديم موعد انطالق بطولة كأس 
العالـم FIFA قطـر 2022™ بيـوم واحد.وبذلـك سـتقام املباراة 
االفتتاحيـة بني قطـر واإلكوادور يف الـ20 مـن نوفمرب 2022 عىل 
السـاعة 19:00 بتوقيت الدوحة بملعـب البيت.وأصدر فيفا بيانا 
جـاء فيه: ”سـتلعب قطـر الدولة املضيفـة ضد اإلكـوادور يف 20 
ترشيـن الثاني/نوفمرب“.وأضاف: ”تم تقديم املبـاراة االفتتاحية 
وحفـل نهائيـات كأس العالم عىل ملعـب البيت، يوًمـا واحًدا بعد 
قرار باالجماع اتخذه مجلس فيفا“.وكان يفرتض أن تقام املباراة 
االفتتاحيـة بـني قطر واإلكـوادور يف 21 ترشيـن الثاني/نوفمرب، 
لكنهـا لم تكـن أوىل مباريات ذلـك اليوم.وجاء قـرار تقديم موعد 
مبـاراة االفتتاح يف إطار سـعي الفيفـا للحفاظ عىل اسـتمرارية 
التقليـد املتبع بمشـاركة منتخب البلد املضيـف أو حامل اللقب يف 
أوىل مباريات البطولة والتي يسـبقها حفل افتتـاح املونديال.كما 
تـّم تعديل توقيت مباراة السـنغال وهولندا لتصبح انطالقتها عىل 
السـاعة 19:00 بتوقيت الدوحة بدالً من السـاعة 13:00 يوم 21 
ترشيـن الثاني/نوفمرب.وتضـّم املجموعـة األوىل قطـر املضيفـة 

واإلكوادور والسنغال وهولندا.

فرايبورغ / متابعة الزوراء
قلب بوروسيا دورتموند تأخره بهدف أمام مضيفه 
املرحلة  منافسات  ضمن   ،٣-١ فوز  إىل  فرايبورج 
الثانية من الدوري األملاني لكرة القدم (بوندسليجا).

ورفع دورتموند رصيده إىل ٦ نقاط، ليتصدر ترتيب 
فيما  املرحلة،  نتائج  باقي  انتظار  يف  مؤقتا،  الدوري 

تجمد رصيد فرايبورج عند ٣ نقاط يف املركز الثالث.
وتقدم فرايبورج عن طريق ميكائيل جريجوريتش يف 
الدقيقة ٣٥، قبل أن يدرك املهاجم اإلنجليزي الشاب 
الدقيقة  التعادل لدورتموند يف  جيمي بينوي جيتينز 

.٧٧
الهدف  موكوكو  يوسوفا  سجل   ،٨٤ الدقيقة  ويف 
ماريوس  زميله  يضيف  أن  قبل  لدورتموند،  الثاني 

وولف الهدف الثالث بالدقيقة ٨٨..
يف   ،(١/١) ليل  ضيفه  مع  نانت  تعادل  فرنسا،،  ويف 
من  الثانية  الجولة  ضمن  جمعتهما  التي  املباراة 

منافسات الدوري الفرنيس لكرة القدم.
يف  سيمون،  موسييس  سجله  بهدف  نانت  وتقدم 
يف  إيسماييل،  طريق  عن  ليل  وتعادل   ،٢٨ الدقيقة 

الدقيقة ٧٦.
ورفع نانت رصيده بذلك إىل نقطتني، حيث تعادل يف 
الجولة األوىل مع آنجيه سلبيا، فيما رفع ليل رصيده 
إىل أربع نقاط، بعدما فاز يف الجولة األوىل عىل أوكسري 
الدوري  رابطة  أعلنت  متصل،  صعيد  ١/٤.عىل 
ومضيفه  ليون  مباراة  تأجيل  القدم،  لكرة  الفرنيس 
«امللعب  بسبب  األحد،  اليوم  إقامتها  املقرر  لوريان، 

غري اآلمن».
وكان الفريقان بصدد خوض مواجهة الجولة الثانية 
من الدوري الجديد، بعد أن لعبا مباراة الجولة األوىل 

األسبوع املايض.
كشف  بعدما  اللقاء،  تأجيل  فضلت  الرابطة  لكن 
أن  موستوار،  دو  ملعب  له  خضع  الذي  الفحص 

أرضيته ستشكل خطرا عىل العبي الفريقني.
برابطة  املسابقات  بيان رسمي: «قررت لجنة  وذكر 
لوريان  مباراة  تأجيل  القدم،  لكرة  الفرنيس  الدوري 

وليون لوقت الحق».
الحايل  الوضع  أن  اللجنة  «الحظت  البيان:  وأضاف 
سالمة  يضمن  ال  موستوار،  دو  ملعب  ألرضية 
املسابقات  لجنة  قررت  لذلك،  ونتيجة  الالعبني.. 

التابعة للرابطة تأجيل اللقاء».
الفرنيس  الدوري  يف  حملتهما  الفريقان  واستهل 
أجاكسيو،  عىل  ليون  انترص  حيث  الفوز،  بتحقيق 

فيما تغلب لوريان عىل رين..
األوىل  الثالث  النقاط  أوساسونا  انتزع  اسبانيا،،  ويف 
لكرة  اإلسباني  الدوري  افتتاح  يف  وذلك  املوسم  لهذا 
يف   ٢-١ إشبيلية  ضيفه  عىل  املثري  فوزه  إثر  القدم 

املرحلة األوىل ليصبح أول املتصدرين.
األرجنتيني  املهاجم  من  كل  أوساسونا  هديف  سّجل 
لويس إزكويل أفيال (٩) وإيمار أوروز (٧٤ من ركلة 
املهاجم  األندليس  النادي  هدف  سجل  فيما  جزاء)، 

رافا مري (١١).
رابع  إلشبيلية  بالنسبة  سيئة  املوسم  بداية  وتعد 
الكرة،  عىل  هيمنته  من  الرغم  عىل  املايض  املوسم 
يتمكنوا من  لم  لوبيتيغي  املدرب خولن  أّن رجال  إال 

ترجمة هذه الهيمنة إىل أهداف لحسم النتيجة..
مضيفه  عىل  براجا،  سبورتينج  فاز  الربتغال،،  ويف 
منافسات  من  الثانية  الجولة  يف   (٣-٠) فاماليكاو 

الدوري الربتغايل لكرة القدم.
وسجل أهداف براجا، نونو سيكويرا يف الدقيقة (١٣)، 

وسيمون بانزا (هدفني) يف الدقيقتني (١٨، ٧٩).
يف  تعادل  حيث  نقاط،   ٤ إىل  رصيده  براجا،  ورفع 
فيما   ،(٣-٣) لشبونة  سبورتينج  أمام  األوىل  الجولة 
ظل فاماليكاو بال رصيد حيث خرس يف الجولة األوىل 

أمام إشتوريل بهدفني نظيفني..
فيتيس  ضيفه  عىل  إكسلسيور  تغلب  هولندا،،  ويف 
الدوري  من  الثانية  املرحلة  منافسات  ضمن   ،٣-١

الهولندي لكرة القدم.
يف  خرشوش  رضا  طريق  عن  إكسلسيور  وتقدم 
الدقيقة ١٤، قبل أن يضيف الالعب ذاته الهدف الثاني 

يف الدقيقة ٢٠.
هدف  فريدريكسن  نيكول  سجل   ،٢٩ الدقيقة  ويف 
جودمينجن  كينزو  أضاف  فيما  الوحيد،  فيتيس 

الهدف الثالث إلكسلسيور.
إىل ٦ نقاط، بعد تحقيقه  ورفع إكسلسيور رصيده 
الدوري  ترتيب  ليتصدر  التوايل،  عىل  الثاني  الفوز 
الثانية،  املرحلة  مباريات  نهاية  لحني  مؤقت  بشكل 
من  رصيد  دون  األخري  املركز  فيتيس  يحتل  فيما 

النقاط.

باريس / متابعة الزوراء
الـ  املرّشحني  قائمة  فوتبول»  «فرانس  أعلنت مجلة 

٣٠ لجائزة الكرة الذهبية لعام ٢٠٢٢.
رأس  عىل  مدريد  ريال  مهاجم  بنزيمة  كريم  وجاء 

املرّشحني لنيل جائزة الكرة الذهبية املرموقة.
واستمتع الدويل الفرنيس بموسم رائع مع ريال مدريد 
عىل  الفريق  وساعد  مباراة   ٤٦ يف  هدفا   ٤٤ وسجل 
الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري اإلسباني.

ولم يتم ترشيح ليونيل مييس، الفائز بالجائزة سبع 
مرات، هذا العام وذلك ألول مرة منذ ٢٠٠٥ كما غاب 
أيضا  الربازييل نيمار زميله يف باريس سان جريمان 

عن السباق.
رونالدو  كريستيانو  اآلخرين  املرشحني  بني  ومن 
مهاجم  هاالند  وإرلينغ  يونايتد  مانشسرت  مهاجم 
بوروسيا  من  لتوه  انضم  الذي  سيتي  مانشسرت 

دورتموند وأيضا محمد صالح نجم ليفربول.

أكتوبر/ترشين  الفائز بالجائزة يف ١٧  وسيتم إعالن 
األول املقبل.

وتمنح الجائزة ألول مرة بناء عىل أداء الالعب خالل 
املوسم العادي من أغسطس/آب إىل يوليو/تموز بدال 

من الفرتة خالل عام ميالدي.
وفيما ييل قائمة املرّشحني الـ٣٠:

١ ـ كريم بنزيمة (ريال مدريد).
٢ ـ تيبو كورتوا (ريال مدريد).

٣ ـ فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).
٤ ـ كاسيمريو (ريال مدريد).

٥ ـ لوكا مودريتش (ريال مدريد).
٦ ـ أنطونيو روديغري (تشيليس ثّم ريال مدريد).

٧ ـ محمد صالح (ليفربول).
٨ ـ ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

٩ ـ لويس دياز (بورتو ثّم ليفربول).
١٠ ـ فابينيو (ليفربول).

١١ ـ  داروين نونيز (بنفيكا ثّم ليفربول).
١٢ ـ فريجيل فان دايك (ليفربول).

١٣ ـ جواو كانسيلو (مانشسرت سيتي).

١٤ ـ برناردو سيلفا (مانشسرت سيتي).
١٥ ـ رياض محرز (مانشسرت سيتي).

١٦ ـ فيل فودن (مانشسرت سيتي).

١٧ ـ كيفن دي بروين (مانشسرت سيتي).
١٨ـ  إيرلينغ هاالند (بوروسيا دورتموند ثّم مانشسرت 

سيتي).
١٩ ـ يوشوا كيميش (بايرن ميونيخ). 

٢٠ ـ ساديو مانيه (ليفربول ثّم بايرن ميونيخ).
٢١ ـ رافاييل لياو (ميالن).
٢٢ ـ مايك مينيان (ميالن).

٢٣ ـ سون هيونغ مني (توتنهام).
٢٤ ـ هاري كاين (توتنهام).

ثّم  ميونيخ  (بايرن  ليفاندوفسكي  روبرت  ـ   ٢٥
برشلونة).

٢٦ ـ سيباستيان هالر (أياكس ثّم بوروسيا دورتموند).
٢٧ ـ كريستيانو رونالدو (مانشسرت يونايتد).

٢٨ ـ دوشان فالهوفيتش (فيورنتينا ثّم يوفنتوس).
٢٩ ـ كيليان مبابي (باريس سان جريمان).

٣٠ ـ كريستوفر نكونكو (اليبزيغ).
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لندن / متابعة الزوراء
يف  باالستمرار  سعادته  تشيليس،  قائد  أزبليكويتا،  سيزار  أعرب 
اللندني، بعدما حامت الشكوك حول مستقبله مع  الفريق  صفوف 

الفريق وارتباط اسمه باالنتقال إىل برشلونة، هذا الصيف.
أزبليكويتا يف حوار مع شبكة «سكاي سبورتس» :»دائما ما  وقال 
هذا  األول.  اليوم  منذ  الوضع  كان  ذلك  النادي.  تجاه  ملتزما  كنت 
القرار األناني (بالرحيل)».وأضاف: «عقب  أبدا  أتخذ  هو بيتي، ولم 
املشاركة يف كأس العالم لألندية، شاركت أفكاري الخاصة بالرحيل، 
شاركت  ولكني  األجر،  أو  العقد،  بمدة  يتعلق  قرارا  ذلك  يكن  لم 
شعوري وتغري كل يشء مع املالك والعقوبات».وتابع: «تعاملت مع 
الجدد، وأنا  الوضع بطريقتي، وحظيت بمحادثة صادقة مع املالك 
فخور للغاية بكوني قائد تشيليس، وأتطلع للسنوات التالية، قررت 
أن أفضل يشء للجميع هو البقاء».وواصل: «من املهم أن نحافظ عىل 
طموح الفريق عاليا، والحفاظ عىل التتويج باأللقاب، وأظهر النادي 
املالك  كبريا،  طموحا  رأيت  أبرمها،  التي  الصفقات  خالل  من  ذلك 
الجدد تحلوا بالشفافية واألمانة منذ اليوم األول، وليس من السهل 
نعمل  نزال  وال  للعقوبات،  التعرض  من  قليلة  شهور  بعد  النهوض 
مثرية  تحركات  هناك  األخري،  اليوم  حتى  الصفقات  من  املزيد  عىل 
تشيليس،  عىل  للصرب  الجماهري  حاجة  مدى  النادي».وعن  قبل  من 

قال أزبليكويتا: «ال أتفق مع ذلك، يف كرة القدم من 
الصعب طلب الوقت، يف بعض األحيان يكون هناك 
وظيفتنا  ولكن  الفريق،  نظام  لتعلم  للوقت  حاجة 
هي تقديم عمل جاد يف أرض امللعب للحصول عىل 

يشء».وعلق  كل  يف  تساعد  التي  اإليجابية  النتائج 
عىل مواجهة توتنهام يوم األحد 

هي  «هذه  لندن:  ديربي  يف 
املوسم،  يف  الثانية  املباراة 

لكن أمام توتنهام ال يهم 
األمر  مواجهتهم.  وقت 
بالفوز،  فقط  يتعلق 
نعرف أن املباراة ستكون 
بسوق  قاموا  صعبة، 

انتقاالت مميز، ونعرف 
أنطونيو كونتي جيدا، 
الفرق  وكيف يحرض 
علينا  يدربها،  التي 
والعمل  االستعداد 

بقوة».

No: 7775   Sun    14     Aug    2022العدد:   7775    األحد    14    آب    2022



8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

ÒäÜbóæa@Âfl@�bflb«@33@á»i

pÎ7i@dœãfl@7v–n€@ÚÓ„br€a@Ùã◊â€a@¿

pb„bÓj€a@Û‹«@ÚÓ‰jæa@pby6‘æaÎ@òó‘€a@Üaá«�@µ‹‘nèæa@µÓ–zó‹€@paÎÜc@
باريس/متابعة الزوراء:

قد يبدو عالم صحافة البيانات شـاًقا 
بالنسبة للعديد من الصحفيني، ولكن 
يمكن ألي شـخص أن يقرتح أو ينتج 
قصة صحفية مبنية عىل البيانات إذا 

استطاع معرفة املفاهيم الصحيحة.
وبالنسـبة للذين يخطـون خطواتهم 
أو  البيانـات،  صحافـة  نحـو  األوىل 
حتـى الصحفيني املخرضمـني الذين 
يرغبون يف إدخال البيانات إىل أعمالهم 
الصحفية، فإّن األدوات الستة التالية 
تنفيـذ  يف  تسـاعدكم  أن  يمكنهـا 
القصـص بشـكل أفضـل وتحسـني 

املقرتحات املقدمة إىل املحررين:
الربمجة 

من املهم للغاية أن تكون ُملًما بإحدى 
درجـات  فأبسـط  الربمجـة،  لغـات 
املعرفة بالربمجة يمكنها أن تؤثر عىل 
عملك، إذ تتيح لك االبتعاد عن جداول 
البيانـات البسـيطة التـي ُتسـتخدم 
بشـكل شـائع يف صحافـة البيانات، 
ولكن ال ُيفضل اسـتخدامها للتحليل 
املتعمـق، ألنها غري مناسـبة للتعامل 

مع هذا القدر من املعلومات.
تتيح لـك الربمجة معالجـة البيانات 
بسـهولة أكرب، فمن النـادر أن تكون 
مجموعـة البيانات نظيفـة تماًما أو 
تحتـوي عىل مـا تحتاجـه بالضبط. 
لـذا يمكـن الكتسـاب القـدرة عـىل 
تنظيـف امللفات مهما بلغ حجمها أن 
يسـاعدك يف حّل بعض أكرب املشكالت 

التي ستواجهك.
كمـا يتيـح تعلُّـم الربمجة اكتسـاب 
مهـارات أخرى مثل تجريف الويب أو 

التعلُّم اآليل، مما يمكنه رفع مسـتوى 
عملـك. وعـىل الرغـم مـن أن هـذه 
التقنيات ليست بسيطة، إال أّنها قابلة 
للتعلُّم، علًما أّن لغات الربمجة ليست 
متشـابهة. فعىل سـبيل املثال، تعترب 
لغة «بايثون» األسهل واألكثر مرونة، 
كمـا أنهـا مجانيـة ويمكـن تعلُّمها 
أرسع مـن غريهـا، مثل لغـة «آر» أو 
«C++». ومـن بـني فوائدهـا األخرى 
سهولة العثورعىل حلول لألخطاء عرب 
اإلنرتنت، كما أنها تقدم قدًرا أكرب من 
املساعدة املجانية من خالل املنتديات 

التي يسهل البحث فيها.
مـن املهـم أن تعـرف كيفيـة عرض 
البيانـات برصًيـا، حتـى إن لـم تكن 

تنوي عرضها
يحتـاج املحـررون إىل رؤيـة بياناتك 
بشـكل واضح، لـذا فإن القـدرة عىل 
عـرض املعلومـات برصًيـا يمكنهـا 
أن تحسـن من مقرتحاتـك، حتى إذا 
كنت ال تنوي ضمها إىل قصصك. كما 
أنهـا توضـح للمحرر فهمـك للقصة 

والبيانات الكامنة وراءها.
ومـن بـني أدوات العـرض البـرصي 
 Datawrapper األكثر شـيوًعا منصة
املجانيـة، التـي تتيـح نقـل البيانات 
بسـهولة. ويسـهل تعلُّم هـذه األداة 
مثـل  يشء،  كل  يف  واسـتخدامها 
الرسوم البيانية البسيطة أو الخرائط 
 Datawrapper املعقـدة. وتسـتخدم 
لغة HTML األساسـية، ولكنها تقدم 
أيًضا اإلرشـادات حـول كيفية كتابة 

كود HTML من خاللها.
 Adobe كما يمكنك اسـتخدام برامج

التـي  البيانيـة  الرسـوم  لتحسـني 
صنعتها عرب Datawrapper، ولكنها 
ويمكـن  تعقيـًدا.  أكثـر  سـتصبح 
استخدام إصدارات Adobe التجريبية 
املجانية لتحديد ما إذا كانت العضوية 
تسـتحق دفع رسوم االشرتاك. ونظرًا 
ألن تعلُّم برنامج Adobe أكثر صعوبة 
مـنDatawrapper ، فمـن األفضـل 
استخدامه كأداة تكميلية، إّال يف حالة 
العمـل عىل املرشوعـات الكاملة، بدًال 

من املقرتحات.
األلـوان مهمـة يف العـرض البرصي، 

حتى إذا كانت مجرد مسودة
البرصيـة  العـروض  تصميـم  عنـد 
للبيانات، قد تستفيد كثريًا من دروس 

الفن التي تلقيتها يف املدرسة.

وُتعترب األلـوان أداة مهمـة يف عرض 
البيانات، وذلك بسبب طبيعة األدمغة 
البرشية. فنحن نفهم األلوان كمؤرش 
يمكنـه أن يعرض املعلومات بشـكل 
فعـال أو أن يشـوه البيانـات تماًما. 
ويمكـن لكل يشء، بمـا يف ذلك درجة 
شـفافية األلـوان، أن يؤثـر عىل فهم 

القارئ للبيانات املعروضة.
فعـىل سـبيل املثـال، ينبغـي دائًمـا 
االعتدال يف استخدام األلوان املحايدة، 
مثل الرمـادي أو األبيض أو األسـود، 
أو عنـد محاولة اإلشـارة إىل معلومة 
محددة. ومن السـهل – واملهم للغاية 

– أن تتعلم كيف تستخدم األلوان.
وهنـاك العديـد مـن لغـات الربمجة 
 Hex التـي يمكنها إنتاج األلوان، مثل

ُتسـتخدم  وهـي   .HTMLو  RGBو
لتحديـد األلـوان ودرجاتهـا من بني 
املاليـني، واللغـة األكثـر شـيوًعا هي 
HTML. وليـس مـن الـرضوري أن 
تحفظ الرموز املكونة من ستة أرقام 
لـكل لـون، ولكـن ينبغـي أن تعرف 
بوجودهـا، خاصـة إذا كنـت تحاول 
تكرار لون محـدد أو مطابقة األلوان 

عرب عروض البيانات املختلفة.
وللحصول عىل رمـز أي لون، يمكنك 
استخدام األدوات املتاحة عرب اإلنرتنت، 
HTMLColorCodes. موقـع  مثـل 

com، وهـو مصـدر مجانـي لرمـوز 
األلوان. وعىل املدى الطويل، سـرتتاح 
إىل استخدام بعض األلوان والدرجات 

املعينة.

كيفية تعاملك مع القصة
عندما تحـاول اقرتاح قصـة معينة، 
فكـر يف املنتج النهائـي قبل البيانات. 
فعىل خالف القصص التقليدية، التي 
يمكنـك أن تبنيها مـن الصفر، تعتمد 
تقاريـر البيانات عـىل قدراتك للعمل 
مع البيانات املتاحة، أكثر مما تعتمد 
عىل كم املعلومات التي تحتوي عليها 

املجموعة.
وعـىل الرغـم مـن وجـود اآلالف من 
قواعـد البيانات تحت ترصفك، إال أنك 
سـتحتاج إىل معرفة كيفية التخطيط 
السـتخدام مجموعـة البيانـات قبل 
االسـتفادة منهـا. وسيسـاعد ذلـك 
يف تقييـم قدراتـك قبـل البحـث عـن 
مجموعـة بيانـات تريد اسـتخدامها 
يف قصـص مذهلة، ولكنهـا قد تكون 
مزعجـة للغايـة أو يصعـب التعامل 

معها.
لتحقيق ذلك، حدد الفكرة التي تحاول 
اختبارها والطرق التي سـتتبعها، ثم 
ارسم لوحة عمل توضح كيفية إجراء 
هـذا االختبار والبيانات املتاحة. وبعد 
ذلك ابحث عن البيانات وابدأ يف إجراء 

املقابالت.
وسيساعدك يف ذلك استخدام أداة مثل 
Trello، وهـي مجانيـة لالسـتخدام 

الشخيص وليس الجماعي.
طلـب البيانـات: الصديـق املفضل أم 

العدو اللدود؟
قد يكـون طلـب البيانات مـن هيئة 
أو مؤسسـة حكوميـة طريقة رائعة 
للحصول عىل قصـة، ولكنها ال تخلو 
من املشاكل التي عادة ما تصاحب أي 

طلـب للوثائق. وينطبق األمر بشـكل 
خاص عىل مجموعات البيانات، التي 

يمكن أن تكون فوضوية بال داع.
أّن طلبـك  لـذا مـن املهـم أن تـدرك 
للبيانات املحددة ال يعني أنها ستكون 
قابلة لالسـتخدام. كمـا يمكن لطلب 
البيانات وانتظار اسـتالمها أن يكون 
مكلًفـا، خاصة عندما تعمل بشـكل 

مستقل.
وبـدًال من طلـب البيانـات، قد يكون 
البحـث عـن البيانـات املفتوحة عرب 
اإلنرتنت هو أفضل خيار. ويف الواليات 
املتحدة، تمتلـك أغلب الواليات موقًعا 
للبيانات املفتوحة يحتوي عىل كل ما 
تحتاجـه تقريًبا، من دون الحاجة إىل 

تقديم طلب قانون حرية املعلومات.
مـن املهـم االحتفـاظ بأرشـيف من 
البيانـات، حتـى إن لـم تكـن تنـوي 
عملـك  يف  اسـتخدامها  مواصلـة 

الصحفي
بالنسبة للصحفيني غري املتمرسني يف 
مجال البيانات، فمن األسـايس وجود 
مجموعـات بيانـات يف متنـاول اليـد 
وجاهزة لالسـتخدام. هذا ما يحتفظ 
به جميـع صحفيـو البيانـات، ومن 
الـرضوري وجـود مكتبة شـخصية 

خاصة بك.
ويمكنك االستفادة من إنشاء حساب 
السـتخدامه   Github عـرب  مجانـي 
كمـا  للبيانـات،  مرجعيـة  كمكتبـة 
يمكـن لهـذه املنصة أن تسـاعدك يف 
تجميـع ملـف أعمالـك وعرضها عىل 

أرباب العمل املحتملني. 
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

Êb‰j€@Ôœ@Ô„Îãnÿ€g@…”Ïfl@ÔébÓé@›ÿ€

الخرطوم/متابعة الزوراء:
إجـراءات  الخرطـوم  يف  بـدأت 
الصحفيـني  نقابـة  انتخابـات 
السـودانيني، لتكـون األوىل مـن 

نوعها بعد ٣٣ عاماً من الغياب.
ونـرشت لجنة االنتخابـات التي 
العموميـة  الجمعيـة  شـّكلتها 
يوليو/تمـوز  يف  التأسيسـية 
املايض، كشفاً بأسماء الصحفيني 
الناخبـني، وبلغ عددهـم ١٢٥٠ 
وحـّددت  وصحفيـة،  صحفيـاً 
األحـد  حّتـى   أيـام   ٣ اللجنـة 
الرتشح  تليها عمليات  للطعون، 
ملنصب النقيب ومجلس النقابة، 
بالتصويـت  العمليـة  وتنتهـي 
وإعـالن النتيجة يف العرشين من 

شهر أغسطس/آب الحايل.
وكان نظام الرئيس املعزول عمر 
البشري قد حّل نقابة الصحفيني 
مع بقية النقابات املهنية وحظر 
نشـاطها وصادر دورهـا، وذلك 
يف أّول يـوم من اسـتالمه الحكم 
 ،١٩٨٩ يونيو/حزيـران   ٣٠ يف 
قبـل أن يسـمح بتكويـن اتحاد 
الصحفيني السودانيني، والذي تّم 
حله بعد نجاح الثورة السودانية 

يف إبريل/نيسان ٢٠١٩.

واسـتحدثت لجنـة االنتخابـات 
الحاليـة، وألّول مـرة يف تاريـخ 
النقابة ويف تاريخ العمل النقابي، 
نظاماً إلكرتونياً يتيح للصحفيني 
والصحفيـني  الواليـات  يف 
بالخارج  العاملـني  السـودانيني 

فرصة اإلدالء بأصواتهم.
وخـالل األيـام املاضيـة، شـهد 
تكتـالت  الصحفـي  الوسـط 
واسـعة للظفر بمنصب النقيب 
النقابـة،  مجلـس  وبعضويـة 
والـذي حـّدد النظـام األسـايس 
للنقابة مجمـوع أعضائه بـ٣٩ 
صحفياً وشّدد عىل وجود تمثيل 

كاٍف للصحفيات.
ويسـتند قيام نقابة الصحفيني 

الوثيقـة  إىل  السـودانيني 
الدسـتورية واالتفاقيات الدولية 
التـي وقعـت عليهـا الحكومـة 
االنتقالية املقالـة بأمر االنقالب 
الفكـرة  وتتجـاوز  العسـكري، 
قانـون  وجـود  عـدم  تمامـاً 
التي تلـكأت حكومة  للنقابـات 
رئيس الوزراء عبـد الله حمدوك 
وكذلـك  إجازتـه،  يف  نفسـها 
الحاليـة،  االنقالبيـة  السـلطة 
التنظيمات  والتي رفض مسّجل 
النقابية فيها املشاركة يف مراقبة 

قيام نقابة الصحفيني.
يقول الصحفـي، محمد األقرع، 
إّن بدء إجراءات انتخابات نقابة 
يف  مهمـة  خطـوة  الصحفيـني 

طريق طويل خطاه الصحفيون 
إلعادة تأسيس النقابة بعد غياب 
لسـنوات طويلـة أّثر عـىل األداء 
املهني وعىل أوضـاع العاملني يف 
املهنة. وأشـار إىل أّن االنتخابات 
يف حـّد ذاتها ال تقّل أهمية لجهة 
للديمقراطيـة  تؤّسـس  كونهـا 
التـي ناضـل من أجلها الشـعب 
السـوداني لعقـود طويلـة، وال 
سيما أن النقابة جزء أسايس من 

عملية االنتقال الديمقراطي.
وتوّقع األقرع منافسـًة ساخنًة 
بني القوائـم املختلفة «وهو أمر 
يجـب أّال يثـري القلق مـا دام أّنه 
تنافس حر، وما دام الصحفيون 
مّتفقـني عـىل حراسـة النقابة 
مهما كانـت النتائج». كما نفى 
بشـّدة مـا يثـار عن وجـود أياد 
حزبيـة تحـرّك عملية تأسـيس 
الصحفيـني لنقابتهـم. مبيناً أّن 
كّل اإلجـراءات تعاملـت مع كّل 
الصحفيـني ولم يمنـع صحفي 
نفسـه  تسـجيل  مـن  واحـد 
واملشاركة يف الجمعية العمومية 

إّال من اختار بنفسه املقاطعة.
وكانت مجموعة من الصحفيني 
بحجـة  املقاطعـة  قـّررت  قـد 

التسييس املمنهج لقيام النقابة 
من أحزاب ترغب يف تجيري النقابة 
أخرى  لصالحها، كمـا تحّفظت 
عـىل طبيعـة اإلجـراءات. وأكـد 
الصحفي طـارق عبد الله وجود 
تحفظـات جوهريـة لديهم عىل 
قيام نقابـة الصحفيني، وأوالها 
الدوليـة  القانونيـة  املرجعيـة 
التي تسـتند إليها النقابة، وهي 
مرجعيـة هشـة وتلـزم النقابة 
بالتسـجيل داخل البـالد، وثانية 
التحفظـات أّن التشـكيل الحايل 
سيفقد السودان اعرتاف االتحاد 
واالتحـاد  للصحفيـني  الـدويل 

العربي واآللية األفريقية.
وانتقـد عبـد اللـه عـدم وجود 
للصحفـي  واضـح  تعريـف 
مـع عـدم االعـرتاف بالسـجل 
الصحفـي السـابق، مشـرياً إىل 
أّن ذلـك الخلـل أّدى إىل تسـجيل 
أشخاص ألنفسهم يف كشوفات 
الصحفيـني مـن دون أن تكون 
لهـم عالقـة باملهنـة. وأكـد أّن 
املخـرج هـو العمـل بالقانـون 
الحايل عىل أن يعمل الصحفيون 
بجد واجتهـاد نحو تعديله وفق 

رؤيتهم.

باريس/متابعة الزوراء:
رسيـٌر يف املستشـفى فوق الرسيـر امرأة 
بحجاب أبيض فوق املرأة دمية بالستيكية 
بقبعـة زرقـا. تغـرس الدميـة رأسـها يف 
منتصـف صدر املـرأة، كطفـل يبحث عن 
مصـدر ذاك الصـوت، صوت دقـات قلب 
أّمـه.. تمّر أصابع يد املرأة ببطء وصعوبة 
عىل قـدم الدميـة.. هـذه املـرأة بعينيها 
التائهتني هي ليليان شـعيتو. تلك الدمية 
البالسـتيكية ليست عيل ابن ليليان.٠ هذا 
ليس مشهداً تمثيلّياً. هذا مشهٌد من داخل 
مستشـفى الجامعة األمريكية يف بريوت، 
التقطه مصور وكالة رويرتز عصام العبد 

الله.
ثمانـي ثـواٍن نرشهـا املصّور يف حسـابه 
عىل موقع تويرت، جرّت خلفها موجة من 
الغضـب عىل مواقـع التواصل االجتماعي 

وسلسلة من التقارير اإلخبارية.
يف الذكـرى الثانيـة لتفجري مرفـأ بريوت، 
وبينمـا توّجهت عدسـات اإلعـالم املحيل 
انتظـار  املرفـأ يف  إىل أهـراءات  والعاملـي 
سـقوطها، أضاء العبد الله كامريته داخل 
األمريكيـة  الجامعـة  مستشـفى  غرفـة 
يف بـريوت، هنـاك حيـث ترتاكـم نسـخ 
رديئـة من لبنان فوق جسـد امرأة فاقدة 
للحركـة. تتكوّم الجرائم فـوق بعضها يف 
غرفة ليليان شـعيتو، واحـدة من ضحايا 
تفجري مرفأ بريوت الذي وقع قبل عامني. 

سنحاول يف ما ييل استعادة قصتها.
يف الرابع من أغسطس/آب ٢٠٢٠، توّجهت 
شـعيتو إىل وسـط مدينـة بـريوت لرشاء 
بعـض األغـراض. يف تسـجيالت صوتيـة 
أرسـلتها حينهـا إىل زوجهـا، أخربته عن 
رحلة بحثها عن كرز. بدا من حديثها أنها 
ملتزمة بحمية غذائية. مراسـالت صوتية 
أخرية قبل أن يهّز لبنـان، وتحديداً مدينة 
بريوت، انفجاٌر ضخم. َهوَت البيوت أرضاً 
ومات كثريون، ودخلت شعيتو يف غيبوبة. 

بعمـر  طفـٌل  البيـت  يف  ينتظرهـا  كان 
الشـهرين، هو ابنها عـيل. دخلت املرأة يف 
نفق مظلم، بدا يف لحظتها أسـوأ ما ُيمكن 
أن يحصـل إلنسـان. لكـن وألّن القلـوب 
ال تعرف حـّداً للقسـوة، الحقهـا األحياء 
(زوجهـا وعائلته) إىل رسير املستشـفى، 
ليحرموها وأهلها من رؤية ابنها. تّرسبت 
قصتها إىل العلن، وتناولها اإلعالم عرشات 

املرّات.
منذ سـنتني، وحياة هذه املرأة ُمعلّقة بني 
وقائع لجريمتني منظمتني، األوىل سلبتها 
جسـدها والثانية تسـلبها حّقهـا وأملها 
شـبه األخـري بالشـفاء. ما بـني التفجري 
الذي أصابها يف الرأس، وسـطوة املحكمة 
التي حرمتها ابنها وحقها يف السفر، يعود 
اإلعالم إىل قصة شـعيتو بـني حني وآخر، 
ويف كل مرة ُيصاب الـرأي العام بالصدمة 
والذهول. كيف ُيمكن لكّل هذا أن يحصل؟ 
مشهد واحد، فيديو بثواٍن قليلة أزاح العفن 

عن كل ما تواجهه النساء اللبنانيات.
يتنـازع رسيـر ليليان شـعيتو كثـرٌي من 
أزمـات البلـد. أفقدهـا األخـري صحتهـا 
وحقهـا يف العيـش بأمان، ثّم أتـى الزوج 

ليسـحب منها ابنها. أفقدها البلد أموالها 
بعد أن سطت عليها البنوك، ثّم أتى الزوج 
ليسـحب منهـا حريتها عرب حجـز جواز 
سـفرها. كّل مـا ُيمكـن أن يسـاعد هذه 
املرأة عىل الخروج من املستشـفى سـطا 
عليه النظـام بمحاكمـه الدينية ونظامه 
املـرصيف وانعـدام الرعاية الصحيـة فيه. 
ليـس خفّياً عىل أحـد، وال يحتاج األمر إىل 
جرعـات عالية من الـذكاء، فرضية تأثري 
وجـود الطفل قريباً مـن والدته يف ترسيع 
رحلـة تعافيهـا. لكـن، ويف إرصار مريب 
ومخيف يف آن، يرفض الزوج وعائلته ترك 
الطفـل يف حضـن أّمـه. واألمـر ال يتوقف 
عنـد هذا الحّد، بل كّل محاوالت األهل نقل 
ابنتهم إىل خارج لبنان لتلّقي العالج باءت 
بالفشل. ملاذا؟ ألّن الزوج يحجز عىل جواز 
سـفرها، ويفـرض عليهـا حجـراً صحّياً 

ويضعها تحت وصاية املحكمة.
هذه هي رواية أهل شـعيتو. بينما رواية 
الـزوج فيشـوبها الكثـري مـن عالمـات 
الـذي  األخـري  البيـان  يف  االسـتفهام. 
أصـدره، بعد الضجـة اإلعالميـة الكبرية 
حـول القضيـة، يعـرتف بقـرار املحكمة 

بتسـليم الولد إىل جدته ليتمّكن من رؤية 
أمـه. لكنـه يرمي املسـوؤلية عـىل إدارة 
يمنعـون  الذيـن  واألطبـاء  املستشـفى 
تحّقق هذه الزيارة. بيان حسـن حدرج، 
زوج ليليـان، أثـار الجدل مـن جديد، قبل 
أن ينجـح الضغـط اإلعالمـي يف إجبـاره 
وعائلته عىل القبول بزيارة الطفل لوالدته 

يف املستشفى.
حركة واحدة من كامريا عصام العبد الله 
أعادت توجيـه البوصلـة إىل مكانها. هنا 
أصل الحكاية، وهنـا امرأة يجب إنقاذ ما 
تبقى لها مـن حياة. هنا معركة ال ُبّد من 
خوضها، وتحديداً عىل املستوى اإلعالمي. 
إىل اآلن، لـم يجـِر نقـاش قضية شـعيتو 
بجدّية وصالبة يف اإلعالم اللبناني. تقارير 
إخباريـة عن حالتها الصحية، وعن تعّنت 
زوجها وعائلته يف منعها من رؤية طفلها. 
لم نـَر كامريا واحدة مزروعة أسـفل بيت 
عائلة الزوج، أو أمام املحكمة ملسـاءلتها 
عـن دورهـا يف رحلـة الظلـم الطويلـة، 
سـواء يف حالة شـعيتو أو غريهـا الكثري 
من النسـاء. ال محاوالت تسلّل وال أسئلة 
صحفيـة. ال يبحث الرأي العام عن جواب 
ُيـّربر موقف الـزوج أو موقـف املحاكم . 
تبدو األمور واضحـة، خاصة وأن معركة 
النسـاء اللبنانيـات مـع املحاكـم  طويلة 

وممتّدة.
جولة يف مواقع التواصل االجتماعي تكفي 
لقياس حجم الغضب والشـعور بالعجز. 
ندين جميعاً باالعتذار من ليليان شعيتو، 
من اسـتعراض حياتها هكذا يف العلن من 
دون أخـذ إذنها. نعتذر عـن تداول صورة 
ابنـك، بعد السـماح لـه بزيارتـك، والذي 
يبـدو أنه لم يكن ممكناً من دون كل هذه 
الضجـة. ولكـن أال تسـتحّق هـذه املرأة 
محاولة إلنقاذ حياتها واستعادة لحقها؟ 
أال تسـتحّق قضيتهـا سـاعات مـن البّث 

والكثري من صفحات الصحف؟.

بغداد/نينا:
 زار رئيـس طائفـة الصابئة 
املندائيـني يف العـراق والعالم، 
الشـيخ سـتار جبـار حلـو، 

نقابة الصحفيني العراقيني.
واشاد رئيس طائفة الصابئة 
، خـالل اسـتقباله مـن قبل 
نقيـب الصحفيـني العراقيني 
النقابة  الالمـي، بـدور  مؤيد 
املهني املتميز وجهدها يف ابراز 
مكانة العراق عىل الصعيدين 

العربي والدويل.
نقيـب  ثمـن  جانبـة،  مـن 
الصحفيني الـدور الذي تقوم 

به طائفـة الصابئة املندائيني 
التعايـش  مبـدأ  ترسـيخ  يف 

البلـد  ابنـاء  بـني  السـلمي 
الواحد.

بغداد/نينا:
ادان املرصـد العراقي للحريـات الصحفية التابع 
لنقابـة الصحفيـني العراقيـني الطريقـة املذلـة 
واملهينـة والبعيـدة عـن قيـم اإلنسـانية التـي 
اسـتخدمها عنـارص الضبط القضائـي التابعني 
ملركـز رشطة ميثـم التمار يف مدينـة الكوفة مع 

الصحفي الرائد كاظم مسلم العامري.
وقال املرصد يف بيان له: ان اقتياد الصحفي الرائد 
اىل مركـز الرشطة تم بطريقة عادة ما تسـتخدم 
مع القتلـة واملجرمني وليس مع اسـتاذ جامعي 
قدير وصحفي مخرضم يف تهمة تبني إنها كيدية، 
ويطالـب املرصـد العراقـي للحريـات الصحفية 
قيادة رشطة النجف بإعتذار رسـمي ورد إعتبار 
يليق بمكانة العامري وصحفيي النجف وإساتذة 

الجامعات املحرتمني فيها.
وقال إياد الجبوري، رئيس فرع نقابة الصحفيني 
يف النجـف للمرصد العراقـي للحريات الصحفية: 
نحمـل مدير رشطة الكوفـة ومركز رشطة ميثم 
التمـار مسـؤولية اإلسـاءة والتجـاوز عىل هذه 
القامـة الصحفيـة النجفيـة الكبـرية، والبد من 
التعامـل بانسـانية أوال وبإحـرتام وتقدير ثانيا 
لنخـب املجتمع وهم جميعـا يخضعون للقانون 
سواسية دون تعٍد وتجاوز عىل مكانتهم العلمية 
واالجتماعية، ونحن عىل يقني إن القضاة واللواء 
قائد الرشطة  ال يقبلون بهذا الترصف املشني من 
أفراد الدورية، كما نطالب قائمقام الكوفة بعزل 
مختار حي كندة الذي ساهم بالتعدي والحط من 

قيمة ومكانة الزميل العامري .

أصبـح الطـالق رسـمياً بـني قطب 
اإلعـالم روبـرت مـردوخ البالغ ٩١ 
عارضـة  الرابعـة  وزوجتـه  عامـاً، 
األزيـاء األمريكية جـريي هول، بعد 
ست سـنوات أمضياها معاً، وفق ما 

أفادت به محامية هول.
وأكـدت املحاميـة جـودي بولـر أن 
مـردوخ وهـول «ال يـزاالن صديقني 
جيدين، ويتمنـى كل منهما األفضل 

لآلخر يف املستقبل».
تقـدر مجلـة  الـذي  وكان مـردوخ 
«فوربس» ثروتـه بـ١٧ مليار دوالر، 
وهول، تزوجـا يف آذار/مارس ٢٠١٦ 

يف لندن.
وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» 
التي كشفت خرب الطالق يف حزيران/
يونيـو الفائـت، نقالً عـن مصدرين 
مطلعـني لم تفصح عـن هويتيهما، 
أنـه ال عواقـب لهـذه الخطـوة عىل 
الدوليـة  اإلعالميـة  إمرباطوريتـه 
مـردوخ  ألن  نظـراً  «نيوزكـورب»، 

وهول، وّقعا عقداً قبل الزواج.
ويملك مردوخ مـن خالل مجموعته 
«نيوزكـورب» مئات وسـائل اإلعالم 

خصوصاً يف الواليـات املتحدة، حيث 
تسيطر رشكاته عىل محطة «فوكس 
املحافظـة، وصحيفـة «ذي  نيـوز» 
وول سـرتيت جورنال» االقتصادية، 
بوسـت»  «نيويـورك  وصحيفـة 
املحسوبة عىل اليمني األمريكي. وهو 
أيضـاً صاحب صحيفتي «ذي صن»، 
و«ذي تايمـز» اللندنيتـني وعدد من 

الصحف يف أسرتاليا.
واسـتمر الـزواج األول لكيث روبرت 
الجويـة  املضيفـة  مـن  مـردوخ 
األسرتالية باتريشيا بوكر من ١٩٥٦ 
إىل ١٩٦٧، ثم بقي متزوجاً ألكثر من 

٣٠ عامـاً، حتـى ١٩٩٩، الصحفيـة 
الربيطانيـة آنـا مان، التـي حصلت 
وفقـاً للصحافة يف ذلـك الوقت، عىل 

أكثر من مليار دوالر بعد طالقهما.
ثـم تـزوج امللياردير بعد أيـام قليلة 
سيدة األعمال من أصل صيني وندي 
دنغ املتخرجـة يف جامعة ييل، وبقي 
معهـا حتـى طالقهمـا يف نيويـورك 
عـام ٢٠١٣.وملـردوخ مـن زيجاتـه 
ستة أبناء، أما زوجته الرابعة جريي 
هـول، وهي ممثلـة أيضـاً، فهي أم 
ألربعة أبنـاء أنجبتهم من قائد فرقة 

«رولينغ ستونز» ميك جاغر.
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  قصائـد (آللـئ وأسـفار ) يف األعمال 
الشـعرية  الكاملة، للشـاعرة د/ندى 
الرفاعـي ،  عـرشون قصيـدة من ص 
٢٥٧ إىل ص ٢٩٧ وهي قصائد مرتجمة 
للغة اإلنجليزية، وهي ( الرعيل / البحر 
يدعونـي / معادن ورجـال / دانه/ يف 
القاع / ليايل املبحرين / هوام البحر /
عىل سطح السـفني / دارين/ الصيف 
الطويـل / عدنا/ بشـتخة الطواش /
أسـفار / دنيـا الرحـال / زنجبـار / 
غيمـة / الهاشـمي / العـودة / هكذا 
قامـت كويـت / أيـا بحـر ) يف هـذه 
القصائد صورة حيـة عن حياة بعض 
أهل الخليج وبعض أهـل الكويت قبل 
ظهور النفط مـن رحالت للغوص عن 
الشاعرة/ندى  للتجارة  اللؤلؤ واسفار 
الرفاعي تغوص وتبحر مع الغواصني، 
هم يسـتخرجون آللئ البحـار ، وهي 
تسـتخرج آللئ الشـعر يف هذه املرحلة 

األصيلة يف تاريخ الكويت .
 -قصيدة [ الرَّعيل ]ص ٢٥٦،

الرعيـل هو الجيـل والشـاعرة تقصد 
جيـل األجـداد الذيـن عايشـوا زمـن 
الغوص، و الصيد والبحث عن اللؤلؤ ،يف 
أعماق البحار ، هـؤالء بعضهم التحق  
بالرفيـق األعـىل وقـد يكـون بعضهم 
أحيـاء ، لكـنِّ الراحلـني الباحثني عن 

الرزق الحـالل، الذين عرضوا أرواحهم 
للمخاطـر وقسـوة الطبيعـة والبحـر 
إنهم يف ذمـة الرفيق األعىل وسـريتهم 
حارضة وكأنهم يعيشون بيننا ، هؤالء 
هم األجداد رمز التضحية والكفاح من 
أجـل طلب الرزق الحالل وبناء وطنهم 
الكويـت.. تقـول شـاعرة الكويـت يف 
قصيدة [ الرَّعيل ]  قد  مىض  َمْن  جاب 
بحـراً يف كفـاٍح و عناء/ قد  ميض  من  
كان  يشقى قبل أيام الرخاء/عاش  يف 
ـى راجيـًا خري السـماء)   األرض وضحِّ
ويف قصيدة [ البحر يدعوني ]ص ٢٥٨ 
 وتغـرد شـاعرة الكويـت السـيدة / 
َنـدََى الرِّفاعي يف لغة شـعرية ُتسـمى 
بالسـهل املمتنع أي لغة سـهلة الفهم 
واإلدراك والرتاكيب والبيان وبأسـلوب  
شعري سلسـل عذب اللغة غري ركيكة 
فيها وبعض الكلمـات تراثية والصور 
البيانية والتشـبيهات شـفافة موحية 
مليئـة بالدالالت واملشـاعر  الجياشـة 
وألـوان البديـع مـن طبـاق وجنـاس 
ومقابلة وتضاد تتزيـن بها النصوص 
والتكـرار املؤكـد للمعنـى و األفـكار 
مسلسـلة والخيال من غـري تكلف وال 
غمـوض وال إبهـام ومـا غمـض من 
معني كلمة تقوم الشـاعرة بإيضاحه 
الشـاعرة/ندى  تغـرد  الهامـش،  يف 
الرفاعـي و ترسد  قصة الغواصني من 

الرعيل األول وقصـة أبنائهم وما يتبع 
الرحلـة مـن افـراح عند أهـل من عاد 
باللؤلؤ فرحة بعودته ومغنمه ، وحزن 
وبكاء عىل مـن غرق وابتلعـه البحر ،  
يف مشـهد ألهايل الغواصني عىل الشط 
عند عودتهـم. ويف بدء الرحلة، يقفون 
، مودعـني ألهاليهـم  الشـاطئ  عـىل 
وهم ذاهبـون لرحلة الغـوص، تتخيل 
أن املركـب وَمْن فيه يدعـون أهاليهم 
وبعـض أبنائهـم الصغـار يتمنـى أن 
يلحـق بهم ويشـاركهم رحلـة الرزق 
وهذه قصة بحار وغواص صغري يعاني 
املكابدات  واملشقة يف رحلة البحث عن 
اللؤلؤ رحلـة الغوص وهو مصمم عىل 

االقتـداء باألهل واللحاق بهم والسـري 
يف دربهـم ومعانـاة مـا يعانـون مـن 
مشقة ،ويعاونهم ويقاسمهم، الحياة 
القاسـية الخطـرة يف البحـر راغبـا يف 
تحقيق الظفر بآللئ البحر والعودة إىل 

األهل ساملني. 
الشـاعرة نـدى الرفاعي تـرسد قصة 
البطل الغـواص اليافع وتبدأ بالعزيمة 
واإلرصار يف قصيـدة [  البحـر يدعوني 
] ص٢٥٨ تقـول عىل لسـان الغواص 
ا  كربُت  سـمعُت  البحر   الصغـري (  ملـِّ
يدعوني/ملـركـٍب طــاف بـالـدنـيـا 
يناديني/ أزمعُت مـلء دمي أن أقتدي 
بهم/لـن أترك الركب يطـوي املاء من 

دوِن)تشـري الشـاعرة ىل(نقعة) وهي 
حـوض السـفن ، ونقـع نقعة ، سـيد 
ياسني الرفاعي يف منطقة القبلة، عىل 
شاطئ مدينة الكويت القديمة ” انظر 
تاريخ الغـوص عىل اللؤلـؤ ” للمؤرخ 
سيف مرزوق الشمالن والهول : الهولو 
: مـن أغانـي البحر والصـوت : صوت 
نهام السـفينة وهو مطرب السـفينة 
والحقيقـة أن الشـاعرة حفظهـا الله 
رسمت لنا مشهدا سينمائيا يف القصيدة 
،االبن الصغري البحار يودع اهله، واألم 
تـزرف الدموع وتـودع البحار الصغري 
وتدعو الله له بالتوفيق والرزق الحالل، 
ويودعهـا البحار الصغـري الحقاً بأبيه 

يف رسعة عيل ركب السـفينة يف رسعة 
ونشاط من نقعة سيد ياسني الرفاعي 
ثم الرحلة يف األمواج املتالطمة والبحث 

عن الرزق الحالل  .
 ويف قصيدة ” معادن ورجال ” 

الشـاعرة ندى الرفاعي تكشف لنا عن 
شـخصية الغواص، والبحـار الصغري 
أبـاه  مرافقـاً  للغـوص  ذهـب  الـذي 
وأخواتـه، وجمع الغواصـني والبحارة 
عـىل السـفينة ، لقـد  القـى األهـوال 
الصعبـة يف رحلته، مـن تقلبات البحر 
و الصـرب يف طلب الـرزق، الحالل و إنه 
اكتسـب خربة معرفة معـادن الرجال 
األقوياء وإنه اكتسب الخربات الكافية 
يف البحـر والغـوص والتـي تجعل منه 
رمـزاً مميزاً، وشـخصية قوية تفتخر 
بها األم، التـي ودعته ودموعها تنهمر 
عـىل خديهـا، وأنـه سـيكون مفخرة 
لهم بـني الناس رغم أهوال املوات التي 
أوشـكت تعصف بـه يف البحر و عندما 
يشـري قائد الغوص بنهايـة املرحلة ” 
اإلقفال“ سـيعود حامالً مـا رزقه الله 
بـه مـن الآللـئ يف لغة شـفافة تعتمد 
عيل الرسد الشعري يف قصيدة (معادن 
ورجـال ) ص٢٦٠ تقول الشـاعرة  / 
نـدى الرفاعـي (  إنـي ركبـُت مراكب 
األهوال /وخربُت  كنه معادن ورجاِل/ 
ملـا صحبـُت أبـي و أخواتـه األلـئ قد  

رشفوا  بمآثر ونضاِل ).
 ،  ٢٦٢ ص   [ دانـه   ] قصيـدة  -ويف   
-الدانـه : مـن أنـواع الآللـئ الفريـدة 
حجماً وشكالً ونوعا، وتشري الشاعرة 
ندى الرفاعـي إىل قصة ” دانـه ” دانة 
سـيد هاشـم الرفاعـي التـي وثقهـا 
املؤرخ سيف مرزوق الشمالن يف كتابه 
[ تاريـخ الغوص عيل اللؤلـؤ ] تحكي 
القصيدة يف رسد شـعري شفاف سهل 
التعاطـي قصة الغواص الشـاب الذي 
تحمـل مشـاق رحلة الغـوص وأهوال 
الرحلـة التـي ربما تؤدي للهـالك وأنه 
يتمتـع بـإدارة قوية وعزيمـة صلبة، 
وأنـه يف الرزق يتسـلح بسـالح الصرب 
والدعاء للـه كي يفئ عليـه بالرزق و 
أن حلمه هو اصطياد دانه  من أعماق 
البحر وقد تحقق له الحلم بتوفيق الله 

وأنها صارت كالنجم املتأللئ . 
  تقول الشـاعرة السيدة ندى الرفاعي 
رسد  مـع  تتناسـب  شـعرية  لغـة  يف 
الغواصـني والبحـارة لقصصهـم مع 
البحر والغـوص  (فوق سـطح البحر 
أحيا بفـؤادي والكيـان / منذ أطلقت 
آلمـايل و أيامـي العنان/ نرقـب املوج   
ليهـدا ونخـوض االمتحـان / نسـأل 
الوهـاب رزقـاً هو ربـي املسـتعان  ) 
د. نـدى  الكاملـة  الشـعرية  األعمـال 

الرفاعي.

!a@áj«@ãflbé
 االنطالقة األدبية األوىل لجمال الغيطانىيعام 
1965، ظّل ينرش قصصه يف دوريات مرصية 
وعربيـة كثـرية، وانتمـى الغيطاني بشـكل 
مـا ملجموعة مثقفني وكّتـاب تقدميني ذوي 
ميول يسـارية، منهم إبراهيم فتحي وأحمد 
خميـس  وسـيد  هلسـا  وغالـب  الخميـيس 
وصـالح عيـىس ويحيـى الطاهـر عبداللـه 
وصربي حافظ وسـيد حجاب وعبد الرحمن 
األبنـودي وغريهم.. وتأثر كتـاب تلك املوجة 
الجديـدة ومنهـم الغيطانـي بهزيمـة حرب 
1967، والتـي تركـت بصماتهـا عىل أشـياء 
كثـرية يف الحيـاة العربيـة، ومنهـا الحيـاة 
الثقافية، وحاول بعضهم االنسـالخ عن إرثه 
الثقايف، العتقادهم أن بـه بذور الجمود التي 
أدت للهزيمـة، بينمـا لجـأ البعـض اآلخر إىل 
هـذا اإلرث، متأمـال يف جمالياته ومسـتلهما 
منه مسـتقبال مؤسسـا عىل الجذور. ووفقا 
للكاتب محمد صبحي، فقد اسـتفادت كتابة 
الغيطانـي مـن العـودة إىل الـرتاث العربـي 
واإلسالمي وتّرشبه وإعادة إنتاجه، ويرى أن 
املميـز يف ذلك النهج الذي اختاره هو «تحّرره 
من الشـكل الروائـي الغربي الذي سـار عىل 
دربه أدباء آخرون من قبله». وينسب الفضل 
إىل ذلـك التحرر يف إتيـان النتائـج بـ«عمارة 
روائيـة تسـتلهم املـورث الـرسدي العربـي 
وتشـيع فيهـا األلفـاظ الجزلـة والرتاكيـب 
القديمة عـىل نحو يـؤدي يف النهاية إىل خلق 

عمل روائي حديث بصورة مدهشـة». ووفقا 
لنضال ممـدوح، فقد «أخلـص ”الغيطاني“ 
وانحاز ملكونات الشخصية املرصية القبطية 
اإلسـالمية، وعراقتها الحضاريـة التاريخية 
التـي صنعتها حالة التالقح ما بني شـفافية 
الوجـد الصـويف وعذوبـة الرتاتيـل واأللحان 
الكنسـية، ومعرفته بالرتاث املسـيحي بقدر 
معرفته بالرتاث اإلسـالمي املرصي»، ونقلت 
عن الكاتب فرنسوا باسـييل قوله: «انتعاش 
الغيطانى وهو يسـتمع إىل األلحان والرتاتيل 

القبطية يف الكنيسة ليلة امليالد هو بعض من 
اهتمامه ومعرفته الواسعة بالرتاث املسيحي 
القبطـي يف مـرص، ومعرفتـه بهـذا الـرتاث 
تدهشني شخصيا أنا القبطي ابن رجل الدين 
املسيحي الذي تكتظ مكتبته بأشكال وألوان 
من هذا الرتاث يف صوره املكتوبة واملسموعة 

واملرئية».
وقـد وصفـت مجموعتـه القصصيـة األوىل 
”أوراق شـاب عـاش منـذ ألف عـام“، بأنها 
أوىل عـىل هيئـة ماكيـت لجميـع  ”بروفـة 

النصـوص الرسديـة التـي أتـت بعـد ذلك“، 
وخصوصا رواية ”الزيني بركات“.

يروي كتابه ”رن“ الفائز بجائزة الشيخ زايد 
للكتـاب سـنة 2009 رحلته عـرب الذاكرة إىل 
مرص القديمة، ويسـرب الكتاب يف أساطريها 
وتراثها املنيس، وتتوازي تلك الرحلة الروحية 
مع رحلة واقعية يقـوم بها الكاتب، منطلقاً 
من هضبة الهـرم باتجاه جنـوب مرص، «ال 
يحمـل معـه إال تهويماته التـي يحملها عن 
أماكـن بعينها لم يزرها وأشـخاص لم يلتق 

بهم، لكنه يحاول تخليقهم من خالل االسـم 
ومن هنا جـاء العنوان الــ“رن“ من الكلمة 
الشـعبية ”شـنة ورنـة“، حيث الشـنة هي 
االسم والرنة ماهيته أو كينونته». ويعد ذلك 
الكتاب الجزء السـادس من ملحمته الروائية 
الطويلـة التـي عنونها بـ“دفاتـر التدوين“، 
ويرصـد فيهـا أحوال مـرص «عـرب تجليات 
الرسد القصيص املسـتند إىل وعي ثقايف وفني 

وحضاري».
من بـني أبرز روايـات جمـال الغيطاني -إن 
لم تكن أبرزها- هـي رواية ”الزيني بركات“ 
الصـادرة عـام 1974، والتـي وصـت بأنها 
«أحـد أهـم الروايـات البـارزة يف الروايـات 
العربية»، وجسـدت الروايـة تجربة «معاناة 
القهر البوليىس يف مرص»، وكانت تدور حول 
شـخصية تدعى ”الزينـي“ والذي كان يعمل 
كبريا ”للبصاصني“، أي رئيسـا للمخربين، يف 
عهد السـلطان الغورى أوائـل القرن العارش 
الهجرى، وتصور الرواية معاناة الشـعب من 
سـطوة السـلطان ورصاع األمـراء واحتكار 
التجار وعيـون البصاصني، ووصفت الرواية 
بأنها «نمـوذج من نماذج القهر واالسـتبداد 
التـي تعـرض له املرصيـني يف هـذه الفرتة». 
وترجمت الرواية إىل األملانية والفرنسـية عام 
1985 بعـد أن حققـت صدى طيباً يف وسـط 
الدوريات الثقافيـة يف العالم، كما تحولت إىل 
مسلسـل مرصي تاريخي مـن إخراج يحيى 
العلمي وبطولة أحمد بدير ونبيل الحلفاوي. 

ويرى السـيد ياسـني أن تلـك الرواية «ترقى 
«لكافـكا»  الشـهرية  الروايـة  مسـتوى  إىل 
«القضيـة» التي تعكـس الكوابيس الفظيعة 
ملمارسـات النظم السـلطوية، وتقرتب كثريا 
مـن روايـة 1984 التـي أبـرز فيهـا الروائي 
الربيطاني الشـهري «جـورج أورويل» معالم 

النظام السلطوي».
كما صـدر له روايـة ”الزويل“، وهـي رواية 
غرائبية عن زمن سحري، وتدور حول قبيلة 
”الزويـل“ التي تعيش بني مرص والسـودان، 
والتـي تخطط لحكم العالـم. وصدر له أيضا 
روايـة ”البصائـر واملصائـر“ والتي وصفت 
بأنهـا ”واحدة من أخصـب املحاوالت األدبية 
التي قـام بها“، وصدرت عام 1988، وأبرزت 
الروايـة التحوالت الكربى يف املجتمع املرصي 
نتيجة االنفتاح االقتصادي يف عهد السادات، 
و«تعرب عما جرى للمرصيـني اللذين حاربوا 
والذيـن خرجوا مـن الوطن وتغربـوا يف بالد 
النفـط». وترجمـت الروايـة إىل األملانية عام 
2001، ووصفهـا املفكـر السـيد يـس بأنها 
”املغامرة اإلبداعية األهم لجمال الغيطاني“.

وتناقش روايته ”حكايات الخبيئة“ -الصادرة 
عـن دار نهضـة مـرص للنـرش- التناقضات 
املوجودة يف النفس البرشيـة يف ظل البطالة، 
وتداخـل الرؤى الناتـج عنها لدرجـة انعدام 
الرؤيـة عند البعـض، و«ينفـذ الغيطانى إىل 
أعماق شخصياته للكشف عما هو متجذر يف 

أعماق الذات».

   
ZôbÇ@O@ıaäÎç€a@ÚÓœb‘q

ما يميـز البناء يف رواية ( عـىل حافة الخوف ) 
اعتمادها عىل حبكة تعتمد التسلسل التاريخي 
لزمـن الحدث باعتبـار االحداث أهـم مكونات 

الرسد ووفق تقنيات النسق الزمني الصاعد .
الرواية اعتمدت عىل رسد الحكايات املسـتمدة 
من واقـع الحياة ، ويمكن تصنيفهـا بالرواية 
(السريية) التي تتناول حياة بطلها ( شاهني ) 
وكل حكاية ارتبطت بظرفها الزماني واملكاني 
وبالشـخصيات التي تتفاعل معها واسـتخدام 
الروائي تقنية االسـرتجاع لتسليط الضوء عىل 
تاريـخ البطل وتاريخ عائلته عن طريق الراوي 
العليـم وتماشـيا مـع الحبكـة النمطيـة التي 

تعتمد االحداث املتسلسلة .
اتكأ نمو الحدث يف الرسد عىل التجاور مع بقية 
االحـداث ، والتتابع بالنسـبة للحـدث الواحد، 
وبهـذا قـدم لنـا الروائـي الشـمري ( توليفا ) 
قائمـا عىل التجاور مـرة وعـىل التقابل أخرى 
لخلـق الفضـاء الروائـي العـام للروايـة ، هذا 
الفضاء الذي لعب ( شاهني ) دورا أساسيا فيه 
مـع مجمل االمكنة واالزمنـة التي تفاعلت مع 
االحداث لتشـكل يف النهاية البناء الخارجي من 
خالل املنظومـة اللغوية والبنـاء الداخيل الذي 
اوصـل القـارئ اىل مجـرّات الدالالت لفلسـفة 

الروايـة .
( عـىل حافـة الخـوف ) يعتـرب هـذا العنـوان 
الواجهة االعالمية ، ومفتاحا للدخول اىل النص 
يف بعدْيـه الـداليل والرمـزي ، فاملتلقي أساسـًا 
يدخل اىل النص حامـًال معه ما يحمله العنوان 
من رمـوز ودالالت محاوالً ايجاد الصلة بني ما 
يصل اليه من خالل قراءة النص ، وبني الدالالت 
التي أخذهـا من العنوان قبـل املبارشة بقراءة 

النص .
الروايـة  اىل  تنتمـي   ( الخـوف  ( عـىل حافـة 
الورقيـة   ( شـاهني   ) فشـخصية  الواقعيـة، 

مثلـت الـرصاع السـاخن مـع احـداث الحياة 
بـكل نقائضهـا ، وعـربت عـن حـاالت الحزن 

والفرح عرب عدسـات مختلفـة تتقاطع تماماً 
مع العدسـات التي تسـتخدم يف روايات ( تيار 
الوعي ) او ( الروايات البوليسـية ) وإنما وفق 
الهاجس الفكري واالجتماعي والسيايس الذي 

يدور يف فلك الحياة .
شخصية ( شاهني ) يف الرواية كانت الحاضنة 
الرئيسة التي تنطلق منها الشخصيات النامية 
التي تخـرج علينا بني فرتة وأخرى خارجة من 
ظلهـا : ( مريم ، ميسـاء ، أحمد ، ابو محمود ، 
أم شاهني ، حذام ، ) وغريها ، وجميعها تنفلت 
مـن رحـم الحكايات التي تشـكل الشـخصية 

لشاهني والتي يكون بمثابة املهندس لها .
يكتسـب املـكان يف رواية ( عىل حافـة الخوف ) 
أهميـة بالغة كونه يشـكل أحد العنـارص الفنية 
فيهـا ، فهو ال يمثل الوعاء التـي تجري االحداث 
فيـه وانما يعكس حالـة التفاعـل الحي لفضاء 

يشـمل كل العنارص الروائية ، والبـد من التأكيد 
هنـا ان جميع األمكنة املعلنة يف الرواية : ( رسير 

العـرس ، باحة البيت ، الجرس ، القرية ، الحافلة 
، محطـة القطـار ، البـاب الرشقـي ) وغريهـا 
أخـذت طابعـا واقعيا عىل سـطح الواقع إال انها 
مهدت لصناعـة اللغة الروائية ألغـراض التخيل 
الروائـي ومـا تتطلب تلك االغـراض ، فقد عربت 
تلـك األماكن عـن هواجس واحالم وانتكاسـات 
وخوف الشـخصية الروائية سـواء كانت رئيسة 
او هامشية ، كما ان هذه األمكنة أصبحا أساسا 
للمـادة الحكائيـة، وهكذا تجـاوزت تلك األمكنة 
الوظيفة االولية املرسومة لها من خالل ديناميتها 
مع االحداث من جهة ، ومع الشخصيات الروائية 

من جهة أخرى .
ومـع قـراءة أولية للنص نجد املـكان الهنديس 
واملكان املجـازي وجميعها حاملـة ومتفاعلة 

مع رؤية الشخصيات .
اسـتخدم الروائي الشـمري الوصف بطريقتي 
االنتقاء واالسـتقصاء مما جعـل القارئ ينظر 
اليهـا ليس بطبيعة اللون املجرد بقدر ما ينظر 
اليهـا وفق املنظور الفني للمكان ووفق مقولة 

جون برين : ( األماكن ناس والناس أماكن ) .
ويف روايـة ( عـىل حافـة الخوف ) يكـون الزمن 
ماثـال يف جميع املتواليات الرسدية ما دام الخوف 
يقف عـىل عرش الحافـة ويبعث بسـطوته عىل 
جميع شـخوص الرواية ، إال اننا يمكن تقسـيم 
الزمن بوضوح من خالل قراءة النص ، حيث نجد 
الزمن املوضوعي والزمن الذاتي ، واشـري هنا اىل 
ان الزمـن املوضوعـي ( الطبيعـي ) هو التوقيت 
لحركة سـري الكون ( ساعة / يوم / سنة ... الخ 
) ( فتح النصب عام 1971 وصنعه .... الخ ) ص 
135 . ( اعتـاد والدتـي بعد وفاة والـدي .. الخ ) 

ص 110 .
هذا الزمن الذي وضع لتنظيم الفعل ، رافقه زمن 
وضع لقياس حركة رسعة العواطف واالنفعاالت. 
( لم يعد رأسـه يسـتوعب املزيد مـن التخيالت ، 
وهو يرى ويسـمع أصواتا غريبـة كأنها أرواحا 

رشيرة بأجنحة مرعبة ... الخ ) ص107 .
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كم أنا أشعُر باالّضطهاد يا صديقي
لهذا فالزّنبُق ما عاد يعنيني
وال حكاياُت جّدتَي القديمُة

وال أنا عدُت أنا
إنَّ قلبَي وقد مزّقُته

خّبأُته تحت جذع نخلٍة
وأرضمُت ناًرا يف تاموِره
فلْم أعْد أنا كما كنُت أنا 

ولْم يعْد يعنيني زئرُي روحي
وال زمجرُة صوتي

وبتُّ ألتحُف الّثغاَء أغنيًة
وأهدُل كلَّ قصائدي وثًنا 
وأيش بذنوبي هنا وهناَك

وواقعَي املعيُش أصّفُق له جنوًنا
وأحرشُج دروبي 

ويف أزّقٍة ضّيقٍة مشيُت
وقد كنُت أحسُبها الفَرَج

فأنا و األنا 
ما عدنا صديقني

وما عادْت ملٌّة تجمُعنا واحًدا
وما بنيناُه احرتْق

ورصنا نحُن
أخماَس وأسداَس

ورّبما كائننِي  من ورْق
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ننـىس أحياناً أن الصبـاح هو نغمة لبقية 
اليـوم؛ فيمكـن بتخصيـص القليـل من 
الوقـت والجهـد أن يحسـن عالقتنـا مع 
الرشيـك، والصبـاح ليس فقـط لتحضري 
األطفال للذهاب إىل املدارس، أو للتحضري 
للذهاب إىل االجتماعـات واملهمات، والتي 
تعـد أهم األشـياء اليوميـة يف حياتنا؛ بل 
هنـاك أمر آخـر غايـة يف األهميـة، وهو 
عالقتنـا األرسية، التي تعد أسـاس املنزل 
وقاعدتـه األساسـية.لذلك هنـاك بعـض 
اإلسـرتاتيجيات التي مـن املمكن اتباعها 
للقيـام بها يف الصباح، والتي من شـأنها 
تحسـني عالقتـك مـع زوجـك، وإضفاء 
جـو إضايف مـن االهتمام والرومانسـية، 
باكـراً وقضـاء وقت  ومنها:االسـتيقاظ 
شـاعري: هل تتذكرين كيـف كان صباح 
أول يـوم زواجك؟ عليك جعـل صباح كل 
يـوم مثله؛ فقومـي بتحضـري القهوة أو 
الشاي أو مرشوب زوجك املفضل وبعض 
املقبـالت الخفيفـة، وأيقظيه باكـراً قبل 
موعـده املعتـاد بــ 10 دقائق ليشـاركك 
اإلفطـار، وأخربيـه عـن مـدى سـعادتك 
بتقبله لألمر، وأنـك تتمنني تكراره يومياً؛ 
فذلك سـوف يعمل عىل شـحن طاقتكما 
مـن جديد.اإليجابيـة: احـذري مـن بـدء 

يومـك بمـزاج سـيئ أو مشـاجرة؛ فذلك 
سوف يؤثر سـلبياً عىل بقية اليوم؛ حيث 
يقوم بنرش الشحنات السلبية يف األجواء، 
والتي تؤثـر بدورها عىل محيطك الخاص 
وأرستـك وزوجـك، وقـد يجعـل زوجك ال 
يرغـب يف العـودة إىل املنـزل؛ للهروب من 

املشـكالت؛ لذلـك احريص عىل بـدء يومك 
بكل ما هـو إيجابي.جولـة صباحية: قد 
يكون األمر صعباً عىل البعض، لكنه مفيد 
للغايـة؛ فهـو يحسـن عالقتك وجسـدك 
بجولـة  فقيامـك  الصحيـة؛  وحالتـك 
صباحية مع زوجك، يجدد نشـاط اليوم، 

ويقوي الرتابـط بينكما، كما أنك سـوف 
تالحظني تحسناً كبرياً يف صحتكما البدنية 
كذلك.الرسـائل  والعاطفيـة  والنفسـية 
واملكاملات العاطفية: إذا اسـتيقظ زوجك 
وذهـب إىل العمـل دون وداعـك، ال تجعيل 
ذلك سـبباً للشـجار؛ بل اجعليه حافزاً له 

لكـي يعلـم مـدى اهتمامك بـه؛ فقومي 
باالتصـال بـه وأخربيـه بمدى اشـتياقك 
إليـه، وبأنك افتقـدت قبلتـه الصباحية، 
وقومي بإرسال بعض العبارات العاطفية 
والرسـائل الصباحية التـي تنم عن حبك 
وشـوقك لـه؛ فذلك سـوف يجعلـه يتوق 
دائماً للقـدوم إىل املنزل عوضاً عن النفور 
منه.الحصـول عـىل عنـاق: مـن العادات 
الصباحيـة الهامة، والتـي تضفي رونقاً 
خاصـاً عـىل اليـوم، الحصول عـىل عناق 
دافئ مـيلء بالحب والحنان واألمل؛ حيث 
أنـه كاتصال بينكما، يوضـح مدى الحب 
واملـودة التـي تجمعكما، ويمـأل يومكما 
بالطاقـة اإليجابيـة، كمـا أن مـن الجيد 
اإلمسـاك بيد زوجك بلطف أثناء اإلفطار؛ 
فكل تلك اللمسـات تضفـي رونقاً خاصاً 
عىل يومك.الصباح هو بدء إرشاقة جديدة 
ويوم خاٍل مـن تعقيـدات األمس، اجعيل 
كل صباح بمثابة يـوم جديد من التفاؤل 
والسـعادة واألمل، وال تدعي للخالفات أو 
املشـاحنات مدخالً ليومك، وقدمي بعض 
التنـازالت لبدء يومك بإرشاقة الشـمس، 
بعيـداً عـن املشـاجرات والخالفـات التي 
تؤثر سلباً عىل حياتك الزوجية، وقد تنفر 

زوجك من املنزل.

كثري من عشاق الجمال ينصحون بفيتامني E  للبرشة 

والشعر، إذن ، ما فوائده وملاذا عليك استخدامه؟

فيتامـني E موجـود يف كل منتجـات العناية بالبرشة 

تقريًبـا، ويمكنـه املسـاعدة يف التقليل  مـن الهاالت 

السـوداء إىل منع عالمـات التمدد، كمـا يمكنِك أيًضا 

إضافة فيتامني E إىل روتني الشعر ألنه يعزز نموه>

فوائد فيتامني E للشعر والبرشة:

1. مزيل املكياج 

فيتامـني E يزيل كل املكياج من برشتِك بشـكل فعال 

 E وسـلس، ببسـاطة قومي بفتح كبسـولة فيتامني

واخلطي الزيت مع ملعقة كبرية من زيت جوز الهند، 

و اغميس قطعة قطن يف املحلول وامسحي مكياجِك. 

2. فيتامني E لعالمات تمدد الجلد

يسـتخدم زيـت فيتامـني E للتخلـص مـن عالمات 

التمـدد، لذلـك ضعـي بضع قطـرات مـن الزيت عىل 

عالمات التمدد وقومي بالتدليك بلطف بحركة دائرية 

ملـدة خمـس إىل 10 دقائـق، و كـرري هـذا كل يوم، 

ملدة شـهرين وسـتالحظني أن عالمات التمـدد بدأت 

تتالىش. 

3. يعالج الهاالت السوداء

مـن الفوائد السـحرية األخـرى لفيتامـني E للبرشة 

تقليل الهاالت السـوداء يحتوي هذا املضاد لألكسـدة 

أيًضـا عىل خصائص مضـادة للشـيخوخة يمكن أن 

تمنـع أكيـاس العـني واالنتفـاخ اصنعـي قناًعا من 

كبسـولة فيتامني E ، وملعقتـني كبريتني من عصري 

البطاطـس ، وملعقـة كبرية من العسـل، واخلطيهم 

جيـًدا قومي بتدليك هذا املعجون عىل منطقة أسـفل 

العني واغسليه بعد 15 دقيقة. 

 4. يساعد عىل نمو الشعر

فيتامني ه يسـاعد عىل إنتاج الكوالجـني الذي بدوره 

يبني بروتني الشـعر الالزم لزيادة رسعة نمو شعرِك 

امزجـي ثـالث إىل أربع كبسـوالت من زيـت فيتامني 

E مـع ملعقتني كبريتني من زيـت الجوجوبا وقومي 

بتدليكـه عىل فروة رأسـِك اتركي املزيج طـوال الليل 

قبل شـطفه يف الصباح باملاء البارد يمكنِك تكرار هذا 

الروتـني مرة واحدة يف األسـبوع للحصول عىل أفضل 

النتائج.  

 5. يوقف تساقط الشعر

كما يشفي فيتامني E بصيالت الشعر التالفة ويقوي 

الجـذور لذا ، إذا كنِت قلقة بشـأن تسـاقط الشـعر، 

يمكنـِك تطبيقـه موضعًيا أو حتـى تضمني مكمالت 

 .E فيتامني

 6. يعزز الدورة الدموية

يمكنك تحفيز خاليا الجلد والشـعر عن طريق تدليك 

وجهك وفروة رأسك بزيت فيتامني E يقلل من التوتر 

مع تشـجيع نمو الشعربمجرد امتصاصه يف برشتك، 

فإنـه يقلل من جميع أنـواع التهاب الجلد ويتحكم يف 

فرط التصبغ.
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املقادير:
4 قطع دجاج

هيل
قرنفل

ورق غار
دوائر باذنجان مقيل

زهرة قرنبيط مسلوق ثم مقيل
2 كوب أرز
ملح وفلفل

بهارات مشكلة
ملعقة صغرية كاري

زيت نباتي
مرق دجاج

لوز مقيل للتزيني
طريقة التحضري:

2 ملعقـة كبـرية مـن  ضعـي 
الزيت النباتي بقدر عىل النار ثم 
اضيفي البهارات الحب والبصل 
املقطع وشوحي املكونات حتى 

تشمي رائحة البهارات.
اضيفـي الدجـاج ىف قـدر اخر 
وقلبيـه  حتـى يتغـري لونه ثم 
صبي املاء املغـيل ونصف كمية 
حتـى  املطحونـة  البهـارات 

يستوي الدجاج.
ضعـي القليل مـن األرز بالقاع 

ووزعـي  الدجـاج  ضعـي  ثـم 
املقليـة  الزهـرة  مـن  طبقـة 
وطبقة أخـرى مـن الباذنجان 
املقيل واضيفي بقية كمية األرز 
وبهـري بباقي كميـة البهارات 
املطحونـة واضيفي ماء سـلق 
الدجاج ثم ضعية عىل نارعالية 
حتـى يغيل ويتـرشب األرز املاء 
ثم اخفيض درجة حـرارة النار 

ملدة 45 دقيقة.
اقلبـي املقلوبة بطبـق التقديم 
وزينيـة باللـوز املقيل بحسـب 

الرغبة وقدميه.

التقـّدم يف السـن والتعرّض إىل 
مطوّالً  واالسـتماع  الضجيـج 
هـذه  العاليـة،  األصـوات  إىل 
بعـض مـن األسـباب العديدة 
لفقدان حاسـة السـمع.لكن، 
أنَّ  إىل  تشـري دراسـة حديثـة 
األشـخاص املصابـون بفقـر 
الـدم أو األنيميـا، ويعنـي هذا 
نقـص الحديد يف أجسـامهم، 
أكثر عرضـة لفقدان السـمع 
مـن غريهم مـن الناس.ووجد 
الباحثـون رابطـة بـني نقص 
الحديـد يف الجسـم – أو فقـر 
الدم أو األنيميـا- وبني فقدان 
حاسة السـمع. ويف دراستهم 
الباحثـون بفحص  التي قـام 
حاسـة السـمع لـدى حـوايل 
تـرتواح  شـخصاً   305339

أعمارهـم بـني 21 _ 90 عاماً. 
وأخـذوا بعني االعتبـار فقدان 
حاسـة السـمع ذات العالقـة 
باألعصـاب، أي الروابـط بـني 
القوقعـة أو الروابط العصبية 
بـني األذن الداخليـة والدماغ، 
وكذلك فقدان السمع التوصييل 
الخارجيـة  بـاألذن  املتعلـق 
الوسطى.وباسـتخدام  واألذن 
للمشاركني،  الطبية  السّجالت 
بقيـاس  الباحثـون  قـام 
الهيموجلوبـني  مسـتويات 
والفرييتـني (هـو عبـارة عن 
بروتني يوجد يف الخاليا ويتحكم 
يف تخزيـن وإطـالق الحديـد) 
إمـا مرتفعة،  اعتربوها  التـي 
أو متوسطة أو ضعيفة، وذلك 
للمسـتويات املرجعية،  وفقـاً 

وحسـب الجنس والسن.وكان 
مـا نسـبته 1.6 يف املائـة مـن 
املتطوعـني يعانون من فقدان 
حاسـة السـمع، بغض النظر 
عن الفئة. ولكن هذه النسـبة 
ارتفعـت إىل 3.4 يف املائـة، أي 
حوايل أكثر من ضعف النسـبة 
لدى األشخاص املصابني بفقر 
الدم. وبناء عليه، وجد العلماء 
صلة قوية بني فقدان حاسـة 
السـمع وفقر الدم. ولكن ذلك 
ال يعنـي أنها رابطـة عرضية، 
إذ أّن املزيد من األبحاث سـوف 
تتيـح معرفة املزيد وتحديد ما 
إذا كان عـالج نقـص الحديـد 
سـيؤدي إىل تحسـني السمع، 
أو حتـى تقليل فـرص فقدان 

السمع.
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جـدد متخصصـون تحذيرهـم مـن عقاب 
والعـزل،  الـرصاخ  أو  بالـرضب  األطفـال 
مؤكديـن أن هـذه الطـرق تؤثـر سـلباً عىل 
أدائهـم  تراجـع  يف  وتتسـبب  نفسـيتهم، 
العاطفـي  الـذكاء  ومهـارات  األكاديمـي 

لديهم.
فإن كنت ال تعرف طرقاً لعقاب أبنائك حينما 
يخطئـون، وتسـتخدم يديـك أو صوتـك يف 
تقويم سلوكهم ينصحك خرباء بأن تتوقف، 
خمسة أنواع عقاب يحذر منها متخصصون 

خشية التأثري سلباً عىل طفلك.
أولها الـرضب إذ تفيد دراسـات أن الرضب 
املتكـرر يـؤدي إىل تراجـع األداء األكاديمي، 
وتراجع مهارات الـذكاء العاطفي، وينصح 
باستبعاد الرضب كأسلوب عقاب واستبداله 
بتقليص بعـض االمتيـازات، التـي يحصل 
عليهـا الطفل كحرمانه مـن األلعاب أو من 

مشاهدة التلفزيون.
كما أن عزل الطفل يف مكان مظلم، بحسـب 

املتخصصـني، فإنـه قـد يحطمـه عاطفياً، 
محذرين من أثر تكرار العزل عىل الطفل، إذ 
قد يدفعه إىل تبني نظرة سـلبية عن الحياة، 

وينصح بإبقاء الطفـل يف زاوية من الغرفة 
وإن لـم يفلـح العقاب يف تحسـني سـلوكه 
ينصح بتجاهـل التحدث إليه ليوم أو يومني 

عىل األكثر.
ويقـول متخصصـون إن األمهـات كثرياً ما 
يعربن عـن غضبهـن باسـتخدام الرصاخ، 
ويعتقـد خرباء أن الرصاخ يؤكد للطفل عدم 
قدرة األم عىل السـيطرة عىل سلوك الطفل، 
ويـؤدي الـرصاخ إىل نمـو الطفـل نفسـياً 
بطريقـة خاطئة، فيلجـأ إىل الكذب إلرضاء 
األم، وينصح بالحوار الذي يتضمن األرضار 

والعواقب.
كما أن أكثر وسـائل العقاب كسالً، بحسب 
املتخصصـني، فتكمـن يف التهديـد، ويحذر 
من اسـتخدامه كونه يرض بالثقة والرتابط 
بني اآلباء واألبنـاء، وينصح بالتحدث بحزم 
عن سـلوك الطفـل غري املقبـول عوضاً عن 

التهديد.
ويحذر املتخصصون من املقارنة بني الطفل 
واآلخرين، إذ إن املقارنة تجعل الطفل يشعر 
بالخيانـة، وتعـزز لديه الشـعور بالرفض، 

وتقلل من احرتامه لنفسه.

يمكـن أن تكـون إضافـة الفواكه غنيـة بالعنـارص الغذائية لنظـام غذائي صحي 
ومتـوازن، لكن ال يدرك كثـريون أن الفواكـه باختالف أنوعها تحتـوي عىل كميات 

مختلفة من السكر.
لذلك تعرف عىل بعض أنواع الفاكهة قليلة السكر.

الخوخ
عـىل الرغم من حالوته، إال أن حبة خوخ متوسـطة الحجم تحتـوي فقط عىل نحو 
13 جرامـا من السـكر، و“الخوخ مصدر جيـد لفيتامني ”يس“ وكذلـك مادة ”بيتا 
كاروتني“، وهي مضادة لألكسـدة، ويمكن أن تقلل مـن تلف الخاليا وتدعم الصحة 

العامة.
الفراولة

فاكهـة لذيذة وجميلة، وباإلضافـة إىل كونها مصدرا جيـدا لفيتامني يس ولأللياف، 
تحتـوي ثمانـي حبـات فراولة متوسـطة الحجم عىل نحـو 8 جرامات من السـكر 
فقـط كما تحتوي عىل مجموعة من العنارص الغذائية املفيدة للوقاية من الرسطان 

وتعزيز صحة القلب.
التوت األسود

فاكهـة مليئة باملواد الكيميائيـة النباتية املفيدة، املضـادة لاللتهابات وامليكروبات، 
ويحتوي كوب واحد من التوت األسود (البالك بريى) عىل 7 جرامات فقط من السكر 

كما أن التوت األسود مصدر جيد لأللياف والفيتامينات.
الجريـب فـروت

خيـار رائـع لوجبة الفطـور، نصف حبة جريب فـروت تحتوي عـىل 8.5 جرام من 
السـكر، وتناول نصف حبة جريب فروت قبل الوجبات يساعد يف فقدان الوزن، لكن 
هناك مالحظة مهمة، إذ أن الجريب فروت يتداخل مع امتصاص بعض األدوية مثل 
أدويـة الكولسـيرتول أو خفض ضغط الدم لـذا من األفضل استشـارة الطبيب قبل 

إضافتها إىل نظامك الغذائي.
التفاح

تحتـوي تفاحة واحدة متوسـطة الحجم عـىل 19 جراما من السـكر، وتتكون هذه 
الفاكهة من %86 ماء إضافة إىل العنارص الغذائية املتنوعة يف التفاح، فإنه يسـاعد 

يف النوم وحاالت اإلمساك.
املوز

بال شـك يعد املوز من الفواكـه ذات القيمة الغذائية العاليـة، إذ يحتوي عىل األمالح 
املعدنية والفيتامينات، غري أنه يحتوي عىل نسـبة عالية من السكر، خاصة إذا كان 

املوز شـديد النضج كل مئة جرام من املوز تحتوي عىل 95 سـعرة حرارية.

أصبحـت فـرتة الحمـل تحسـب من 
عمـر اإلنسـان فهـي ليسـت مرحلة 
مجهولـة فقد أمكن دراسـة سـلوك 
الجنـني خاللهـا، وكمـا تبـني أن ما 
يشـعر به الجنني يؤثر عىل شخصيته 
يف املسـتقبل إىل جانب مشـاعر كثرية 

تم الكشف عنها.
ولذلـك يجب أن تعـريف عزيزتـي األم 
بعـض سـلوكيات ومشـاعر الجنني 
خـالل وجـوده يف الرحـم مـن خالل 
حديث خاص بهـا بالدكتورة مريفت 
رياض؛ استشـارية النسـاء والوالدة 

حيث أشارت لآلتي.
ترصفات الجنني يف الرحم

تبـني للعلماء أن الجنـني يف رحم األم 
يبدأ يف التفكري بدءاً من الشهر السابع، 
ويكتمل نمو العقل لديه ليصبح قادراً 
عـىل التفكـري كما يفكر أي شـخص 
آخـر يف العالـم الخارجـي، لكن بكل 
تأكيد طبيعة تفكريه تناسب مرحلته 
العمرية، فلم يستطع العلماء التوصل 
ملـا قد يفكر فيـه الجنـني ولكن لديه 
مخاوفـه مـن حـزن األم أو الخروج 

لعالم مجهول مثالً.
والجنني يف رحـم أمه يقوم بالتخلص 
مـن فضالته، لكن عـن طريق التبول 
فقط، فيبدأ من الشهر الرابع بالتبول 
يف السـائل املحيط به، لـذا من املمكن 
أن يتنـاول ما يفـرزه من بـول، لكن 
الكليتني تقومان بتنظيف كل السموم 
يف جسمه وطردها إىل خارج الجسم، 
ويبـدأ خـروج الرباز بعد الـوالدة عىل 

شـكل كتلة سـوداء يطلق عليها اسم 
”العقـي“ ولكنهـا تـزول مـع اليوم 
الثاني للوالدة ومع استمرار الرضاعة 

الطبيعية.
أحالم الجنني

ال تعرف األم وال تشـعر باألحالم التي 
يراهـا الجنني أثناء نومـه يف رحمها، 
فالجنني ينام مثل الكبار، ويرى كثرياً 
من األحالم والرؤى، وهي يف الحقيقة 
مجهولة جداً؛ ألنه لم يَر حياة سـوى 
حياة واحـدة، وهي التي يعيشـها يف 
بطن األم وربما كانت تصويراً لحياته 
القادمـة ولكن أحداً لـم يتوصل إليها 

حتى اليوم.
وربمـا كانت حركـة الجنني يف الرحم 
تعبـرياً عما يـراه من أحالم فليسـت 
الحركـة، والعنف، واأليـادي واألقدام 
الصغرية التي تركل جدار رحم األم، إال 
ردات فعل ملا يـراه يف أحالمه ونتيجة 

لتأثره بعالم والديه عىل األقل.
حينما تنـام األم يف الليل يبقى الجنني 
حتـى  كذلـك  ويبقـى  مسـتيقظاً، 
تسـتيقظ األم من النوم، إىل أن يخرج 
للعالم، فينـام يف الليل ويسـتيقظ يف 
النهار، أو يسـتيقظ يف الليل وينام يف 

النهار.
النوم املتقلب هو سـمة املولود ولكنه 
يكون يف حالة عدم اسـتقرار بسـبب 
تغري الوضع لديه يف الرحم ويف خارجه 
حتى يعتاد عىل الحياة الخارجية بعد 

مرور أشهر قليلة.
تواصل الجنني مع الوالدين

يسـتجيب الجنني ملشـاعر األم دائماً؛ 

ففي حاالت حزنها يبـدأ بالبكاء، ويف 
حاالت سـعادتها يبـدأ بالضحك وقد 
رصـدت حـركات التبسـم والضحـك 

لألجنة منذ بدأ التصوير بالسونار.
ال تعرف األم أن الجنني يقاسـمها كل 
ما تشـعر به، ولذلك مـن الطبيعي ان 
تنجب األم التعيسـة طفال نكدياً كثري 
البـكاء، وال يعرف األبـوان أن الحركة 
املحببـة كثرياً للجنني هـي ملس بطن 
األم أي أن يضـع أحدهمـا يـده عـىل 
بطنها، فهو يشـعر بالحنان، خاصة 
إن كان الفاعـل هـو األب، حينها يبدأ 
الحـركات  ببعـض  ويقـوم  بالـركل 

اللطيفة التي تعرب عن سعادته.
و يتعلـق الجنني بـاألم لدرجة كبرية 
ال توصف، حتى إنـه بعد اكتمال نمو 
رئتيـه واكتمال قدرته عـىل التنفس، 
يقوم بني الفـرتة واألخرى بتقليد األم 

يف طريقة تنفسها.
إذا أرهقت األم نفسها كثرياً بالحركة، 
أو املـيش لفرتة طويلة يف أماكن وعرة 
أو بذلـت مجهـوداً يف أعمـال البيـت، 
فسيشـعر الجنني باإلرهـاق والتعب 
كذلك، وستكتشـف األم يف اليوم التايل 
أنـه قـد أصبـح هادئـاً للغايـة؛ ألنه 
متعب من اليوم السـابق، أو املجهود 

السابق.
عندمـا تكتمـل حاسـة السـمع لدى 
الجنـني، فهو سيشـعر بالخوف عند 
حـدوث أدنـى ”صدمـة صوتية“ مع 
بانقباضـه  ستشـعرين  مثـًال  األم، 
عندما تعطسـني، أو عندما ترصخني 
أو تجزعني من مرور فأر أو رصصور 

يف مطبخك.
و يحـب الجنـني صـوت األم وصوت 
األب ويشعر بالفرحة واالطمئنان عند 
سـماع صوت أحدهما، كما يتجاوب 
حـني يتحدث األب معـه، وكذلك حني 

تفعل ذلك األم.
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كان هناك عرب يسكنون الصحراء 
طلباً للمرعى ملواشيهم، ومن عادة 
العرب التنقـل من مكان إىل مكان 
حسـب ما يوجـد العشـب والكأل 
واملـاء، وكان من بني هؤالء العرب 
رجـل له أم كبـرية يف السـن وهو 
وحيدها، وهذه األم تفقد ذاكرتها 
يف أغلب األوقات نظرا لكرب سنها، 
فكانـت تهـذي بولدها فـال تريده 
يفارقهـا، وكان تخريفها يضايق 
ولدهـا منها ومـن ترصفها معه، 
وسـيقلل مـن قـدره عنـد قومه ! 

هكذا كان نظره القارص .
ويف أحد األيام أراد عربه ان يرحلوا 
ملـكان آخـر ، فقـال لزوجتـه: إذا 
ذهبنـا غداً ، اتركي أمـي بمكانها 
واتركـي عندهـا زادا ومـاءا حتى 
يأتي من يأخذهـا ويخلصنا منها 

أو تموت !!
فقالت زوجته : أبرش سـوف أنفذ 

أوامرك .
شـد العرب مـن الغد ومـن بينهم 

هذا الرجل ..
تركت الزوجـة ام زوجها بمكانها 
كمـا أراد زوجهـا ، ولكنهـا فعلت 
أمـرا عجبا ، لقـد تركت ولدهما 
معهـا مع الـزاد واملـاء ،( وكان 
لهما طفـل يف السـنة األوىل من 
عمره وهـو بكرهما وكان والده 
يحبه حبا عظيما ، فإذا اسرتاح 
يف الشق طلبه من زوجته ليالعبه 

ويداعبه ) .
سـار العرب ويف منتصف النهار 
نزلوا يرتاحون وترتاح مواشيهم 
لـألكل والرعي ، حيـث إنهم من 

طلوع الشمس وهم يسريون .
جلس كل مع ارسته ومواشيه ، 
فطلب هذا الرجـل ابنه كالعادة 

ليتسـىل معه .فقالـت زوجته : 
تركته مع امك ، النريده .

قال : ماذا ؟ وهو يصيح بها !
يرميـك  سـوف  ألنـه   : قالـت 

بالصحراء كما رميت امك .
عليـه  الكلمـة  هـذه  فنزلـت 
كالصاعقة ، فلم يرد عىل زوجته 
بكلمة واحدة آلنه رأى أنه أخطأ 

فيما فعل مع امه .
ملكانهـم  وعـاد  فرسـه  أرسج 
مرسعا عسـاه يدرك ولده وأمه 
قبل أن تفرتسـهما السباع ، ألن 
مـن عـادة السـباع والوحـوش 
الـكارسة إذا شـدت العربان عن 
منازلهـا تخلفهـم يف أمكنتهـم 
وجيـف  أطعمـة  بقايـا  فتجـد 

مواش نافقة فتأكلها .
وصل الرجل اىل املـكان وإذا أمه 
ضامة ولده اىل صدرها مخرجة 
راسـه للتنفس ، وحولها الذئاب 
تـدور تريـد الولد لتأكلـه ، واألم 
ترميهـا بالحجارة ، وتقول لها : 

ابتعدي هذا ولد فالن .
وعندمـا رأى الرجـل مـا يجري 
ألمه مع الذئـاب قتل عددا منها 
وهرب الباقـي، حمل أمه وولده 
بعدمـا قبل رأس امه عدة قبالت 
وهـو يبكي ندمـا عـىل فعلته ، 
وعـاد بها اىل قومـه ، فصار من 
بعدها بـارا بأمه ال تفارق عينه 

عينها .
وصـار إذا شـدت العـرب ملكان 
آخـر يكـون اول مـا يحمل عىل 
الجمـل أمه ويسـري خلفها عىل 
فرسه كما زاد غالء زوجته عنده 
الذَّكيَّة، والَّتـي علمته  لفعلتهـا 
درًسـا لـن ينسـاه أبـًدا.. اللهم 

ارزقنا الرب بوالدينا.
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وزع األرقام من ١ اىل ٩ داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

تحرض اليوم عيـد ميالد أو حفل زفاف تلتقي 
فيه ببعـض األصدقاء الذين لم ترهم منذ وقت 
طويـل. تشـعر بتحسـن يف حالتـك الصحية فور 
رؤيتهـم والتحـدث معهـم. سـتعرف بعـض األخبار 
الجديدة منهم. هناك شـخص ما حزيـن جدا وبحاجة 

إيل مساعدتك.

أنت شـخص غيور جـدا وخاصة اليوم. هـذه الغرية 
تـؤدي إىل تدهـور عالقتك العاطفية، بـل ربما تؤدي إىل 
نتائج عكسـية، لذلك حاول أن تتجنبهـا من خالل التقرب 
والتواصل مع الحبيب. هذا هو الوقت األنسـب لتبذل جهودك 
كي تحول املساويء إىل مزايا. التصالح أفضل بكثري من البعد 

والغضب.

ستكتسـب اليوم خربات جديدة يف مجـال العمل، وربما 
تعرف بعض املعلومات من بعض األشخاص بشكل دوري 
أو من خالل التليفزيون أو االنرتنت. ربما تفكر يف األمر بجدية 
وتقوم بالتسـجيل يف بعض الـدورات التدريبية التـي تتعلق بمجال 
العمـل. تفهـم كل مـا تقـرأه ولذلك سـتتقدم بشـكل رسيع وغري 

مسبوق يف العمل.

يوم جميل يساعدك عىل الدخول يف مرشوعات جديدة 
مع أشـخاص مميزيـن. االلتقاء باألصدقـاء والحبيب 
يسـاعدك عىل طرح أفكار ملشـاريع جديدة ومختلفة من 
شـأنها أن تزيـد طاقتك وحماسـتك. يجب أن تفكـر بجدية 
يف أهدافـك طويلـة املدى اليـوم. ربما ال يتفـق معك عدد من 
األشـخاص ولكن ال تقلق ألن هناك مجموعة أخرى ستتتفق 

معك يف الرأي.

برهـن للجميع أنك تملـك الكفاءة والخـربة وانطلق يف 
اسـتثماراتك بشجاعة. ناقش بعض املواضيع الحساسة 
والعالقـة مـع الحبيب وتوصـال إىل حلول إيجابيـة. انظر إىل 

األوضاع من حولك بطريقة إيجابية لتشعر بالطمأنينة.

ال تـزال تفتقد إىل الحصانة والحماية وقد تفشـل يف إكمال 
عملك وربما تتعرض التهامات عشوائية أو لرتاجع يف حياتك 
املهنية. تواجه رأي رشيك أو شـخص غريب بشـكل استفزازي 
فكن حذرا. تكثر التحديات عىل مختلف األصعدة الناشطة يف حياتك 
سواء كانت دراسية أم عاطفية أم مهنية أم اجتماعية. تشعر بثقل 
املسؤوليات وتكون جميع تحركاتك تحت األضواء فال تقف مكتوف 

اليدين بل سارع إىل التحالف وطلب املساعدة.

تمـر أحداث هذا اليوم بهدوء نسـبي، ولهذا السـبب 
ستشـكو بعض التأخري يف االنطالق، ورّبما تستاء من 
رؤيتـك تقّدم اآلخريـن. تعاني تراجعا بسـيطا يف حياتك 
العاطفيـة. تسـتعيد تفاؤلك أواخـر اليوم وتعيـش لحظات 
جميلة مع الحبيب وتطمنئ هواجسك، وتعطي صورة حسنة 
ويتكون لدى الحبيب انطباع بأنك مسـتعد ألي يشء يف سبيل 

حماية الروابط ودعمها.

ال يمكنـك الحصول عىل أي نتيجة إيجابية إذا تابعت 
االتـكال عىل اآلخرين. عليك أن تثـق يف قدراتك وتعتمد 
عىل نفسك. ابتعد عن العناد واستمع إىل ما يقوله الحبيب 
فقـد يكون عىل صواب. احذر من االنفعـال وال تتفوه بكالم 

قاس قد يجرح املحيطني بك.

تحتل الشـؤون املالية واجهة اهتماماتك وتكون يف سباق 
مـع الوقت. تكثر املشـاغل واألعمال والتحـركات هذا اليوم 
وتتلـون بألف لون، فتشـهد فرتة مـن الديناميكية واالتصاالت 
الغنيـة والصدف املفاجئـة، والتي قد تغـري اتجاهاتك وتضعك أمام 

أشخاص جدد ومراجع مهمة وخيارات مميزة.

 األعمـال تسـيطر عـىل حياتك اليـوم وبشـكل مكثف. 
الضغوط تبدأ من الصباح الباكر وال ترتكك حتى سـاعة 
متأخـرة لكن الجميل أنك سـعيد وال تبـد أي ردود فعل من 
جهتـك كالتذمـر كما أن النجاحات سـتجعلك أكثر سـعادة. يف 
املسـاء األوضـاع العاطفية ال بأس بهـا لكنك تفضـل الخروج مع 

األصدقاء بدال من حبيبك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء
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الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

توقع اليوم سـماع بعض األخبار السارة التي تتعلق 
بأوضاعـك املالية. ربمـا تحصل عىل عـالوة يف العمل. 
يجب أن تتحكم يف رغبتك يف البكاء اليوم. ربما تطرأ بعض 
التغريات عىل حيـاة صديقة لك وتنتظر دعمك ومسـاعدتك. 
يجب أن تسـتمع اليوم إىل غريك بدال مـن أن تقدم النصائح. 

يجب أن تسيطر عىل نفسك وعىل أعصابك بقدر اإلمكان.

فرنسـا  بـني  إسـيل  معركـة  وقـوع   -  1844
واملغرب.

1929 - تأسـيس الوكالة اليهودية يف فلسـطني 
والتي مـن مهامها جمع اإلعانـات املالية لدعم 

الحركة الصهيونية إلنشاء وطن قومي لليهود.
1947 - باكسـتان تسـتقل عـن الهنـد بقيادة 

محمد عيل جناح.
1968 - مروحيـة سيكورسـكي إس61- تابعة 
«لخطـوط لـوس أنجلـوس الجوية» تسـقط يف 
كومبتـون يف كاليفورنيا، وأدى الحادث إىل مقتل 

21 شخًصا.
العاصمـة  يدخـل  الرتكـي  الجيـش   -  1974
القربصية نيقوسيا يف أعقاب االنقالب العسكري 
الذي شـهدته قربص ووصول حكومة عسكرية 

من القبارصة اليونانني إىل الحكم.
1994 - إلقـاء القبـض عـىل اإلرهابـي الـدويل 

كارلوس يف السودان.
2003 - انقطـاع التيـار الكهربائي عـن الجزء 

الشمايل من الواليات املتحدة وكندا.
- اصطـدام طائـرة «خطـوط هيليـوز   2005
الجوية» بجبل شـمال ماراثونـاس وفارنافاس 
باليونـان، وأدت الحادثة إىل مقتل 121 شـخص 

وجميع طاقم الطائرة.
2009 - زعيـم جماعـة جنـد أنصـار اللـه عبد 
اللطيف موىس يعلن من «مسـجد ابن تيمية» يف 
رفح قيام إمارة إسالمية يف أكناف بيت املقدس.

2013 - مئـات القتىل وآالف الجرحـى إثر قيام 
الرشطة املرصية بفض اعتصامي رابعة العدوية 

والنهضة املؤيدة للرئيس محمد مريس بالقاهرة 
والجيزة، وإعالن حالة الطوارئ وحظر التجوال 

يف مرص.
2017 -مجلـس عمـوم اململكـة املتحـدة ُيعلن 
توقف سـاعة بيغ بن التاريخيَّة عـن العمل ملُدَّة 
4 سـنوات بسـبب أعمال الرتميم واإلصالح، بعد 

157 سنة من العمل املُتواصل.
2018 -فيضانـات بسـبب األمطـار الغزيرة يف 
والية كـريال الهندية تودي بحياة 300 شـخص 

ُوترشد 200 ألف آخرين.
2020 - عـدد اإلصابات املؤكدة بجائحة كورونا 
يتخّطى حاجز 21 مليون شـخص حول العالم، 
من بينهم أكثـر من 761 ألف حالة وفاة وحوايل 

13 مليوًنا و48 ألف حالة تماثلت للشفاء.

أسئلة تحليل شخصية ممتعة تكشف عن صفاتك وأسلوب تعاملك 
مع اآلخرين
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1. قارن يف الحجم لريى مدى التطابق - سقوط.
2. جعل اآلخر رشيكا - نظام نقل الرسائل.

3. مشاركة يف األفكار حول موضوع ما - ما بعده.
4. مجمـوع احتياجـات املكتـب من الـورق واألقالم وغري 

ذلك.
5. نصـف مركز - وضع الـيشء يف الركـن وبمعنى اعتمد 

عليه.
6. كريه الرائحة - متشابهات.

7. طيب الطعم وارائحة - عاصمة اروبية (معكوسة).
8. نصف يرجو - حمام بخار حديث - نصف تايل.

9. املـرأة التـي ال زوج لهـا أو الرجـل الـذي ال زوجة له - 
خالون من النجاسة.

10. فاكهة كالخوخ - زناد (مبعثرة).

1. قائل العبارة: ” البحر من ورائكم والعدو أمامكم“.
2. أعطى رأيا خبريا - إعادة تدوير املواد الطبيعية.

3. البلد الوحيد يف العالم الذي ال يضع اسمه عىل طوابع الربيد - حرف 
نفي.

4. نصف قارب - نصف أرسل.
5. مرسحية سياسية قدمها دريد لحام.

6. هوادة - نصف ناشط.
7. مدينـة أسـبانية يف أفريقيا محاطة بـأراض مغربية - يقرتب كثريا 

يف القيمة أو العدد.
8. خلف (بالعامية) - مناسبة تعود بشكل مستمر - نصف راجع.

9. رئيس أميكي سابق اشتهر بفضيحة لونسكي.
10. مدينة ترفيهية امريكية كبرية منها نسخة يف فرنسا.

الزوجة البارة الذكية

هل أنت متفائلة، متواضعة أو مغرورة 
ومتعجرفة؟ احصيل عىل بعض األفكار 
عـن صفـات شـخصيتك واكتشـفي 
أسـلوب تعاملك مع اآلخرين من خالل 
إجراء هـذا االختبار املمتـع. اإلجابات 
تخـص من أنِت اآلن وليسـت من كنِت 
يف املـايض. هذا اختبـار حقيقي قدمه 
قسـم العالقات اإلنسـانية. يساعد يف 
الحصول عىل رؤية أفضل لشخصيتك. 
إنها فقط 10 أسـئلة بسيطة، جهزي 

قلماً وورقة وابدئي.
أفضـل  يف  أنـك  تشـعرين  متـى   1-

حاالتك؟
(A) يف الصباح

(B) خالل فرتة ما بعـد الظهر وبداية 
املساء

(C) يف وقت متأخر من الليل
-2 أنت تمشيني عادة

بخطـوات  مـا  حـد  إىل  رسيعـة   (A)
طويلة

(B) رسيعة إىل حد ما بخطوات قصرية 
ورسيعة

(C) برسعة أقل ، الرأس ألسفل
(D) ببطء شديد

-3 عند الحديث مع الناس 
(A) تقفني مع ثني ذراعيك

(B) تشبكني يديك
(C) تضعني إحـدى يديك أو كلتا يديك 

عىل وركيك
(D) تلمسـني الشـخص الذي تتحدث 

إليه
(E) تلعبني بأذنك أو تلمسـني ذقنك أو 

تقومني بلمس شعرك
-4 عند االسرتخاء، تجلسني 

(A) تجلسني وُتثني ركبتيك مع وضع 
ساقيك جنباً إىل جنب

بشـكل  ممدودتـان  رجليـك   (B)
مستقيم

(C) إحدى رجليك ملتفة تحتك
-5 عندما يسـليك يشء مـا، تتفاعلني 

معه
(A) ضحكة كبرية 

(B) تضحكني ولكن ليس بصوت عال
(C) ضحكة مكتومة هادئة

(D) ابتسامة خجولة
-6 عندمـا تذهبـني إىل حفلة أو تجمع 

اجتماعي ، فإنك ...
(A) تدخلني بصوت عال حتى يالحظك 

الجميع
(B) الدخـول بهـدوء حتـى يالحظـك 

الجميع
(C) الدخـول بأهـدأ الطـرق، محاولة 

البقاء دون أن يالحظك أحد
-7 أنت تعملني بجد ويتم مقاطعتك

(A) ليس لديك اي مشكلة
(B) تشعرين بالغضب الشديد

التاليـة يعجبـك  -8 أي مـن األلـوان 
أكثر؟

(A) أحمر أو برتقايل
(B) األسود

(C) األصفر أو األزرق الفاتح
(D) أخرض

(E) األزرق الداكـن أو األرجوانـي
(F) أبيض

(G) بني أو رمادي
-9 عندما تنامي

(A) تتمددي عىل ظهرك
(B) عىل بطنك ووجهك ألسفل
(C) عىل جانبك، ملتوية قليالً

(D) رأسك عىل ذراع واحدة
(E) رأسك تحت األغطية

-10 غالباً ما تحلمني بأنك
(A) تقعني

(B) تقاتلني أو تكافحني
(C) تبحثني عن يشء أو شخص ما

(D) تطريين 
(E) عـادة مـا يكـون لديـك نـوم بال 

أحالم
(F) أحالمك دائما ممتعة

النقاط:
اسـتخدمي الجـدول أدنـاه لحسـاب 

نقاطك. 
أضيفي اآلن العدد اإلجمايل للنقاط:

أكثـر مـن 60 نقطـة: يـراك اآلخرون 
معـه  يتعاملـوا  أن  يجـب  كشـخص 
بحـذر. ُينظـر إليـك عـىل أنـك عبثية 
وأنانية ومسـيطرة للغاية. قد تعجبني 
اآلخـرون، ويتمنـون أن يكونـوا أكثر 
دائمـاً،  بـك  يثقـون  ال  لكـن  مثلـك، 

ويرتددون يف االنخراط معك بعمق.
اآلخـرون  يـراك  نقطـة:   60 إىل   51
كشـخصية مثـرية ومتقلبـة للغايـة 
ومندفعـة إىل حد ما. قائـدة بالفطرة، 
ورسيعـة يف اتخـاذ القـرارات، وإن لم 
تكن دائماً القرارات الصحيحة. جريئة 

ومغامرة.
مـن 41 إىل 50 نقطـة: يـراك اآلخرون 
حيويـة وجذابـة وممتعة دائمـاً. كما 
أنك متوازنة بشـكل كاٍف. إنهم يرونك 
أيضاً طيبة ومتفهمة، تشجعني دائماً 

اآلخرين وتساعديهم.
من 31 إىل 40 نقطة: يرى اآلخرون أنك 
عاقلة وحذرة وعملية. ذكية وموهوبة 
ولكـن متواضعـة. تكونـني صداقات 
برسعة وبسـهولة، ومخلصـة للغاية 
ألصدقائـك وتتوقعـني نفـس الوالء يف 

املقابل. 
مـن 21 إىل 30 نقطة: يـرى أصدقاؤك 
أنك مجتهدة وصعـب إرضاؤك. حذرة 
جـداً. قـد يفاجئهـم إذا فعلـت شـيئاً 
بشـكل متهـور أو بشـكل مفاجـئ، 
ويعتقـدون أن رد الفعـل هـذا ناتـج 

جزئياً عن طبيعتك الحذرة.
أقل مـن 21 نقطة: يعتقـد الناس أنك 
خجولـة وعصبية وغري حاسـمة، وال 
تريديـن التـورط مـع أي شـخص أو 
أي يشء. قلقـة دائمـاً مشـاكل غـري 

موجودة.

تشـعر أن بداخلـك طاقة هائلـة ولكن رسعـان ما تنفد 
هـذه الطاقة مع أول مهمة تقـوم بها. االنفعال واإلحباط 
املتزايـد قد يبعدانك عن األصدقاء، واألطفال، وشـخص مهم 
بالنسـبة لك. يف ظل هذه الظروف اليوم ننصحك بممارسـة 

بعض التمارين كاليوجا أو األيروبيكس.
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ــاح ــى ارت ــي حت ــك كل ــت احساس اذا مي

ــس بيــك ــري ب ــاغل فك ــد ش ــن بع عليم

ــاك ويــــ اهللا  روح  ــي  كل ــي  متحبن واذا 

ــك ــي احاجــي ــد ان ــاني اذا بع ــص الس اك

ــوك ارجـــــ ــي  احجيل ــي  ماحتبن ــي  حتبن

ــبيــــــــك ــر حبـــك خايب ش ــم بش ارح

ــل ويــــــــــاك ــوط االم ــع خي ــى اكط حت

ــك اتانيــــــــــ ــش  ــه لي الي ــر  واذا متصي

ــوك ــاك بالش ــي وي ــرح احساس ــى اج حت

ــا االكيــــــــــك ــك م ــر عن ــض النظ واغ

ــه احدود ــس للكرام ــك ب ــغله عش مو ش

ــلون انطيــــــييك ــه ش ــال كرام ــك ب عش

ــال احلــــــ ــل  ش واهللا  ــرورك  غ ــي  تعبن

ــك ــك راح اجافيـــــــ ــت احب ــد ماجن بع



بعودة  يتعلق  سؤال  حول  املاضية،  الساعات  خالل  الواسع  الجدل  من  حالة  ثارت 
الفنانة املرصية ياسمني صربي إىل رجل األعمال الشهري أحمد أبو هشيمة، بعد إعالن 
طالقهما منذ فرتة.. حالة الجدل أثريت عرب مواقع التواصل استناداً لتواجد ياسمني 
حيث  دياب،  عمرو  حفلة  خالل  الشمايل  الساحل  يف  هشيمة  أبو  أحمد  مع  صربي 
كان اللقاء دون ترتيب وتقابل الثنائي صدفة، حسب ما نرشه موقع «صدى البلد» 
االخباري.فيما كان أول رد من الفنانة ياسمني صربي أن االنفصال بينها وبني رجل 
احرتام. له كل  تكن  أنها  بالفعل، مؤكدة  تم  قد  أبو هشيمة  أحمد  االعمال املرصي 
مدى  حول  الجدل  حالة  فيها  تثار  التي  األوىل  املرة  تكن  لم  هذه  أن  بالذكر  الجدير 
إعالن  من  قليلة  أشهر  بعد  لبعضهما،  هشيمة،  وأبو  صربي  ياسمني  عودة  صحة 
أثار حفيظة بعض  ما  وبيدها خاتم،  ياسمني صربي مؤخراً  الفنانة  الطالق.ظهرت 
املتابعني الذين حاولوا معرفة حقيقة زواجها بعد الطالق من زوجها السابق رجل األعمال 
أحمد أبو هشيمة.من جانبها، لم توضح ياسمني صربي حقيقة األمر، ولم تقم بالرد عىل 
تلك التساؤالت لتوضيح حقيقة زواجها من عدمه، يف الوقت الذي تبني أنها لم تعد لزوجها 
السابق رجل األعمال أحمد أبو هشيمة.يذكر أنه قبل نحو عامني، وتحديًدا يف ١٩ إبريل من 
عام ٢٠٢٠، احتفلت ياسمني صربي بعقد قرانها عىل أحمد أبو هشيمة بعد حوايل شهر من 

إعالن خطوبتهما رسمياً، وتم إعالن انفصالهما بعد فرتة من الزواج.

سمرية  القديرة،  الفنانة  حرصت 
عبدالعزيز، عىل الرد عىل الفنان محمد 

عقب  منها  سخريته  بعد  رمضان، 
لها  سابقة  ترصيحات  عن  تراجعها 

هاجمته فيها.
عرب  كتب  قد  رمضان،  محمد  كان 
«فيسبوك»  يف  الرسمية  صفحته 
إىل  رسالة  خالله  وّجه  منشوراً 
«سمرية»، جاء فيها: «»يااااه أخريا 
من  هيوقف  قلبي  أنا  أستاذة..  يا 
القادم  فيلمي  لألسف  بس  الفرحة.. 

طالع فيه يتيم األم».
إنها  عبدالعزيز  سمرية  الفنانة  وقالت 
«ترفض الرد عىل مثل هذه التفاهات»، 
مشرية إىل أن ترصيحاتها السابقة عن 
رفضها أدوار األم أمام محمد رمضان 
كان عىل النص أو السيناريو املعروض.
وأضافت: «لن ألتفت ملثل تلك األحاديث 
أكثر  الظهور  البعض  بها  يريد  التي 

عرب صفحات السوشيال ميديا.. أنا لم 
أرفض من قبل شخصا بعينه يف تقديم 
األعمال الفنية، ولكني أرفض النص أو 

السيناريو املعروض فقط».
الفنانة  بادرت  يومني،  قبل  ان  يذكر 
محمد  مع  بالصلح  عبدالعزيز  سمرية 
إيه»  «الحكاية  برنامج  عرب  رمضان 
وقالت إن األزمة التي وقعت بينها وبني 
لم تكن متسببة فيها،  محمد رمضان 
مشرتك  عمل  عىل  اعرتاضها  ووجه 
عليه  وليس  النص  عىل  كان  بينهما 

شخصيا.
بدور  للمشاركة  مستعدة  أنها  وأكدت 
والدته يف عمل مستقبال، املهم أن يكون 

النص جيدا وتوافق عليه.

 Top الجديد  األكشن  فيلم  إيرادات  وصلت 
Gun: Maverick إىل مليار و ٣٥٤ مليوًنا و 
٧٥٨ ألف دوالر بدور العرض املختلفة حول 
 Paramountالعالم، والعمل من إنتاج رشكة
 ٢٧ يوم  العمل  طرح  منذ  وذلك   ،Pictures
حول  املختلفة  العرض  بدور  املايض  مايو 

العالم.
 ٦٦٤ بني  الجديد  الفيلم  إيرادات  وانقسمت 
العرض  بدور  دوالر  ألف   ٧٥٨ و  مليوًنا 
دور  يف  دوالر  مليوًنا   ٦٩٠ و  األمريكية، 

العرض املختلفة حول العالم.
الفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل ألكثر 
حيث  الجوية،  القوات  يف  عاماً  ثالثني  من 
لكنه  الطيارين،  أفضل  ضمن  مافريك  كان 
ستضعه  التي  الرتبة  يف  التقدم  يتفادى 
تطوير  يف  يستمر  كما  مختلفة  مكانة  يف 
مكلفاً  نفسه  مافريك  يجد  إمكانياته، 
بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام 
من  حي  طيار  بها  يقم  لم  محددة  بمهمة 

قبل.وباإلضافة لتوم كروز يشارك يف بطولة 
منهم  النجوم  من  ضخمة  كتيبة  الفيلم 
هام،  جون  كونيليل،  جنيفر  تيلر،  ميليس 
كيلمر،  وفال  هاريس  إد  باربارو،  مونيكا 

إيبس  جاك  كاش،  جيم  تأليف  من  وهو 
كريستوفر  سينجر،  وانر  إريك  جونيور، 
جوزيف  وإخراج  كروجر،  وإهرن  ماكواير 

كويزينيسكي.

مرسح  رياض  رحمة  اعتلت  مرة،  ألول 
عليه،  بالغناء  حلمت  لطاملا  الذي  قرطاج 
تفاعل  الذي  التونيس  جمهورها  والتقت 
معها ورّدد أغانيها بطريقة فاقت الوصف. 
ملهرجانات  الـ٥٦  الدورة  ألهبت  فرحمة 
لـ»الكوكب»،  بأدائها  الدولية  قرطاج 
لتفاعل  فيديوهات  عدة  انترشت  حيث 
الجمهور الخيايل مع هذه األغنية و»اصعد 

عىل  مني»  و»ماكو  مني»  و»وعد  للكمر» 
وغناء. رقصاً  الجمهور  مشاركة  وقع 
الكواليس  يف  ّرصحت  قد  رحمة  وكانت 
مرسح  عىل  للغناء  الكبرية  حماستها  عن 
الحفل  قبل  غرّدت  قد  كانت  كما  قرطاج، 
عىل  الغناء  األعزاء  وأهلها  املزيانة  «تونس 
مرسح قرطاج العظيم حلم انتظرته طويًال 
آب   ٦ السبت  يوم  فيكم  التقي  يل  ورشف 

الليلة  هذه  زينة».ويف  ليلتنا  سوياً  نغني 
الجميلة، تألقت النجمة العراقية بثوب من 
توقيع ريم قشمر، فكانت إطاللتها ملكية 
الدويل.. قرطاج  مهرجان  بضخامة  تليق 
ليلة بألف ليلة لرحمة التي كرّمها القّيمون 
عىل املهرجان، فالنجمة العراقية أثبتت مرة 
جديدة أنها «صاعدة إىل الكمر» بنجوميتها 

الساطعة، وأنها حصدت حب «الكوكب».
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سرتسـل ناسـا جهاز iPad يف مهمة 
Artemis 1 Moon عـىل متـن مركبة 
Orion الفضائية غـري املأهولة، وفًقا 
لتقريـر صادر عـن 9To5Mac، حيث 
يف  املسـاعدة  هـو  الهـدف  سـيكون 
-Amazon A  اختبار مسـاعد صوت
We- وبرنامج مؤتمرات الفيديو exa
bex من Cisco عىل Orion، وسيكون 
Alexa وWebex جـزًءا مـن حمولـة 
تسـتهدف  فيمـا   ،Orion ، Callisto
ناسـا اإلطالق يف 29 أغسطس. وقال 
التقرير ”سـتوضع الحمولـة املمولة 
مـن الصناعـة عـىل وحـدة التحكـم 
املركزيـة يف Orion وتتضمـن جهـاًزا 
-Webex by Ci  لوحًيا يخترب برنامج
co لعقد املؤتمـرات عرب الفيديو لنقل 
الفيديـو والصوت مـن مركز التحكم 
واألجهـزة   ،  Johnson يف  املهـام  يف 
والربامج املصممة خصيًصا بواسطة 
Lockheed Martin و ستقوم أمازون 
باختبار Alexa ، املسـاعد االفرتايض 
الصوتـي مـن Amazon، لالسـتجابة 
يف  السـفر  وعنـد  املرسـل.  للصـوت 
الفضاء السـحيق، سيسـتغرق األمر 
وقًتا طويالً بالنسـبة لــ Alexa عىل 
Orion الستخدام السحابة مرة أخرى 
-Call  عىل األرض ، لذلك سيسـتخدم

sto شـبكة الفضاء السحيقة التابعة 
لناسا وقاعدة بيانات محلية عىل متن 
 Alexa املركبة الفضائية للتواصل مع
واالسـتجابة“.ويؤكد التقرير أن هذا 
 iPad الجهاز اللوحي سـيكون جهاز
، وسـيكون ”أول جهـاز iPad يطـري 
يف مهمـة قمرية تابعة لوكالة ناسـا 
 WebEx عىل اإلطالق“، وسيسـتخدم
 Alexa ويعمل كرائد فضاء يتحدث إىل
، نظـرًا ألن مهمـة Orion هي مهمة 
غـري مأهولـة، وأشـار تقريـر صادر 
عـن CNET يف يناير إىل خطط ناسـا 
الختبـار Alexa و Webex يف الفضاء. 
الفكرة هي اختبـار الحلول الربمجية 
مع طاقم افرتايض يف مركز جونسون 
وسـيحاول  هيوسـتن،  يف  للفضـاء 
الطاقم االفرتايض عىل األرض التواصل 
مع مسـاعد AI وإصدار أوامر له عرب 
مقطـع فيديو عىل iPad مع تشـغيل 
الصوت عىل مكربات الصوت، وسيتم 
إرسـال األوامر عـرب شـبكة الفضاء 
العميقـة التابعة لناسـا ، والتي تضم 
هوائيـات راديـو عمالقـة ُتسـتخدم 
لالتصـال أثنـاء املهمـات الفضائية، 
وسيسـاعد Webex يف عقد مؤتمرات 
الفيديـو مع التحكـم األريض وزمالء 

الطاقم اآلخرين.

كشفت دراسة أن القطب الشمايل يسخن أرسع 
بنحو أربع مرات من متوسط األرض، وهو ما 
يصل إىل ضعف الرسعة التي تم وصفها سابًقا، 
بيانات من وكالة  الباحثون مجموعات  وحلل 
حرارة  درجات  حول  األرصاد  ومكتب  ناسا 
 ١٩٧٩ عامي  بني  الشمالية  القطبية  الدائرة 
و٢٠٢١. ووفقا ملا ذكرته صحيفة «ديىل ميل» 
كبرية  نسبة  أن  الباحثون  وجد  الربيطانية، 
من املحيط املتجمد الشمايل قد ارتفعت درجة 
حرارتها بمعدل ١٫٣٥ درجة فهرنهايت (٠٫٧٥ 
درجة مئوية) لكل عقد خالل هذه الفرتة، أي 
ما يقرب من أربع مرات أرسع من املتوسط 
العاملي.فيما أشارت الدراسات السابقة إىل أن 
القطب الشماىل يسخن إما مرتني أو أو ثالث 
مرات من ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية 
يف  الحرارة  درجات  وترتفع  املتوسط.  يف 
القطب الشمايل بوترية أرسع من بقية العالم 

إىل  هذا  ويؤدي  البحري،  الجليد  فقدان  بسبب 
املحيط  سطح  ألن  االحرتار  اتجاه  تضخيم 
سطح  من  أكثر  الشمس  من  حرارة  يمتص 

الثلج والجليد، ويف العقود األخرية، كان االحرتار 
ظاهرة  وهي  الشمايل،  القطب  يف  يكون  ما  أقوى 

حجم  ويتأثر  الشماىل».  القطب  «تضخم  باسم  إليها  يشار 
تضخيم االحرتار بالقطب الشمايل بكل من تغري املناخ الناجم 
يف  األجل  طويلة  الطبيعية  والتغريات  البرشي،  النشاط  عن 

املناخ.

«بدون  أسبوعني  ملدة  آبل  تطبيق  مراجعة  يف  القادم  تليجرام  تحديث  تعليق  تم 
دوروف  بافل  واملؤسس  التنفيذي  املدير  من  تليجرام  عىل  ورد  ملا  وفًقا  تفسري»، 
(عرب MacRumors). يدعي أن التحديث «عىل وشك إحداث ثورة يف كيفية تعبري 

الناس عن أنفسهم يف الرسائل» ولكن لم تتم املوافقة عليه بعد.
متجر  أعمال  لنماذج  أوسع  نقد  من  كجزء  املربر  غري  التعثر  دوروف  ناقش 
«الغامضة»  التطبيق  مراجعة  عملية  من  محبط  تليجرام  إن  وقال  التطبيقات، 
التي «تم فرضها عىل جميع تطبيقات املحمول من قبل احتكارات التكنولوجيا». 
، أحد أكثر ١٠ تطبيقات شعبية عىل مستوى  ويواصل قائالً: «إذا تلقى تليجرام 
العالم، هذا العالج فال يمكن للمرء إال أن يتخيل الصعوبات التي يواجهها مطورو 

التطبيقات األصغر حجًما.»
لعمليات  آبل  رشكة  دوروف  فيها  يستدعي  التي  األوىل  املرة  هي  هذه  ليست   

تحديثات  كانت تحظر  آبل  إن  قال دوروف  التطبيق. يف عام ٢٠١٨  مراجعة 
تطبيق تليجرام iOS بعد أن حظرت روسيا تليجرام. بعد يوم واحد من نرش 
 The موقع  نقل  حسبما  التحديث  عىل  آبل  وافقت  املشكلة  حول  دوروف 

.verege
أطلقت تليجرام مؤخرًا اشرتاكها املميز بقيمة ٤٫٩٩ دوالًرا أمريكًيا شهرًيا 
، والذي يمنح املستخدمني إمكانية الوصول إىل تحميالت أكرب وتنزيالت 

أرسع وميزة تحويل الصوت إىل نص وردود فعل تعبريي فريدة واملزيد.
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االمام  الله  رسول  سبط  قتل  للهجرة   ٦١ سنة  محرم  من  العارش  يف 
الحسني (ع) يف مجزرة هزت كيان االمة االسالمية، حيث جاء ليقود 
ثورة االصالح.. يف مثل هذه االيام تمزقت رايته ولم تنكس.. وتمزقت 
أشالؤه ولم يركع.. هذا هو االمام الحسني (ع) ذبحوا  اخوانه واوالده 
اعظم تجلياتها.. فالحسني  االيمان يف  إنها عزة  يهن..  واصحابه ولم 
كلمة  وليس  منهج  هو  بل  فردا  وليس  مرشوع  هو  بل  شخصا  ليس 
الشهادة،  الله  عادة وكرامته من  له  املوت  رأى  الحسني  راية،  بل هو 
فأعلن الجهاد وكان ذلك من اعظم انجازاته.. فكلما حاولت ان اعرب 
الكلمة عاجزة عن  ان  بالكلمات وجدت  عن مشاعري تجاه الحسني 
انه  قلت  وان  اكثر،  فهو  الحق  انه  قلت  إن  فيه..  نفسها  عن  التعبري 
كلمة  يلهمني  ان  تعاىل  الله  فرجوت  ذلك..  من  اكثر  وجدته  الفضيلة 
تعرب عن حقيقة الحسني، فألهمني أن اقول ان الحسني هو الحسني 
وكفى، فحب الحسني بال معرفة عقيم، فأصعب يشء يف الحياة حني 
يتحول املنرب اىل (جنرب) والدين اىل (تني)، هذا ما يحصل يف مجتمعنا 
مزايدات،  بال  وينزوي  يسكت  ان  عليه  الحسني  فلسفة  اليفهم  ومن 
باملنهج  الشباب  الدين مدرسة متكاملة غذت  يف  اخوتي  يا  فالحسني 
الصحيح ولم يكن يوما ذكره تغيريا للعقل او تغيريا للمفاهيم.. ولو 
الفقري رغم  العجاب.. الحسني يساعد  العجب  تتبعنا صفاته ألصابنا 
يضمر  من  عىل  سيفه  يشهر  ولم  بالتسامح  اتسم  الحسني  محنته، 
الرش به، كان يف سوح املعارك يبكي عليهم ليعلن ان هؤالء سيدخلون 
وهو  ال  كيف  الحميدة،  االخالق  يف  زمانه  ايقونة  الحسني  كان  النار.. 
سبط الرسول محمد (ص).. فهل يتغذى شباب الجيل الحايل بأخالقه  
ويتجنبوا ارتكاب الفواحش.. صفات وسمات االمام الحسني املفروض 
بأخالق  والتحيل  حساباتهم  إلعادة  القمة  عىل  املرتبعني  تحفز  أن 
(عليه  الحسني  ذكر  يكن  فلم  الشيطان،  فعل  عن  واالبتعاد  الحسني 
السالم)  يوما تخديرا  للعقل  او تغيريا للمفاهيم.. الحسني أمة يف رجل 

ورجل يف أمة.
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مسلسل  من  الثاني  الجزء  أن  نجيم،  نسيب  نادين  اللبنانية،  املمثلة  اعتربت 
«صالون زهرة» سيتغلب عىل الجزء الذي سبقه.

ومن خالل حسابها الخاص عىل موقع التواصل االجتماعي، كشفت عن ردة 
فعلها عندما قرأت سيناريو وحوارات املسلسل، لم تتمكن من صبط ضحكتها، 
بسبب الكوميديا الطاغية يف األحداث، وقالت: «بس بدي قول يش و عادة ما 
عم  زهرة  صالون  بقراه  عم  و  انا  خّبي  قادرة  ما  بس  تفاصيل  كتري  بحكي 
بضحك لوحدي عم بتخيل شو رح يصري نحنا وعم نصور هههههه كل نهفة 

اقوى من التانية».
ُيذكر أن نادين كانت قد أعلنت عن وجود جزء ثاٍن من مسلسل «صالون زهرة» 
مؤخراً، كما أعلنت الرشكة املنتجة صّباح إخوان أن الجزء الثاني من «صالون 
بطولة  ومن  عيد  بو  جو  إخراج  من  وهو  األول،  الجزء  أبطال  سيضم  زهرة» 
نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيىس، كارول عبود، ونقوال دانيال، 
فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهال داوود، مجدي مشمويش، نوال كامل، جنيد 

زين الدين وأنجو ريحان.
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لتصوير  جبيل  ثراء  الفنانة  تستعد 
مشاهدها األوىل يف فيلم «رهبة» 
نهاية  الفيشاوي  أحمد  مع 
الحايل،  أغسطس  شهر 
من  االنتهاء  بعد 
التعاقدات مع الفنانني 
البطولة  يف  املشاركني 
املواعيد  وتنسيق 
تعاقد  حيث  معهم، 
نرسين  الفيلم  عىل 
إبراهيم،  سما  أمني، 
بسمة  البزاوي،  محمود 
وسيناريو  والعمل  بغدادى 
وإخراج  عالم  محمد  وحوار 
إطار  يف  أحداثه  وتدور  الخالق  عبد  رضا 
مسلسل  بطولة  يف  مؤخراً  جبيل  ثراء  شعبي.وشاركت  كوميدى 
املنصات  احدى  عىل  عرض  والذي  حلقات   ١٠ من  وضهر»  «وش 
الرقمية، من بطولة بطولة اياد نصار، ريهام عبد الغفور، اسالم 
محسن  دسوقي،  رشيف  جمال،  ميمي  قابيل،  محمود  إبراهيم، 
منصور، رانيا زهرة، فدوى عابد، خلود عيىس، عبد العزيز الجباىل 
عبد  وشادي  بدوي  أحمد  وحوار  وسيناريو  رسد  ورشة  وتأليف 
الله، وإخراج مريم أبو عوفوحلت ثراء ضيفة عىل برنامج مساء 
dmc مع اإلعالمية انجي القاض، وكشفت أنها إنها كانت متفوقة 
وتحديدا  كبري،  بشكل  السينما  أحبت  ولكنها  العامة،  الثانوية  يف 
أنها  بجانب  الفرتة،  هذه  ىف  أهلها  من  تشجيعا  والقت  اإلخراج، 
يفضل  كان  والدها  أن  مضيفة  أكرب،  بشكل  القراءة  تحب  كانت 

التحاقها بتخصص السيناريو أثناء دراستها السينما.
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الزغبي، حفال غنائيا يف لبنان  النجمة، نوال  تحيي 
املقرر  ومن  الحايل،  الشهر  أغسطس   ٢٠ يوم 
القديمة  أغانيها  باقة من أجمل  نوال  أن تقدم 
الجمهور.كما  معها  يتفاعل  التي  والحديثة 
مرة  ألول  الزغبي  نوال  اللبنانية  النجمة  تقدم 
ضمن  الجاري  أغسطس   ٢٥ يوم  غنائيا  حفال 
فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء يف 
دورته الـ ٣٠ والذي تنظمه دار األوبرا املرصية، 
عليه  الدكتور مجدي صابر، ويرشف  برئاسة 
البيت  رئيس  داغر  خالد  الدكتور 
واألوبرا  للموسيقى  الفني 
بالتعاون  ويقام  والباليه 
واآلثار،  السياحة  وزارة  مع 
حفالً   ٤٢ فعالياته  وتضم 
الثامنة  يف  تنطلق  متنوًعا 
 ١٤ األحد  اليوم  مساء 
ألول  وتتواصل  أغسطس 
يوًما   ١٨ مدار  عىل  مرة 
 ٣١ األربعاء  حتى  متتالية 
أن  املقرر  ومن  أغسطس، 
تقدم نسمة باقة متنوعة 

من أغانيها .


