
بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الكهربـاء، امـس االحـد، 
عـن موافقـة رئيـس مجلس الـوزراء، 
مصطفـى الكاظمي، عىل تحويـل قرّاء 
املقاييس إىل قرار 315.وقالت الوزارة يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: انه ”بعد املساعي 
الكبرية من لدن الـوزارة ممثلة بالوزير، 
عـادل كريـم، وبإهتمام بالـغ ومتابعة 

حثيثـة من مدير عـام الدائـرة االدارية، 
حصلـت موافقة رئيـس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي عىل توصيات اللجنة 
املشـكلة باألمر الديواني رقم 35 لسـنه 
2022 والخاصة بالفقرة رابعا واملتعلقة 
بتحويل قرّاء املقاييس من قرار رقم 341 
لقرار 315 لسنة 2019، مع تأمني كامل 

التخصيصات املالية جراء تحويلهم“.

بغداد/ الزوراء:
حدد صالـح محمد العراقي، وزير السـيد 
مقتـدى الصـدر، السـبت املقبـل موعـدا 
سـاحة  يف  املليونيـة  التظاهـرة  إلقامـة 
التحريـر وسـط بغداد.وقـال العراقـي يف 
تغريـدة له تابعتهـا «الـزوراء»: انه «بعد 
جلسـة نقاشـية مطولـة  مع سـماحته 

ركـَز فيها عىل ان تكون املظاهرة القادمة 
سـلمية ومظاهرة لم يسبق لها مثيل من 
ناحيـة العدد، تقرر تحديد موعد املظاهرة 
يف يوم السبت القادم عىل ان يكون التجمع 
يف ساحة التحرير أوال يف الساعة الخامسة 
عرصا، ثم املسـري نحو ساحة االحتفاالت، 

واىل ذلك نسرتعي انتباهكم «.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أكد رئيس مجلس السـيادة السـوداني، 
عبد الفتاح الربهان، أن القوات املسلحة 
لن تنحاز ألي طرف يف الفرتة االنتقالية.
وأضاف، يف كلمة بمناسـبة عيد الجيش 
املبـادرات  ”تابعنـا  التلفزيـون:  بثهـا 
الوطنيـة، ونرحب بكل املبادرات، وندعو 
الجميـع للجلـوس عـىل صعيـد واحـد 
وااللتفـاف إىل شـأن الوطن“.كمـا دعا 

للتعـاون  السـودانية  القـوى  الربهـان 
الدقيقـة،  االنتقاليـة  املرحلـة  لتجـاوز 
وقال ”نسـعى لصيغة وطنية سـودانية 
ال تقيص أحدا وصـوال لالنتخابات“.كما 
أكـد رئيس مجلـس السـيادة العزم عىل 
”بذل مزيد من الجهـد لالنتقال بالقوات 
املسـلحة إىل ما يمكنها من حماية أرض 
وشعب السودان“.وأشار إىل أن السودان 
محاطـة  انتقاليـة  ”تجربـة  يعيـش 

بتحديـات كبـرية ال يمكـن تجاوزها إال 
بالوقـوف صفا واحـدا لنقـدم املصلحة 
الوطنية عىل ما دونها“، مؤكداً أن القوات 
املسلحة ستظل وفية للشعب وتنحاز إىل 
”تطلعاته املرشوعة يف نظام ديمقراطي 
تحـت ظـل حكومـة مدنيـة منتخبة“.
إىل  تتفـرغ  املسـلحة  ”القـوات  وتابـع 
مواصلة دورها يف تأمني البالد وحراسـة 
مكتسـباتها الوطنيـة وتأمينها من كل 

معتـد ومرتبص“.يذكـر أنـه يف الرابـع 
من يوليـو املايض، أعلـن رئيس مجلس 
السيادة السوداني، عبد الفتاح الربهان، 
أنه سـيتم حل مجلس السيادة وتشكيل 
مجلس أعىل للقوات املسلحة من الجيش 
والدعم الرسيع.وقال حينها إن تشـكيل 
املجلس األعىل للقوات املسلحة سيتم بعد 
تشكيل الحكومة التنفيذية، موضحاً أن 
املجلس األعىل للقوات املسـلحة سـيتوىل 

النظاميـة ومسـؤولية  القـوات  قيـادة 
الدفـاع واألمن.ومنـذ تطبيـق الجيش يف 
25 أكتوبـر املايض إجراءات اسـتثنائية، 
وفـرض حالة طوارئ بعد حل الحكومة، 
تعيـش البالد أزمـة سياسـية متواصلة 
عىل الرغـم من مسـاعي األمـم املتحدة 
إلطالق حوار بني كل الفرقاء السياسيني 
والعسـكريني للتوصل إىل حل يعيد البالد 

إىل مسارها الديمقراطي الطبيعي.

القاهرة / الزوراء:
اندلع حريق بكنيسة أبوسيفني بحي إمبابة غرب 
العاصمـة املرصيـة، صباح امس األحد، أسـفر 
عـن ٤١ قتيال عـىل األقل  بينهم كاهن كنيسـة 
إمبابـة وإصابـة ١٤ آخريـن، وفيما أفـاد بيان 
لوزارة الصحة املرصية بأنـه تم «نقل ٥٥ حالة 
للمستشـفيات بحادث حريق كنيسـة الشـهيد 
أبوسيفني بإمبابة، وجاٍر حرص الوفيات»،  فيما 
بعـث رئيـس الجمهوريـة برهم صالـح برقية 
تعزيـة إىل الرئيس املرصي عبد الفتاح السـييس 

بحـادث حريق كنيسـة ابي سـيفني الـذي راح 
ضحيته العرشات.يف التفاصيل، تلقت السلطات 
بالغا بنشـوب الحريق املـروع، وتبني أن النريان 
انطلقت مـن الطابق الرابع بالكنيسـة وامتدت 
لباقـي الطوابق املقامة عىل مسـاحة ١٣٠مرتا، 
والتهمت غالبية محتويات الكنيسة، فيما أصيب 
العرشات باختناقات.من جهتهـا، أعلنت وزارة 
الداخلية أن الحريق أسـفر عن إصابة ضابطني 
و٣ أفـراد من قوات الحماية املدنية، مشـرية إىل 
أن الحريـق اندلع نتيجة لخلل كهربائي.ودفعت 

السـلطات العديد من سـيارات اإلسـعاف لنقل 
القتـىل واملصابني، كما دفعت عرشات سـيارات 
اإلطفاء ملحاولة السـيطرة عـىل النريان وإخماد 
الحريق.من جانبـه، أعلن الرئيـس، عبدالفتاح 
السـييس، أنه يتابع عن كثب تطورات الحادث، 
وقال عرب صفحته عىل مواقع التواصل إنه وجه 
كل أجهـزة ومؤسسـات الدولة املعنيـة باتخاذ 
كل اإلجراءات الالزمة وبشـكل فـوري للتعامل 
مـع هـذا الحـادث وآثـاره، وتقديـم كل أوجه 
الرعايـة الصحيـة للمصابني، وتقـدم بخالص 

التعازي ألرس الضحايا األبرياء.واتصل السييس 
هاتفيا ببابا األقباط توارضوس الثاني، بحسب 
املتحدث الرسـمي باسم الرئاسة املرصية بسام 
رايض، وأكـد لـه «قيـام كل مؤسسـات الدولة 
بتقديم الدعـم الالزم الحتواء آثـار هذا الحادث 
األليـم». يف غضون ذلك، بعث رئيس الجمهورية 
برهم صالـح برقية تعزيـة إىل الرئيس املرصي 
عبد الفتاح السـييس بحادث حريق كنيسة ابي 

سيفني الذي راح ضحيته العرشات..

الزوراء/ حسني فالح:
أكـد نائبان عـن االطار التنسـيقي أن 
الحكومـة  االطـار يرفـض اسـتمرار 
الحاليـة لفـرتة اطـول، وفيما أشـارا 
اىل ان نوابـه يسـعون السـتئناف عقد 
جلسـات مجلـس النـواب يف محافظة 
القانونيـة  اللجنـة  حـددت  اخـرى، 

النيابية ابـرز القوانـني املعطلة والتي 
قد ترّحـل يف حال حـل الربملان.وقالت 
النائب عن االطار التنسـيقي، سـهيلة 
هنـاك  ان  لـ»الـزوراء»:  السـلطاني، 
محـاوالت وضغوطـات تمـارس مـن 
اجل بقـاء رئيـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمي وحكومته لفرتة أطول. الفتة 

اىل: ان االطـار التنسـيقي يرفض ذلك 
رفضـا قاطعا.وأضافـت: ان حكومـة 
الكاظمـي خلقـت املزيد مـن االزمات 
ولـم تحقـق أي نجـاح يذكـر، حيـث 
يسـعى الكاظمـي للبقـاء يف منصبـه 
ولو لسـنة واحدة. مؤكـدة: أن االطار 
بادر يف كثري من املناسبات وما زال من 

اجل انفراج االزمة السياسـية وتوحيد 
البيت الشـيعي.من جانبه، قال النائب 
عن ائتالف دولـة القانون، املنضوي يف 
االطار التنسـيقي، محمد الصيهود، يف 
حديـث لـ»الـزوراء»: ان نـواب االطار 
التنسـيقي يسـعون السـتئناف عقـد 
جلسات الربملان يف محافظة اخرى من 

خالل جمـع تواقيع نيابية. مؤكدا: انه 
ال يمكـن بقـاء الربملـان معطال، حيث 
هنـاك الكثري مـن املشـاريع معطلة.

واضاف: انه عىل جميع اعضاء الربملان 
التكاتـف من اجل اعـادة عمل مجلس 

النواب اىل االنعقاد.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
قالت مجلـة ”نيوزويـك“ األمريكيـة إن الرئيس 
السابق، دونالد ترامب، يواجه حكما بالسجن قد 
يصل إىل 10 سـنوات يف حال تمت إدانته بارتكاب 
جرائم ضمن قانون التجسس.ولم يتم توجيه أي 
تهم إىل الرئيس السابق بارتكاب أي جريمة، لكن 
التكهنات تزايدت بشـأن الخطوات التالية لوزارة 
العدل بعد الكشـف عن الوثائق املتعلقة بتفتيش 
منزلـه يف فلوريدا بداية األسـبوع الجـاري وفقا 
للمجلة.ولفتـت يف تقرير إىل أن أمر االعتقال الذي 
يـّرصح بالبحث يف مقر إقامة ترامب كشـف عن 

أن الرئيـس السـابق يخضع للتحقيـق يف انتهاك 
محتمل لقانون التجسـس، إىل جانـب انتهاكات 
األخـرى.  املتحـدة  الواليـات  لقوانـني  محتملـة 
وأوضحت املجلة أن قانون التجسـس، الذي صدر 
يف عـام 1917، يعاقـب بغرامـة إضافـة إىل 10 
سنوات يف السجن أو كلتا العقوبتني لسوء التعامل 
مع املعلومات الدفاعية، الفتة إىل أن هذا كان أول 
قانـون يتم االستشـهاد بـه يف مذكـرة التفتيش 
إضافـة إىل قانونني أساسـيني آخريـن يمكن أن 

يعاقب عليهما بالسجن إذا تم انتهاكهما.

إثيوبيا / متابعة الزوراء:
أعلـن وزير الخارجية اإلثيوبي، ديميكي ميكونني، 
أن مـلء خزان سـد النهضة، الذي أثـار خالفا بني 

بالده ومرص والسودان، بات ”حقيقة ماثلة“.
ونقـل حسـاب وزارة الخارجيـة اإلثيوبيـة عـىل 
فيسبوك عن ميكونني قوله تعليقا عىل امللء الثالث 
للخـزان: ”عـىل الرغم مـن جميع أنـواع الضغوط 
البرشية، فإن ملء خزان سد النهضة صار حقيقة 
ماثلـة وشـاهدا عـىل روح الوحدة والتعـاون بني 
اإلثيوبيني“.يف األثناء، وجه رئيس الوزراء اإلثيوبي، 
أبـي أحمـد، رسـالة إىل دولتـي املصـب السـودان 

ومرص، قائال إن ”املفاوضات السلمية واملناقشات 
الحقيقية بشـأن سد النهضة ستؤتي ثمارها أكثر 
مـن أي بديل آخر“، حسـب ما أفـادت الخارجية.
وكانت الحكومة اإلثيوبية قد أعلنت، يوم الجمعة، 
رسـمياً، إكمال عمليـة امللء الثالث لسـد النهضة 
بحجـم 22 مليـار مـرت مكعـب، مضيفـًة أنـه تم 
تمرير املياه عرب املمر األوسـط للسـد.وقال رئيس 
الوزراء اإلثيوبي: ”مسـتوى ارتفاع السد وصل إىل 
600 مرت“، مضيفاً: ”سـنقوم ببيع الكهرباء لدول 

الجوار لتحقيق تنمية مشرتكة“.
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بغداد/ الزوراء:
أكد مجلس القضـاء األعىل، امس األحد، 
عـدم امتالكـه صالحيـة حـل مجلـس 
النـواب، وفيما دعـا كل الجهات  اىل عدم 
زج القضـاء يف الخصومات واملنافسـات 
السياسية، قدمت الكتلة الصدرية دعوى 
قضائية ضد الرئاسـات الثالث، مطالبة 

بحل الربملان.
وقـال مجلـس القضـاء يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: إنه ”عقد جلسـته برئاسـة 
التمييـز  االتحاديـة،  محكمـة  رئيـس 
القايض فائق زيدان، وتم خاللها، ترقية 
عـدد من القضاة وأعضـاء االدعاء العام 
 وانتـداب عـدد منهـم ومنـح املناصـب 
القضائيـة التي يسـتوجب منحها  إقرار 
التشكيالت يف بعض رئاسات االستئناف 
االتحادية وفق املقرتح  املقدم من رئاسة 
االسـتئناف“. وأضاف أن“ املجلس صوَّت 
عـىل تثبيت نائب املدعي العام عيل حميد 
عفر  بمنصبـه النقضاء املـدة القانونية 
املحـددة للتجربة“.وتابـع أن“ املجلـس 
ناقش طلب السيد مقتدى الصدر املؤرخ 
يف   10 /8 /2022 الخـاص بحل مجلس 
النـواب، وبعـد النقـاش والبحـث وجـد 
 أن مجلـس القضـاء يتفق مع السـيد يف 
تشـخيص سـلبية الواقع  السيايس الذي 
يشـهده البلـد واملخالفـات الدسـتورية 
املسـتمرة  املتمثلة بعدم اكتمال  تشكيل 
السـلطات الدسـتورية بانتخـاب رئيس 
 للجمهوريـة ورئيـس مجلـس الـوزراء 

وتشكيل الحكومة ضمن املدد  الدستورية، 
وهي حالة غري مقبولة ويجب معالجتها 
وعدم تكرارها، وهذا  ما شـخصه رئيس 
املجلـس يف أكثـر مـن مناسـبة ووضع 
الحلول  الالزمة لتجنب تكرارها مستقبالً 
باقرتاح تعديل بعض مواد الدستور  ذات 
الصلة“.وأوضـح: ”أما طلب حل مجلس 

النـواب مـن قبل مجلس القضـاء  األعىل 
الدسـتورية  املخالفـات  هـذه  ملعالجـة 
فـــــإن املجلـس سـبـق أن  عــرض 
املقتــــرح نفسـه  عليـه هـــــــذا 
فـــي شـهــــر آذار سنــــة 2022 
(قبل تاريخ اسـتقالة الكتلـة الصدرية) 
من قبل بعض منظمـات املجتمع  املدني 

السياسـية  الشـخصيات  مـن  وعـدد 
واإلعالميـة واألكاديميـة، وكان  جوابـه 
يف حينـه هـو أن مجلس القضـاء األعىل 
ال يملـك الصالحية لحـل  مجلس النواب، 
ذلـك أن مهـام مجلس القضـاء محددة 
بموجـب املـادة   (3) من قانـون مجلس 
القضاء األعـىل رقم (45) لسـنة 2017 

 والتـي بمجملهـا تتعلق بـإدارة القضاء 
فقـط وليـس مـن بينهـا أي صالحيـة 
 تجيز للقضاء التدخل بأمور السـلطتني 
الترشيعيـة أو التنفيذيـة تطبيقـاً  ملبـدأ 
الفصل بني السـلطات الثالث الترشيعية 
والتنفيذية والقضائيـة  املنصوص عليه 
يف املـادة (47) مـن دسـتور جمهوريـة 
مجلـس  لسـنة   2005“.ودعـا  العـراق 
القضاء ”الجهات السياسـية  واإلعالمية 
كافة اىل عدم زج القضاء يف الخصومات 
أن  مؤكـداً  السياسـية“ ،  واملنافسـات 
”القضـاء يقـف عـىل مسـافة واحـدة 
مـن الجميع، ألن  األسـاس الـذي يرتكز 
عليـه هـو تطبيـق الدسـتور والقانون 
وهـذه قواعد عامة  تنطبـق عىل الجميع 
باملعيار نفسـه وغري قابلـة لالجتهاد أو 
التأويـل“. يف غضـون ذلـك، قـّدم األمني 
العـام للكتلة الصدرية، نصـار الربيعي، 
امس األحد، دعـوى قضائية إىل املحكمة 
االتحادية العليا (أعىل سلطة قضائية يف 
العراق) ضد الرئاسات الثالث، مطالبا يف 
الوقت نفسـه بحل مجلس النواب، وذلك 
اسـتجابة لدعـوة زعيم التيـار الصدري 
السيد مقتدى الصدر.وتضمنت الدعوى، 
التي قدمها الربيعي، الحكم بحل مجلس 
النواب العراقي بدورتـه الحالية، وإلزام 
رئيس الجمهوريـة برهم صالح بتحديد 
موعد إلجراء االنتخابات الترشيعية وفقا 
ألحـكام املادة (64/ثانيا) من الدسـتور 

العراقي.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
نعى جهاز املخابرات، امس األحد، احد ضباطه 
الذي تويف بحادث جنائي مؤسف.وقال الجهاز يف 
املقدم  الفقيد  «ينعى  انه  «الزوراء»:  تلقته  بيان 
مهند حميد جبار الربيعي الذي وافته املنية مساء 
مؤسف». جنائي  حادث  أثر  السبت  أمس  اول 
عميق  عن  فيه  نعرب  الذي  الوقت  «يف  واضاف 
أسفنا لفقد أحد ضباط الجهاز املخلصني، ندعو 
الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم 

أهله وذويه ومحبيه الصرب وعظيم املواساة».

@áyc@Û»‰Ì@paãibÉæa@åbËu
Ôˆb‰u@tÜb¢@¿Ïm@È†bjö

@êÓÌb‘æa@ıa�ã”@›ÌÏ•@Û‹«@Ú‘œaÏæa
315@äaã”@∂g

@›j‘æa@ojè€a@Üá±@äáó€a@ãÌåÎ
ÚÓ„ÏÓ‹æa@ÒãÁbƒn€a@á«Ïfl

paÏ‰é@10@∂g@›óÌ@Âvè€bi@b‡ÿy@ÈuaÏÌ@á”@kflaãm�b»”aÎ@|jñc@ÚõË‰€a@áé@ÊaçÇ@ı›fl@ZbÓiÏÓqg

ãiÏè€a@ëd◊@—ÓõnèÌ@Ú‰Ó–è€a@k»‹flÎ@oÌÏÿ€a@∂g@÷aã»€a@Âfl@wÓ‹©a@Ú€Ï�i@›‘‰€@Úzñ@¸

ıbiãË◊@∂g@µuÎäáÓ:a@fi�Ï•@ÚflÏƒ‰fl@ÊÎãÿnjÌ@ÚÓéÎä@ÚÓuÏ€Ï‰ÿm@Ú»flbu@¿@ıb‡‹«Ò7Ç˛a
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 @Ô„aåäbiÎ@ÔéÏj‹®a@…fl@szjÌ@ãflb»€a
ÂÁaã€a@ÔébÓè€a@…öÏ€a@paávnèfl

بغداد/ الزوراء:

بحـث رئيـس تحالـف الفتـح، هادي 

العامري، مـع رئيس مجلـس النواب 

محمـد الحلبـويس، ورئيـس الحـزب 

الكردسـتاني مسـعود  الديمقراطـي 

بارزاني، مسـتجدات الوضع السيايس 

الراهن يف البالد.وذكر املكتب االعالمي 

لرئيس الربملان يف بيان مقتضب تلقته 

«الزوراء»: أن «رئيـس مجلس النواب 

رئيـَس  اسـتقبل  الحلبـويس  محمـد 

تحالف الفتح هـادي العامري؛ لبحث 

الوضع السـيايس يف البالد».كما بحث 

رئيس تحاف الفتـح، هادي العامري، 

الديمقراطـي  الحـزب  رئيـس  مـع 

بارزانـي،  مسـعود  الكردسـتاني، 

ومسـتجدات  السياسـية  التطـورات 

العامري  الراهنة.وقـال مكتب  األزمة 

يف بيـان تلقته «الـزوراء»: إن «رئيس 

تحالـف الفتح هـادي العامري وصل 

اليـوم (أمـس) اىل محافظـة اربيل».

وأضاف أن «العامري بحث مع رئيس 

الكردسـتاني  الديمقراطـي  الحـزب 

السياسية  التطورات  مسعود بارزاني 

ومستجدات األزمة الراهنة».

“ã†@c@3bó€@›Çánm@Â€@ÚÓ„aÜÏè€a@Úz‹èæa@paÏ‘€a@ZÊbÁ5€a

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، امس األحد، 
يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت يف اقليم كردستان.وقال مصدر إن 
بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت، صباح امس، ١٤٨٥٢٥ دينارا عراقيا 
مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سجلت أسعار الدوالر ليوم السبت ١٤٨٥٥٠ دينارا عراقيا 
مقابل ١٠٠ دوالر.وأشار إىل: أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٩٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما 
بلغت أسعار الرشاء ١٤٨٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة 
اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٥٥٠ دينارا 

لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨٤٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

@bÓjè„@b»uaãm@›vèm@ä¸Îá€a@äb»éc
@ÚñäÏj€a@¿

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a
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µ»iä˛a@ãˆaå@…fl@ÊÏÿné@bËiÏ‹”Î

@á«bóm@äaã‡néa@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
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الزوراء/ حسني فالح:
أكد نائبان عن االطار التنسيقي أن االطار يرفض 
وفيما  اطول،  لفرتة  الحالية  الحكومة  استمرار 
أشارا اىل ان نوابه يسعون الستئناف عقد جلسات 
مجلس النواب يف محافظة اخرى، حددت اللجنة 
القانونية النيابية ابرز القوانني املعطلة والتي قد 

ترّحل يف حال حل الربملان.
سهيلة  التنسيقي،  االطار  عن  النائب  وقالت 
محاوالت  هناك  ان  لـ“الزوراء“:  السلطاني، 
وضغوطات تمارس من اجل بقاء رئيس الوزراء 
أطول.  لفرتة  وحكومته  الكاظمي  مصطفى 
التنسيقي يرفض ذلك رفضا  اىل: ان االطار  الفتة 

قاطعا.
املزيد من  الكاظمي خلقت  ان حكومة  وأضافت: 
االزمات ولم تحقق أي نجاح يذكر، حيث يسعى 
واحدة.  لسنة  ولو  منصبه  يف  للبقاء  الكاظمي 
مؤكدة: أن االطار بادر يف كثري من املناسبات وما 
وتوحيد  السياسية  االزمة  انفراج  اجل  من  زال 

البيت الشيعي.
من جانبه، قال النائب عن ائتالف دولة القانون، 
الصيهود،  محمد  التنسيقي،  االطار  يف  املنضوي 
يف حديث لـ“الزوراء“: ان نواب االطار التنسيقي 
يف  الربملان  جلسات  عقد  الستئناف  يسعون 
نيابية.  تواقيع  جمع  خالل  من  اخرى  محافظة 

حيث  معطال،  الربملان  بقاء  يمكن  ال  انه  مؤكدا: 
هناك الكثري من املشاريع معطلة.

التكاتف  الربملان  اعضاء  انه عىل جميع  واضاف: 
من اجل اعادة عمل مجلس النواب اىل االنعقاد.

النيابية  القانونية  اللجنة  حددت  ذلك،  غضون  يف 
كانت  والتي  اروقتها  يف  املوجودة  القوانني  ابرز 

تروم العمل عليها من اجل إقرارها داخل املجلس، 
حل  حال  يف  املقبلة  الدورة  اىل  ترحيلها  مرجحة 

الربملان.
وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي، لـ“الزوراء“: 
ان اللجنة القانونية النيابية كانت قد عملت عىل 
تبويب القوانني املهمة والتي تمس حياة املواطن، 

بحيث تم التبويب عىل أساس ابتعاد القوانني عن 
اهتماماتها  يف  وضعت  حيث  السياسية،  املشاكل 
والضمان  العلم  وخدمة  التقاعد  تعديل  قوانني 
االجتماعي واملتجاوزين وبعض القوانني الخدمية 

األخرى التي ال تحتاج اىل تفاهمات سياسية.
النواب قد  ان ماحدث مؤخرا يف مجلس  واضاف: 
أّخر اللجان النيابية، وأحدها القانونية، من إتمام 
القوانني املهمة التي كان من املؤمل ان يتم تعديلها 

والتصويت عليها داخل الربملان.
التيار الصدري امام  وتتواصل اعتصامات انصار 
وسط  الخرضاء  املنطقة  يف  النواب  مجلس  مبنى 
للمطالبة  التوايل  عىل  الثالث  لألسبوع  بغداد 
التنسيقي  االطار  مرشح  ورفض  باإلصالحات 

لرئاسة الوزراء.
سابق،  وقت  يف  الصدر،  مقتدى  السيد  وطالب 
مجلس القضاء االعىل بحل الربملان وتكليف رئيس 
مدة  خالل  لالنتخابات  موعد  بتحديد  الجمهورية 

اقصاها نهاية االسبوع الحايل.
وكان االطار التنسيقي قد دعا جماهريه، الجمعة 
املايض، اىل التظاهر واالعتصام امام اسوار املنطقة 

الخرضاء رفضا لدعوات الصدر لحل الربملان.
وحذر مراقبون من ازياد تصعيد املشهد السيايس 
التنازالت  وسط تعنت طريف الرصاع وعدم تقديم 

للخروج من االزمة الراهنة.

بغداد/ الزوراء:
عثمان  الداخلية،  وزير  أصدر 
توجيهات  األحد،  امس  الغانمي، 
للزيارة  الحماية  تأمني  بشأن 
اىل أن عيون  األربعينية، فيما اشار 
ستكون  وقلوبها  األمنية  األجهزة 

مع الزائرين.
يف  للغانمي  االعالمي  املكتب  وقال 
”وزير  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان 
األمنية  اللجنة  رئيس  الداخلية 
عثمان  األربعني،  زيارة  لتأمني 
الغانمي، عقد مؤتمراً أمنياً موسعاً 
بحضور  كربالء،  عمليات  قيادة  يف 
املشرتكة  العمليات  قائد  نائب 
األمري  عبد  الركن  األول  الفريق 
الشمري وعدد من القادة والضباط 
ومحافظ  الشعبي،  الحشد  وقادة 
الخطابي  نصيف  املقدسة  كربالء 
للمحافظات  الرشطة  وقادة 
ملناقشة  املقدسة،  لكربالء  املحاذية 
ذكرى  إلحياء  االستعدادات  آخر 
زيارة أربعينية اإلمام الحسني عليه 

السالم“.
يستلهم  ”العالم  أن  الغانمي  وأكد 
اإلمام  ثورة  من  والعرب  الدروس 
مشدداً  السالم)“،  (عليه  الحسني 
عىل ”أن تكون هذه الزيارة خالصة 

لهذه الذكرى“.
الجهود  بـ“تكثيف  الغانمي  ووجه 
واملتابعة  والتنسيق  االستخبارية 
الحكومية  الدوائر  جميع  بني 
املختصة لتأمني هذه الزيارة، فضال 
الخدمية  املواكب  مع  التعاون  عن 
أن  اىل  الفتاً  معها“،  والتواصل 
وقلوبها  األمنية  األجهزة  ”عيون 

ستكون مع الزائرين“.
الجهود  ”مضاعفة  عىل  وشدد   
للزائرين  الخدمات  أفضل  لتوفري 
املقدسة  كربالء  نحو  القاصدين 
من داخل البالد وخارجها“، مشيداً 
حققته  الذي  الكبري  ”بالنجاح 
األجهزة األمنية املختصة والوزارات 
زيارة  تأمني  يف  املعنية  والدوائر 

عاشوراء قبل عدة أيام“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
البالد  يف  الطقس  حالة  األحد، 
توقعت  فيما  الحايل،  لألسبوع 
ارتفاع  الغبار مع  استمرار تصاعد 

يف درجات الحرارة.
تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
اليوم  البالد  ”طقس  أن  ”الزوراء“: 
االثنني سيكون صحواً يف املنطقتني 
الوسطى والشمالية، فيما سيكون 
مع  صحواً  الجنوبية  املنطقة  يف 
شمالية  والرياح  الغيوم،  بعض 
الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة  غربية 
يف  نهاراً  تنشط  كم/س   (10-20)
إىل  والجنوبية  الوسطى  األقسام 
تصاعد  مسببة  كم/س   (30-40)
الغبار يف بعض األماكن، أما درجات 
لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة 

السابق يف عموم البالد“.
غد  يوم  أن ”طقس  البيان  وأضاف 
يتحول  صحواً  سيكون  الثالثاء 
املنطقتني  يف  ليالً  جزئي  غائم  اىل 
الوسطى والشمالية، بينما سيكون 
اىل  صحواً  الجنوبية  املنطقة  يف 
الرياح  ستكون  فيما  جزئي،  غائم 
الرسعة  معتدلة  غربية  شمالية 
نهاراً  تنشط  كم/س   (20-30)
تصاعد  مسببة  كم/س   (40) اىل 
الغبار يف بعض األماكن يف األقسام 
وشمالية  والجنوبية،  الوسطى 
الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة  غربية 
درجات  أما  كم/س،   (10-20)
لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة 

السابق يف عموم البالد“.
األربعاء  يوم  ”طقس  أن  وتابع 

يف  جزئي  غائم  اىل  صحواً  سيكون 
سيكون  بينما  الوسطى،  املنطقة 
جزئياً،  غائماً  الشمالية  املنطقة  يف 
بعض  مع  صحواً  سيكون  فيما 
الجنوبية،  املنطقة  يف  الغيوم 
معتدلة  غربية  شمالية  والرياح 
تنشط  كم/س   (20-30) الرسعة 
مسببة  كم/س   (40) اىل  نهاراً 
يف  األماكن  بعض  يف  الغبار  تصاعد 
والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني 
وشمالية غربية خفيفة اىل معتدلة 
تنشط  كم/س   (10-20) الرسعة 
کم/س   (30-40) اىل  النهار  خالل 
درجات  أما  الشمالية،  املنطقة  يف 
اليوم  عن  قليالً  فسرتتفع  الحرارة 
الوسطى  األقسام  يف  السابق 
لليوم  مقاربة  وتكون  والشمالية، 
من  الجنوبي  القسم  يف  السابق 

البالد“.
ليوم  البالد  ”طقس  أن  اىل  ولفت 
صحواً  سيكون  املقبل  الخميس 
املنطقتني  يف  الغيوم  بعض  مع 
الوسطى والجنوبية، فيما سيكون 
يف املنطقة الشمالية صحواً اىل غائم 
غربية  شمالية  والرياح  جزئي، 
كم/س   (20-30) الرسعة  معتدلة 
والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف 
وشمالية غربية خفيفة اىل معتدلة 
يف  كم/س   (10-20) الرسعة 
درجات  أما  الشمالية،  املنطقة 
لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة 
الوسطى  األقسام  يف  السابق 
قليالً  سرتتفع  حني  يف  والشمالية، 
عن اليوم السابق يف القسم الجنوبي 

من البالد“.

بغداد/ الزوراء:

األمري  عبد  الركن  خاصة  قوات  أول  الفريق  الجيش،  أركان  رئيس  ن  ثمَّ

التصدي  يف  العراق  مع  بالوقوف  فرنسا  دور  األحد،  امس  يارالله،  رشيد 

لعصابات داعش اإلرهابية. 

الجيش،  أركان  ”رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  الدفاع  لوزارة  بيان  وذكر 

الفريق أول قوات خاصة الركن عبد األمري رشيد يارالله، استقبل يف مكتبه 

املحلق العسكري الفرنيس الجديد، وامللحق العسكري السابق يف العراق“.

يربط  الذي  العسكري  التعاون  عمق  ”عىل  للبيان،  وفقاً  يارالله،  وأكد 

البلدين الصديقني العراق وفرنسا“، مثمناً يف الوقت نفسه ”الدور الكبري 

العراق وشعبه  مع  الوقوف  يف  الدويل  التحالف  فرنسا ضمن  لعبته  الذي 

يف التصدي لعصابات داعش اإلرهابية من خالل تقديم الدعم اللوجستي 

والخربات الالزمة للمؤسسة العسكرية العراقية“.

وتمنى ”للملحق العسكري الجديد املوفقية يف مهام عمله يف العراق“.

الفرنيس  العسكري  امللحق  الجيش  أركان  رئيس  شكر  آخر،  جانب  من 

السابق الذي انتهت مهام عمله يف العراق عىل جهوده يف تعزيز التعاون 

عمله  يف  والنجاح  املوفقية  له  متمنياً  الصديقني،  البلدين  بني  املشرتك 

وحياته.

بغداد/ الزوراء:

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس األحد، عائلة 

شاعر العراق والعرب األكرب محمد مهدي الجواهري.

وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

ان ”الكاظمي رحب بعائلة الجواهري الذي تغنت قصائده بأجمل الشعر 

العراق، فكان  تأريخ  الوطنية إضاءة مهمة يف  للعراق، وكانت مواقفه 

صوتاً وطنياً هادراً، وقامة شعرية يفخر العراق بها“.

العرب  شاعر  بيت  أمس،  يوم  افتتح،  الوزراء  مجلس  رئيس  ان  يذكر 

األكرب محمد مهدي الجواهري يف حي القادسية بالعاصمة بغداد، بعد 

تحويله إىل متحف ومركز ثقايف، تعرض فيه مقتنياته ودواوينه الشعرية 

وصوره، وبعض املقتنيات األخرى.
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إثيوبيا / متابعة الزوراء:

أعلن وزيـر الخارجيـة اإلثيوبي، 
ديميكي ميكونني، أن ملء خزان 
سـد النهضـة، الـذي أثـار خالفا 
بني بالده ومرص والسـودان، بات 

”حقيقة ماثلة“.
ونقـل حسـاب وزارة الخارجيـة 
عـن  فيسـبوك  عـىل  اإلثيوبيـة 
ميكونـني قوله تعليقـا عىل امللء 
الثالـث للخزان: ”عـىل الرغم من 
جميـع أنواع الضغـوط البرشية، 
فـإن مـلء خـزان سـد النهضة 
ماثلـة وشـاهدا  صـار حقيقـة 
عـىل روح الوحـدة والتعاون بني 

اإلثيوبيني“.
يف األثنـاء، وجـه رئيس الـوزراء 
اإلثيوبـي، أبـي أحمد، رسـالة إىل 
دولتـي املصب السـودان ومرص، 
السـلمية  إن ”املفاوضات  قائـال 
واملناقشـات الحقيقية بشأن سد 
النهضة ستؤتي ثمارها أكثر من 
أي بديل آخر“، حسـب ما أفادت 

الخارجية.
وكانـت الحكومـة اإلثيوبيـة قد 
أعلنـت، يـوم الجمعـة، رسـمياً، 
إكمـال عمليـة امللء الثالث لسـد 
النهضـة بحجـم 22 مليـار مـرت 
مكعـب، مضيفـًة أنه تـم تمرير 

املياه عرب املمر األوسط للسد.
وقـال رئيـس الـوزراء اإلثيوبي: 
”مسـتوى ارتفاع السـد وصل إىل 
600 مـرت“، مضيفـاً: ”سـنقوم 
الجـوار  لـدول  الكهربـاء  ببيـع 

لتحقيق تنمية مشرتكة“.
واعتـرب أن النيل ”هبـة“ إلثيوبيا 
”ويجـب  والسـودان  ومـرص 
االستفادة منها سوياً“، مضيفاً: 
واعتـزاز  فخـر  مصـدر  ”النيـل 
التنمية من  لإلثيوبيني وسنحقق 

خالله“.
مـن جهتـه، قـال رئيـس اللجنة 
الفنيـة للتفـاوض يف ملـف سـد 
النهضة بوزارة الري السـودانية، 
بـالده  ”إن  حسـني  مصطفـى 

تراقـب عن كثـب نتائـج خطوة 
إثيوبيـا التي أعلنتهـا أمس ببدء 
التوربني الثاني يف توليد الكهرباء 

من السد.“
ونهاية يوليو، احتجت مرص لدى 
مجلـس األمن الـدويل عىل خطط 
إثيوبيا ملواصلة ملء سد النهضة 
”أحاديـاً“ خالل موسـم األمطار 
منذ يوليـو 2020 دون اتفاق مع 

الدول الثالث املعنية باملوضوع.
وطلب السـودان ومرص، مـراراً، 

وهما بلدان يعتمدان بشكل كبري 
عىل النيل لتأمني احتياجاتهما من 
املياه، مـن إثيوبيا وقف عملياتها 
مللء السـد بانتظار إبرام اتفاقية 
ثالثيـة حول هذا املوضوع وطرق 

تشغيل السد.
يشـار إىل أن إثيوبيا تعترب السـد 
أساسـياً لتنميتهـا، بينما تعتربه 
مرص تهديـداً ”وجودياً“، يف حني 
”مخاطـر  مـن  السـودان  حـذر 

كبرية“ عىل حياة ماليني البرش.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

”نيوزويـك“  مجلـة  قالـت 

األمريكيـة إن الرئيس السـابق، 

دونالـد ترامـب، يواجـه حكما 

بالسجن قد يصل إىل 10 سنوات 

يف حـال تمـت إدانتـه بارتكاب 

جرائم ضمن قانون التجسس.

إىل  أي تهـم  يتـم توجيـه  ولـم 

الرئيـس السـابق بارتـكاب أي 

جريمة، لكـن التكهنات تزايدت 

التالية لوزارة  بشـأن الخطوات 

العدل بعد الكشـف عن الوثائق 

يف  منزلـه  بتفتيـش  املتعلقـة 

فلوريدا بداية األسـبوع الجاري 

وفقا للمجلة.

أمـر  أن  إىل  تقريـر  يف  ولفتـت 

االعتقـال الذي يـّرصح بالبحث 

يف مقـر إقامـة ترامـب كشـف 

عن أن الرئيس السـابق يخضع 

محتمـل  انتهـاك  يف  للتحقيـق 

لقانـون التجسـس، إىل جانـب 

لقوانـني  محتملـة  انتهـاكات 

الواليات املتحدة األخرى.

قانـون  أن  املجلـة  وأوضحـت   

التجسـس، الـذي صـدر يف عام 

1917، يعاقـب بغرامـة إضافة 

أو  السـجن  يف  سـنوات   10 إىل 

كلتـا العقوبتني لسـوء التعامل 

مـع املعلومـات الدفاعية، الفتة 

إىل أن هـذا كان أول قانـون يتم 

االستشهاد به يف مذكرة التفتيش 

إضافـة إىل قانونـني أساسـيني 

آخرين يمكن أن يعاقب عليهما 

بالسجن إذا تم انتهاكهما.

 وأشـارت املجلـة إىل أنه يف جزء 

من املذكرة حول املمتلكات التي 

سـيتم االسـتيالء عليهـا، تقول 

املسـتندات  “جميـع  الوثيقـة 

والسـجالت املادية التي تشـكل 

أدلـة أو مـواد مهربـة أو ثمـار 

جريمـة أو أشـياء أخـرى تمت 

حيازتها بشكل غري قانوني بما 

ينتهك املـادة الـ18 مـن قانون 

الواليـات املتحدة الفقـرة 793، 

2071، أو 1519“.

 وذكـرت املجلـة يف تقريرها أن 

املذكرة تظهـر أن مداهمة مقر 

ترامب كانت جـزًءا من تحقيق 

تكـون  أن  يحتمـل  جرائـم  يف 

خطـرية، وأن أي شـخص ُيدان 

بهذه الجرائم قد يواجه سـنوات 

يف السجن الفدرايل.

 وقالـت: ”ومـع ذلـك، لـم يتـم 

توجيه اتهام إىل الرئيس السابق 

أو أي شـخص آخر بارتكاب أي 

جريمـة ويبـدو أن التحقيـق يف 

التعامل مع وثائق البيت األبيض 

مستمر“.

أي  ارتـكاب  ترامـب  ونفـى   

مخالفـات، وأشـار إىل أن عمالء 

الفيـدرايل  التحقيقـات  مكتـب 

ربمـا يكونـون زرعـوا أدلـة يف 

أثنـاء البحـث يف منزلـه، معتربا 

أن املداهمـة كانـت ذات دوافع 

سياسية.

القاهرة / الزوراء:
اندلـع حريـق بكنيسـة أبوسـيفني 
العاصمـة  غـرب  إمبابـة  بحـي 
املرصية، صباح امس األحد، أسـفر 
عن 41 قتيال عىل األقل  بينهم كاهن 
كنيسـة إمبابة وإصابة 14 آخرين، 
وفيمـا أفـاد بيـان لـوزارة الصحة 
املرصيـة بأنـه تـم ”نقـل 55 حالة 
للمستشفيات بحادث حريق كنيسة 
بإمبابة، وجاٍر  أبوسـيفني  الشـهيد 
حرص الوفيـات“،  فيما بعث رئيس 
الجمهوريـة برهـم صالـح برقيـة 
تعزية إىل الرئيس املرصي عبد الفتاح 
السـييس بحادث حريق كنيسة ابي 

سيفني الذي راح ضحيته العرشات.
يف التفاصيل، تلقت السـلطات بالغا 
بنشـوب الحريـق املـروع، وتبني أن 
النـريان انطلقت مـن الطابق الرابع 
بالكنيسـة وامتدت لباقـي الطوابق 
130مـرتا،  مسـاحة  عـىل  املقامـة 
والتهمت غالبية محتويات الكنيسة، 

فيما أصيب العرشات باختناقات.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أن 
الحريق أسـفر عن إصابة ضابطني 
و3 أفراد من قـوات الحماية املدنية، 
مشـرية إىل أن الحريـق اندلع نتيجة 

لخلل كهربائي.
ودفعت السلطات العديد من سيارات 
اإلسـعاف لنقـل القتـىل واملصابني، 
كما دفعت عرشات سيارات اإلطفاء 
النـريان  عـىل  السـيطرة  ملحاولـة 

وإخماد الحريق.
من جانبه، أعلن الرئيس، عبدالفتاح 
السييس، أنه يتابع عن كثب تطورات 
الحـادث، وقـال عـرب صفحتـه عىل 
مواقـع التواصل إنه وجه كل أجهزة 
باتخاذ  املعنيـة  الدولة  ومؤسسـات 
كل اإلجراءات الالزمة وبشكل فوري 
للتعامـل مـع هـذا الحـادث وآثاره، 
وتقديـم كل أوجـه الرعاية الصحية 
للمصابني، وتقـدم بخالص التعازي 

ألرس الضحايا األبرياء.
واتصل السييس هاتفيا ببابا األقباط 

توارضوس الثاني، بحسـب املتحدث 
الرئاسـة املرصية  الرسـمي باسـم 
بسـام رايض، وأكـد لـه ”قيـام كل 
مؤسسـات الدولـة بتقديـم الدعـم 
الـالزم الحتـواء آثـار هـذا الحادث 

األليم“.
رئيـس  بعـث  ذلـك،  غضـون  يف   
الجمهوريـة برهـم صالـح برقيـة 
عبـد  املـرصي  الرئيـس  إىل  تعزيـة 
حريـق  بحـادث  السـييس  الفتـاح 
كنيسة ابي سيفني الذي راح ضحيته 

العرشات..
وقال صالح يف برقية التعزية تلقتها 
”الـزوراء“: أنـه بحزٍن وألـٍم بالغني 
وبقلوب مؤمنـة بقضاء الله وقدرِه، 
تابعنـا الحـادث األليـم، الحريـق يف 
كنيسة أبى سيفني والذي أسفر عن 

وفيات وإصابات من املدنيني.
وأضاف: بهذه املناسبة األليمة أتقدُم 
إىل فخامتكم باسـم الشعب العراقي 
وباسـمي شـخصياً، بأحر التعازي 

وأصدق املواساة راجياً املوىل عز وجل 
أن يتغمـد املتوفني بواسـع رحمته، 
وأن يمـّن عـىل الجرحـى واملصابني 
بالشفاء العاجل وُيلهم ذويهم جميل 
الصرب والسلوان وحسن العزاء، وأن 
يحفظكم والشـعب املرصي من كل 
سـوء ومكروه، ويديـم عليكم نعمة 

الصحة والعافية.
كمـا قدمـت وزارة الخارجية، امس 
األحـد، التعـازي إىل مـرص بحـادث 

حريق الكنيسة.
بيـان  يف  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
تلقته ”الزوراء“: ”نعرب عن خالص 
تعازينـا إىل األشـقاء يف جمهوريَّـة 
مرص العربيَّـة، جـّراء الحريق الذي 
وقع صبـاح امس األحد، يف كنيسـة 
يف  إمبابـة،  بمنطقـة  أبوسـيفني 
محافظة الجيزة، والذي أودى بحياة 
عدٍد من املواطنـني املِرصّيني وجرح 

آخرين“.
أشـقاءنا  ”ُنشـاِطر  واضافـت: 

ألـم  وشـعباً  حكومـًة  املرصيِّـني 
وُنقـدِّم  األوقـات،  هـذه  يف  الحـزن 
تعازينـا القلبّيـة الصادقة، وخالص 
ُمواسـاتنا لعائالت الضحايا، وندعو 
لهـم بالرحمة والرضوان، والشـفاء 

العاجل للجرحى“.
حسـام  الدكتـور  قـال  بـدوره، 
عبدالغفار، املتحدث الرسمي لوزارة 
الصحـة، إنـه تـم نقـل 51 مصابـا 
يف الحريـق إىل املستشـفيات لتـويل 

العالج.
الحقا، أكدت وزارة الداخلية املرصية 
السـيطرة عىل الحريق، الـذي قالت 
إنـه نشـب يف أحـد أجهـزة تكييـف 
الهواء باملبنـى نتيجة خلل كهربائي 
ممـا أدى النبعاث كميـة كثيفة من 
الدخـان ”كانت السـبب الرئييس يف 

حاالت اإلصابات والوفيات“.
وأفادت النيابـة العامة املرصية بأن 
النائب العام أمر بتشكيل فريق كبري 

للتحقيق يف الواقعة.

يف غضون ذلـك، أعلن رئيس مجلس 
الوزراء املـرصي، مصطفى مدبويل، 
امس األحـد، حجم التعويضات التي 
سيتلقاها أرس ضحايا الحريق، الذي 

اندلع يف كنيسة أبو سيفني.
وعقب زيـارة موقع الحـادث، الذي 
خلف وفاة 41 شـخصا وإصابة 14 
آخريـن، قـال مدبـويل للصحفيـني: 
”كل الجهـات املعنيـة تحركت لنقل 
الضحايا واملصابني إىل املستشفيات.. 
ومن أول لحظة وجه الرئيس باتخاذ 
أرس  لدعـم  الفوريـة  اإلجـراءات 
الضحايـا واالعتنـاء وتقديـم أقىص 

رعاية طبية للمصابني“.
وأضـاف: ”تحركنـا فورا أنـا ووزير 
املحليـة  التنميـة  ووزيـر  الصحـة 
ووزيرة التضامـن ومحافظ الجيزة 
وتفقدنـا أسـباب الحـادث يف مكان 
طبيعـة  بمعاينـة  وقمنـا  الحريـق 

املبنى“.
وتابـع: ”قابلـت األسـاقفة املعنيني 
بإدارة الكنيسـة وقدمت لهم واجب 

العزاء“.
وأشـار مدبويل إىل أنه قرر مع وزيرة 
التضامـن ”رصف 100 ألـف جنيـه 
بصـورة  سـترصف  ضحيـة،  لـكل 
فورية ألرس الضحايـا، إضافة ملبلغ 
يصـل إىل 20 ألف جنيـه للمصابني، 

حسب درجة إصابتهم“.
وختـم بالقـول: ”هـذا حـادث أليم 
للضحايـا  يغفـر  أن  اللـه  ونسـأل 
ويتقبلهـم يف جناتـه وكل التعـازي 
ألرس الضحايا وكل الدعم للمصابني.. 
نحن نتأكد من تلقيهم أفضل رعاية 
طبية ولـن نرتكهم إىل غايـة التعايف 

الكامل بإذن الله“.
املرصيـة  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
كشفت عن أن الحريق نشب بتكييف 
بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، نتيجة 

خلل كهربائي.
عـىل  السـيطرة  ”تمـت  وتابعـت: 
الحريق وإخـالء املصابني واملتوفيني 

ونقلهم للمستشفيات“.
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بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزارة الرتبيـة، امس األحـد، ضوابط 

التقديـم يف معاهـد الفنـون الجميلـة للبنني 

والبنـات للدراسـتني الصباحيـة واملسـائية 

للعام الدرايس 2022 - 2023.

وأوضحـت الوزارة يف بيـان تلقته ”الزوراء“: 

أن ”التقديم يبدأ ابتداًء من 4 من شـهر أيلول 

القادم وينتهي يف 15 من الشهر نفسه“. 

وأضاف البيان ”يسـمح للطلبة الناجحني يف 

الدوريـن األول والثاني للعـام الدرايس 2021 

- 2022 التقديـم إىل معاهـد الفنون الجميلة 

(الدراسة الصباحية) عىل أن ال يتجاوز املواليد 

2004 للذكـور، و2002 لإلناث، وأنه يسـمح 

للطالب املتقدم عـن طريق قناة (املوهوبني) 

خريج األعوام السابقة امللتحق وغري امللتحق 

بالدراسـة االكاديميـة عـىل رشط أن يـزود 

الطالـب امللتحق بالدراسـة اإلعداديـة إدارة 

املعهـد بكتاب قطـع العالقة مـن اإلعدادية، 

وأن يكون من مواليـد الذكور 2002 ومواليد 

الطلبـة  ”، مبينـا ”خضـوع   2000 اإلنـاث 

املتقدمـني الختبار مركزي، وأن ال تقل درجة 

الطالب املتقدم عن %80 + املعدل الوزاري“.

وأشـار إىل أنه ”يتم إجراء اختبار فني للطلبة 

املتقدمـني عـىل قنـاة (التنافـيس) لتقديـر 

مواهبهـم الفنية، وتحتسـب درجـة النجاح 

الصغرى لهذا االختبار (60)%؛ ويكون قبول 

الطلبة يف القناتني بحسب الطاقة االستيعابية 

املحـددة مـن مجلـس املعهـد“، منوهـا بأن 

”املديريـة العامـة ألعداد املعلمـني والتدريب 

والتطوير الرتبوي أشارت إىل السماح لجميع 

الطلبة بالتقديم عىل معاهد الفنون الجميلة 

الدراسـة (املسـائية) رشط أن يكون خريج 

الدراسـة املتوسـطة االكاديمية أو املهنية أو 

مـا يعادلها بموجب معادلة الشـهادة بغض 

النظـر عـن املعـدل والـدور وسـنة التخرج 

والعمر“.

وتابـع البيان ”يحق لجميـع موظفي الدولة 

مـن خريجـي الدراسـة املتوسـطة التقديم 

ضمـن  دراسـتهم  اكمـال  لغـرض  أيضـاً 

اختصاصـات الفنون التشـكيلية والتصميم 

والخـط العربي والزخرفة، إضافة اىل الفنون 

املرسحيـة،  والفنـون  واملرئيـة  السـمعية 

والفنون املوسـيقية واالنشـاد“، الفتا اىل أن 

”درجـة النجـاح الصغرى الخاصـة باختبار 

هـذه االختصاصات هـي %60، ويتم تحديد 

الطلبـة االحتياط بنسـبة %10 من املجموع 

الـكيل للطلبـة املقبولـني، وبحسـب الطاقة 

االستيعابية لكل قسم فني“.
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تصنـف املرتبة اإليمانية لـدى البرش وفق الطقوس والعبـادات التي يمكن 
اختزالهـا باملعتقـدات والعقائد الدينية، إذ تشـري هذه الطقوس اىل نسـبة 
االيمـان بهذا املعتقد او ذاك، وبالتايل نرى البرش يتهيؤون عند كل مناسـبة 
دينية إلحياء طقوسـهم وعاداتهم، بحيث تزدهر املواسـم الطقوسية التي 
تعترب االقدر عىل حشد الناس فيما بينهم وتقربهم يف هذه املناسبات وتمتن 
عالقتهـم بديانتهم وعقائدهـم، ولكن تبقى ذكرى عاشـوراء تلك امللحمة 
الثورية التي حصلت يف العام ٦١ للهجرة النموذج االستثنائي الذي يعرب عن 
ثوران عىل الظلم والعدوان عند كل فرد يحيي هذه الذكرى، إذ تثري فاعليات 
هذه الذكرى يف كل البلدان التي تحيي ذكرى عاشوراء النفس البرشية عما 

حصل يف ذلك اليوم وتجعله يبحث عن املضامني الكامنة لعاشوراء. 
مـع االيـام، ال يتغري املعنى لعاشـوراء ولكن تغريت االشـكال والطرق فما 
كان يحصـل منـذ ألف عام يف احيـاء االيام العاشـورائية دخلتها مجموعة 
من الطرائق املبتكرة يف احياء الذكرى، فألف عام ليس بقليل وقادر عىل ان 
يغـري عادات بأكملها، وكل هذه التغـريات التي حصلت حدثت من دون ان 
توضع ضوابط حقيقية وفعلية لحرصها يف ميدان االتزان والفائدة الفردية 
واملجتمعيـة والدينيـة، بل ان كثريا مـن االمور الفوضوية عنـد تكرارها يف 
مناسـبات عظيمة مثل عاشـوراء سـيكون لها بعد فرتة مـن الزمن صفة 

القداسة بحيث تصبح من رضورات إحياء الذكرى. 
األمر الفعيل الذي يحصل أيضا ان هذه الطقوس التي دخلت شـيئا فشـيئا 
تصبح من املحرمات الذي يحظر مناقشـتها حتى لو كان املناقش صاحب 
عقـل وعلم وديـن، وترتجم هـذه االنتقادات عـىل انها تـيسء اىل الطائفة 
واىل عاشـوراء واىل املذهـب واىل اهـداف الثـورة الحسـينية، واألدهـى ان 
بعض املمارسـات تصبح مع الوقت مسـلمات بديهية يسعى اهل العقيدة 

لتطبيقها والحفاظ عليها.
وال شك ان للطقوس الدينية اهمية عظيمة يف نفوس االديان واملذاهب وهي 
تشحذ الهمم الدينية وتجعلهم كَمن يدخل الحج بمئات الذنوب ليخرج منه 
نظيـف الكف من ذنوبه متقربا اىل اللـه تعاىل بدون ذنوب كَمن ولدته أمه.. 
من هنا تشكل هذه الطقوس مساحة لالستغفار وتعويضا عن االهمال يف 

ممارسة الواجبات الدينية. 
وال شـك اننا من اصحاب الحفاظ عىل الطقوس العاشـورائية، إذ نعترب ان 
هـذا اليوم هو يوم املسـلمني ويجب ان تنكس فيه االعـالم يف جميع الدول 
االسـالمية لقسـاوة ما حصل يف هـذا اليـوم، وان كانت عاطفتنـا تقودنا 
يف ممارسـة شـعائرنا فال بـأس ان يرافقها عقلنا، ألن أهـل البيت (عليهم 
السـالم) هم العقل وهم العقيدة، والعقيدة ال تسـتوي بـدون عقل ناضج 

وواٍع. 
لقـد نجحت بعض الـدول يف احياء ذكرى عاشـوراء بطريقة رائعة، فكثري 
مـن الشـيعة يف بالد الغـرب حملـوا ورودا حمراء مرفقـة بملصق مكتوب 
عليه سـرية االمام الحسـني واهداف ثورتـه وماهية كربـالء واهل البيت، 
وهـم يوزعونها بني املارة بطريقـة حضارية وكان لها كبري االثر يف نفوس 
الغربيني، وشـاهدنا يف لبنان عىل سـبيل املثال مراكـز متنقلة للتربع بالدم 
مجانا عىل محبة اهل البيت واالمام الحسني (عليهم السالم)، باإلضافة اىل 
املرسح العاشـورائي الذي يعترب بمثابة الثورة اإلعالمية والتسـويق الذكي 

للتعريف بالثورة الحسينية. 
إذاً، ال تنقصنـا االفـكار االيجابية التي تعرب عن الحضارة الحسـينية وعىل 
محبتنا الفعلية ألهل البيت وإيماننا بهذه الثورة التي هي رسالة لإلنسانية 
جمعـاء، ولكن لألسـف هناك انتقـاص فعيل من اهمية هـذه االمور التي 
تعطي صورة ايجابية بدال من أن تسـتثري نفوس املغرضني وتجعل ألسـنة 

الكارهني ألهل البيت كثرية ومسيئة. 
الحسـني (عليه السـالم) عقل ورسـالة وحياة، لذلك هـي دعوة ألصحاب 
السلطة يف هذه االمور بأن يكون لنا يف الذكرى العاشورائية املقبلة ما يليق 

بفكرنا وعقيدتنا وأهل بيتنا الكرام عليهم منا أعظم السالم. 
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بغداد/الزوراء:

دعت وزارة املوارد املائية ثالث رشكات عاملية 

لتقديم عطاءاتها ملعالجة اللسـان امللحي يف 

شط العرب يف محافظة البرصة.

الـوزارة  «قدمـت  فـإن  وثائـق  وبحسـب 

شـملت  رشكات  لثـالث  رسـمية  كتـب 

 Deltares الرصبية ورشكة Energoprojekt

الهولنديـة ورشكـة Hydronova اإليطاليـة 

لتقديـم عطاءاتها مبارشة ملعالجة اللسـان 

امللحي يف شـط العرب وإقامة سـد تنظيمي 

ملنـع امتـداد اللسـان امللحي ضمـن املرحلة 

االوىل».

وطالبت املوارد «بتقديم الرشكات عطاءاتها 

بموعد أقصاه ٥ من ايلول املقبل».

يذكـر أن األمانـة العامة ملجلس الـوزراء قد 

طالبت وزارة املـوارد املائية باإلرساع بإعداد 

الدراسات املتعلقة باملرشوع بعد تخصيص يف 

وقت سابق ٤ مليارات و٧٠٠ مليون دينار.

فيما أعلن املستشـار يف لجنة تحسـني جودة 

امليـاه التابعـة لألمانـة العامـة نجـم عبـد 

طـارش يف ترصيح صحفـي يف ٣ آب الجاري 

انتهـاء رشكة «تكنـكل» اإليطالية من إعداد 

التصاميم الخاصة بإنشـاء سـد مائي كبري 

عىل شط العرب.

 مؤكـدا: أن السـد سـيحافظ عـىل مليارات 

الخليـج،  يف  املهـدورة  امليـاه  مـن  األمتـار 

ويتكفل تماما بإنهاء شـح املياه يف املناطق 

الجنوبية.

وقـال إن «السـد الذي أنجـزت رشكة تكنكل 

اإليطاليـة تصاميمـه، سـيعمل عـىل تنظيم 

حركـة امليـاه وإيقـاف تدفقهـا وهدرها يف 

الخليـج، إضافـة إىل منع امليـاه املالحة من 

تكوين ألسـنة ملحية داخل األرايض العراقية 

ال سيما يف محافظة البرصة، كما أنه سيسهم 

بتوفري كميات كبـرية من املياه للمحافظات 

الجنوبية، خصوصا البرصة وذي قار وينهي 

بشكل تام الشح املائي يف هذه املنطقة، كما 

يسـاعد عىل تغذية األهوار يف حال انخفاض 

مناسيب مياهها».

وأفاد طارش بأن السـد صمم بشكل يساعد 

عـىل تدفق ٧٠ مرتا بالثانية من املياه، وهذه 

تكفـي لزراعة ٥٥٠ ألـف دونم يف املحافظات 

الجنوبيـة. مشـريا إىل أنـه سيسـهم أيضـا 

بإعادة إحيـاء آالف الدونمات من البسـاتني 

التي تأثرت بامللوحة والجفاف.

وأكد: أن األمانة العامة ملجلس الوزراء تدعم 

بقـوة تنفيـذ هذا املـرشوع وقطعت شـوطا 

كبـريا يف هذا املجال. مشـددا عىل أنها عازمة 

عىل إنجازه، الفتـا إىل أن املرشوع الذي تبلغ 

كلفتـه اإلجمالية نحـو مليـار دوالر، يمكن 

البدء بتنفيذه، خاصة مع وجود وفرة مالية 

من مبيعات النفط .

يواجـه  قـد  املـرشوع  أن   : طـارش  ونـوه 

اعرتاضات من الجانب اإليراني بشأن تأثريه 

يف موانئه عىل شـط العرب، وهذا يمكن حله 

بإنشاء السد جنوب البرصة ب ٢٠ كم وبالتايل 

تطمـني اإليرانيني بأن موانئهـم لن تترضر. 

داعيـا يف الوقـت نفسـه ممثـيل املحافظات 

الجنوبيـة يف الربملـان إىل دعـم هـذا املرشوع 

الحيوي والعمل عىل اإلرساع بتنفيذه.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

كشـفت وزارة الرتبية عن حاجـة البالد اىل نحو 

١٠ آالف مدرسـة من أجل فك االختناق يف الدوام 

املزدوج، مشـرية اىل ان هنالـك أكثر من ٢٥٥٠٠ 

ادارة مدرسـة، بينما ال تملك الـوزارة هذا العدد 

من املدارس.

وقـال املتحـدث باسـم وزارة الرتبيـة العراقية، 

حيـدر فـاروق، يف ترصيـح صحفـي: «لدينا يف 

وزارة الرتبيـة أكثـر من ٢٥٥٠٠ ادارة مدرسـة، 

لكن ليسـت لدينـا بنايات مـدارس بهـذا العدد 

مـن االدارات»، مبينا ان «هنالك مدارس احادية 

الـدوام، وهنالك مدارس بدوام ثنائي وثالثي، لذا 

فوزارة الرتبية بحاجة اىل نحو ١٠ آالف مدرسـة 

لفك الدوام املزدوج».

وأفـاد بـأن «كل املحافظـات بحاجـة اىل بنـاء 

مـدارس، خصوصاً العاصمة بغـداد التي يرتكز 

فيهـا اكرب عـدد من السـكان يف البـالد، وكذلك 

املحافظات التي شهدت معارك عسكرية وعانت 

من سيطرة تنظيم داعش كاألنبار وصالح الدين 

وكركـوك ونينوى، والتي هي بحاجة اىل مدارس 

بشكل يختلف عن محافظات الجنوب».

املتحـدث باسـم وزارة الرتبيـة، شـدد عـىل أن 

«العرشة االف مدرسـة هي لفـك الدوام املزدوج 

فقط، لكن تبقى هنالك صفوف يف املدارس تضم 

٥٠ طالبـاً، يف ظـل الزيادة السـكانية يف البالد»، 

مردفاً أنـه «وقبل نحو عام أعلنت وزارة الرتبية 

دخول قرابة ٣ آالف مدرسـة اىل العمل، حيث تم 

ترميم قسـم منها، وقسـم آخر أعيد بناؤها من 

جديد».

وكان التعليم يف سـتينيات القرن املايض إلزامياً 

يف العراق ويعاقب مـن يتخلف عن إلحاق أبنائه 

باملـدارس، حيث انترشت مراكـز محو األمية يف 

عموم مـدن وأقضية البـالد ونواحيها، ومنحت 

منظمة اليونسكو، العراق، يف عام ١٩٦٨ خمس 

جوائـز، أمـا يف عـام ١٩٧٩ حاز العـراق جائزة 

اليونسكو يف القضاء عىل األمية من خالل حملة 

وطنية شـاملة طالت من تـرتاوح أعمارهم بني 

١٥ و٤٥ عاماً.

أما بخصوص االتفاقية الصينية، والتي تتضمن 

يف واحدة من بنودها قيام بكني ببناء مدارس يف 

العراق، فأشـار فاروق اىل أن «املرشوع الوطني 

لبناء املدارس ضمن العقد الصيني الذي يتضمن 

٧ آالف مدرسـة، هـو مـن اختصـاص األمانـة 

العامة ملجلـس الوزراء، من حيث أعداد املدارس 

والتصاميـم واملسـاحات، حيث تمـت املبارشة 

بـرشوع بنـاء ألـف مدرسـة كدفعـة أوىل، وتم 

تسـليم التصاميم والكثري مـن قطع االرايض اىل 

الرشكة املرشفة عىل انشاء هذا املرشوع».

وحسـب تقرير اليونسـكو، فإن العراق يف فرتة 

ما قبـل حرب الخليـج الثانية عـام ١٩٩١ كان 

يمتلك نظامـاً تعليمياً يعترب مـن أفضل أنظمة 

التعليم يف املنطقة، وكذلك كانت نسبة القادرين 

السـبعينات  فـرتة  يف  والكتابـة  القـراءة  عـىل 

والثمانينـات من القـرن العرشيـن عالية، لكن 

التعليم عانى الكثري بسبب ما تعرض له العراق 

من حروب وحصار وانعدام األمن، حيث وصلت 

نسـبة األمية حاليا إىل مسـتويات غري مسبوقة 

يف تاريـخ التعليـم الحديـث يف البـالد، وتحـاول 

الحكومـة العراقية الحالية تـدارك هذه األزمة، 

بعـد أن خصصـت ١٠٪ للتعليم مـن ميزانيتها 

السـنوية.. وسـبق أن أعلنت منظمة اليونيسف 

يف أيـار ٢٠١٩ يف بيـان لهـا، أن ٥٠ يف املائـة من 

مدارس العراق تحتاج إىل إعادة صيانة وترميم، 

وأن النقـص يف الكـوادر التعليميـة والرتبويـة 

أسـهم يف ازدحام الصفوف، مـا اضطر كثريين 

منهم إىل ترك مقاعد الدراسة.
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نينوى/الزوراء:
أعلـن محافظ نينوى، نجـم الجبوري، امس 
األحـد، عن الحراك إلنشـاء مجمع حكومي، 
األول من نوعه يف العراق، فيما اشـارت هيئة 
التقاعد اىل أن قـرب افتتاح بنايتني جديدتني 

له يف األنبار وصالح الدين.
وقـال الجبـوري، يف كلمـة له خـالل افتتاح 
دائـرة التقاعد يف نينـوى: إن «افتتاح الدائرة 
جاء ضمن ثورة اإلعمار يف املحافظة»، مبيناً 
أن «البناية حديثة ومجهزة بالكامل من أجل 
تسـهيل مراجعة املواطنني يف نينوى وإنجاز 

معامالتهم».
وأوضـح أن «املحافظة تعتزم إعـادة تأهيل 
ضمـن  وتكـون  املدمـرة  الدوائـر  جميـع 
مجمع حكومي يسـهل عىل املواطنني اتمام 

معامالتهـم»، مؤكـداً أن «املجمع سـيكون 
األول من نوعه يف العراق».

مـن جانبه، قـال رئيس الهيئة ايـاد محمود 
الجبوري خالل حفل االفتتاح: إنه «تم افتتاح 
البنايـة الجديـدة الخاصـة بفـرع التقاعـد 
يف نينـوى داخـل مجمـع حكومـي»، مبيناً 
أن «افتتـاح البنايـة يعد رصحـاً للمحافظة 
ومتقاعديهـا والذي سيسـهم اىل حد كبري يف 

خدمة املتقاعدين».
وأضـاف أنه «سـيتم افتتاح بنايـات جديدة 
لفرع هيئـة التقاعد الوطنيـة يف محافظتي 
األنبـار وصالح الديـن وبمواصفـات البناية 
نفسها يف نينوى»، مشرياً اىل أنه «تم تخوييل 
مـن قبل وزيـر املاليـة ألكون ممثـًال يف هذا 

االفتتاح».

ميسان/الزوراء:

أعلنت قسـم حمايـة اآلثار والـرتاث يف مديرية رشطـة محافظة 

ميسـان، امس األحـد، منع تجاوزات عىل أماكـن آثارية يف قضاء 

الكحالء ومنطقة البترية.  

وقالـت املديريـة يف بيـان تلقته «الـزوراء»: إنهـا «رصدت بعض 

التجاوزات الحاصلة عىل األماكن الرتاثية يف تل الخنرص الذي يقع 

يف قضـاء الكحالء مـن خالل حفر برئ ماء بالقـرب من محرمات 

التل، فضالً عن رصد خمسـة تجاوزات عـىل تل الگبان اآلثاري يف 

منطقـة البترية من خالل بناء حسـينيات بالقـرب من محرمات 

التل».

وأكـد أنـه «تم ايقاف تلـك التجاوزات فـوراً، إضافـة إىل اتخاذ كا 

االجراءات القانونية بحق املخالفني».

وأشـار إىل أن «كوادر املديريـة تقوم بجهود اسـتثنائية للنهوض 

باملعالم الرتاثيـة يف املحافظة وحمايتها من التجاوزات الحاصلة، 

إضافة إىل العمل عىل اشـاعة الثقافة اآلثاريـة وكيفية املحافظة 

عىل البيـوت الرتاثية  واألماكن الرتاثية مـن التجاوز، وفق قانون 

اآلثار والرتاث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢ ساري املفعول».

بغداد/الزوراء:

كشفت وزارة التخطيط، امس األحد، 

أسـباب عدم إدراج مشـاريع جديدة 

خـالل العـام الحـايل، فيمـا أشـارت 

اىل معالجـة ٣٤ مرشوعاً ملستشـفى 

متلكئ بمختلف املحافظات.

وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط، 

عبـد الزهـرة الهنـداوي، يف ترصيـح 

ماضيـة  «الـوزارة  إن  صحفـي: 

باسـتكمال أكثر مـن ٦ آالف مرشوع 

إن  إذ  الزمنيـة،  التوقيتـات  ضمـن 

يتـم رصفهـا  املاليـة  تخصيصاتهـا 

وفـق املنجز وال توجد أيَّة مشـاكل يف 

«املشـاريع  أن  اىل  تمويلها».واشـار 

بلـغ عددهـا نحـو ١٤٠٠  املتلكئـة، 

مرشوع يف مختلف املجاالت، والوزارة 

تعمـل عـىل معالجـة أسـباب التلكؤ 

منفـرد»،  وبشـكل  مـرشوع  كل  يف 

وزيـرة  برئاسـة  «لجنـة  أن  مبينـاً 

التخطيـط نجحت بمعالجة مشـاكل 

٣٤ مستشـفى متلكئـاً مـن أصل ٥٣ 

مستشفى، منترشة يف أغلب األقضية 

«اللجنـة  أن  واملحافظات».وأضـاف 

معالجـة  عـىل  العمـل  يف  مسـتمرة 

مشـاكل باقي املستشـفيات املتلكئة 

باالضافة اىل املشـاريع األخرى».وعن 

إدراج مشاريع جديدة، لفت الهنداوي 

اىل أن «الحديـث عـن إدراج مشـاريع 

جديـدة أمٌر صعـٌب يف ظل عدم وجود 

موازنـة»، منوهاً بأن «الـوزارة تتجه 

نحـو اسـتكمال املشـاريع املوجودة 

واملتلكئة».

بغداد/الزوراء:

أقـدم العـرشات مـن املواطنني يف 

بابل عىل قطع الطريق أمام مبنى 

املحافظة، امس األحد، للتعبري عن 

رفضهـم لقرار املحافـظ بإيقاف 

توزيـع قطـع األرايض عـىل ذوي 

الشـهداء والجرحى، فيما تظاهر 

املـزارات  منتسـبي  مـن  املئـات 

الدينية الشيعية يف بغداد للمطالبة 

بتثبيتهم عىل املالك الدائم.

وقـال مصدر يف بابل ان «عددا من 

املتظاهريـن قاموا بقطع الطريق 

أمام مبنى محافظة بابل وإحراق 

اإلطـارات بعد قـرار محافظ بابل 

وكالـة عـيل وعـد عـالوي بإلغاء 

توزيـع قطـع االرايض السـكنية 

الشـهداء  لـذوي  املخصصـة 

والجرحى من الحشـد الشـعبي 

والقوات األمنية».

وأضـاف ان «املتظاهرين طالبوا 

بإقالـة محافظ بابـل وكالة عيل 

وعـد عـالوي من قبـل الحكومة 

االتحاديـة واعـادة االرايض لهم 

والبالغ عددها ٢٦٠ قطعة ارض 

سكنية».

ويف بغـداد تظاهـر مـا يقـارب 

الــ٥٠٠ من منتسـبي املـزارات 

الشـيعية يف العـراق أمـام مقـر 

يف  للمـزارات  العامـة  االمانـة 

الكرادة للمطالبـة بتثبيتهم عىل 

املـالك الدائم وفق قانون املزارات 

لعام ٢٠١٤.

بغداد/الزوراء:

اعلنـت هيـأة املنافـذ الحدودية 

إحبـاط محاولة تهريـب فواكه 

وخـرضوات يف منفـذ مينـاء أم 

قرص االوسط.

وذكرت الهيأة يف بيان لها تلقته 

«الـزوراء»، امـس االحـد: أنـه» 

بمتابعة مبارشة من قبل رئيس 

الهيـأة اللواء عمر عدنان الوائيل 

تمكنـت مديرية منفـذ ميناء أم 

قرص االوسط من ضبط عجلتني 

براد مخالفة لـرشوط وضوابط 

االسترياد معدة للتهريب».  

واضاف البيان أنه»بعد الكشـف 

والتدقيـق تبـني وجـود ( التمر 

ومتعـددة  متنوعـة  وفواكـه 

املناشـئ) لم تذكر يف الترصيحة 

الجمركية».

البيـان  خـالل  الهيـأة  واكـدت 

الدوائـر  مـن  لجنـة  «تشـكيل 

ذات العالقـة وتنظيـم محـرض 

ضبـط أصـويل واحالـة الكيفية 

إىل القضـاء التخـاذ اإلجـراءات 

القانونية بحق املقرصين».

النجف/الزوراء:
كشـفت هيئة اسـتثمار النجف، 
امس األحد، عن أهم مشـاريعها 
االقتصاديـة،  الجـدوى  ذات 
وفيمـا أعلنـت منـح ٣٤٠ إجازة 
بينهـا  و١٩ مرشوعـًا صناعيـاً، 
أربـع مناطـق صناعيـة كـربى، 
معمـل  إنجـاز  نسـبة  حـددت 
األسـفلت االسـتثماري بالنجـف 
التجريبي.وقال  افتتاحـه  وموعد 
رئيـس الهيئـة، رضغـام كيكو، 
يف ترصيـح صحفـي إن «هيئـة 
اسـتثمار النجـف منحـت أكثـر 
مـن ٣٤٠ إجـازة اسـتثمارية يف 
عمـوم املحافظـة، توزعـت بـني 
جميـع القطاعات االسـتثمارية، 
الصناعيـة، الزراعية، السـكنية، 
التجاريـة، الرتفيهيـة، الخدمية، 
الصحيـة، التعليميـة وغريها من 
املشـاريع التـي تصـب يف تطوير 
املحافظـة وتوفـري فـرص عمـل 
وسد حاجة املحافظة»، مشريا إىل 
أن «املشاريع النوعية يف محافظة 
املشـاريع  النجـف األرشف هـي 
السـكنية والصناعيـة». وأضاف 
 ١٩ منحـت  «الهيئـة  أن  كيكـو 
مرشوعاً صناعياً من ضمنها أربع 
مناطـق صناعيـة كـربى وكذلك 
لدينا  الصحيـة حيـث  املشـاريع 
أكثر مـن ١٦ مرشوعـاً صحياً يف 
املحافظة».ولفت إىل أن «محافظة 

النجف األرشف لم تحدد بمرشوع 
اسـتثماري محدد أو قطاع محدد 
بل تنوعت املشـاريع االستثمارية 
وبخصوص  القطاعات».  بجميع 
االسـتثماري،  االسـفلت  معمـل 
قـال كيكـو: «وصلنـا إىل مراحل 
متقدمـة، إذ بلغت نسـبة اإلنجاز 
 ٩٠٪، ومـن املؤمـل نهايـة هـذا 
العـام أن يتم االفتتـاح التجريبي 
للمعمل الـذي يعد األول من نوعه 
يف العـراق وبإمكانـه أن يغطـي 

منطقـة الفـرات األوسـط بمادة 
للسـيارات  والزيـت  األسـفلت 
والذي بدوره سيخدم املحافظات 
«كما  للنجف».وتابـع:  املجـاورة 
تم منح إجارة للمدينة الصناعية 
االقتصادية التـي تقع يف منطقة 
الشبكة، واآلن يف طور إبرام العقد 
واملبـارشة بتنفيذ مرشوع املدينة 
الصناعية الذي سيوفر أكثر من ٥ 

آالف فرصة عمل ألبناء النجف».
املتلكئة، أوضح  وبشأن املشاريع 

كيكـو: أنه «تـم اتخـاذ إجراءات 
وتـم  املخالفـني  بحـق  قانونيـة 
توجيـه إنـذار أويل وإنـذار نهائي 
كما تم فـرض غرامات وسـحب 
اسـتناداً  االسـتثمارية  اإلجـازة 
للمادة ٢٨ من قانون االسـتثمار 

رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ املعدل».
وبـني أن «عـدد االجـازات التـي 
اتخذت بشـأنها إجراءات قانونية 
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ميسان/الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية، امس االحد، القبض عىل عدد من املتهمني وضبط اسـلحة بعملية أمنية يف 

محافظة ميسان.
وقالـت الوزارة يف بيان ورد «الزوراء» ان «الفوج الرابع/ اللواء الرابع التابع اىل فرقة الرد الرسيع 
يف وزارة الداخلية نفذ حملة أمنية يف منطقة الزهراء بمحافظة ميسـان، تم خاللها إلقاء القبض 

عىل عدد من املتهمني بتهمة حيازة االسلحة غري املرخصة وضبط انواع مختلفة منها».
وبينـت انـه «تم ضبـط ٦ بنادق كالشـنكوف، ورشـاش BKC، وبندقية نـوع m١٦، و٦ قاذفات 
RBG٧، و٣٨ مخزنا لبندقية كالشنكوف، و ١١ مخزنا لبندقية m١٦، و١١ رمانة يدوية هجومية، 
و٨ صواريـخ قاذفـة RBG٧ مضادة للدروع، و١٠ حشـوات قاذفة RBG٧، و١٦ رشيط رشـاش 

.«Bkc



 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجارة، امس األحد، عن إطالق الرشكة العامة لتجارة املواد 
الغذائية استمارة االستبيان الكرتونية عن جودة أنواع مواد السلة الغذائية 

لتقييم وقياس جودة املواد املوزعة.
ونقل بيـان للوزارة تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه عن مديـر عام الرشكة، 
ملى املوسـوي، قولها: ان ”إطالق االسـتمارة جاء بناًء عىل توجيهات وزير 
التجـارة والحـرص واالهتمـام الـذي يوليـه للتوصل مع املواطـن ملعرفة 
مالحظاته ومقرتحاته وذلك لضمان اسـتمرارية هذا املرشوع والعمل عىل 

تحسني االنواع بعد االطالع عىل نتائج هذا االستبيان“.
ودعـت املوسـوي ”املواطنني للدخـول عرب الرابط املدرج يف املنشـور ومأل 

االستمارة خدمة للصالح العام“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن سـوق العراق لألوراق املالية، امس األحد، عن تداول أسـهم بقيمة مالية 
بلغـت أكثر مـن ملياري دينار خالل األسـبوع املايض.وقال السـوق يف تقرير 
اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”عدد الرشكات املتداولة أسـهمها خالل االسـبوع 
املايض بلغ 52 رشكة مسـاهمة فيما لم تتداول أسـهم 31 رشكة بسبب عدم 
تالقي اسعار أوامر الرشاء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 20 رشكة لعدم 
تقديـم اإلفصاح من أصل 103 رشكـة مدرجة يف السـوق“.واضاف ان ”عدد 
األسهم املتداولة بلغ 1 مليار و64 مليونا و 725 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 
ملياريـن و20 مليونا و50 الف دينار من خالل تنفيذ 1610 صفقة“، مشـريا 
اىل أن ”مـؤرش األسـعار املتداولـة ISX60 أغلق عىل 566.47 نقطة مسـجالً 
انخفاضا بنسـبة %0.37 عن إغالقه يف الجلسة السابقة“.واشار اىل ان ”عدد 
األسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني لألسبوع املايض بلغ 67 مليون 
سهم بقيمة مالية بلغت 97 مليون دينار من خالل تنفيذ 56 صفقة، فيما بلغ 
عدد األسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني 206 مليون سهم بقيمة 
ماليـة بلغت مليار و297 مليون دينار من خالل تنفيذ 167 صفقة“.يذكر أن 
سوق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من األحد اىل 
الخميس ما عدا العطلة الرسـمية، ومدرج فيه 103 رشكة مسـاهمة عراقية 
تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار 

املايل والخدمات والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مرصف الرشـيد عن آليـة منح قـرض 50 مليون دينـار كحد أعىل 

ألغراض البناء.
وأوضح املكتب االعالمي للمرصف تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: ان ”املنح 

عىل دفعتني ال يزيد اي منهما عن %50 من مبلغ القرض املقرر“.
وأضاف ان ”القرض يمنح للموظف املوطن راتبه لدى املرصف بدون كفيل 

واملواطنني ممن اكمل (١٨) سنة بكفيل موظف حامل بطاقة نخيل“.
من جهته، أعلن مرصف الرافدين ان فروعه يف بغداد واملحافظات مشمولة 

بالقروض العقارية التي تصل اىل 150 مليون دينار وتمنح لفئات عدة.
وأوضـح املكتب االعالمـي للمرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: 
أن ”القـروض العقاريـة 150 مليون لرشاء دار سـكني تشـمل املوظفني 

واملتقاعديـن واملواطنـني. والتقديـم مـن فـروع املـرصف“.
وأشـار اىل ان ”املرصف يمنـح ايضا قروض البناء وترميـم وتأهيل الدور 

السكنية للمواطنني

 بغداد/ الزوراء:
وجـه وزيـر الزراعـة، محمـد كريم 
بتسـلم  األحـد،  امـس  الخفاجـي، 
الكميـات االضافية من بـذور الرتب 
رضورة  عـىل  شـدد  فيمـا  العليـا، 
دعـم رشاء الشـعري مـن الفالحـني 

واملزارعني.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، حميد 
النايـف، يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
كريـم  محمـد  الزراعـة  ”وزيـر  ان 
للمجلس  اجتماعا  تـرأس  الخفاجي 
وكالء  بحضـور  للبـذور،  الوطنـي 
ومستشاري الوزارة واملدراء العامني 
لدوائـر ورشكات الـوزارة فضال عن 
ممثيل منتجي بذور الرتب العليا من 

املزارعني وعدد من املختصني“.
واكـد الخفاجـي، خـالل االجتمـاع، 
”عىل مواصلة عمليات استالم البذور 
املتبقية لدى منتجي البذور والبالغة 
50 الـف طن من الحنطـة“، موجها 
”رشكات البذور باسـتالمها وحسب 

الطاقات الخزنية املتوفرة“.

رشاء  دعـم  ”رضورة  عـىل  وشـدد 
الشـعري مـن الفالحـني واملزارعـني 
للحاجة له يف مجـال االعالف للثروة 

الحيوانية“.
النايـف، فـإن ”االجتماع  وبحسـب 
ضمـن  املدرجـة  الفقـرات  تـدارس 
القـرارات  واتخـذ  اعمالـه  جـدول 
الالزمة بشـأنها ومنها املوافقة عىل 
اطـالق برنامج انتاج بـذور االعالف 
الوطنـي  الربنامـج  انجـاح  بهـدف 

إلنتاج االعالف يف العراق، كما صّوت 
االجتمـاع عىل رضورة اخـذ موافقة 
دائـرة فحـص وتصديق البـذور عن 
كميـات البـذور املسـتوردة لتحقق 
مـن رصانتها، كما صـوت االجتماع 
عىل التوصيات الخاصة بدعم سـعر 
رشاء بذور الشـعري مع تحديد نسب 
املكافـأة للرتبة لألسـاس واملسـجل 
واملصـدق بهـدف توفريها للموسـم 

الزراعي املقبل“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت املبيعـات النقديـة من الـدوالر يف مـزاد البنك 

املركزي، امس األحد، لتصل اىل 19 مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن ”البنـك املركزي باع امـس خالل مزاده 
لبيع ورشاء الـدوالر االمريكي، 267 مليونا و 833 الفا و 
584 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 
1460 ديناراً لكل دوالر.واضاف ان عملية الرشاء النقدي 

للـدوالر من قبـل املصارف انخفضت مـن قيمة املبيعات 
اإلجماليـة لتصـل إىل 19 مليونـا و800 الـف دوالر، فيما 
ذهبت البقية البالغـة 248 مليونا و33 الفا و584 دوالرا 
لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات.
وأشـار املصـدر إىل ان 32 مرصفـا قامت بتلبيـة طلبات 
تعزيـز االرصدة يف الخارج، و12 مرصفـا لتلبية الطلبات 

النقدية، إضافة اىل 137 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
الـوزراء،  رئيـس  مستشـار  حـذر 
مظهـر محمـد صالح، امـس األحد، 
مما وصفـه ”الحصار املايل“ بسـبب 
مشـكلة املالية العامة، فيما أشار إىل 
أن هنـاك مخاوف من دخـول 2023 

دون موازنة.
وقال صالح إن ”من أشد املخاوف التي 
تثار حاليا مشكلة املالية العامة التي 
قـد تدخـل يف مأزق أو حصـار مايل“، 
مشـرياً إىل ”عدم وجـود صالحيات يف 
الرصف إطالقاً، فقانون اإلدارة املالية 
النافذ رقم 6 لسنة 2019 املعدل يتيح 
لها يف حالة عدم وجود قانون املوازنة 
يف السنة الالحقة، الرصف بنسبة 1/ 
12 من املرصوفات الفعلية التي تمت 

يف موازنة العام السابق“.
وأضـاف أن ”املخـاوف هـي دخـول 
2023 مـن دون موازنـة، فمـا هـي 
قاعدة الرصف يف هذه الحالة بانعدام 
األمـن  فقانـون  12؟..   /1 قاعـدة 
الغذائـي الطارئ رقم 2 لسـنة 2022 

ينتهي بنهاية العام الحايل“.
وأوضح صالح ”ستقع املالية العامة 
يف مأزق، إال إذا لجأت رئاستا الـوزراء 

والجمهوريـة إىل املحكمـة االتحادية 
لهمـا  يتيـح  قـرار  عـىل  للحصـول 
االسـتمرار يف الـرصف وفق 1/ 12 يف 
عـام 2023 لحـني اكتمـال الرتتيبات 
الترشيعيـة إلصــدار موازنـة عـام 
2023 وقبولهـا وإن كانـت حكومـة 

ترصيف أعمال“.
الخبـري  اكـد  متصـل،  جانـب  مـن 

مديـر  نـوري،  صـالح  االقتصـادي، 
ديـوان الرقابة املالية السـابق، امس 
االحد، انه اليمكن أبداً ايقاف الرواتب 

بانتهاء السنة املالية.
وقـال نـوري يف حديثـه صحفي عن 
ايقـاف الرواتـب مـع انتهاء السـنة: 
ال يمكـن أبـدا إيقـاف رصف رواتـب 
املوظفـني بغـض النظـر عـن إقـرار 

املوازنـة مـن عدمهـا وإنمـا تتوقف 
ترفيعاتهم املستحقة“. 

واضـاف انـه ”جـرى رصف الرواتب 
عام ٢٠١٥ عـىل الرغم من عدم إقرار 
موازنة ٢٠١٤“.ويف السـياق نفسـه، 
اكـد الخبـري االقتصـادي، مصطفى 
تتوقـف  لـن  الرواتـب  ان  حنتـوش، 
وسـتبقى مسـتمرة بنظام 1 عىل 12 

يف العـام املقبل حتى مـع عدم وجود 
موازنـة للعـام الـذي سـبقها، الفتا 
اىل ان العـالوات والتعيينـات هي من 

ستتوقف لحني إقرار موازنة.
وقـال حنتـوش يف ترصيـح صحفي: 
ان ”قانون اإلدارة املالية رقم 6 لسنة 
2019 املـادة ثالثـاً/ أ، عالـج موقف 
غياب املوازنة العامـة للدولة يف حالة 

عدم إقرار موازنة“.
وأضاف انه ”بغياب املوازنة يتم العمل 
وفق اخـر موازنـة تم إقرارهـا ويتم 
االخـذ باملـرصوف الفعـيل الختامـي 
لها، ويتم الرصف بموجبه يف السـنة 
األخرى التي لم يتم فيها إقرار موازنة، 
ويف حال لم يتم إقرار موازنة يف السنة 
التـي تليها فيتم اعتمـاد نظام 1 عىل 
12 آلخر سـنة تم إقـرار فيها موازنة 
مـع الزيـادات التي حصلـت يف نظام 

االمن الغذائي الطارئ“.
وبنّي ان ”عمليـة إيقاف الرواتب غري 
موجودة مطلقا، وإنما سـيتم إيقاف 
العـالوات التي يتأجـل اطالقها لحني 
إقرار موازنة، وكذلـك فإن التعيينات 
اىل  األخـرى  هـي  تحتـاج  الجديـدة 

موازنة“.

بغداد/ الزوراء:
بـنّي محافظ البنك املركـزي العراقي، 
مصطفى غالب مخيف، إن احتياطات 

البنوك املركزية تكون متغرية وتعتمد 
عـىل كيفيـة إدارتها، فيمـا أكد وجود 
مؤرشات إيجابية تؤكد استمرار زيادة 

معدالت نمو الناتـج املحيل واإليرادات 
الحكومية غري النفطية.

وقال مخيـف، يف ترصيح صحفي: ان 

”احتياطـات البنـوك املركزية متغرية 
بـني الحـني واآلخر، وهـذا يعتمد عىل 
كيفية إدارة هذه االحتياطات، إضافة 
إىل الطـرق التي تم تمويـل العراق بها 
يف نهاية عـام 2020، حيث بادر البنك 
املركـزي بالتعـاون مـع املؤسسـات 
املالية العاملة يف العراق ووزارة املالية 
بجملة إجراءات والتـي أثمرت بمرور 
الوقت وخاصة بعد تحسـن اإليرادات 
النفطيـة إىل وزارة املالية يف وقت كان 
هنالك شـح يف السيولة لدى الحكومة 
وخاصـة يف توزيـع الرواتـب وكانـت 
إىل أن  املـؤرشات االقتصاديـة تشـري 
أسعار النفط سوف تتحسن وستكون 
هنالـك مـؤرشات إيجابيـة يف الفـرتة 
القادمة“.وأضـاف أن ”هذه املؤرشات 
كانـت ضمـن التحليـالت االقتصادية 
وتضمنـت  جيـد  بشـكل  وإيجابيـة 
ارتفاع اسعار النفط وتنفيذ الحكومة 
الورقة البيضاء بجدية ومن ثم البحث 
عن زيادة يف اإليـرادات الحكومية غري 
النفطيـة وهـذا نتوقـع جنـي ثماره 

خالل املرحلة القادمة“.
املركـزي قـام  ”البنـك  أن  إىل  ولفـت 
بمبـادرة كبـرية جـداً خـالل الفـرتة 
املاضيـة، حيـث أطلق مبـادرة ضمن 

صندوق خصص له 18 تريليون دينار، 
وتـم توزيعهـا بمختلـف القطاعـات 
والتجاريـة  والزراعيـة  الصناعيـة 
واالسـتثمارية وهنالـك ردود إيجابية 
ملسـناها يف قطـاع السـكن من خالل 
تنميـة كبـرية يف املجمعات السـكنية 
وحصـول املواطـن عىل قـرض ميرس 
من هذه املبادرة بدون فائدة“.وأعرب 
عـن أملـه يف أن ”يكون خـالل الفرتة 
للمـؤرشات  مسـتمر  نمـو  القادمـة 
االقتصاديـة خاصـة يف االحتياطـات 
لتعطـي مـؤرشات للمنطقـة والعالم 
تشـجع عىل مشـاريع اسـتثمارية يف 
العراق“، مؤكـداً أن ”جميع املؤرشات 
تشـري حتـى اآلن إىل اسـتمرار زيـادة 
معـدالت نمـو الناتج املحـيل إىل فرتة 

قريبة“.
السـكنية  ”املجمعـات  أن  إىل  ونـوه 
وفرت خالل السنوات القليلة املاضية 
مـن خـالل مبـادرة البنـك املركـزي، 
الكثري مـن فرص العمل وكذلك وفرت 
السـكن للكثري من املواطنني“، مؤكداً 
”االسـتمرار بتقديـم املبـادرة إضافة 
إىل تخصيـص صنـدوق لهـذا الدعـم 
وسـتكون املرحلـة القادمـة أفضـل 

بكثري“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت األمانة العامـة ملجلس الـوزراء، أمس األحد، أنها بصدد دراسـة 

أتمتة أجور املاء ملنع حاالت الفساد اإلداري وتسديد الفواتري بسهولة.
وقال املتحدث الرسـمي باسـم األمانة، حيدر مجيد، يف ترصيح صحفي: 
إن ”مركز البيانات الوطني يف األمانة يـدرس مرشوع أتمتة أجور املاء“، 
مشريا إىل أن ”األسـابيع املقبلة ستشهد عقد اجتماع املركز مع املالكات 
الفنية والهندسـية يف أمانة بغداد للبدء باملرشوع، ليتيح يف حال تطبيقه 

دفع أجور املاء إلكرتونيا“.
وأضــاف مجيد أن ”االجتماع سيحدد إمكانية دخوله قيد التنفيذ“ .

مـن جانبها، ذكرت عضو لجنـة الخدمات واإلعــمـــار فــي مجلس 
الــنــواب، مديحة املوسوي: أن ”برامج األتمتة البـد من أن تدخل لعمل 
جميـع الدوائر، وخاصة أجور املاء لضمان سالسـة العمل وتـســديـد 
األجـــور مــن قـبـل املـواطـنـني، فضال عـن منع حــاالت الفسـاد 

اإلداري واملايل“.

بغداد/ الزوراء:
أصـدرت وزارة املالية، أمس األحد، تعليمات صالحيات رصف قانون األمن 

الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022.
ودعـت املاليـة ”كل الوزارات والجهـات غري املرتبطة بـوزارة اىل مراجعة 

دائرة املوازنة لتسلم التعليمات“.
وكان مجلـس النواب قد صـوت باملوافقة عىل قانون الدعم الطارئ لألمن 
الغذائـي والتنمية يف 8 حزيـران املايض بقيمة 18 مليار دوالر، ولذلك لعدم 

وجود موازنة لعام 2022.

بغداد/ متابعة الزوراء:
قال مسـؤول إيراني، أمس االحد، ان بالده سـتصدر اىل العراق سيارة من 

نوع جديد.
وقـال رئيس رشكة ايـران {خودرو} لصناعة السـيارات، مهدي خطيبي، 
يف مؤتمر صحفي: ان ”عدد السـيارات اإليرانية املسـتخدمة داخل العراق 
تجـاوز الــ 100 ألـف وصادراتنا لهـذا البلد سـتبلغ 7 آالف سـيارة لعام 

.“2022
وأكـد ان ”جـودة مـا نصـّدره ستتحسـن بشـكل ملحوظ خالل األشـهر 

القادمة“.
وأضـاف خطيبـي: ”كمـا نعلن قـرب تصدير سـيارة {تارا} التـي تتمتع 

بمواصفات عاملية اىل العراق“.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد، فيمـا ارتفعـت يف اسـواق اربيل عاصمـة اقليم كردسـتان، امس 

االحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 373 الف دينار، وسعر الرشاء 369 الفاً، وهي 

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

استقرارا أيضاً عند 333 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 329 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 375 الف دينار و 385 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 335 الفاً و 345 الف دينار.
فيما شـهدت أسـعار الذهـب اربيل ارتفاعا يف أسـواقها، حيث بلغ سـعر 
البيع كاآلتي: مثقال ذهب عيار 24 بـ 430.000 الف دينار عراقي، مثقال 
ذهـب عيار 22 بــ 395.000 الف دينار عراقي، مثقـال ذهب عيار 21 بـ 
383.000 الف دينار عراقي، مثقال ذهب عيار 18 بـ 325.000 الف دينار 

عراقي.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ متابعة الزوراء:
بلغ حجم التبادل التجاري بني العراق ولبنان 150 مليون دوالر فقط خالل 
العـام املايض 2021، منها 125 مليونا اسـتريادات العراق من لبنان واكثر 
مـن 5 ماليـني دوالر حجم االسـتريادات اللبنانية من العـراق، وفقا ملوقع 

trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات.
وذكر املوقع يف احصائية عىل موقعه واطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”العراق 
اسـتورد من لبنـان خالل العام املـايض 24 مادة من السـلع بقيمة بلغت 
125.028 مليـون دوالر“، مبينا ان ”هذه االسـتريادات تقلص النمو فيها 

بنسبة %9 ما بني 2017 اىل 2021“.
واضاف ان ”اهم ثالث مواد وسـلع استوردها العراق من لبنان هي زيوت 
عطرية ومسـتحرضات تجميل بقيمة مالية بلغت 26.064 مليون دوالر، 
تليها اآلالت واملعدات الكهربائية بقيمة مالية بلغت 17.512 مليون دوالر، 

تليها اآلالت واألجهزة امليكانيكية بقيمة بلغت 11.625 مليون دوالر“.
كمـا اشـار املوقع اىل ان ”صـادرات العراق اىل لبنان بلغـت 5.362 ماليني 
دوالر، مبينـة ان ”هـذه الصـادرات نمت بنسـبة %11 ما بـني 2017 اىل 
2021“.وذكـر أن ”اهم صادرات العراق اىل لبنان هو محرضات خرضوات 
أو فواكه أو مكرسات بقيمة مالية بلغت 2.093 مليون دوالر، تليها الوقود 

املعدني والزيوت املعدنية ومنتجات تقطريها بقيمة 813 ألف دوالر“.
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نينوى/ عماد األمني
يعد نادي املوصل من األندية الرياضية العريقة وله تاريخ حافل باإلنجازات، إال أنه يمر حالياً بوضع 
اقتصادي صعب بسبب ضعف التخصيصات املالية وعدم االهتمام بالبنى التحتية.وأكد رئيس الهيئة 
اإلداريـة لنادي املوصـل الريايض، رائد العبيدي: أن « النادي أجرى مؤخـراً انتخاباته الدورية الختيار 
هيئة إدارية جديدة أسـفرت عن فوز خمسـة أعضاء جدد «. وقال العبيدي إن «أغلب أندية املحافظة 
تم إعمارها قبل عام ٢٠١٠ باستثناء نادي املوصل الذي لم يلتفت إليه أحد بالرغم من الوعود الكثرية 
«، مبيناً أن «هناك مرشوعاً كبرياً هو ملعب نادي املوصل يف منطقة باب سنجار الذي تم رصد مبلغ ٨ 
مليارات دينار إلنشائه، ولكن هناك بطئاً شديداً وعدم تنسيق يف العمل من أجل اكمال املخططات «.

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد / عباس عيل هندي

للكرة  العراقي  االتحـاد  أصدر 
الطائـرة عـدة قـرارات خالل 
اجتماعـه الذي عقـد يف مقره 
بحضـور  بغـداد  بالعاصمـة 

رئيس االتحاد واألعضاء.
اللعبـة  إتحـاد  وقـال رئيـس 
جميـل العبـادي: ان االتحـاد 
خاطب الجهـات املعنية وزارة 
الشـباب والرياضـة واللجنـة 
االوملبيـة العراقيـة مـن أجـل 
دعم املنتخب الوطني الشبابي 
الـذي تنتظـره مهمـة غايـة 
يف االهميـة متمثلـة ببطولـة 
آسـيا املؤهلـة اىل كأس العالم 
التـي سـتحتضنها العاصمـة 
البحرينيـة املنامـة للفرتة من 
20 آب الحـايل ولغاية 29 منه، 
ومازالـت األمـور معقـدة من 
الناحية املاليـة، وبات اتحادنا 
يف موقـف ال يحسـد عليه، لذا 
فـإن اتحادنا سـينتظر لغاية 

نهايـة الـدوام الرسـمي ليوم 
األربعاء املوافق 17 من الشهر 
الحـايل إلعـالن املشـاركة من 

عدمها.
وأضاف: كما حددنا العرشين 
من شـهر أيلـول املقبل موعداً 
االتحادات  انتخابـات  إلقامـة 
االتحـاد،  مقـر  يف  الفرعيـة 
املواعيـد  جـدول  وسـيصدر 

الحقا.
وأشـار اىل: ان الرابع عرش من 
شـهر ترشين االول سـيكون 
منافسـات  النطـالق  موعـداً 
للموسـم  املمتـاز  الـدوري 

.2022-2023
واختتـم الحديـث: ان االتحاد 
اوعز بتكريم منتخبنا الشبابي 
النحايس  الوسـام  الحائز عىل 
يف بطولـة غـرب اسـيا التـي 
احتضنتهـا اململكـة العربيـة 
األوىل  بنسـختها  السـعودية 

حال توفري االموال.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 أفصحـت لجنة الرتاخيـص يف اتحاد الكرة 
عن آخـر تحديثات ملف الرتاخيص لألندية 

املحلية املمتازة .
وقـال املتحدث اإلعالمـي للجنة الرتاخيص 
بالل زكي: إن ناديني اثنـني انضما لألندية 
االربعـة التي اكملـت رفع جميـع ملفات 
.“A الرتاخيص ملعيار الرتاخيص اآلسيوية

وأضـاف زكـي أن ”ناديـي الرشطة ونفط 
الوسـط انضما للفـرق األربعـة املرخصة 
وهي الزوراء وكربالء ونفط البرصة ونفط 

ميسان ليكون العدد سـتة اندية مرخصة 
حتى اآلن“.

واشـار اىل ان ”هنـاك عـددا مـن األنديـة 
يواصـل حتى اللحظة عمليـة رفع امللفات 
وقد اقرتبت بشكل كبري من اكمالها، بينما 
هنـاك أندية لم تتفاعل مع امللف بالشـكل 

املطلوب لغاية اآلن“.
وتابـع قائالً ”بعـد نهاية الدوام الرسـمي 
لليـوم االثنني سـيتم اغـالق املوعـد األويل 
للتقديـم، واملوعد النهائي لإلغالق منتصف 

أيلول املقبل“.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن نـادي املينـاء الريـايض تعاقده مع 
املدرب باسـم قاسـم، لقيادتـه يف الدوري 
املمتاز للموسم املقبل يف حال منحته لجنة 
الرتاخيـص الضوء األخرض للعودة للدوري 
املمتاز.وقـال نادي امليناء يف بيان رسـمي 
”من قلب العاصمة بغداد.. الجنرال باسـم 
قاسم مدربا لكرة امليناء“.وأضاف ”سيتم 

تقديـم املـدرب الجديـد يف مؤتمر صحفي 
األسـبوع املقبـل يف معقل النـادي بمدينة 

البرصة“.
ويعد قاسم من املدربني البارزين يف العراق، 
وسـبق له أن قاد أسـود الرافدين يف العديد 
من البطـوالت، إىل جانب تدريبه عدة أندية 
محليـة أبرزهـا دهـوك والرشطـة والقوة 
الجوية. كما ساهم يف بلوغ النفط للمربع 

الذهبي باملوسم املايض.
يذكـر أن املينـاء حـل باملركز قبـل األخري 
يف ترتيـب املوسـم املايض، وهبـط للدرجة 
األوىل، إال أن إدارتـه املؤقتة برئاسـة عادل 
نارص تسـعى لالسـتفادة من قـرار لجنة 
الرتاخيـص اآلسـيوية بإعادتـه للـدوري 
املمتاز يف حال فشـل أحد األندية يف تطبيق 

املعايري املطلوبة.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن نادي زاخو الريايض تعاقده مع 
الالعـب الربازييل لوكاس سـانتوس 
ليمـا ، قادما من نادي تونا لوسـو ، 

بصفقة تمتد لعام واحد.
ويلعـب سـانتوس ليمـا 23 عاما يف 
مركـز قلـب الدفاع ، ويعـد الربازييل 
الثانـي بصفـوف زاخو بعـد كاتنري 
فرنانـدو، الـذي تـم التعاقـد معـه 

مؤخرا.

كما انه اصبح املحرتف السادس مع 
زاخو ، حيث سـبق ان تم االعالن عن 
صفقـات الروماني نيكـوال كاتالني، 
والربازييل كاتنـري فرناندو، والثالثي 
السوري باهوز محمد ومحمد باري 

وزيد غرير.
ويعد زاخو األكثر نشـاطا يف تنقالت 
الالعبـني هذا الصيف، يف محاولة من 
إدارة النـادي، للمنافسـة بقـوة عىل 
لقب الدوري املمتاز للموسم الجديد.
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بغداد/ الزوراء- ليث العتابي
فّند اتحاد الكرة األنبـاَء التي تناولتها 
بعـُض وسـائل اإلعـالم بشـأن نقـل 
ُمنافسـات بطولـة خليجـي 25 التي 
تسـتضيفها مدينـُة البـرصة َمطلـع 

العام املُقبل اىل الكويت.
واوضـح االتحـاد يف بيـان: ان زيـارَة 
دّيـة إىل الكويـت، امس  اللجنـة التفقُّ
األحد ، هي زيارٌة روتينّيٌة ،وهي حسب 
توجيهات املكتب التنفيذي التي تنصُّ 
عـىل زيـارة الدولة التي ستسـتضيف 

البطولَة املُقبلة والدولة البديلة“.
مـن جانبه، نَفى اتحـاُد كأس الخليج 
العربـي لكـرة القـدم، عـرب موقعـه 
الرسـمي، األنباء التـي أثريت يف بعِض 
وسائل اإلعالم، من إن النسخة الـ 25 
املُقبلة التي ستقاُم مطلَع العام املقبل 

يف مدينة البرصة َسُتنقل إىل الكويت .
واشـار اىل إن اتحاد كأس الخليج يعد 
تلك الزيارَة ملعرفة جاهزّية البلد البديل 

وال تخرج أكثر من هذا الِنطاق.
االتحـاد  اختـار  متصـل،  سـياق  ويف 
العراقـي لكـرة القـدم ملعـب امليناء 
(قيد االنشـاء) الحتضان ُمباراة كأس 
السـوبر التـي تجمـع بطيل الـدوري 
والكأس قبل انطالق ُمنافسات الدوري 

املُمتاز للموسم الجديد .
وسـتجمع مبـاراة كأس السـوبر بني 
بطل الدوري املمتاز الرشطة ومنافسه 

الكرخ املتوج بلقب بطولة الكأس.
وسـيكون ملعـب امليناء ”السـفينة“ 
مرسحا للمباراة التي ستشهد تدشينه 
بشـكل رسـمي السـتضافة املباريات 
اىل جانـب بعـض مباريـات  املحليـة 
يف  انطالقهـا  املؤمـل   ،  25 خليجـي 

البرصة مطلع العام املقبل 2023.
ويأتـي قـرار االتحاد العراقـي اختيار 
ملعب امليناء إلستضافة كأس السوبر 
رداً عـىل التقاريـر التي اشـارت حول 
إمكانيـة  نقل بطولـة خليجي 25 من 
البـرصة اىل الكويـت ، لعـدم اكتمـال 
امللعـب الـذي مـازال قيـد االنشـاء ، 
حيث وصلت مراحل انجازه اىل نسـب 

متقدمة.
ويف سـياق منفصـل، اليـزال املنتخب 
الوطني بعيدا عن املشـهد الرسمي او 

الودي ، منذ اخر مباراة له يف تصفيات 
اسـيا املؤهلـة ملونديال قطـر ، عندما 
ختم مواجهاته بالتعادل مع شـقيقه 
السـوري يف الــ 29 مـن اذار املقبـل، 
وليصبح اسود الرافدين بعد خروجهم 
املبكر من كأس العالم يف حالة سـبات 
لفـرتة طويلـة امتـدت ألكثـر مـن 5 
أشـهر دون خوض أية مباراة ودية او 

رسمية.
ويرجـح االتحاد العراقـي لكرة القدم 
ابتعـاد املنتخب االول عن املنافسـات، 
لعـدم اتفاقـه مـع جهاز فنـي جديد 
يخلف املدرب املحيل السابق عبد الغني 
شهد، الذي قاده يف اخر مباراتني جمع 
فيهما 4 نقاط من فـوز عىل االمارات 

(0-1) وتعادل مع سوريا (1-1).
ومنذ شـهر ايـار املايض، اكـد االتحاد 
العراقي، الذي يرتأسـه النجم السـابق 
اتفـاق  اىل  درجـال، وصولـه  عدنـان 
جماعـي ملجلـس ادارتـه عـىل تعيني 
جهـاز فني اجنبي لقيـادة املنتخب يف 
املقبلة ومنهـا بطولة  االسـتحقاقات 
االردن الرباعية، واملواجهة الودية مع 
املكسيك، وخليجي 25 بالبرصة ، عالوة 
عىل املشاركة القارية يف نهائيات كأس 

اسيا 2023.
وهـذا االمر لـم يتحقـق، يف ظل غياب 
امليزانيـة، ليتم تأجيل القـرار النهائي 
مع امكانية اسـتخدام الخطة البديلة 
بالتعاقـد مـع مـدرب محـيل يصبـح 

بمهمة ”املنقـذ“ يف بطولة االردن التي 
سـتقام خـالل ايلـول املقبـل، والتـي 

سيواجه فيها املنتخب العماني.
وتدخـل درجال لحل االزمة مسـتفيدا 
من منصبه الرفيع بالحكومة العراقية، 
لينـال وزير الشـباب والرياضة منحة 
دينـار  مليـارات   3 مقدارهـا  ماليـة 
عراقي، لتسـمية مـدرب جديد لكتيبة 

اسود الرافدين.
ويعقـد االتحاد العراقي، اليوم االثنني، 
اجتماعـه االسـتثنائي، لالعـالن عـن 
اسـم املدرب االجنبي لقيـادة املنتخب 
الوطني يف املرحلة املقبلة، بعد تسلمه 
تقارير لجنة الخرباء املكلفة لدراسـة 
السـري الذاتية ملدربني عامليني، إال انها 

اختـارت ثالثـة اسـماء من مـدارس 
اوروبيـة مختلفـة، الختيـار احدهـم 
واسـناده املهمة الصعبة ، يف ظل حالة 
التخبطات االدارية وتراجع مستويات 
الالعبـني الدوليـني السـابقني، ليمهد 
اجتماع اليوم اىل رسـم خارطة جديدة 
تحدد املدير الفنـي الجديد، مع إلزامه 
اضافـة  جانـب  اىل  ببغـداد،  بالعمـل 
عنـارص تألقـت مؤخـرا يف اوروبا، قد 
تمنـح االفضليـة بنجـاح مهمتـه يف 
املشـاركات املقبلـة، واقربهـا بطولة 
االردن التـي قـد يكـون فيهـا املدرب 
االجنبـي الجديد بوضـع صعب يف ظل 
الفـرتة الزمنية القصـرية عىل انطالق 

البطولة الرباعية.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن االتحـاد املركزي لكرة السـلة أن عدد 
الفرق املشـاركة بالدوري املمتاز للموسـم 

املقبل وصل إىل 14 ناديا. 
جـاء ذلـك يف االجتماع الـذي عقـد يف مقر 
االتحـاد بالعاصمة بغداد، وتمت مناقشـة 
عدة نقاط أبرزها تحديد الـ20 من الشـهر 
الجـاري كآخـر موعـد لتحديـد القاعـات 
بالنسـبة للفـرق كملعـب أسـايس طـوال 
الـدوري. كما تـم تحديد الـ20 من الشـهر 
الجاري كآخر موعد لتسلم كتاب املشاركة 
يف كأس املثابرة، والعـارش من آيلول املقبل 

آخر موعد لتقديم كشوفات األندية.
وكشـف عن ان ”األندية املشـاركة باملوسم 
الجديد هي النفط، الرشطة، دجلة، الحشد 

الشعبي، زاخو، الكهرباء، التضامن، الحلة، 
غـاز الشـمال، نفـط الشـمال، السـماوة، 

الدفاع الجوي، القوة الجوية، الكرخ“.
كمـا اعتمـد اتحـاد اللعبـة تسـمية كأس 
املثابرة باسم عميد كرة السلة العراقية عيل 

الصفار.
وسـتلعب جميع الفـرق بنظـام املرحلتني 
مباريـات مكثفة، ويهبـط فريقان لدوري 
الدرجـة األوىل ويتأهل صاحبـا املركز األول 
والثانـي مـن دوري الدرجـة األوىل للدوري 

املمتاز.
وأكـد االتحـاد أنـه ال يحق لالعـب األجنبي 
املشاركة ضمن صفوف أحد االندية املحلية 
للموسـم (2023-2022)، واالنتقال إىل ناٍد 

محيل آخر يف ذات املوسم.
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العدد السـادس والثمانون مـن صحيفة الريايض 
التي تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية 
رأى النور امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيع الخاصة برياضـة كرة القدم 
وبقية األلعاب األخـرى التي زينت بأقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
 *******************

االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت التهاني والتربيكات 
اىل الزميل املصور يف نادي القاسـم الريايض، عمار 

شـاكر ، عقب اختياره عضوا يف املكتب االعالمي 
لنادي السـيلية القطري، كل التوفيق والنجاح 
لزميلنـا بمواصلـة االبـداع يف تجربتـه املهنية 

الجديدة.
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بغداد/ احمد الزبيدي
اكد العب نادي الصناعة، كنان عادل، عن سعادته الكبرية باالحرتاف يف الدوري 
السوري خاصة بعد تطوره خالل السنوات االخرية. واضاف: هذه السنة الدوري 

سيكون مختلفا من ناحية التنظيم حيث وصل عدد الفرق اىل 12 فريقا. 
واكد كنان ”كانت لدي تجارب سابقة يف الدوري السوري وانا لست بغريب عنه 
فقد لعبت سابقا مع الوحدة واملجد“. مبينا: ان اختياري لفريق الصناعة كان 

قرارا خاطئا حيث الزمتني اإلصابة ولم اقدم املستوى املطلوب .
واوضح: ان خروجي من فريق النجف كان بسبب عدم دفع مستحقاتي املالية 

وتأخر دفع الرواتب ألكثر من سبعة اشهر.
وزاد: ان من اهم سلبيات دورينا والتي تساهم بشكل كبري يف عدم تطور كرة 
القدم يف البالد هي وجود بعض املالعب التي ال تستحق اللعب فيها وعدم وجود 

روزنامة منتظمة مما تصيب الالعبني بامللل الكروي. 
االحرتاف من  اختيار  املحلية ولكن قررت  العروض  لدي عدد من  كانت  وأردف: 
اجل التطور. موضحا: ان مباراة النجف امام الرشطة لن أنساها طوال حياتي 

فقد قدمت فيها مستوى مميزا وسجلت هدفني. 
واختتم حديثه بالقول: اقدم الشكر الكبري اىل جماهري النجف التي دائما ما كانت 

تساندني وتقف بجانبي وأتمنى التوفيق لفريق النجف يف املوسم املقبل.

بغداد/ حسني الشمري
تنطلق اليوم االثنني بطولة العراق بالكرة 
الطائرة الباراملبية بمشاركة خمسة اندية 
ثالثة  ملدة  وتستمر  فرعية  لجان  وسبع 

ايام.
وقال رئيس اتحاد الكرة الطائرة الباراملبية 
احمد حسن: ان االتحاد سينظم بالتعاون 
العراق  اندية  الباراملبية بطولة  اللجنة  مع 
يف  اللجنة  بناية  يف  الرياضية  القاعة  عىل 
عرش  الخامس  من  للمدة  البنوك  منطقة 
بمشاركة  ايام  ثالثة  وتستمر  الشهر  من 
والوالء  املجد  وسام  وهي  اندية  خمسة 
والحشد الشعبي وأشنونا واالنبار، اضافة 
وواسط  بابل  هي  فرعية  لجان  سبع  اىل 

واملثني ودياىل وذي قار ونينوى واالنبار.
الفرق  تقسيم  سيتم  حسن:  واضاف 

كل  مجاميع  اربع  اىل   ١٢ الـ  املشاركة 
كل   وسريأس  فرق  ثالثة  تضم  مجموعة 
املراكز  عىل  الحائزة  الفرق  احد  مجموعة 
االربعة االوىل يف بطولة العام املايض وهي 
نادي وسام املجد والحشد الشعبي ولجنتا 
نصف  مباراتي  اىل  وسيتأهل  واملثنى  بابل 

النهائي بطل كل مجموعة .
هذه  ان  اىل:  اللعبة  اتحاد  رئيس  واشار 
امام  سانحة  فرصة  ستكون  البطولة 
عن  للكشف  الوطنية  منتخباتنا  مدربي 
املواهب والطاقات الشبابية التي تستحق 
ارتداء قمييص املنتخبني الوطني والشبابي، 
البطولة ايضا ستضع املالك  كما ان هذه 
التدريبي امام فرصة  البحث عن الوجوه 
الشابة التي ترفد تشكيلة منتخبنا الوطني 

يف االستحقاقات الخارجية املقبلة .
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مانشسرت / متابعة الزوراء
لم يسـجل النرويجي إيرلينج هاالنـد هدفا يف أول مباراة 
له عىل ملعب فريقه مانشسـرت سـيتي، لكن اإلسـباني 
بيـب جوارديـوال، مـدرب الفريق، أكـد أن األمـر أصبح 
مسـألة وقت قبـل أن ترى جماهري الفريـق أفضل ما يف 
الالعب الذي انضم هذا الصيف.وصنع هاالند الذي افتتح 
سجله التهديفي مع الفريق بهدفني يف مرمى وست هام 
األسبوع املايض، الهدف األول الذي سجله جوندوجان يف 

شـباك بورنمـوث، يف املباراة التي انتهـت (0-4) لصالح 
فريقه.لكـن النرويجـي البالغ مـن العمـر 22 عاما، لم 
يتمكـن مـن التسـجيل من خـالل فرصتـني يف املباراة، 

وشـعر باإلحباط مـن فرصة أخـرى كاد أن يسـاهم 
فيهـا بهدف مع زميله فيـل فودين.وقال جوارديوال 

عـن هاالند: ”إنه يؤدي الوظيفة األصعب يف العالم، 
حينما تكون مهاجما وتتواجد يف املناطق الدفاعية 
لخصم مثل بورنموث الذي لديه 3 مدافعني واثنني 

من املهاجمـني وأنت يف الوسـط، فكيف يمكنك 
النجـاة مـن ذلك“.وأضـاف: ”أنه أمـر صعب 

للغايـة، نحـن نعلم ذلـك سـنرى العديد من 
املواقف، هذه مسألة وقت فقط، عليه إيجاد 
اللحظـات املناسـبة والتحركات املناسـبة، 
وباإلمكانيات املوجودة لدى العبينا من أجل 

مساعدته سيحدث الكثري“.وتابع: ”ليس لدي 
الكثري من الشـكوك حول األمر.. لقـد رأينا ذلك يف 

املايض مع فرق أخرى، يجب علينا الصرب“.

هامبورج / متابعة الزوراء
ظهر العب مرصي جديد يف صفوف فريق هامبورج األملاني بعد غياب 
طويل.وشـارك الالعب املـرصي عمر عبداملجيد صاحـب الـ17 عاما، 
بديـال يف لقاء هامبورج ومضيفـه أرمينيا بيليفيلـد، يف الجولة الرابعة 
لدوري الدرجة الثانية األملاني.وفاز هامبورج بنتيجة (2-0)، بعدما سجل 
رانسفورد بيواه ثم السزلو بينيس ثنائية الضيوف.وشارك ألول مرة الالعب 
املـرصي عمر عبـد املجيد، املولود عام 2005، بديال يف الدقيقة 89 ليسـجل 
أول ظهـور له مع هامبورج.وسـبق أن لعب املـرصي محمد زيدان يف 
صفوف هامبورج خالل موسـم 2007 – 2008.وخاض زيدان 
33 مبـاراة مع هامبورج خالل موسـم 2007 – 2008 
وسجل 4 أهداف يف مرمى ستاد رين الفرنيس بدور 
املجموعـات ببطولـة كأس االتحـاد األوروبي 
بجانب هز شـباك كييل يف الدور األول.وأحرز 
زيدان بقميـص هامبورج يف شـباك بايرن 
ميونيـخ وإنرتاخت فرانكفـورت بالدوري 
األملاني.وكانـت تجربة هامبـورج بوابة 
زيدان للرحيل إىل بوروسيا دورتموند يف 

املوسم التايل.

أعلـن اإليطايل 
لـو  ر كا
تي  نشـيلو أ
ريـال  مـدرب 
مدريد اإلسباني، 
النـادي  أن 
آخر  سـيكون  امللكـي 
محطاتـه قبـل االعتـزال.

وفـاز أنشـيلوتي (63 عامـاً) 
ببطوالت الدوري الخمس الكربى 
يف أوروبا، وقاد ريال مدريد العام 
املـايض إىل الظفر بـدوري أبطال 

أوروبا للمرة الثانية معه.
وينتهـي عقـد اإليطايل يف سـانتياغو 
يف  الثانيـة  فرتتـه  خـالل  برينابيـو، 
العاصمة اإلسبانية، يف حزيران/يونيو 
2024.وقال أنشـيلوتي لصحيفة ”إل 
ميسـاجريو“ اإليطالية: ”هذه املرحلة 
يف ريال مدريد سـُتنهي مسريتي. بعد 

لوس بالنكوس، سأتقاعد“.
وأضـاف: ”حتى سـنوات قليلة مضت، 
وتكتيكيـة.  تقنيـة  األولويـات  كانـت 
اإلنسـانية،  العالقـات  تغزونـي  واآلن، 
ومعرفة اآلخريـن، واملواجهة مع األجيال 

الجديدة“.
وتابع أن ”ريال هو األفضل يف كرة القدم. 
من املنطقي أن نتوقف بشـكل كامل بعد 

هذه التجربة“.
وكان أنشيلوتي قال يف أيار/مايو املايض 
إنه مـن املحتمـل أن ينهي مسـريته مع 
ريال. وأردف حينها ملنصة ”برايم فيديو“ 

قائـًال: ”إذا احتفـظ ريـال مدريد بي هنا 
ملـدة 10 سـنوات، فسـوف أُدّرب ملدة 10 

سنوات“.
وأضـاف: ”أود قضـاء بعـض الوقت مع 
أحفـادي والذهاب يف إجـازة مع زوجتي، 
فهناك أشـياء كثرية أهملتهـا وقد أكذب 

لفعلها“.

برشلونة / متابعة الزوراء
خيب برشلونة آمال عشاقه يف ظهوره 
الرسمي األول هذا املوسم وذلك عندما 
اكتفى بالتعادل (0-0)، عىل ميدانه يف 
كامب نو أمام ضيفه رايو فاليكانو يف 

الجولة األوىل من الدوري اإلسباني.
وتعـرض سـريجيو بوسـكيتس العب 
برشلونة للطرد بعد نيله اإلنذار الثاني 

.90+3
وهذه املـرة الثالثة توالًيا التي يفشـل 
فيهـا برشـلونة يف تحقيـق الفوز عىل 
منافسـه، حيـث انتهـت املواجهتـان 
فايكانـو  رايـو  بفـوز  األخريتـان 

-1صفر..
ويف انكلرتا، سـقط مانشسـرت يونايتد 
أمام مسـتضيفه برينتفـورد برباعية 
نظيفة يف املرحلة الثانية من منافسات 

الـدوري اإلنكليـزي املمتـاز.
وسّجل للفائز كل من جوشوا دا سيلفا 
(10) والدنماركـي ماثيـاس يانسـني 
(18) وبن مـي (30) والفرنيس بريان 

مبومو .(35) 
وهـي الهزيمة الثانيـة توالًيـا لفريق 
خسـارته  بعـد  الحمـر  الشـياطني 
للمواجهة االفتتاحيـة يف معقله ”أولد 
ترافـورد“ أمام برايتون بهدفني لواحد 

ليواصل اليونايتد رحلة البحث عن أوىل 
نقاطـه، ليسـتقر يف املركـز العرشين 

األخري.

أمـا برينتفـورد فقد رفـع رصيده إىل 
4 نقـاط يف املرتبـة الثالثـة مؤقًتا بعد 
تعادله يف الجولة األوىل من الربيمريليغ 

مع مستضيفه ليسـرت سيتي بهدفني 
ملثلهما.

وتزيد هذه النتيجة الكبرية من متاعب 
مانشسـرت يونايتد ومدربـه الهولندي 
الجديد إيريك تني هاغ وتغذّي الشكوك 
الربتغـايل  النجـم  مسـتقبل  بشـأن 
تشـري  الـذي  رونالـدو  كريسـتيانو 
التقاريـر اإلعالميـة إىل عـدم ارتياحه 
للوضعيـة الراهنة للفريـق اإلنكليزي 

ورغبتـه يف مغـادرة صفوفـه..
سـان  باريـس  تخطـى  فرنسـا،  ويف 
جريمـان ضيفه مونبلييـه 2-5 ضمن 
املرحلـة الثانية من الـدوري الفرنيس 

لكرة القدم.
واسـتهل سـان جريمان املوسم بقوة 
من خالل تتويجه بلقب كأس األبطال 
الفرنسية عندما تغلب عىل نانت 4-0، 
ثّم استهل حملة الدفاع عن لقبه بطالً 
لفرنسـا بفوز سـاحق عـىل كلريمون 

0-5 األسـبوع املايض.
املهرجـان  جريمـان  سـان  وافتتـح 
التهديفي بالنريان الصديقة عىل ملعب 
”بارك دي برانس“، عن طريق سـاكو 
مـن طريـق الخطـأ يف مرمـى فريقه 

 (39).
غـري أن الربازيـيل نيمار واصـل أداءه 

الرائع بتسجيل ثنائية، من ركلة جزاء 
يف الدقيقـة 43، قبـل أن يضيف الثالث 
لفريقه من رأسـية جميلـة خادع بها 

حارس املرمى.(51) 
وقلص النجـم التونيس وهبي الخزري 
الفـارق بهـدف للضيـوف يف الدقيقـة 
58، قبل أن يعود مبابي ويحرز الهدف 
الرابع من ركنية يف الدقيقة 69 عّوض 
به عـن ركلة جزاء أهدرها يف الشـوط 

األول .(23) 
الربتغـايل ريناتـو سانشـيز  واختتـم 
يف  جرمـان  سـان  أهـداف  مهرجـان 
الدقيقة 87، قبل أن يقلّص الكامريوني 

إنـزو تشـاتو النتيجة هبـاء ملونبلييه 
 (90+2)..

بوروسـيا  سـقط  أملانيـا،  ويف 
مونشنجالدباخ يف فخ التعادل اإليجابي 
أمام مضيفه شـالكه بنتيجة (2-2)، 
عىل ملعب فيلتينس آرينا لشـالكه، يف 

ثاني جوالت الدوري األملاني.
وفشـل مونشـنجالدباخ بهذا التعادل 
بوروسـيا  مـع  الصـدارة  تقاسـم  يف 
نقطتـه  حصـد  بعدمـا  دورتمونـد، 

الرابعة، متعادال مع كولن.
تقـدم رودريجـو زاالزار بالدقيقة 29، 
لكن جالدبـاخ نجـح يف تحويل تأخره 

إىل تفـوق بهدفـني متأخريـن يف الثلث 
األخـري من املبـاراة، وقـع عليهما كل 
من جوناس هوفمان (72) والفرنيس 

ماركـوس تـورام .(78) 
ويف انتظار صافرة النهاية باغت شالكه 
الضيـوف ونجح يف الحصول عىل ركلة 
جـزاء يف الثواني األخرية نفذها بنجاح 
الالعب ماريـوس بولرت ليجني الفريق 

نقطته األوىل يف البوندسليجا.
وكان شـالكه قـد سـقط أمـام كولن 

بثالثة أهداف لواحد يف الجولـة األوىل..
ويف ايطاليا، نجح إنرت ميالن يف تحقيق 
فوز قاتل عـىل مضيفه ليتيش بنتيجة 
(1-2)، يف مسـتهل مشـوار الفريقني 

بالدوري اإليطايل.
تقـدم إنـرت، بطل الـدوري يف نسـخة 
البلجيكـي  عـرب  أوال   ،2020-2021
روميلـو لوكاكـو من رأسـية قوية يف 
بدايـة اللقـاء بالدقيقة الثانيـة، لكن 
ليتـيش نجـح يف إدراك التعـادل بعد 3 
دقائق من انطالق الشـوط الثاني عرب 

الجامبي أسان سيساي.
وظـل التعـادل قائمـا بـني الفريقني، 
وسـط محاوالت إنرت لخطـف النقاط 
الثالث، وهو ما تحقق أخريا بواسـطة 

الهولندي دينزل دومفريس (90+5).
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تورونتو / متابعة الزوراء
تأهلـت الربازيليـة بيتاريس حداد 
مايا، املصنفة 24 عامليا بني العبات 
التنس املحرتفات، إىل نهائي بطولة 
تورونتـو عىل حسـاب التشـيكية 
كارولينا بليسـكوفا، لتخوض أول 
نهائي ببطولـة ذات ألف نقطة يف 

مشوارها.
وتغلبت حداد مايا، عىل بليسكوفا، 
املصنفة ال14 عامليا، بنتيجة 6-4 
و6-7 (7-9) يف ساعتني ودقيقتني، 
لتصبـح أول برازيليـة تبلغ نهائي 

بطولة ذات ألف نقطة.
وتواجـه حـداد مايـا يف النهائـي 
الرومانية سيمونا هاليب، املصنفة 
ال16 عامليـا واملتوجة مرتني بلقب 

تورونتو يف عامي 2016 و2018.
باألمريكيـة  هاليـب  وأطاحـت 
جيسيكا بيجوال املصنفة السابعة 
عامليـا، بالفوز عليهـا 6-2 و6-3 

و6-4.
مايـا  حـداد  وتواجهـت  وسـبق 
وهاليـب يف 3 مباريـات، حسـمت 
الرومانيـة اثنتني لصالحها مقابل 

انتصار لالعبة الربازيلية.
ورضب اإلسـباني بابلـو كارينيو 

هوبـريت  البولنـدي  مـع  موعـدا 
بطولـة  نهائـي  يف  هوركاتـش 
نهائـي  أول  ليخـوض  مونرتيـال 
بطولـة أسـاتذة ذات ألف نقطة يف 
مشـواره وذلك بعد تغلبه بصعوبة 
عـىل الربيطانـي دانييـل إيفانز يف 

نصف النهائي.

واحتـاج كارينيـو، املصنف ال23 
عامليا بني العبي التنس املحرتفني، 
إىل سـاعتني و58 دقيقـة ليتمكن 
من هزيمة إيفانـز، املصنف ال39 
عامليـا بنتيجـة 5-7 و6-7 (7-9) 
تجمـع  مواجهـة  أول  يف  و6-2 
بينهما.ويواجه كارينيو يف النهائي 
هوركاتش، املرشـح الثامن للقب 

واملصنـف العـارش عامليـا ، الـذي 
رود  كاسـرب  بالنرويجـي  أطـاح 
املرشـح الرابـع للقـب واملصنـف 
السـابع عامليا بنتيجة 7-5 و6-3 

و2-6 يف ساعتني ودقيقتني.
وسبق وتواجه كارينيو وهوركاتش 
يف مباراتني فاز اإلسـباني بواحدة 

والبولندي بأخرى.
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باريس / متابعة الزوراء
رفـض األرجنتيني، مـاورو إيكاردي، مهاجم باريس سـان 

جريمان، عرضا إيطاليا خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
ووفقـا ملوقع ”فوتبول إيطاليا“، فإن إيكاردي رفض عرضا 
من مونزا اإليطايل، رغم استبعاده حاليا من حسابات باريس 
سـان جريمان.وأشـار املوقع اإليطـايل إىل أن إيـكاردي قرر 
البقاء يف ”حديقة األمراء“ رغم عدم قناعة املدرب كريستوف 
جالتيـه بقدراته الفنية.وينتهي تعاقد مـاورو إيكاردي مع 
البي اس جـي يف صيف 2024.وزعمـت تقارير صحفية أن 
إيكاردي عىل رادار مانشسرت يونايتد ويوفنتوس أيضا خالل 
املريكاتو الصيفـي الجاري.وكان جالتيه اسـتبعد إيكاردي 
مؤخرا من التدريبات الرئيسـية للفريق األول لباريس، حيث 

يتدرب األرجنتيني مع مجموعة ثانية من الالعبني.

ميونيخ / متابعة الزوراء
تحدث ماتيس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ عن تجربته مع 
يوفنتوس يف املواسـم املاضية.وقـال دي ليخت يف ترصيحات 
لصحيفة ”دي تيليجـراف“ الهولندية: ”قلت يف مقابلة خالل 
يونيو/ حزيـران ليس جيدا احتالل املركـز الرابع مرتني عىل 
التـوايل يف ناد مثـل يوفنتـوس وأعتقد أن النـادي لديه نفس 
االعتقاد“.وأضاف: ”لم يكـن ذلك هجوما عىل يوفنتوس عىل 
اإلطالق، ألنني سـأظل دائمـا أحمل أقىص درجـات االحرتام 
لهـذا النادي. كانت مجـرد حقيقة أنه ال يمكـن إرضاء أحد. 
كان ال بد من رفع مسـتوى الجميع بما فيهم أنا. ربما أيسء 
فهم الترصيح أو نقل بشـكل غري صحيح“.وانضم دي ليخت 
إىل يوفنتـوس مقابـل 85.5 مليون يورو، قادمـا من أياكس 
يف 2019، بينمـا غـادر بيانكونـريي هذا الصيـف مقابل 80 
مليـون يورو. وواصل: ”لن أنىس أبدا كيف سـاعدني زمالئي 
السابقني يف تطوري كالعب كرة قدم وكشخص داخل امللعب 
ويف النادي“. وأكمل: ”خالل املوسم املايض، لعبت تحت قيادة 
مدربني أبعداني عن التشكيلة األساسية ألول مرة يف مسريتي، 
لذا لم أشـعر بالثقة“. ويتحدث دي ليخت عن ماسـيميليانو 

أليجري يف يوفنتوس ولوي فان جال يف منتخب هولندا. 
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لندن / متابعة الزوراء
أعرب الربازييل، جابرييل جيسوس، مهاجم آرسنال، عن سعادته بالفوز الكبري 

عىل حساب ليسرت سيتي، ضمن مباريات الجولة الثانية للربيمريليج.
وواصل آرسنال بدايته القوية يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، بعدما حقق فوزا 

عريضا عىل ضيفه ليسرت سيتي (2-4)، السبت عىل ملعب اإلمارات.
وخطـف النجم الربازييل والوافـد الجديد جابرييل جيسـوس األنظار وتكفل 
بتسـجيل هديف ”الجانرز“ يف الشـوط األول، كما صنع 2 آخرين أمام ليسـرت 
سـيتي.وقال جيسـوس يف ترصيحـات لشـبكة ”BBC“ عقب املبـاراة: ”أنا 
سـعيد جًدا ألننا لعبنا جيًدا ضد خصم صعب، أنا أعمل طوال اليوم لتسـجيل 
األهداف“.وأتـم مهاجـم آرسـنال صاحـب الـ25 عاًمـا: ”لم أكن سـعيًدا يف 
مانشسرت سـيتي، أردت فقط اللعب باستمرار، وفهم النادي رغبتي“.ورحل 
جيسوس عن مانشسرت سيتي، بعد تعاقد السيتيزنس مع النرويجي إيرلينج 

هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، وجوليان ألفاريز مهاجم ريفربليت.

لندن / متابعة الزوراء
انسحب نادي تشيليس من سباق التعاقد 
مـع الهولندي فرينكـي دي يونج، العب 
وسط برشلونة، خالل املريكاتو الصيفي 

الجاري.
ويرغـب برشـلونة يف التخلـص من دي 
يونج، بسـبب راتبه الكبري، باإلضافة إىل 
اسـتخدام أمواله يف التعاقد مع برناردو 

سيلفا، نجم مانشسرت سيتي.

ووفًقـا لصحيفة ”ذا صـن“ الربيطانية، 
فإن تشـيليس كان عىل أعتـاب الوصول 
إىل اتفـاق نهائـي مـع برشـلونة، هـذا 
األسـبوع، حول صفقة دي يونج مقابل 
67.6 مليون جنيه إسرتليني، لكن البلوز 

انسحب اآلن من السباق.
وأشـارت الصحيفـة الربيطانيـة، إىل أن 
تشـيليس يركز عىل التعاقـد مع مهاجم 
جديـد قبـل نهايـة املريكاتـو الصيفي، 

بطلـب مـن املديـر الفنـي األملاني 
توماس توخيل.

مانشسـرت  أن  تقاريـر  وزعمـت 
يونايتـد يواصل بقـوة يف محاوالت 
التعاقـد مـع دي يونـج، وسـيعقد 

املديـر الفنـي الهولنـدي إريـك تـني 
هاج اجتماًعا مع الالعب يف األسـبوع 

املقبل، إلقناعـه باالنتقال إىل ”أولد 
ترافورد“.
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كابول/متابعة الزوراء:

من أبرز سمات الحكومة الديمقراطية 
عـام  أُسسـت  التـي  أفغانسـتان  يف 
٢٠٠١ نتيجـة مؤتمر بـون، وانهارت 
إثـر   ٢٠٢١ عـام  أغسـطس/آب  يف 
سـيطرة حركـة طالبان عـىل كابول، 
حرية وسـائل اإلعالم وتقويتها بدعم 
املجتمـع الدويل ومسـاندته، إذ تشـري 
املستقلني  األفغان  الصحفيني  جمعية 
إىل أن عدد وسائل اإلعالم يف أفغانستان 
كان ٥٤٤، بني قناة تلفزيونية وإذاعة 
انهـارت حكومة  وصحيفـة، عندمـا 
أرشف غنـي، وكان للمـرأة األفغانيـة 
دور فعال يف هذه املؤسسـات، إذ ُقدر 

عدد العامالت فيها باآلالف.
تحقق هـذا اإلنجـاز رغـم التهديدات 
والتهديـد  القتـل  وأعمـال  األمنيـة 
واالعتقال التي تعرّض لها الصحفيون 
العقديـن  أفغانسـتان عـىل مـدى  يف 
املاضيني، يف ظل وجود القوات الدولية 
واألمريكيـة. ولـم تغب الخشـية عىل 
مستقبل وسائل اإلعالم يف أفغانستان 
يف حال سيطرة «طالبان» عىل الحكم، 
مـن هنا كان مـن بـني املباحثات مع 
الحركـة قضية وسـائل اإلعـالم، وقد 
وعـدت بأن تسـمح لهـا بالحريـة إذا 
نجحـت املفاوضـات، أو إذا وصلت إىل 

سدة الحكم بقوة السالح.
لكن مـع وصول «طالبـان» إىل كابول 
منتصـف الصيـف املـايض، واجهـت 
وسـائل اإلعـالم األفغانية أشـد أنواع 
القمع، وإن كان متفاوتاً مقارنة بفرتة 
حكـم الحركـة يف التسـعينيات، إذ لم 
تكن تسـمح آنذاك ألي وسيلة إعالمية 
بأن تعمل، عـدا التابعة لها. هذه املرة 
الخاصـة  اإلعـالم  لوسـائل  سـمحت 
والحكومية بالعمل، لكن تحت رشوط 
جديـدة وقمع وقيود لم يكن الشـعب 
األفغاني، وخاصة الرشيحة اإلعالمية، 
مستعداً لتقّبلها بعد أن عاش فرتة من 

الحرية يف العقدين املاضيني.

مع سـيطرة «طالبـان» املفاجئة عىل 
كابول، سادت حالة من االرتباك وسط 
العاملني يف املجال اإلعالمي، واستطاع 
قليل منهم، وهم املشهورون والعاملون 
لدى وسائل إعالم غربية، الخروج من 
البالد، خالل عملية اإلجالء التي تعثرت 
الحقـًا. آخرون ظلوا يف البالد، عىل أمل 
أن يواصلـوا عملهـم بشـكل طبيعي. 
لكن الرياح أتت بما ال يشتهيه هؤالء، 
إذ تعرضوا ألنـواع مختلفة من القمع 
يف أثناء التغطيات الصحفية، وتحديداً 
خالل األحداث التي تنتقد الحركة، وال 
سـيما أن معظم عنارصها وقياداتها 
ينظرون إىل وسـائل اإلعـالم األفغانية 
عـىل أنهـا مواليـة للحكومـة املنهارة 

وللغرب.
يقول الصحفي األفغانـي عبد الكريم 
منـور (اسـم مسـتعار لـدواٍع أمنية) 
الـذي تعرض مرتني للـرضب من قبل 
مسـلحي «طالبـان»، إنه تـرك عمله 
ويسـعى للخروج من البالد. ويضيف: 
«حكومـة طالبان تزعـم يف العلن أنها 
تسمح لوسائل اإلعالم بالعمل، لكن يف 
الخفـاء تمارس علينا أشـد الضغوط. 
كنت أغطي مسرية نسائية يف مارس/
آذار املـايض عندمـا تعرضت للرضب 
من قبل مسـلحي طالبان. أخذوا مني 
الكامـريا واملعـدات والهاتف املحمول، 
واقتادونـي معهـم، ثـم أفرجـوا عني 
بعدما هددونـي وحذروني من تغطية 

أي تظاهرة نسائية مستقبالً».
ويف ظـل الضغوطـات املتزايدة، خرس 
الكثـري مـن الصحفيـني وظائفهـم، 
بينمـا أغلقت نصـف وسـائل اإلعالم 
«طالبـان»  سـيطرة  منـذ  أبوابهـا 
عـىل كابـول. يقـول رئيـس جمعيـة 
الصحفيني األفغان املسـتقلني، حجت 
الله مجـددي، إن ٢١٩ منصة إعالمية 
أفغانيـة توقفت عن العمل من إجمايل 
٥٤٤ منذ وصول «طالبان» إىل الحكم. 
ويضيف أن املؤسسـات اإلعالمية التي 

ال تـزال مسـتمرة يف عملهـا تواجـه 
عوائق كثرية وخسـائر مادية، إضافة 
إىل خسـارة موظفيها األكفاء. ويشري 
إىل أنـه من بني ١٢ ألف شـخص كانوا 
يعملون يف وسائل اإلعالم، أصبح سبعة 
آالف منهـم بال عمل، من بينهم ٢١٠٠ 
امـرأة. ويفيد بـأن الجمعية سـجلت 
١٢٥ حادثـة اعتـداء عـىل اإلعالميني 

خالل عام واحد من حكم طالبان.
وسـبق أن أعلـن اتحـاد الصحفيـني 
األول  أكتوبر/ترشيـن  يف  األفغـان، 
املـايض، أن ٧٠ يف املائـة مـن وسـائل 
اإلعـالم األفغانية توقفـت عن العمل، 
مشـرياً إىل أن مـا بقـي منهـا يواجـه 
جّمـة،  وتحديـات  مدويـة  مخاطـر 
مطالبـاً «طالبـان» بالتعاون معه من 

أجل وضع آلية للعمل يف املستقبل.
وقـال االتحـاد حينهـا إن ٦٧ يف املائة 
مـن اإلعالميـني والصحفيـني خرسوا 
وظائفهـم بسـبب التحديـات األخرية 
والوضـع الراهـن، فيمـا ٣٣ منهم ال 
يزالون يملكون الوظائف، موضحاً أن 

٤٠ يف املائة يواجهـون مخاطر أمنية، 
وبعضهـم واجهوا التهديدات والبعض 
التهديدات،  اآلخر يخشـون مواجهـة 
فيمـا ٣٠ يف املائـة آخـرون يواجهون 
املائـة  يف  و٣٠  اقتصاديـة،  مشـاكل 
آخـرون يخشـون عـىل وظائفهـم يف 

املستقبل، نظراً للوضع السائد.
لكـن مجـددي يقـول إن الوضـع قـد 
تحّسن قليالً مقارنة بالفرتة السابقة، 
وإن بعض وسائل اإلعالم التي أغلقت 
أبوابها اسـتأنفت عملها، موضحاً أن 
ثمـة إيجابيـات يف تعامـل «طالبان»، 
وخاصـة يف ناحيتي األمـن والحصول 
عىل املعلومات، «لكن املشاكل موجودة 

ونحن نسعى لحلها».
هناك صحفيون تمكنـوا من الوصول 
إىل الغـرب أو دول أوروبيـة، وهـم يف 
حالة جيـدة رغم الغربـة والتخيل عن 
أحالمهم، لكن منهم ال يزالون عالقني 
يف دول الجـوار أو داخل البـالد. يقول 
الصحفـي عبـد اللـه ويل زاد، املقيـم 
حاليـاً يف باكسـتان، إن أعـداداً كبرية 

من الصحفيني يعيشـون يف باكستان 
قدمـوا  بعدمـا  قاسـية،  ظـروف  يف 
إليهـا هربـاً مـن التهديـدات األمنيـة 
وسـعياً للسـفر إىل دول أوروبية، بعد 
أن وعدتهـم مؤسسـات دوليـة بـأن 
تتيـح لهـم الفرصـة للخـروج عـرب 
باكسـتان، ولكن كل تلك املؤسسـات 
بـدأت تتخـىل عنهم. يضيـف عبد الله 
ويل زاد: «الوضـع االقتصـادي شـديد 
الصعوبة. أنا أعيش منذ ثمانية أشهر 
يف باكستان، ورصفت كل ما أملك اآلن 
مـن املال، وال أمـل يف الخـروج، بينما 
العودة إىل أفغانسـتان غري ممكنة، ال 

من الناحية املهنية وال األمنية».
أما الذيـن تمكنوا من الوصول إىل دول 
أوروبية، فهم يعربون عن أسفهم عىل 
أحالمهم املرتوكة يف كابول، مثل عزيز 
أحمد تسـل، رئيـس جمعيـة «كابول 
برس كالب»، املقيـم حالياً يف الواليات 
املتحدة األمريكية، والصحفية فريوزه 
عزيـزي التي تقيـم حالياً يف فرنسـا، 
يف  املقيمـة  أسـد  هيـيل  والصحفيـة 

جمهورية التشيك حالياً. كلهم أكدوا ، 
أنهم وجدوا فرص عمل جيدة وأسلوب 
حياة مناسـب، ولكنهـم تحرسوا عىل 
أحالمهم املوؤودة يف بالدهم يف أعقاب 

سيطرة «طالبان».
والنسـاء العامالت يف القطاع اإلعالمي 
يدفعـن ثمناً أكـرب بكثري مـن الزمالء 
الذكـور منذ سـيطرة «طالبـان» عىل 
البالد، إذ يدفعن ثمن العمل يف وسـائل 
اإلعالم، عالوة عىل ما تفرضه الحركة 
واملجتمـع األفغاني مـن قيود. وتقول 
الصحفيـة األفغانية سـنوبر بارسـا 
، إن «وسـائل اإلعـالم تلقـت رضبـة 
قوية بعد أن جـاءت حكومة طالبان، 
وكانت النسـاء أكثر املتـرضرات، بعد 
أن أحـرزن تقدماً كبرياً خالل العقدين 
املاضيني»، مؤكـدة أن ٩٥ يف املائة من 
الصحفيـات تركن العمل أو هربن من 
البالد، أو أجربن عىل ترك العمل بسبب 
الوضع القائـم، ومن يواصلـن العمل 

فال يحسدن عىل موقفهن.
وتشـري إىل أن «طالبان» فرضت قيوداً 
خانقـة عـىل الصحفيـات، وتحديـداً 
العامـالت يف التلفزيـون، مثـل غطاء 
الوجه يف أثناء تقديم األخبار والربامج 
يف وسـائل اإلعالم غـري الحكومية، أما 
يف الوظائف الحكومية، فقد أقيلت كل 

اإلعالميات والعامالت فيها.
لكن نائـب الناطق باسـم «طالبان»، 
وهـو عضـو اللجنـة الثقافيـة، بالل 
كريمـي، يقـول : «بذلنـا جهدنـا من 
وجـو  مواتيـة  فرصـة  إتاحـة  أجـل 
مناسب لوسـائل اإلعالم، ولكن بحكم 
التطـورات التي حصلت طبعـاً كانت 
هناك مشـاكل، غري أننـا نعمل لحلها 
وسـتكون الفـرتة املقبلة أحسـن من 

املاضية».
يف السـياق نفسـه، أظهـرت دراسـة 
أعدتهـا منظمة مراسـلون بال حدود، 
الجمعة، أن أفغانسـتان فقـدت أكثر 
من نصف صحفييها، وخاصة النساء 

منهم، منذ أن اسـتولت حركة طالبان 
عىل الحكم قبل عام. وبحسب تقديرات 
املنظمـة، «كان هنـاك ١١ ألفاً و٨٥٧ 
صحفياً قبل وصول طالبان إىل الحكم، 
ولـم يبق اليـوم منهم سـوى ٤٧٥٩». 
يف   ٧٦٫١٩» أن  إىل  املنظمـة  وأشـارت 

املائة من الصحفيات فقدن عملهن».
وبينت الدراسـة التي نرشتها املنظمة 
يف موقعها اإللكرتوني أن «البالد كانت 
يف ١٥ أغسطس/آب ٢٠٢١ تضم ٥٤٧ 
وسـيلة إعالم، وبعد عام توقفت ٢١٩ 
منها عـن العمـل». يف املقابل، ظهرت 
أربع مؤسسات إعالمية جديدة. وأكدت 
املنظمة أنـه «يف بعض األقاليم اضطر 
عدد من املؤسسات لوقف البث، بسبب 
االسـتعاضة عـن الربامج املوسـيقية 
ونرشات األخبار بربامـج دينية». كما 
عللت املنظمة إغالق بعض املؤسسات 
اقتصاديـة  بـ»صعوبـات  اإلعالميـة 
جديـدة، عىل غـرار وقف املسـاعدات 
الدوليـة والوطنيـة، وتراجـع عائدات 
اقتصاديـة  أزمـة  ظـل  يف  اإلعالنـات 

حادة».
وكانـت هناك «قبل وصـول طلبان إىل 
الحكم ٢٧٥٦ امـرأة يعملن صحفيات 
يف مؤسسـات إعالميـة أو متعاونـات 
معها، لكن عددهن حالياً بات يقترص 
العاصمـة  يف  غالبيتهـن   ،٦٥٦ عـىل 
كابـول». وال توجـد صحفيـات يف ١١ 
واليـة من أصـل ٣٤. وقالـت صحفية 
تعمـل يف كابـول إن «ظـروف عيـش 
وعمـل النسـاء يف أفغانسـتان كانـت 
وال تـزال صعبـة، ولكن اليـوم نعيش 

وضعية غري مسبوقة».
وأوقـف ثمانون صحفيـاً أفغانياً عىل 
االقـل خـالل العـام املـايض، ويقبـع 
حاليـاً يف السـجن ثالثـة صحفيـني، 
وفقـاً للمنظمـة. تحتـل افغانسـتان 
املرتبة ١٥٦ يف التصنيف العاملي لحرية 
الصحافة الذي تصدره «مراسلون بال 

حدود».

واشنطن / الحرة:
قالـت إذاعة صوت أمـريكا ”فويس 
إقليـم  سـلطات  إن  أمـريكا“  أوف 
كردسـتان العراق اعتقلـت طاقمها 
الصحفـي خـالل تغطيـة مبـارشة 
لالحتجاجات األخرية يف السليمانية، 
وأنهـم نقلـوا إىل السـجن وأجـربوا 
عـىل إمضاء وثائـق ال يعلمون حتى 

فحواها.
وذكر تقرير ملوقع اإلذاعة األمريكية 
التي لديها مراسلون عرب أغلب نقاط 
العالم إن توقيف املراسلة الصحفية 
سنور كريم وصحفي الفيديو محمد 
آزاد مجيد، جرى بينما كانا يصوران 
بـإذن يف منطقة سـوق باملدينة يف 6 

أغسطس.
معـدات  األمـن  قـوات  وصـادرت 
الصحفيني وهواتفهم واقتادتهم إىل 

مقر األمن حيث تم استجوابهم.
وقالت كريم إنها احُتجزت يف زنزانة 
شديدة الحرارة وأجربت عىل التوقيع 
عـىل وثيقـة دون معرفـة مـا جـاء 
فيها.وقالت إذاعـة ”صوت أمريكا“ 
إن االعتقـال ”مـيسء“، وأن زمـالء 
كريم يف واشـنطن ارتبكوا كثريا بعد 
أن شاهدوا األمن يعطل البث املبارش 

عىل فيسبوك.

وقال فريق العالقات العامة يف إذاعة 
”صـوت أمـريكا“ يف بيان: ”مـا زلنا 
قلقـني للغاية بشـأن هـذا الحادث، 
ال سـيما بالنظـر إىل أن فريقنا كان 

يقدم تقاريره بترصيح مناسب“.
ولدى اتصـال إذاعة ”صوت أمريكا“ 
به، لم يعلق العقيد ياسـني سمعي، 
أمـن  مديريـة  باسـم  املتحـدث 
السـليمانية، بشـكل مبـارش عـىل 

قضية كريم. 
وقـال إن الذيـن يعتقـدون أنهـم لم 
يحرتموا أو أخـذوا معدات عليهم أن 

يتقدموا بشكاوى إىل السلطات.
وغالبـاً مـا يندد ناشـطون يف مجال 
باالعتقـاالت  اإلنسـان  حقـوق 
يف  الحـق  وانتهـاك  التعسـفية 
التظاهر وحريـة الصحافة يف إقليم 

كردستان. 

وقالـت مجموعـات حقوقيـة إن ما 
ال يقـل عـن 20 صحفيـا اعُتقلوا أو 
تعرضـوا للمضايقـة يف الفرتة من 5 
إىل 6 أغسـطس حيث ارتفعت وترية 
االحتجاجـات التـي نظمهـا حـزب 
سيايس معارض عىل ارتفاع تكاليف 
املعيشـة.يف روايـة عـن اعتقالهـا، 
اطلعـت عليهـا إدارة اإلذاعـة، قالت 
كريم إنها شـعرت بضغط من قوات 

األمن. 
وقالـت إنهـا تعتقـد أن السـلطات 
تمكنت من الوصول إىل هاتفها الذي 

تمت مصادرته دون إذنها.
مـن  الثامـن  احتجاجـات  وخـالل 
أغسطس املايض، أطلقت قوات األمن 
يف مدينـة السـليمانية الغاز املسـيل 
للدمـوع لتفريق مئـات املتظاهرين 
الذين تجمعوا يف وسط املدينة تنديدا 
بالفسـاد وترّدي املعيشة، واعتقلت 
لفـرتة وجرية نواباً مـن حزب كردي 

معارض، كانوا دعوا للتظاهرة. 
ودعـا حـزب ”الجيل الجديـد“ وهو 
حزب كـردي معـارض، إىل تظاهرة 
يف مدينـة السـليمانية، ثانـي أكـرب 
مدن اإلقليـم، ضد الفسـاد وتراجع 

الحريات. 
وقبـل أن تبـدأ التظاهـرة، انترشت 
العـرشات مـن سـيارات الرشطة يف 
وسط املدينة الواقعة يف شمال العراق. 
وما إن بدأ املئات بالتجمع يف املكان، 
حتى قامت القـوات األمنية بإطالق 
الغـاز املسـيل للدمـوع والرصـاص 
املطاطي عليهم لتفريقهم، كما أفاد 
صحـايف يف فرانس برس، مشـريا إىل 
أن قوات األمن منعت الصحفيني من 

استخدام كامرياتهم للتصوير.

باريس/متابعة الزوراء:
بالتوازي مع التغريات التي تطرأ باستمرار عىل املشهد اإلعالمي، 
تتغـري الطريقـة التـي يتفاعل بهـا الصحفيون مـع منظمات 
املجتمع املدني. وُرسعان ما تحّول التعاون يف مجاالت مختلفة، 
حيث يعمل الصحفيون جنًبا إىل جنب مع املنظمات غري الربحية 

واملجتمع املدني، إىل طريقة جديدة لرسد القصص املؤثرة.
ويف هـذا الصدد، قالت سـارة سـتونبييل، مديـرة األبحاث لدى 
مركـز اإلعـالم التعاونـي بجامعـة واليـة مونتكلـري، واملؤلفة 
املشـاركة لورقة بحثية حـول 155 مرشوًعا تعاونًيا يف مجاالت 
مختلفة، إّن ”بعًضا من أهم التحقيقات االستقصائية وحمالت 
املنارصة وأكثرها تأثـرًيا أصبحت تصدر اآلن من خالل التعاون 

عرب املجاالت املختلفة“.
ويف ويبينـار أقامه مؤخًرا منتدى تغطية األزمات العاملية التابع 
للمركز الدويل للصحفيني بعنوان ”كيف وملاذا يعمل الصحفيون 
ومنظمـات املجتمع املدني مًعا؟“، تحّدثـت أليزا أبلباوم، مديرة 
املرشوعات لدى املركز، إىل ستونبييل والصحفية مونتورايو أالكا 
والصحفي بانكاج ميرشا ملناقشـة تأثـري التعاون عرب املجاالت 

املختلفة.
ولفهم كيف يحدث هذا التعاون وملاذا، من املهم اإلشـارة إىل ما 

يحفز املنظمات الصحفية يف املقام األول:
تحفيز املشاركة والتأثري

تبحـث غرف األخبـار عن طرق مبتكرة لنـرش القصص وجذب 
جمهـور أكـرب وإحـداث املزيد مـن التأثـريات، وهذا مـا يمكن 

تحقيقه من خالل التعاون مع منظمات املجتمع املدني.
من جهتها، قالـت مونتورايو أالكا، املديرة التنفيذية ملركز وويل 
سـوينكا للصحافة االسـتقصائية بمدينة الجـوس النيجريية، 
إّن ”جماعـات املنـارصة بإمكانها نرش عملك بالشـوارع وبني 

املجتمعات املختلفة“.
وتسـتطيع منظمـات املجتمـع املدني أن تسـاعد مؤسسـات 
اإلعالم يف العثور عىل املسـاعدة فيما يتعلـق بأعباء العمل. كما 

يمكنها مسـاعدة غـرف األخبـار يف تطوير املهـارات واملعرفة 
بشـأن موضوعات محددة، مثل النفايـات اإللكرتونية يف الهند 

واستخراج النفط يف منطقة دلتا النيجر.
وبحسـب نصيحـة أالكا، فعنـد ”عقـد الرشاكة مـع اآلخرين، 
يمكنـك رشح [املعلومات] بطرق يفهمهـا الناس حتى نتمكن 
من تنشيط مشاركتهم“.وتستوجب املرشوعات الصحفية التي 
تحظـى بالتغطية الجيدة رغبة أكرب يف إحـداث التأثري، وهذا ما 
يرغب الصحفيون به، إذ  يريدون أن يشهدوا الفرق الذي تحدثه 
أعمالهم.مـن جانبه، أوضح بانكاج ميرشا، املؤسـس املشـارك 
ملوقـع Factor Daily، أّن الصحفيني يتسـاءلون ”كم مّنا يصل 
حًقـا إىل الجماهري العريضة؟“، أكثر مما يهتمون بالرتكيز عىل 

قياس ردود األفعال وإنتاج القصص لإلعالم السائد.
ووفًقا للجلسـة النقاشـية، فإّن تأثري املقال يمكن قياسـه من 
خالل ردود األفعال وكذلك ترجمته إىل لغات مختلفة أو تحويله 
إىل فيديوهـات تفاعليـة أو أغـاٍن أو مرسحيـات أو دمجـه مع 

السياسات العامة.
التحديات التي تواجه التعاون 

تواجـه املرشوعـات التعاونيـة تحديـات كثـرية، مثـل ضمان 
محافظة القصـص عىل منظورها الصحفي، بـدًال من منظور 
حمـالت املنـارصة. وبحسـب نصيحة ميـرشا، فإنه مـن املهم 
للصحفيـني أن يجروا أبحاثهم حول املنظمات قبل اتخاذ القرار 

بشأن كيفية التعاون معها.
كما أشار ميرشا إىل أّن صّناع املحتوى عرب منصات مثل يوتيوب 
مـن بني الفئات املناسـبة للتعـاون، فهم يتيحـون للصحفيني 
الوصول إىل مجتمعات متخصصة. كما يستطيع هؤالء املؤثرون 
جـذب االهتمام وإحـداث التأثري ضمن مجموعـات معينة، وال 

سيما الشباب.
ونظرًا ألّن املرشوعات التعاونية ال تشبه بعضها البعض، أوصت 
سـتونبييل بتوضيح دور كل منظمـة يف كل مرشوع صحفي أو 
بحثي، ونصحت بتبني الشفافية بشأن توقعات كل جانب، بما 
يف ذلك املعرفة وإسناد الفضل واألموال ونطاق التأثري، ونصحت 
كذلـك بمناقشـة التأثري املسـتقبيل واملخاطر التـي قد ينطوي 

عليها. 
وأضافـت أالكا أّن بإمـكان كتابـة املقرتحات وعقد الجلسـات 
اإلعالميـة مـع منظمـات املجتمـع املدنـي املسـاعدة يف وضع 
أرضية مشـرتكة وتجنب اإلرهاق. وهكذا يستطيع الصحفيون 
االستماع إىل املشاكل التي تواجه املجتمع واستكشاف القصص 

التي ال تحظى بالتغطية الكافية.
كمـا يمكـن للعمل مـع منظمـات املجتمـع املدني أن يسـاعد 
الصحفيـني يف تيسـري الوصـول إىل املجتمعات والتعاون لسـد 
الفجوات املعرفيـة. ولكن ينبغي إدراك الفرق القائم بني الحياد 

أو املوضوعية وبني املنارصة.
ويف هـذا اإلطـار، قالـت أالكا إّن ”الصحفيـني بإمكانهم إقامة 
الصداقـات مـع الكثرييـن، ولكـن ال يمكنهم اإلندمـاج مع أي 
منهم“.ويف حني أّن عمل مجموعات املنارصة ينطوي عىل حشد 
النـاس والدعوة للتغيري، فـإن الصحفيني يحتّجـون من خالل 

تقديم التقارير العادلة حول األمور التي تؤثر عىل املجتمع.
وأكدت أالكا أّن الصحافة ليسـت مثل املنارصة، ومع ذلك فإنها 
ليسـت محايـدة تماًما. وأضافـت أّن ”الصحافة ليسـت مهنة 
موضوعيـة بالكامـل. فهي تنحاز للحقيقـة وللعدالة ولحقوق 

اإلنسـان“. (عن/شـبكة الصحفيني الدوليني)

 رام الله/متابعة الزوراء:
اعتقل جهاز املخابرات العامة الفلسـطينية، الليلة املاضيـة، الصحفي مجاهد معاوية 

صبحي طبنجة (23 عاماً) من وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
واكدت مصـادر محلية أن جهاز املخابرات العامة الفلسـطينية يف مدينة نابلس اعتقل 

طبنجة من وسط مدينة نابلس، ويواصل اعتقاله منذ الليلة املاضية.
طبنجة أسـري سـابق يف سـجون االحتالل اإلرسائييل، وتعرض لالعتقال السـيايس لدى 
جهـاز األمـن الوقائي الفلسـطيني مرة واحدة عـىل خلفية عملـه الصحفي وصودرت 
معداته الصحفية، ويعمل مراسـًال لوكالة بال بوست املحلية، واحتجز جهاز املخابرات 

الفلسطينية راتبه قبل ستة أشهر.
وأصدر منتدى اإلعالميني الفلسـطينيني بياناً جـاء فيه: ”نتابع بقلق متزايد االنتهاكات 
املتواليـة بحـق الصحفيـني يف الضفة بعـد اعتقال الزميـل مجاهد طبنجـة لدى جهاز 
املخابرات، يف تماٍد بانتهاك حرية الصحافة، ونطالب نقابة الصحفيني برضورة التحرك 

الرسيع إلطالق رساحه وعدم املشاركة يف انتهاك الحريات اإلعالمية بصمتها“.
وانترشت، عرب مواقع التواصل االجتماعي، دعوات للمشـاركة يف الوقفة التضامنية مع 

طبنجة، عىل دوار املنارة يف رام الله.
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كركوك /نينا:

اعلـن مصدر يف الرشطة النهرية يف كركوك عن انتشـال جثـة املصور الصحفي عيل طه 

النعيمي الذي غرق اثناء السباحة يف قناة ري الدبس .
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ال تخف مـن ذاكـرة البـالد الغارقـة يف نفـق

االنكسار
بل كن قريباً من دفاتر الرعاة

و صياح الباعة املتجولني
و رصاخ أطفال الشوارع...
كن بعيدا عن صمت الحياد

واخرضار العشب قبل الغروب..
إذا مـا تم ذكر الرحيل تعني علينا ذكر الرحلة، 
والرحلة يف نص الشاعر التونيس البشري عبيد 
يف نصـه الجميـل الرحيل اىل بهاء املـكان تبدأ 
يف االنطـالق مـن نقطـة اطلق عليهـا التعبري 
بالوصـف البـالد الغارقـة يف نفـق االنكسـار 
لتنتهـي الرحلـة عنـد مـكان يصفـه النـص 
باملكان البهي ، واملسافة بني االنكسار والبهاء 
تقطعها عالمات التواصل داخل محيط النص 

” لست وحدك هنا
الكل يسال عن ورقات الرحيل

و انفتاح املرء عىل فضاءات
الدهشة.... ”  

وال يهمنا يف هذا الصدد سوي متابعة النص يف 
وصـف الرحلة ويف بيان آليـات الرحيل ورفاق 

الرحلة وطبيعة األمكنة .
واالنفتـاح فعل يتصـل بالرحابة واالتسـاع ، 
وتقدير حاالت االتسـاع يوجـب التطلع ايل ما 
اسـماه النص بفضاءات الدهشـة ، فاالتساع 
والرحابة والفضاء هو املقابل لوصف الشـكل 
املناظـر لطبيعة املكان الذي بـدأت منه رحلة 
االنطالق . من البالد الغارقة يف نفق االنكسار: 
الضيـق واالنكماش والقـرص وضيق االرض ، 
وبذلـك تتحدد الدالالت وفقا للمنظور العكيس 
لصفـات الرحابة واالتسـاع ، ولكـن التفرقة 
بمعيـار املسـاحة قـد تكـون مضللـة ، فـال 

يلزمنا عندئذ سـوي النظر ملحتويات الصفات 
التي اسـتلزمها فعل االنكسـار وفقـا لبالغة 
استخدام املجاز وتنوعه بني الضيق واالتساع، 
واالنكسـار والبهاء ، وما يعنيـه ضيق النفق 
مـن دالالت يشـري ايل وجـود خطب عسـري ، 
ولتصبح الرحابة مجرد فضاء يستوجب إقرار 

وترسيخ معني اإلنفراجه .     
واملعيـة يف الرحلـة كمـا يوحـي بهـا املقطع 
السـابق تتحدد وفق ضوابط يف مقابل الوحدة 
، وهتك اسـتار الوحدة باملعية يستوعب طرح 
اسـئلة عن قوافل الرحيل ، وعن موعد الرحلة 

ومكانهـا وآليـات وجودهـا     
” انت اآلن هنا 

وحيد مثل زقاق قديم 
يبحـث عـن رفـاق ضاعـوا يف الطريـق.....

ربما كانوا فرادى أو جماعات
ذاهلني

وسابحني بأبصارهم يف الفيايف ” 
وتعكس الصـورة املوازيـة لتناقضات حالتي 
الوحدة واملعية ذلك الفارق بني الفيايف والزقاق 
القديـم ، وهـو تناقـض يف االتسـاع وضيـق 
األرض وفقـا لحجـم املسـاحة ، ووجود أزمة 
وانفراجها طبقـا ملضمون املجاز ، تماما كما 
يمثل التناقض ذلك الفارق الحرصي بني الفرد 

والجماعة   
” باألمس صباحا باغتني الولد الكسيح

بالسؤال:
ملاذا كل هـذا الهـروب مـن صمـت الحيـاد؟

و ارتباك األصابع حني تلمس جمرات
النهوض...  ”

ان اسئلة كهذه يطرحها الكسيح بغية االفادة 
عن علة القول بصمت الحياد ، لتصبح التعبري 
األكثر مواءمة عن شـلل القـدرة عيل التفاعل 

مـع األحـداث الجاريـة يف البالد ، والسـكوت 
عـن االفصـاح يعـادل داخل النـص االفصاح 
والهروب عن صمت السـكوت ، والسـؤال عن 
العلـة يف ذلـك يتناسـق مـع تعبـريات تعتني 
بوجود نـوع من الرهبة والقلـق عندما تضع 
النهـوض  جمـرات  فـوق  اصابعهـا  األيـدي 
(النهوض وفقـا ملضامني متعـددة كالوقوف 
عيل االقـدام بعد السـقوط او حدوث النهضة 
بمفهومها االسرتاتيجي)، وهو سؤال مرحيل 
يضع استفساراته عن األزمة الراهنة يف البالد، 
وقـد تكون تلـك األزمة بمحتوياتها املسـترتة 
تعبريا مبارشا عن ازمة سياسية او اجتماعية 
او اقتصادية ، ويصبح التطرق ايل تفصيالتها 

بمثابة وضع اصابع اليد فوق الجمر  
” اآلن تكتب االيادي ورقات االحتجاج  ”

فالتعبـري عـن األزمـة يأخذ صيغتـه الفردية 

والجماعيـة كصيغـة يمليها رفـض األوضاع 
النـص بأطروحتـه عـرب  السـارية، ويدفـع 
مجموعة من افعال األمر والنهي مبديا تفاؤله 

الحذر من سوء االوضاع    
” ال تخف من ذاكرة البالد الغارقة يف نفق

االنكسار
بل كن قريباً من دفاتر الرعاة

وصياح الباعة املتجولني
ورصاخ أطفال الشوارع...

كن بعيدا عن صمت الحياد ”
لتصبـح صـورة الرعـاة والباعـة املتجولـني 
واطفـال الشـوارع ايقونة املرحلـة بطابعها 
البائـس ، ويصبح االبتعاد عـن صمت الحياد 

فريضة واجبة 
” ها هنا جدار االجداد و متاهة

االحفاد

كأني بهم يسـتعجلون الرحيل
وتأخذهم خطاهم إىل البيادر

بال مدد أو سند ” 
يسـتخدم النـص يف كثافـة الصـور املحملـة 
املرحلـة  طابـع  يرسـم  فهـو   ، بالـدالالت 
باالسـتعانة بتلك الصور ، واالسـتعانة باملزيد 
مـن الكلمات املوحية للتصـور ، فيصبحان – 
الصـورة والتصـور – هما السـناد البالغي يف 
عمليات الخلق الفني ، فالجدار كحاجز واقي، 
والذي ينتسـب ايل األجداد يتآلف مع مضمون 
الصالبـة والحمايـة ، بينمـا تظـل الصـورة 
املرافقـة ملتاهـة األحفـاد تـيش بالكثـري من 
التيه ، ومن ثم فرحلتهم ايل البيادر واالتسـاع 
لـن تصبح رحلة موفقة النعدام املدد والسـند 

والحليف املنارص   
” فجأة يصيح الفتى يف الجموع:

خراب هذا أم بلد؟!
لسـت ادري.. يجيب شـيخ هارب من ضباب

املرحلة
ربما قطعة من عاصفة الجنوب ”

يكثف النص عالقة الفـرد بالجماعة ، والكل 
ينضـوي تحـت رايـات الرفض ملا هـو قائم 
بالـرضورة ، ومظاهر الرفـض يف ترابط مع 
كتابـة ورقات االحتجـاج ، واالحتجاج يضع 
عالماته يف صورة سؤال استنكاري خراب هذا 
ام بلـد ، والتحوالت االجتماعية والسياسـية 
واالقتصاديـة تقوم بوصم تحـوالت البلد ايل 
خراب بوصمة الخزي ، والنص يوعز مظاهر 
الخـزي بصورتـه الراهنـة ال تجمع ضبابي 

لتلك املرحلة 
” ال تهمه اخبار الفنادق

و ما تكتبه تقارير الحرس القديم...
هو العاشق دوما للفيايف و الروابي

هو الهارب من ضجيج العواصم
و احتماء الثكاىل بالصقيع ”

والثائر الفرد واحد من جماعة الثوار يقيسـه 
النص وفق مقاييس الخاصة : 

ال تهمـه تقاريـر الحـرس القديـم ، وتعبـري 
الحـرس القديم هو تعبري مشـتق مـن الوالء 
لألنظمـة القديمة حتي بعد زوالها ، إنه الثائر 
العاشـق للخروج من مأزق بالد تغرق يف نفق 
االنكسار ، والساعي ايل طريق رحلة مزعومة 

ايل براح الفيايف والبيادر والروابي الفسيحة   
” قبـل غـروب الشـمس ٫يصيـح الفتـى يف 

الجموع:
البد يل من حرب و جمر و نساء ذاهالت

البد يل من ذاكرة عصية عن النسـيان 
ترسـخ آخر ما تبقى من الحصون....

ليس يل ما ادعي ما ليس يل
سوى ان الكالم املسافر إىل األقايص

هو دربي و بوصلة الهاربني من ضباب
املرحلة..... ”

بدأت الرحلة منذ رشوق الشمس وانتهت قيل 
الغروب ، وصورة الـرشوق والغروب توعزان 
ايل بيان خط مسـري الرحلـة ، وباألحرى فقد 
كانـت رحلة عرب الزمن املمتد من الرشوق ايل 
الغروب ، ومن ثم فهـي رحلة تداعي االفكار 
عرب الزمـن املحدود ، ورابـط  الرحلة املحمل 
داخـل النـص يكثف وجـود الحـرس القديم 
ضمـن املكونـات الرئيسـية للصـورة ، امـا 
عـن الصـورة بكامل هيئتهـا ، فهي الصورة 
الجامعة لنسـاء ثكايل ذاهـالت ، وحصون يف 
حاجة ايل توثيق ما تبقي من وجودها ، وهذا 
يفرس احتياج الثائر العاشـق لوطنه ايل حرب 
للكتابة وجمر إليقاد نريان الثورة الجتياز ما 

اطلق النص عليه بضباب املرحلة.
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كل يشء يف حياتـي املوسـكوبية يبـدو ىل اآلن - 
بعد كل هذه السـنني - رائعاً وسـعيداً ، ولم ادرك 
أو يخطـر ببايل آنذاك انني اعيش اجمل سـنوات 
عمـري.. بل كنت أتذمر أحياناً من بعض مظاهر 

الحياة السوفيتية .
كنا ثالثة طـالب ، جئنا من ثالثة بلدان متباعدة، 
ونسـكن يف غرفة واحدة ، متوسـطة الحجم . أنا 
القادم مـن بالد الرافدين، وديفيـد الكامريوني ، 
وفيكتـور األوكرانـي . ثالثة غربـاء ، لهم طبائع 
مختلفـة ، ومن ثقافات متباينـة ، فرض عليهم 
العيش املشـرتك يف غرفة ليس فيها سـوى ثالثة 
ارسة مـع كومودينو صغـري اىل جانب كل رسير، 
وطاولـة دائرية يف الوسـط ، يسـتعمل للمذاكرة 
والكتابة واألكل والرشب ، ودوالب واحد للمالبس، 
وإبريق واحد لتحضري الشاي ، ومصباح كهربائي 

عار يتدىل من نهاية سلك ، أشبه باملشنوق .
وكان ينبغي أن يكون أحـد الطالب الثالثة طالبا 
سـوفيتيا وعضـواً يف منظمـة الكومسـومول ، 
والـذي كان يتم إختيـاره بعنايـة فائقة من بني 
املتفوقني دراسـياً ، والناشـطني يف املنظمة ، من 
اجـل مسـاعدتنا نحـن الطلبة األجانـب يف تعلم 
اللغـة الروسـية، حسـب ادعـاء عمـادة الكلية. 
ولكنننا كنـا نعلم ان الغرض األسـايس من ذالك 
هو مراقبتنا باسـتمرار ، وليس مساعدتنا فقط 
عـىل رسعة تعلـم اللغة الروسـية ، رغـم أنه لم 
هناك ما يسـتدعي املراقبة عـىل اإلطالق.. ولكن 
العقـل األيديولوجـي املريـض كان يـرى يف كل 
أجنبي شـبح عدو ينبغي عدم التغافل عنه أبداً.. 
وكان ثمـة هـدف آخـر ، غري معلن ، هـو تعزيز 
الـروح األممية ، واملباديء اإلشـرتاكية يف نفوس 
الطالب األجانب.. ولكن السحر كان دائما ينقلب 
عىل السـاحر ، فبدال مـن تأثر الطالـب األجنبي 

بالنظـام اإلشـرتاكي، كان الطالـب الرويس هو 
الذي يطلع الول مرة يف حياته عىل حقائق الحياة 
خارج اإلتحاد السـوفيتي والتـي ال تتحدث عنها 
الدعاية السـوفيتية دون ان يذمها أو يتحدث عن 

مساوئها ..
كان هنـاك مطبـخ مشـرتك فيهـا عـدة مواقـد 
غازية، ودورات مياه ومغاسل مزودة باملاء الحار 
يف كل طابـق.. البنـات يف الطوابق العليا والطالب 
يف الطوابـق الوسـطى . ويف الطابـق األريض كان 
هناك حمام عمومي - يـوم للذكور ويوم لإلناث 
طوال أيام األسـبوع - وكافيترييـا ، وادارة الدار، 
واملخزن..  كنا نخضع لنظام متبع يف جميع دور 
الطلبـة.. كان علينا أن ننظف غرفنا بأنفسـنا ، 
ونرجع اىل الدار قبل الحادية عرشة مساًء.. ولكن 

ديفيـد لم يكن يتقيد بأية تعليمات ، ال يشـاركنا 
يف تنظيـف الغرفة ، وال يرتب فراشـه حني يغادر 
اىل الكليـة .. وأحياناً يأتي يف سـاعة متأخرة من 
الليـل، غاضباً من يشء مـا ، أو مخمورا بصحبة 
صديقتـه، فتمنـع املناوبـة الفتاة مـن الدخول 

فينفجر ديفيد صارخاً بوجه املناوبة
! أنتم البيض عنرصيون وتكرهوننا -

كنا أنا وزمييل األوكراني نجامل ديفيد ، ونتعامل 
معه بلطف.. والحق أن ديفيد كان إنساناً صادقاً 
– وأكاد أقـول بريئـاً - وطيـب القلب رغم بعض 
مظاهر الطيش الشبابي يف سلوكه ، فهو ال يكل، 
وال يمـل من اتهام الـكل بالعنرصية، ونحاول يف 

كل مرة أن نطّيب خاطره .
أّما فيكتور فقد كان شاباً مجداً وذكيا، ومثاُال يف 
الدماثة واللباقة : يصحح لنا ألفاظنا الروسـية ، 
اذا لـم ننطقها عىل الوجه الصحيح، أو يفرس لنا 
معاني بعض الكلمات النادرة يف اللغة الروسـية 
الجميلة ، الباذخة الثراء.. ويبدو انه كان من اهل 
الريف، فقد كان يتلقى يف فصل الشـتاء بني حني 
وآخـر قطعة كبرية من الشـحم األبيـض ، يلفها 
يف قمـاش من الكتـان األبيـض، ويخفيها تحت 

رسيره داخل حقيبته الجلدية . 
وحـني يعـود مـن الكليـة ، يقطـع رشيحة من 
الشـحم، ويأكلها مـع الخبز األسـود ، ونادراُ ما 

يرشب الشاي . 
كنت حني أعود للغرفة مسـاًء، أسأل فيكتور ان 

كان يف اإلبريق بقايا شاي ؟
- نعم.. شاي طازج من األمس فقط !

ولكـن فيكتـور كان يتحـول اىل شـخص آخر ال 
نعرفـه ،عندمـا يجتمـع يف الغرفة مـع عدد من 
أصدقائـه ، ويحتفلون عىل طريقتهم.. أي رشب 
الفـودكا القوية من أرخص األنـواع مع مزة من 

مخلل الخيار.. كان فيكتور املخمور يسألني :

- هل تحرتمني ؟
- بالطبع يا صديقي

- اذن ارشب معي كأساً.

وكان الضجيج يتصاعد كلما رشبوا كؤوسا جديدة 
من الفودكا ، ثم يرفعون عقريتهم بالغناء . أغاني 
طالبية شـائعة ، ال أحد يدري أسماء مؤلفيها أو 
ملحنيها.. كان زمالؤنا السـوفيت يرددون غالبا 
أغنيـة جميلـة ، يزعم كل من الشـاعرين اناتويل 
سوبوليف وبوريس كوزنيتسوف أن نصها يعود 

لهما . تقول األغنية:
ظل األكاسيا يغريني

للتنزه ولو لربهة
وأعرف أن اإلمتحان غداً

لكن قلبي ليس حجرًاً 
يف هذه الليلة القمرية

يبدو ان الطالب سيموت
بسببك

أيتها الصبية الجميلة
اآلن ليس وقت

هذا الفستان برشائط ملونة
وكأنك خرجت للمداعبة

جئِت من الحلم
وانا اتطلع اليك بحذر

ال تميش بجانبي
وال تسحرني بنظراتك الحانية

ال تقفي اآلن حائال
امام اصعب امتحان

ال ارجوِك.
يف هذه الليلة القمرية

يبدو ان الطالب سيموت
بسببك

أيتها الصبية الجميلة
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حـرص األسـتاذ عبـد الـرزاق عـودة الغالبي مـن خالل 
نظريتـه ومنهجـه الذرائعي عىل انقاذ النـص العربي من 
انياب النظريات النقدية الغربية التي تهشم النص االدبي 
العربي االنسـاني خصوصا يف الشكل لكون اللغة العربية 
تختلـف اختالفا جوهريا عـن النصوص يف اللغات االخرى 
شـكال وتعبريا وبنيـة ولخصوصيته االسـالمية والعربية 
يف املضمـون.. فكانت الرؤية الربغماتيـة يف تحليل النص 
االدبي بشـكل مختلف.. انحرفت باتجـاه الخيمة العربية 
والشـكل واحرتمـت الظاهـر والباطن للنـص معا النهما 
يكمالن بعضهمـا البعض، وكما قال الدكتور وليد قصاب 
باالتجاهات النقدية الغربية بأنها مادية محضة مع االدب 
والنقد ، لم تعد تسأل عن وظيفته ودوره وصلته باملجتمع 

والناس والحياة بل تراه شكال لغويا جماليا. 
الذرائعيـة  النقديـة  النظريـة  ابعـاد  يف  الخـوض  قبـل 
أسـتعرض املؤلف بالجزء الثالث ضمن سلسلة املوسوعة 
الذرائعية- رؤية فلسـفية نقدية اهـم النظريات النقدية 
يف عـرص الحداثـة وما بعد الحداثـة بعد الثـورة الثقافية 
وميل االنسـان صوب املذاهب االدبية ابتداًء من املدرسـة 
الكالسـيكية والواقعية وعمق الرمزيـة حتى بلوغ درجة 

الفوىض والغموض يف الرسيالية .
واهـم النظريـات التـي بـرزت يف املجـال النقدي بشـكل 
واسـع هي النظرية البنيويـة والتفكيكية والسـيميائية  

والشـكالنية واالنطباعيـة التـي تحرتم النـص وصاحبه 
وتعلن موت الكاتب بعد نرش النص وتتعامل معه بشـكل 

علمي نقديا .

فاسـتعرض املنظـر الغالبـي بالتفصيـل اتجاهـات تلك 
املناهج النقدية الحداثية وما بعد الحداثة ونظرتها للنص 

االدبي .
ولتبيان الرؤية النقدية الذرائعية بينها بعد اطالعه عليها، 
كشـف الغالبي االختـالف بني النظريـات واصحابها بأنه 
شكال جذريا فلسـفيا، يتعلق بالعنارص الثالث (العالمات 
والـدال واملدلول واملفاهيم) وابتعادها عن الواقع التحلييل 

النقدي للنص مدار البحث .
وتابـع يف الفصل الرابع حركة التواصل يف اللغة ويف جميع 
املراحـل التي تمـر بها حسـب النظريـة الذرائعية وهي: 

التكوينية والتفسريية والتواصلية .
ويف الفصـل الخامـس رشح بالتفصيـل االليـة الذرائعية 
ومداخـل التحليـل مـن خـالل مسـتويات علميـة وفنية 
وادبية متعـددة تحتوي مداخل مختلفـة اعدت خصيصا 
لهـذا التحليـل.. وألن النظريـات النقدية ما بعـد الحداثة 
والتحليـالت املادية والرؤى املتعددة لم تكن من السـهولة 
ان يتمكـن منها املتلقي العربـي ، مما ابعده عن االهتمام 
بالنقـد العلمـي، فجاءت الرؤيـة الذرائعية حـال تطبيقيا 
ميكانيكيا أليـا جاهزا، ألنها تتفـوق بذريعة ربط خيوط 
الـدالالت الحسـية بقرائنها ( الـدال واملدلـول والعالمات 

واملفهوم ).
الكتـاب بالفصـل السـادس  البـاب االول مـن  واختتـم 
بتطبيقـات الرؤيـة الذرائعيـة عـىل النصـوص االدبيـة 

(الشعرية والنثرية).

Z@Ô‹«@Úºä@O@ÚÌÜÏ»è€a
يمر كل شخص يف حياته وخاصة 
يف فرتة الطفولة بأحداث وقصص 
تبقى عالقة يف ذهنه ويبقى لها 
االثر يف الحياة.. فالرواية تتحدث 
عـن ذكريـات ومواقـف محزنة 
الخـذالن  جانـب  إىل  وموجعـة 
كانـت  البطل(كريـم  فحيـاة 
جـداً مكبلـة ومحملـة بالهموم 
واألوجاع.. مراجيح املوتى كانت 
بمثابة سـفينة تحمل يف جوفها 
رصاع الفكر والقوانني والحروب 
والفقد إىل جانـب الدين والقرية 
وعـن شـعور الحنـني يف [نحـن 
الكائنـات السـائرة نحـو الفناء 
أيتهـا املنايـا خدينـي إىل املنـايف 
البعيـدة لكي أزرع نبتـة الخلود 
وأشـم رائحـة من رحلـوا] وعن 
شـعور الفقد[لقـد مضـت اليد 
التي أمسـكت بها ناديـت كثرياً 
تلك األنامل املحطمة يف سـجالت 

عديدة متباينة .

لغـة الكاتـب الشـعرية أضافت 
للرواية مذاق عـذب مختلف من 

نوعه، األلفاظ جزلة.
[تلـك قريتي املنثـور بيوتها بني 
بيـادر القمح وكروم التفاح إنها 
تشـبه جدتـي لقد اعتـادت عىل 
حمل الوطن فوق رأسها] القمح 
كان هوية القرية، أبدع يف وصف 
الوطـن.. الجـدة نحـو  شـعور 
الوطن الذي ال يمكن لإلنسان أن 

ينساه ولو تغري فيه كل يش .
الـذات  مـع  التصالـح  [إن 
واالستسـالم أمام األخطاء أمام 
األخطاء البرشية هي بحد ذاتها 
رسالة سـالم والواقعة النفسية 
العمـل  كونيـة  أمـام  املرتجلـة 
البـرشي] اتفقـت  مـع الكاتب 
يف أن التصالـح مـع الـذات ومع 
ظـروف الحياة من أهـم عوامل 
السالم الداخيل والراحة النفسية 
تتغـري  التـي  الحيـاة  ملجريـات 

باستمرار.
[ضحكت يوماً وبكيت سـافرت 
حلمـت كرهت ندمـت] أصابني 
شـعور مشـابه لهذا النص فقد 
شعرت ببعض التشتت يف بعض 
السـطور والتوهان بسـبب أني 
لـم أتمكن مـن الربـط بينها أو 
ربما لم أتمكن من فهمها، إال أن 
الرواية كأول عمل للكاتب جديرة 
بالقراءة يثمـل فيها اإلبداع بكل 

ما تحمله الكلمة من معنى.
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وهذا   املساُء    أثاَر  شجوني 
فجاَء  الخياُل  بذكرى  الغياْب

فكم   من  خياٍل   يمرُّ  أمامي ؟!
أراه    وما    هو     إّال  رساْب 
تراني  وحيًدا  تسيُل ، عيوني 
دموًعا     تبلُّل   مّني   الّثياْب 
فيا   ساكني   بالحنني    تعاَل

لتنىس زماًنا مىض يف عذاْب 
لُنضحَك  وجَه  املساِء   كالنا 
ويخرضَّ   يف ناظرينا  اليباْب 
فال تنَس قلبي  وحيًدا رشيًدا

فقلبي مهيُض الجناح مصاْب  
وتأُرسني  رصخٌة   من  عدوٍّ 

وكم  خْفُتها  يوَم  كّنا  شباْب؟!
فمّني  ذهبَت  إىل حيث رّبي 
إىل  ُنُزٍل   ليس   منها   إياْب 

هيُد   نبيٌّ  هنالَك  حيث    الشُّ
هنالَك  ما  لذَّ عندي    وطاْب 

وكم  قد أذاني  زماٌن  تناىس  ؟! 
 بأّنَي ما  طقُت  ذبَح  الرّقاْب 

وأحمُد   رّبْي    عىل   فضلِه 
وأّني     إليه    أشدُّ  الرّكاْب 
وأّني  أخلُِّد  ذكرى  الحبيِب 

إىل  أْن  يحنَي  أواُن  املآْب
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يتعـرض األزواج للريبـة والشـك من 
وقـت آلخر بشـأن عالقتهمـا ووفاء 
بعضهما لبعض، وهـذا أمر طبيعي. 
ولكن، هناك عالمات وإشارات معينة 
تدل عـىل وفـاء الزوجـني لبعضهما 
تعـرف  لبعـض،  خيانتهمـا  وعـدم 

عليها:
 1. التلقائيـة والهـدوء عند االهتمام 
عـىل  الحصـول  أو  جديـدة  بعـادة 

أصدقاء جدد:
ويعنـي هـذا أنـه عنـد اهتمـام أحد 
الطرفني بعادة جديدة كالذهاب ملكان 
معـني كل يومـني، أو الحصـول عىل 
صديـق جديد، يكون هادئـاً وتلقائياً 
بشـأنها، فعند سـؤال الطـرف اآلخر 
عـن هذه العـادة أو ذلـك الصديق، ال 
يستخدم الطرف األول وسيلة دفاعية 
يف الرد عىل الطـرف اآلخر، مما يؤكد 
أنه ال يوجد شئ خاطئ فيما يفعله. 
2.عـدم فقدان االهتمـام أو االهتمام 

الزائد عن الحد: 
الخيانـة أو الدليـل عىل عـدم الوفاء، 
يأتي دائمـاً مصطحباً بقلة االهتمام 

بالطـرف اآلخـر، أو يف حـاالت نادرة 
يكون االهتمام زائداً عن الحد بشكل 
مبالـغ فيـه ويثري الريبـة، وعىل غري 

العادة. ولكن، إذا ظل الشخص مهتماً 
بزوجه ويوليه االهتمـام الذي عهده 
عليه دائماً، فيـدل ذلك عىل وفائه به 

وعدم قيامه بالخيانة. 
3.العالقة الحميمية: 

يعتـاد الزوجـني عىل قـدر معني من 

العالقة الحميميـة يف عالقتهما، وإذا 
ما ظل ذلك القدر مسـتمراً فيدل عىل 

عدم الخيانة. 
4.تخطي الخالفات البسيطة: 

يتعـرض األزواج بـال شـك لجـداالت 
ونقاشـات حـادة تتخلـل عالقتهما. 
ولكـن، إذا ما تصاعد أي جدال صغري 
أو نقاش حاد معتاد إىل شـجار كبري 
فيـدل ذلك عىل عـدم احتمال الطرف 
الخائن للطرف اآلخر، واسـتغالله أي 

فرصة لقطع التواصل بينهما. 
5 . السؤال املبارش: 

وهي أصعب طريقـة ملعرفة إذا كان 
أحد الزوجني خائن، السـؤال املبارش 
للطرف الذي ُيشّك أنه خائن، وبالطبع 
يجـب عـدم توجيه هـذا السـؤال إال 
إذا مـا أصبح ظاهراً جـداً خيانة أحد 
الطرفـني لآلخر. وإذا كانـت اإلجابة 
بنعم، هذا األمر سـيغري من كل شئ، 
أما إذا مـا أجاب الطـرف الخائن بال 
وهو يكذب، سـيكون واضحـاً عليه 
كذبـه، وإذا أجـاب بال وهـو صادق، 

سيكون أيضاً واضحاً صدقه. 

يف الصيـف غالًبا ما يكون لدينا انطباع بأن الهواء يف املدن 
يبدو أكثـر تلوًثا، ويصبـح من الصعـب التنفس ويصاب 
اإلنسـان بآالم يف الحلق والعيون، وهـو ما يفرس بارتفاع 

درجات الحرارة.
ويكـون الهـواء باملدن أكثـر تلوًثا يف الصيـف، وهذا ليس 
مجرد انطباع ألنه يف الصيف يكون الطقس حاًرا، وهو ما 

يثري مشكلة تهيج األنف والحنجرة والعينني.
والناس يقعون يف الصيف ضحايا ما يسمى تلوث األوزون، 
وهـو تلوث صيفـي ألنه يحدث فقط عندمـا تكون درجة 

الحرارة أعىل من 25 درجة مئوية.
وهذا الشـكل من أشـكال تلوث األوزون خاص جًدا، فهو 
ملـوث ثانوي، ما يعني أن هذا الغـاز ال ينبعث من أنابيب 
الغـاز املسـتعمل أو املداخـن، وإنمـا ينتج عـن التحوالت 
الكيميائيـة التي تحدث عند تعرض امللوثات داخل تركيبة 

الهواء إلشعاع شميس قوي. 
وتشـكل الشـمس ودرجات الحـرارة املرتفعـة، إىل جانب 
الجزيئات املوجـودة بالفعل يف الهـواء، خليًطا يفرس هذا 

التلوث املتكرر يف الصيف.
عالوة عىل ذلك يشـكل الهواء السـاخن نوًعـا من الغطاء 
فوق املـدن، أو ما يمكن اعتباره قبة تمنـع تبادل الهواء، 
ومـن ثم يتشـكل نوع مـن الضباب املصفر الـذي يمكنك 

رؤيته يف املرتفعات، وهذا ما يسمى “الضباب الدخاني”.
ويوضـح التقرير أن دفع هـذه الغازات امللوثة يسـتدعي 
انتظـار حدوث تغيـري يف الطقس، حيـث يرتاجع مفعول 
هـذه الغـازات امللوثة تحـت تأثري الريـاح أو األمطار، 
وأحياًنا تصل إىل آالف الكيلومرتات من مصدر انبعاثها 

وسيصبح الهواء أخريًا قابًال للتنفس مرة أخرى.
وكانت دراسة أجريت عام 2020 قد كشفت أن الطقس 

الحار املشمس يزيد من كمية تلوث 
الهواء املنبعث من الطرق اإلسفلتية 

بنسبة تصل إىل 300%.
نرشتهـا  التـي  الدراسـة  وذكـرت 
الربيطانية  صحيفة ““دييل ميـل” 
مصـدر  األسـفلت  أن  حينهـا 
كبـري مللوثـات الهـواء يف املناطـق 
الحرضية، ال سـيما يف األيام الحارة 

واملشمسة.
الربيطانيـة،  الصحيفـة  وحسـب 
كشـف العلمـاء أن انبعاثـات هذه 
املادة الكيميائية لم يتم احتسـابها 
يف  الهـواء  جـودة  إدارة  خطـط  يف 

املناطق الحرضية.
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مقادير القيمة العراقية:
  - كيلو حمص ويفضل املجروش

 - نصف كيلو لحم غنم او لحم بقر
 - ربع كيلو بصل مفروم

200-  غ معجون طماطم
100-  غ شحم غنم

-ملعقة كبرية كمون مطحونة
  - ملعقة كبرية قرفة مطحونة

  - ملعقة كبرية بهار حلو (كبابة)
 - ملعقتـان كبريتان من مسـحوق 

الليمون اليابس
2-ملعقة كبرية زيت

طريقة عمل القيمة العراقية:
1. انقعـي الحمص قبـل التحضري 

بليلة يف املاء.
2. يف وعاء عميق سخني الزيت.

3. حمري البصل ىف الزيت.
وقومـي  الشـحم  ضيفـي   .4

بالتقليب.
5 .ضيفي اللحم و يقلب مع البصل 

والشحم ملدة دقيقة.
6 .ضيفي اليهم الحمص املنقوع.

7 .اتركـي الوعـاء عىل النـار اىل ان 
يهرس الحمص مع اللحم.

8. ارفعـي الوعـاء مـن عـىل النار 
واتركيه حتى يربد.

9 .قومـي بعدهـا بعمليـة الهرس 
اللحـم  يختلـط  حتـى  اليـدوي 

بالحمص تماما.
آلـة  تسـتخدمي  ان  .يمكـن   10
املدكاكة يف الهرس وهي عبارة عن 
آلة خشـبية او بالسـتيك لها رأس 
لهـرس  تسـتخدم  وذراع  عريـض 

الطعام.
11.ارفعي الخليط بعد هرسه مرة 

اخرى يف وعاء عىل النار.
12 .ضيفـي لـه كميـة مـن املـاء 
ثـم ضيفـي املعجـون والبهـارات 

والليمون اليابس.
13 .اتركـي الوعاء عـىل نار هادئة 
مع التحريك املستمر حتى ال يحرتق 

من االسفل ملدة ربع ساعة.
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يتكاثر الغبار داخل املنازل خصوصاً يف الصيف، بسـبب تهوئة املسـاحات الداخلية من 
خالل فتح النوافذ.

مسح األقدام قبل الدخول
ينصح برضورة ترك بعض الـ“دعاسـات“ الصغرية عىل بوابة املنزل ملسـح األقدام قبل 
الدخول، مما يسـاهم يف تقليـل كمية الغبار واألتربة التي قد تدخـل املنزل، كما أنه من 
املمكـن خلع األحذية خارج املنزل، مع رضورة تنظيف الدعاسـة باملكنسـة الكهربائية 

كل يومني.
تنظيف املفروشات

يجب كنس وتنفيض املفروشـات والوسائد جيًدا أغطية املراتبة واألغطية املكشوفة، ثم 
البدء بغسل الفراش بانتظام أسبوعًيا.

استخدام املعدات املناسبة
ينصح بتوفري املعدات املناسـبة لتنفيض وتنظيف الغبار واألتربة داخل املنزل للحصول 
عـىل النتيجة املطلوبـة، والتي يكون من أهمهـا منفضات الريـش اللطيفة، فضًال عن 
إمكانية إزالة الغبار بشـعريات ناعمة باملكنسة الكهربائية عند تنظيف الستائر الكبرية 
والصغرية وألواح القاعة وغري ذلك، بما يف ذلك األسـطح الصلبة مثل أسـطح الطاوالت 

والرفوف، باإلضافة إىل إمكانية استخدام قطعة قماش مبللة من األلياف الدقيقة. 
استخدام ورق التجفيف

تعمـل بعض األسـطح الصلبة مثل مغناطيـس الغبار حتى عندما يظـل األثاث املحيط 
خالًيا نسـبًيا من الغبار، ثم بعد ذلك املسـح بقطعة قماش مبللة والقيام بتمرير ورقة 
تجفيـف عىل الجـزء العلوي من الطاوالت واألرفف، وبالتايل هذا يسـاعد يف تقليل الغبار 

واألتربة يف املنزل بطريقة ملحوظة.
السيطرة عىل الفوىض

ينصـح برضورة تقليل الفوىض حيث أن انتشـار الفوىض داخل املنزل يكون مسـاهًما 
يف تراكـم وتكون الغبار واألتربـة بطريقة واضحة، لذا فمن املهم املحفاظ عىل أسـطح 
العمل خالية من األشياء التي ال يتم استخدامها يومًيا، والتخلص من األشياء غري املهم 

والحفاظ عىل أرضيات الخزانة نظيفة حتى يسهل تنظيفها باملكنسة الكهربائية.

وجهت دراسـة علميـة حديثة تحذيرات بشـأن 

التغـري املناخـي الذي يصيـب العالـم، ووصفت 

ما يجـري بأنه لعبة نهاية املناخ، مشـرية إىل أن 

البرشيـة تقـرتب تدريجيـا مـن النهاية بسـبب 

الكوارث والتغريات املناخية.

أن  باحثـون مـن جامعـة كامربيـدج  ويدعـي 

االحتباس الحراري يمكن أن يؤدي إىل أزمة مالية 

أو جائحـة عىل مسـتوى االنقـراض بحلول عام 

.2070

وبنـاء عـىل النتائـج التـي توصلـوا إليهـا، فإن 

الباحثني يدعون السـلطات إىل البدء يف االستعداد 

ملثل هذه األحداث.

وقال الدكتور لوك كيمب، املعد الرئييس للدراسة: 

”هنـاك الكثري من األسـباب لالعتقـاد بأن تغري 

املنـاخ يمكـن أن يصبـح كارثيـا، حتـى عنـد 

املستويات املتواضعة من االحرتار“.

ولعـب تغـري املنـاخ دورا يف كل حـدث انقـراض 

جماعي. وسـاعد عـىل سـقوط اإلمرباطوريات 

وصياغـة التاريخ. وحتـى العالـم الحديث فإنه 

يبدو متكيفا مع بيئة مناخية معينة.

وال تقترص مسارات الكوارث عىل اآلثار املبارشة 

الرتفـاع درجات الحرارة، مثـل الظواهر الجوية 

املتطرفـة. ويمكـن لآلثـار غـري املبـارشة مثـل 

األزمـات املاليـة والرصاعـات وتفـيش األمراض 

الجديدة أن تؤدي إىل كوارث أخرى وتعيق التعايف 

من الكوارث املحتملة. 

ويف الدراسـة، اسـتخدم الفريق النمذجة لتقدير 

عواقـب ارتفاع درجة الحـرارة 3 درجات مئوية 

وما بعدها.

وتشـري تقديرات الباحثني إىل أن مناطق الحرارة 

الشـديدة حيث يزيد متوسـط درجـات الحرارة 

السـنوية عـىل الــ29 درجـة مئوية سـتغطي 

ملياري شخص بحلول عام 2070.

وقال املعد املشارك تيش شو، من جامعة نانجينغ: 

”متوسـط درجات الحرارة السـنوية البالغة 29 

درجـة تؤثر حاليا عىل حوايل 30 مليون شـخص 

يف الصحراء وساحل الخليج“.

ويقرتح الباحثون أن هناك حاجة للبحث يف أربعة 

مجاالت رئيسية يسمونها ”الفرسان األربعة“ يف 

لعبـة نهاية املنـاخ: املجاعـة، والطقس القايس، 

والرصاع، واألمراض املنقولة.

وقالت الربوفيسـورة كريسـتي إيبي، األسـتاذة 

املشاركة يف إعداد الدراسة، من جامعة واشنطن: 

”نحن بحاجة إىل جهد متعدد التخصصات لفهم 

كيف يمكن أن يؤدي تغري املناخ إىل انتشار املرض 

والوفيات البرشية الجماعية“.

وتتعـرض اإلمـدادات الغذائيـة العامليـة للتهديد 

وسـط ارتفاع درجات الحرارة، مـع تزايد خطر 

”فشـل سـلة الخبز“ حيث تعاني املناطق األكثر 

إنتاجيـة مـن الناحيـة الزراعيـة يف العالـم من 

االنهيارات الجماعية.

هـل تقلق بشـأن صحـة العظام مـع تقدمك يف السـن؟ من املهم معرفـة ما هو 
طبيعي وما هو غري طبيعي، ويف السـطور القادمة سـنوضح لك  خمس عالمات 
مؤكـدة عىل أن عظامك ضعيفـة للغاية ، وفًقا لألطباء ، وعليـك اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لحماية ووقاية عظامك من حدوث أي كسور.
آالم أسفل الظهر

يقول الخرباء إن آالم الظهر هي واحدة من أكثر عالمات هشاشة العظام شيوًعا، 
قـال دانيال جي آركفيلد ، طبيب أمراض الروماتيزم يف جامعة جنوب كاليفورنيا: 
”لقد رأيت أشـخاًصا يكرسون عمودهم الفقري أثناء االنحناء اللتقاط يشء ما ، 

مثل صحيفة ، أو يميلون لتنظيف أسنانهم“.
فقدان الطول

يف حني أن فقدان بعض الطول أمر طبيعي مع تقدم العمر ، إال أن هشاشة العظام 
يمكن أن تسـبب خسـارة كبرية يف البوصات، قال اختصايص أمراض الروماتيزم 
آبـي جـي  :“بالتأكيد قـد يكون فقدان نصف بوصـة أو ثالثة أربـاع البوصة أمرًا 
طبيعًيـا ، لكنني رأيت مرىض يقولون إنهم فقدوا اثنني أو ثالث أو أربع بوصات يف 

الطول ، واعتقدوا أن ذلك كان نتيجة طبيعية للشيخوخة، لكنها ليست كذلك.“
كرس العظام 

ترتبط الكسـور بقوة بضعف العظام، قالت جوي وو ، أسـتاذة الطب وعلم الغدد 
الصماء يف جامعة ستانفورد للرعاية الصحية: ”من املتوقع أن يصاب 50 يف املائة 
من النسـاء و 25 يف املائة من الرجال بكرس مرتبط بهشاشة العظام يف حياتهم“  
ولكن هناك طرق ملعرفة ما إذا كنت تفقد كتلة الهيكل العظمي - قبل وقت طويل 

من كرسها - واتخاذ خطوات لحماية نفسك. ”
انقطاع الطمث املبكر

قـد يؤدي انقطاع الطمث املبكـر إىل انخفاض كثافة العظام، قـال الدكتور ثاكر: 
”عندمـا ال يكـون لديك ما يكفي من اإلسـرتوجني ، تتفكك العظـام أرسع بكثري 
ممـا ترتاكم ، ومن الرضوري مناقشـة ووضع خطة للوقاية مـن فقدان العظام 
مـع طبيبك عندما تظهر العالمـات األوىل النقطاع الطمث، إنـه وقت رائع إلجراء 
اختبار أسـايس لكثافـة العظام ومراجعة تاريخ عائلتك ونمـط حياتك وأدويتك ، 

وما يمكنك القيام به لتكون قوًيا وصحًيا.“
صعوبة الوقوف

إذا كنت بحاجة إىل اسـتخدام ذراعيك للوقوف (عىل سـبيل املثال من كريس) فقد 
تضعف عظامك ، فهو أيًضا مؤرش قوي عىل هشاشـة العظام عندما يكون لديك 

عضالت ساق ضعيفة ، فمن املرجح أن تسقط وبالتايل يكون لديك كرس.“

يعد البيض إضافة رائعة ألي نظام 
غذائـي كونـه أحد أكثـر األطعمة 
تنوعاً مـن ناحية الفوائد الصحية 
عالوة عىل إمكانيـة مزجه مع أي 

أطعمة أخرى.
وحـدد الخرباء عـدداً مـن الفوائد 
التي يحصدها جسم اإلنسان عند 

تناول البيض يومياً، وهي:
تحسني صحة العيون

يوضـح الخـرباء أن البيـض أكثر 
فاعليـة مـن الجـزر فيمـا يتعلق 
بصحـة العينني، حيـث إن صفار 
وهـو  باللوتـني،  غنـي  البيـض 
كاروتينويـد يمكـن أن يسـاعد يف 
مكافحة التنكـس البقعي املرتبط 
بالتقـدم يف العمـر، وهو السـبب 
الرئيـيس لإلصابـة بالعمـى بـني 
األشـخاص الذين تزيـد أعمارهم 

عن 50 عاماً.
رفع مستوى الكوليسرتول الجيد

املسـتويات  تتسـبب  أن  يمكـن 
الكوليسـرتول  مـن  املرتفعـة 
منخفـض الكثافـة أو ”الضـار“، 
الذي يشار إليه اختصاراً بـLDL، يف 
إلحاق الرضر بالجسم، بما يشمل 
أمراض القلـب واألوعية الدموية. 
يف حني يمكن أن تساعد مستويات 
 HDL الكوليسـرتول عايل الكثافة
يف  الجيـد“  ”الكوليسـرتول  أو 
التخلص من الكوليسـرتول الزائد 
عن طريق توجيهـه إىل الكبد ليتم 
تكسـريه. وقد كشـف بحث جديد 
أن البيض مفيـد إىل حد ما يف رفع 

نسبة الكوليسرتول الجيد.
الشعور بالشبع لفرتة أطول

قـد تمنـح الكثـري مـن األطعمـة 
األخـرى شـعورا أفضل بالشـبع، 
لكن يأتي البيض كخيار مثايل ألنه 
يعطي الجسم مزيجا من الربوتني 
والدهون. وبالتايل يساعد الحرص 
عىل تناول البيض يومياً يف التقليل 
من اسـتهالك األطعمة والوجبات 
الخفيفة عىل املدى القصري بشكل 

ملحوظ.
الوقاية من فقر الدم

يحتـوي البيض عىل نسـبة عالية 
مـن حمـض الفوليك، والـذي يعد 
الـدم  خاليـا  لتكويـن  رضوريـًا 
الحمـراء. وبالتـايل، فـإن تنـاول 
األشـخاص الذيـن يعانـون مـن 
نقـص حمـض الفوليـك للبيـض 
يـؤدي إىل خفض خطـر إصابتهم 

بفقر الدم.
تقوية العضالت والعظام

الربوتينـات  الجسـم  يسـتخدم 
لتوليـد جميـع أنـواع الجزيئـات 
واألنسـجة الهيكليـة والوظيفية، 
لذلـك مـن الـرضوري دمجهـا يف 
النظـام الغذائـي. تحتـوي بيضة 
واحـدة عىل حـوايل 6 غرامات من 
الربوتني باإلضافة إىل كونها غنية 
األمينيـة األساسـية  باألحمـاض 
التي تسـمح للجسـم باالستفادة 
الكاملة مـن كميات الربوتني التي 
تحتوي عليها. ويساعد االستهالك 
الـكايف للربوتينات عىل تعزيز كتلة 

العضالت وتحسني صحة العظام.
إبطاء شيخوخة الجلد

األمينيـة  األحمـاض  أن  ُيعتقـد 
املوجودة داخـل البيض تعمل عىل 
تجديد الخاليا وبالتايل إبطاء تأثري 
شـيخوخة الجلد، حيث إن صفار 
البيـض يحتـوي عـىل الكوالجني 

الرضوري لتجديد الجلد.
إنقاص الوزن

نسـبة  عـىل  البيـض  يحتـوي 
منخفضة مـن الكربوهيدرات ويف 
نفس الوقت هو مغذ بشكل كبري. 
ولـذا يمكـن أن يسـاعد البيض يف 

تعزيـز عمليـة التمثيـل الغذائي. 
وقـد كشـفت األبحـاث العلميـة 
أن اتبـاع نظام غذائـي منخفض 
االسـتهالك  مـع  الكربوهيـدرات 
املتكرر للبيض من شـأنه أن يعزز 

فقدان الوزن.
D زيادة مستويات فيتامني

 ،D يشتهر البيض بغناه بفيتامني
لذا فإن تناوله يومياً يسـاعد عىل 
زيادة إطالق الجينـات التي تنظم 
جهـاز املناعة وتفـرز الهرمونات 

مثل الدوبامني والسريوتونني.
تحسني وظائف املخ

يمكـن أن يسـهم تنـاول البيـض 
يومياً بتحسـني أداء الدماغ، حيث 
يساعد عىل تنشيط إفراز األسيتيل 
كولني، وهـو ناقل عصبـي يلعب 
دور املرسل الكيمياوي يف الذاكرة. 
يتـم إنتـاج األسـيتيل كولـني من 
مـادة الكولني، وهي مـادة مهمة 
للغايـة ترتبط يف كثري من األحيان 
بفيتامينـات B. لـذا فـإن تنـاول 
البيض يمنح الجسم مادة الكولني 
مما يسـاعد يف بناء أغشية الخاليا 
ويف إنتاج جزيئات اإلشـارة داخل 

الدماغ.
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شاب وشابة تزوجا عن طريق 
أهلهـم الذيـن كانـت تربطهم 

صداقه و عالقة عمل...
زوجتـه  قبـح  ورغـم  تزوجـا 
الشـديد فإن الزوج لم يَر إمراه 
سواها ولم يعرف زوجة غريها 
فلم يتذمر يوما من قبح زوجته 
الشديد، بل ربما لم يخطر بباله 
يومـا أنهـا قبيحـة أو جميلـة 
واكتفـى بحبهـا ألنهـا تمثـل 
لـه السـكن و املـودة والرحمة 
يحبهـا ألنها زوجته وهذا كاف 

بالنسبة له.
مـرت االيـام و ولـدت الزوجة 
قبحهـا  يف  تشـبهها  طفلـة 
الشـديد ولكـن فرحـة الـزوج 
كانـت عارمة.. فقـد رزقه الله 
ابنـة و قـد صـارت قـرة عينه 
وشغله الشاغل و عاش الزوج 
و زوجتـه وطفلتهمـا سـعداء 
وقـد أغـدق األب ابنته يف الدالل 
والحب حتى لم ينقصها الحب 

واالهتمام.
ثـم جـاء اليـوم الـذي وضعت 
فيهـا زوجتـه طفلـة أخـرى، 
ولكنها هذه املرة بارعة الجمال 
و للمرة األوىل يرى الزوج ما لم 

يره من قبل!
أنارت له طفلته الجديدة عينيه 
أن  كـم  األوىل  للمـرة  فانتبـه 
زوجته شـديدة القبـح وكذلك 
ابنتـه األوىل مقارنـة بطفلتـه 
الثانيـة ومنذ تلك اللحظة بدأت 
حتـى  بيتـه  يف  البـؤس  بـذرة 
تملكت شجرة البؤس بيته فلم 

يعد سعيدا كما كان !
لم تعـد زوجته الحبيبة ترضيه 
وال طفلتـه فنفـر منهما وهو 
ينظـر لطفلتـه الثانيـة رائعة 
الجمـال تكـرب شـجرة البؤس 
وتنمو يوما بعـد يوما وتنتهي 

القصـة باسـتمرار بـؤس تلك 
األرسة.

عندمـا تحـل عىل الـزوج لعنة 
املقارنـة بني طفلتيـه فيبدأ يف 
بينهمـا  املعاملـة  يف  التفريـق 
و يتغـري يف معاملتـه لزوجتـه 
التىيـال ذنـب لهـا سـوى أنها 
ولدت طفلة تشـبهها ىف قبحها 

وطفلة بارعة الجمال.
أتذكـر تلك الروايـة كلما أطلق 

أحدهم السؤال الخالد :
ترى مـا هـو رس السـعادة يف 

الدنيا؟
الحقيقة أن كل إنسـان يصنع 
سـعادته بنفسـه عندما ينظر 
دائمـا للجانـب املـرشق يف كل 
أمـر يف حياته عندما يرىض بما 
قسـمه الله لـه ويتعامل معه 

عىل أنه أفضل يشء له.
ذلـك الـزوج فقـد السـعادة يف 
اللحظـة التـي تخـىل فيها عن 
رضـاه بما يملـك ربمـا كانت 
زوجتـه قبيحة لكنهـا صالحة 
ربمـا لـه ابنـة قبيحـة لكنها 

تحبه.
لم ينظـر للحظة أن الله أكرمه 
بطفلـة ثانيـة جميلـة و هـي 
نعمـة من الله لقـد نيس نعمة 
اللـه عليه و تعامـل معها عىل 
أنهـا أظهرت له شـيئا ينقص 

حياته.
لقد قسـم اللـه االرزاق للناس 
ولـم يعـط لإلنسـان كل يشء 
بل هناك نقص يسـاعد الناس 
بعضهم بعضا و يكملوا لبعض 
فإن كنت تبحث عن السـعادة 
فكـف عن املقارنة بني ما تملك 
وما ال تملـك.. كف عن إحصاء 
مـا يملكـه غـريك و ارىض بما 
قسـمه اللـه لـك.. ال تزرعوا يف 

حياتكم بذرة البؤس.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

غزل عراقي
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وزع االرقام من ١ اىل ٩ داخل كل مربع من املربعات التسـعة الصغرية، ثم 
أكمل توزيع باقي االرقام من ١ اىل ٩ يف األعمدة التسـعة الرأسية واألفقية 

يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

لديك قـدرة عىل اتخاذ قراراتـك دون االعتماد 
عىل آراء اآلخرين. أنت اليوم شـخص قوي جدا 
وقادر عىل حل مشـاكلك. غالبا كنت تشعر أن من 
حولـك يحاولون تغيري رأيك وأفـكارك ولكن هذا األمر 
مستحيل اليوم. كل األمور تسري عىل ما يرام والظروف 

كلها لصالحك

تشـعر اليوم أن املعركة بـدأت وأنك أنت الهدف. إذا لم 
تكن لديك القدرة عىل املواجهة، فتوقع ان األمر سيكون 
بالغ الصعوبة. عاطفيا، أحداث اليوم لن ترسك يف الحقيقة. 
حاول أن تحلل مشـاعرك بطريقة ممنهجة بدال من االنعزال 

عن العالم بالكامل.

تتعـزز اليوم اتصاالتـك وأفـكارك. تتميز اليـوم ببعض 
الصفـات الجذابـة فضـال عـن أن الجميع يدعمـك ويقف 
بجانبك. عىل الرغم من تحسـن الظروف إال إنك ال زلت تحتاج 

إىل فرصة للتعبري عن رأيك برصاحة وبوضوح. 
ما رأيك يف التقديم للعمل بإحدى الصحف اإلخبارية؟ 

اسـتغل اإلبـداع الذي تتميز بـه إلنجاز بعـض املهام 
اليوم. ليس املهم اليوم أن تنجز كل أعمالك ومشاريعك 
رسيعـا ولكن املهم أن تنجزها بطريقـة مبتكرة وجديدة. 
ثـق يف قدراتك وخاصـة قدرتك عىل اكتشـاف األشـياء. أنت 
شـخص تتميز بالتفكري الراقي والقدرات املختلفة. حاول أن 
تجمع بني هذه الصفات واستغلها إليجاد حلول ألي مشكلة 

قد تواجهك.

ال تخـف مـن املبـادرة والعـروض. إذا كنـت تتعامل 
بواقعيـة وموضوعية فقد تتلقى مؤرشات إيجابية من 
كل صـوب، وتعيش أوقاتا من والسـعادة واملرح وتفكر يف 
ارتبـاط عاطفي أو تقدم عىل زواج أو تتخذ القرار النهائي يف 

عالقتك العاطفية الحالية.

عىل الرغم من شـعورك باإلحبـاط وخيبة األمل 
بسـبب الغرية من صديق لـك إال أن األمر لن يكون 
مفاجأة لك. مـا زالت أمامك الفرصـة وطريق النجاح 
ممهد أمامك. كل شـخص لـه الحرية والحق يف أن يفعل 

ما يحلو له، فحاول أن تكون صبورا.

أنت تحب الفن جدا بكل أشـكاله سـواء الرسم 
أو الغناء أو الرقص أو التلحني. أنت لسـت مهتما 
اليوم فقط بهذه األنواع ولكنك تعترب أيضا اهتمامك 

بمنزلك أو بعملك أو بنفسك فنا. 
كل يشء تقـوم بـه اليوم يعرب عن أفكارك وأسـلوبك يف 

الحياة.

تجمع اليوم بني الشـعور بالطاقة اإليجابية والثقة 
بالنفـس. هـذا أمـر رائع، ولكـن قد تتعـرض لبعض 
املخاطر وتمر ببعض التجارب الصعبة. ربما تجد نفسـك 
اليوم عدوانيا جدا، خاصة إذا هاجمك شـخص ما أو اعرتض 

طريقك.

يوم هادئ وجميـل كالبارحة. حركة الكواكب تدعمك 
وتمنحك طاقة إيجابية تشـجعك عىل القيام بكل ما هو 
مفيد، وسـتالحظ هذه الطاقة عندما تتواصل أو تتفاعل مع 

اآلخرين. 
حاول أن تستغل هذه الفرصة. 

اتبـع عواطفك اليوم حتـى إن وجدت أنك تميل 
إىل االسـتماع إىل صوت العقـل. إذا كنت ترى أن 
هناك رأيا تعتقد أنه صحيح ولكن تشعر من داخلك 
أنـه خاطئ، ففي هذه الحالة اسـتمع لصوت القلب. 

ترصف بحذر مع الحبيب فهو شخص حساس جدا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

كـم أنت مبـدع ورائع وطمـوح اليـوم؟! لديك رعبة 
يف توظيـف طاقتـك يف أي عمـل فني أو ربمـا تفكر يف 
اسـتغاللها يف بعـض األنشـطة املنزليـة كرتتيـب املنزل 
وتنظيمـه. إذا كنت تخطط لذلك بالفعـل، فانطلق فورا ألنك 

قادر عىل تنفيذ كال األمرين فقط إذا نظمت وقتك.

1096 - انطـالق حملـة الفقـراء التي سـبقت 
الحملة الصليبية األوىل.

1912 - أحمـد الهيبـة يدخـل مراكـش وُيبايع 
سلطاناً عىل املغرب.

1914 - افتتـاح قناة بنما للمالحة البحرية بني 
املحيطني األطليس والهادي.

بـني  الدبلوماسـية  العالقـات  قطـع   -  1918
الواليات املتحدة وروسـيا وذلك يف أعقاب الثورة 

البلشفية.
1929 - انـدالع ثـورة الـرباق يف القـدس وذلك 
رًدا عـىل مطالبة اليهود باالسـتيالء عىل حائط 
الرباق، وقد قمـع الربيطانيون االنتفاضة بقوة 

وصفت بالوحشية.
1945 - اليابـان تقبل برشوط الحلفاء املتعلقة 

باالستسالم يف الحرب العاملية الثانية.
1947 -اإلعالن عن اسـتقالل الهند عن اململكة 

املتحدة.

محمـد عيل جنـاح - مؤسـس دولة باكسـتان 
- يقسـم اليمني كأول حاكم عام لباكسـتان يف 

كراتيش.
1948 - اإلعالن عن قيام جمهورية كوريا وذلك 

يف الشطر الجنوبي من شبه جزيرة كوريا.
1960 - استقالل الكونغو برازافيل عن فرنسا.

1975 - اغتيال رئيس بنغالديش مجيب الرحمن 
يف انقالب عسكري.

1990 - العراق يسـحب قواته من إيران ويعلن 
قبولـه «بمعاهـدة الجزائـر 1975» والقاضية 

بتقسيم شط العرب بينهما.
2007 -مقتـل أكثـر مـن 250 شـخص وجرح 
500 آخريـن يف أربعة تفجـريات بصهريج نفط 
و3 سـيارات ُمفخخـة يف بلدتـي القحطانيـة 
والعدنانيـة ذات الغالبيـة اليزيدية يف محافظة 

نينوى يف العراق.
2009 - مرصع 55 شخص ما بني سيدة وطفل 

إثـر احرتاق خيمـة أفراح يف منطقـة العيون يف 
الكويت.

2013 - اكتشـاف نـوع جديد مـن الثديَّيات يف 
ل مرَّة منذ 35 عاًما، ينتمي لفصيلة  األنديـز ألوَّ

الراكونيَّات أُطلق عليه تسمية األولينغويتو.
2015 -إلقاء القبض عىل الشيخ الُلبناني أحمد 
األسري الُحسيني يف مطار بريوت الدويل، بتُهمة 
التحريض واملشاركة يف مواجهات مسلحة مع 

الجيش اللبناني.
ُعبـوات  عـدَّة  بواسـطة  تفجـريات  سلسـلة 
وسـيَّارات ُمفخخـة تهـز العاصمـة العراقيَّة 
بغداد توقع نحـو عرشين قتيل وأكثر من مائة 

جريح.
اب طائرة رحلة خطوط  2019 - نجاة جميع ُركَّ
األورال الجويـة 178 البالـغ عددهم 233 راكًبا 
بعـد اصطدام طيـور ِبـِكال املُحركـني، ونجاح 

الطيَّار يف الُهُبوط ِبالطائرة ُهبوًطا اضطراريًّا.

الكرسي المفضل للجلوس عليه يكشف صفة الزوج المناسب لك
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1- من الخـرضاوات التي ترمز إىل الخصوبة (م) - تفرزه 
الغدد.

2- أصلح البناء - جعله الله سباتا و سكنا (ن) - عاهل.
3- وجهات نظر - من فقد سمعه.

4- الذرية (م) - صب املاء صبا متتابعا .
5- من أعضاء الجهاز الهضمي (م) - عدم اإلنجاب (ن).

6- متشابهان - هداية و استقامة - عبيد.
7- من الفواكه - صداق املرأة (م).

8- قط - أعطى - حرف مكرر.
9- خفايا (م) - يعرف (م).

10- الفتي من اإلبل (ن) -  الولد ما دام يف الرحم.

1-قطـع مـن الجيش ما بـني خمس أنفـس إىل ثالثمئة - أدام 
النظر إليه يف سكون (م).

2- مدام - خيوط النعل.
3- الراية - متشابهان.

4- نجـده يف كل يشء - أقـرب النجـوم إىل األرض.
5- ساعورة - بُعد.

6- من مراحل القمر - تفسري.
7- مرتقية - رمى املاء من فمه.
8-    حرف مكرر - نعاتب (م).
9- للتمني (م) - سهر - إدراك.
10- زواج - من البحار املغلقة.

سر السعادة

تساعد بعض االختبارات البرصية 
بعـض  تحديـد  عـىل  والنفسـية 
الخيـارات املهمـة يف الحيـاة. كما 
أنهـا تشـري إىل بعـض اتجاهـات 
املصري. ومن خالل اختيار الكريس 
املفضل يف هذا االختبار يمكن مثالً 
معرفـة الصفـة الرئيسـية التـي 

يتمتع بها الزوج املناسب.
1 .رجل األعمال

فهـذا  األول  الكـريس  اخـرتت  إذا 
يعني أن رجل األعمـال هو الزوج 
املناسـب لك ولشـخصيتك ونمط 
حياتـك. فهـو يركـز عـىل األمور 
واملشاريع املعقدة. إال أّنه ال يبالغ 
يف االهتمـام بعملـه. بـل يحرص 
عـىل الخلود إىل الراحة أحياناً. كما 
يسعى إىل االهتمام بك وبحاجاتك 
يف أحيـان أخرى.. واألهم أنه يبدي 

تجاهك الكثري من االحرتام.
2 . الناشط يف الجمعيات الخريية

إذا اخـرتت الكـريس رقـم 2، فهذا 
يـدل عـىل أن الرجـل الناشـط يف 
املجـال الخـريي هو املناسـب لك. 
فهـو يسـعى دائمـاً إىل مسـاعدة 
اآلخرين. كما أنـه مفعم بالطاقة 
والحيوية ويسعى غالباً إىل تقديم 
املباردات. ولهـذا يمكنك  االعتماد 
عليـه ملسـاعدتك عىل حـّل الكثري 
من املشاكل التي تواجهينها وأداء 

الكثري من املهمات.
3. رجل العلم

يف حـال وقـع اختيـارك عـىل هذا 
الكـريس، فهذا يكشـف أن الرجل 
املناسـب لك هـو من يهتـم كثرياً 
مبـدع  فهـو  العلميـة..  باألمـور 
ويحـب االبتكار. كمـا أنه ال يرتدد 

والقيـام  املغامـرات  خـوض  يف 
باملهمـات الصعبة. إذاً سـتجدين 

األمان إىل جانبه.
4 .الناقد

يشري اختيارك لهذا الكريس عىل أن 
الرجل الذي يناسـبك يتمتع بحس 
النقد البناء أي الذي يحرص دائماً 
عىل تصحيح األخطاء يف محيطه. 
إال أنـه يتحـىل أيضاً بـروح املرح 
ويمتلك موهبة السـخرية املرحة. 
وهـو مـا يجعل حياتـك إىل جانبه 

أمراً ممتعاً للغاية.
5 .خبري علم النفس

قد يكون الزوج املناسب لك خبرياً 
أو طبيبـاً يف مجـال علـم النفس. 
ولهذا هـو دائم التفكري واالهتمام 
بمساعدة الناس عىل التخلص من 
مشاكلهم. كما أنه يتميز بنظرته 

املختلفـة إىل األمـور وبقدرته عىل 
إظهار التفاؤل وتقديم التشـجيع 
لكل األشـخاص الذيـن يحتاجون 

إىل ذلك. وال شّك يف أنك من هؤالء.
6 .املسافر

يف حال كنت تفضلني هذا الكريس، 
فهـذا يدل عـىل أن رشيـك الحياة 
املناسـب دائم السـفر. فقد يكون 
ربان طائـرة أو سـفينة أو عامالً 
يف الشـأن العام.. وهـذا يعني أنه 
يتمتع بشـخصية جذابـة وقوية 
أقـىس  مواجهـة  يمكنـه  وأنـه 
التحديـات. كمـا يـدل عـىل أّنه ال 
يحب الروتني ويفضل التغيري. وال 

شّك يف أّنك ستفرحني بذلك.  
7. الرومنيس

يكشـف اختيارك لهذا الكريس أن 
الزوج املناسـب لك هـو الكاتب أو 
الشاعر أو املوسـيقي... هو رجل 
رومنيس ويتفاعـل مع كل يجري 
عاطفيـة.  بطريقـة  محيطـه  يف 
إليـه ألّنـك  وهـذا مـا تحتاجـني 
تبحثني دائماً عّمن يظهر عواطفه 
االندفاع  تجاهـك. فهـذا يمنحـك 

والقدرة عىل تحقيق التطور.
8 .الفيلسوف

الـزوج  عـىل  الكثـريون  يطلـق 
املناسـب لـك صفـة الفيلسـوف. 
والسـبب أنه يتمتع بثقافة عالية 
حولـه  مـا  كل  ويـرى  املسـتوى 
بطريقة مختلفة عن تلك الخاصة 
باآلخرين. كما يـدل اختيارك لهذا 
الكريس عىل أّنه يتمتع بالكثري من 
الوعـي الـذي يسـاعده عىل جذب 
اهتمـام  الكثـري من األشـخاص 

ومنهم أنت.    

ال تخرس اليوم املصادر التي تحصل منها عىل معلوماتك. 
إذا لـم تكـن بحاجة إىل معرفة أي يشء أو تشـعر أنك لديك 
قـدر كاف من املعلومـات، عليك أن تفكر مـرة أخرى. عليك 
أن تسـأل نفسـك أوال: كيف عرفت كل هـذه املعلومات؟ ما 

املصادر التي تحصل من خاللها عىل هذه املعلومات؟
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غاب الكمر من شافك والهـــل
ولغيرك مانزل دمعي والهــــل

مالي دار بالدنيا والاهــــــــــل
عزيز ويصعب فراكك عليـــــه

----
سكاني الدهر من فركاك بس مر 
وشهد ماشفت من دنياي بس مر
رمش العني افرشه بساط بس مر
ترد الروح من تسأل عليــــــــــه



البوسرت  جمهورها  إسرب  جيني  السورية  املمثلة  شاركت 

الرتويجي لفيلمها الجديد «كازي روز»، وذلك عرب حسابها 

الخاص عىل موقع التواصل اإلجتماعي.

وعلقت إسرب عىل الصورة وقالت: « شخصية سمر فاشينيستا، 

كونوا معنا ابتداًء من ١ أيلول يف صالة سينما سيتي يف دمشق 

وصالة سينما الزهراء يف حلب وقريباً يف بقية املحافظات فيلم 

كازي روز قريبا».

وكانت قد كشفت جيني إسرب عن شخصيتها بالفيلم: «أجسد يف 

فيلم كازي روز شخصية سمر وهي فاشينيستا تحب الشهرة، 

ميديا  السوشال  عىل  املتابعني  من  كبري  عدد  لديها  يكون  وأن 

حيث تقوم بالذهاب إىل األماكن العامة فقط من أجل التصوير 

واالستعراض وإجراء بث مبارش لكي تزيد من عدد متابعيها، 

الرئيسية  الشخصيات  معظم  مع  تقاطعات  لها  أن  كما 

بالعمل».

أغنية  املهندس  ماجد  يطرح 
جديدة بعنوان «لندن»، قريبا، عىل 
«يوتيوب»،  الفيديوهات  موقع 

التواصل  مواقع  ومنصات 
واألغنية  املختلفة،  االجتماعى 
فهد  وألحان  برقان،  كلمات  من 

النارص، وتوزيع سريوس.
املهندس  ماجد  الفنان  وطرح 
كريم  «يا  أغنية  كليب  فيديو 
كلمات  من  مؤخرًا،  بالجفا»، 
وألحان  مانع،  بن  سعيد 
زيد  وتوزيع  طالل،  املوسيقار 
أبو  خالد  عام  وإرشاف  عادل، 
املاروق،  سعيد  وإخراج  منذر، 
وقد تم تصوير العمل يف دبي ملدة 

ثالثة أيام.
املهندس  ماجد  كما طرح مؤخرًا 
مؤخرًا أغنية «مسكني»، واألغنية 
الشعالن،  فيصل  كلمات  من 
توزيع  طويحي،  محمد  وألحان 
أكتوبر،  شهر  أول  ويف  سريوس، 
اسم  تحمل  جديدة  أغنية  طرح 
كلمات  من  وهى  تروح»،  «حرام 
أحمد  وألحان  علوي،  أحمد 

عالء  ميثم  وتوزيع  الهرمي، 
الدين.

ويف الفيديو كليب تمت االستعانة 
إيرينا  الشهرية  العاملية  باملوديل 
السابقة  الصديقة  وهي  شايك 
كريستيانو  الشهري  الكرة  لالعب 
ماجد  طرح  كما  رونالدو. 
أغانيه  أحدث  مؤخرًا  املهندس، 
تحمل  والتي  يوتيوب،  موقع  عىل 
وهي  راىس»  جايبن  «يا  اسم 
محمد  ألحان  قوس،  كلمات  من 
خميس،  مدحت  توزيع  غازى، 
محمد،  جاسم  وماسرت  ميكس 
«نصاب»  بعنوان  أخرى  وأغنية 
واألغنية  يوتيوب،  موقع  عىل 
محمد،  الدين  بهاء  كلمات  من 
وألحان محمود الخيامي، وتوزيع 

املوسيقي محمود الشاعري.

قال الفنان العراقي، مصطفى العبد الله، 

لالنتاج  البيضاء  الدار  نجوم  رشكة  إن 

والتوزيع الفني والرتفيه، التي أسسها مع 

الفنان عيل جاسم، حصلت عىل ١٠ ماليني 

و٥٠٠  مليارات   ٤ من  وأكثر  مشرتك، 

مليون مشاهدة عىل يوتيوب.. وستتمكن 

نجوم الدار البيضاء بعد هذا التتويج من 

الحصول عىل لقب ثاني قناة عراقية، تصل 

إىل هذا العدد «بعد قناة ميوزك الرماس»، 

والتي نالت الدرع املايس. ومن املنتظر أن 

البيضاء،  الدار  لنجوم  «يوتيوب»  تمنح 

وسام الدرع املايس، بعد وصولها إىل أكثر 

من ١٠ ماليني مشرتك يف قناتها الخاصة، 

يذكر  الغنائي..  الفني  الجديد  تبث  التي 

وعيل  الله  العبد  مصطفى  الفنانني  أن 

حصال  «تعال»  أغنية  صاحبي  جاسم 

الـ ٧٠٠  عىل مجموع مشاهدات تخطت 

مليون مشاهدة ألغنيتهما.

 

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

 

ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ07810090003@@
@áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáfl@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb„اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

No: 7776     Mon    15     Aug     2022العدد:   7776    االثنين    15     آب     2022

@10@Û€g@›óm@ıbõÓj€a@äaá€a@‚Ïv„@Ú◊ãí@Z!a@áj»€a@Û–�ófl
⁄ãnìfl@ÂÓÌ˝fl

@ÂÓuÎäáÓË€a@fi�Ïzm@ÚflÏƒ‰fl@äbÿnia
@@ıbiãË◊@Û€g

@CÔiã»€a@÷ãìæa@êÿÓ„Î6ÿ€g@w„ÏèflbéD
@táyc@Û‹«@’jèæa@k‹�€a@Ú‹º@’‹�m

÷aã»€a@¿@bË–maÏÁ

”نيجنـي  جامعـة  يف  العلمـاء  ابتكـر 
الروسـية  التكنولوجيـة  نوفغـورود“ 
تحويـل  شـأنه  مـن  تقنيـا  مجمعـا 
كهربائيـة. طاقـة  إىل  الهيدروجـني 

وأوضح االختصاصيون أن الهيدروجني 
يعـد أكثـر املـواد شـيوعا عـىل الكرة 
األرضية، ولديها طاقات كامنة هائلة. 
ويعتـرب اسـتخدامه أكثـر نظافة من 
ناحيـة بيئيـة، مقارنة بأنـواع الوقود 
التقليديـة، إذ أن املـادة الوحيـدة التي 
تنتـج عن اسـتخدامه هي املـاء. لذلك 
فإن طاقة الهيدروجني يجب اعتبارها 
إىل  لالنتقـال  الفعالـة  السـبل  كأحـد 
االقتصـاد الخـايل مـن الكربون.وقال 
الربوفيسور يف قسم الطاقة الكهربائية 
واإلمداد الكهربائي يف جامعة ”نيجني 
أليكـيس  الحكوميـة،  نوفغـورود“ 
لوسـكوتوف:“ أظهـرت تجاربنـا أننا 
يمكن أن نحصل عـىل معامل الكفاءة 

بمقـدار %40، ما يزيد عمـا هو عليه 
يف املحطات الكهربائيـة العاملة حاليا 
30 – %35 مـن أصـل  والتـي تنتـج 
الكامنـة.  %100 للطاقـة اإلجماليـة 
أمـا بقية الطاقات فتخرس عىل شـكل 
أخرى.ويتألـف  وخسـائر  الحـرارة 
املجمـع التقني أساسـا مـن املكونات 
روسـية الصنـع. أمـا برمجياته فقام 
العلمـاء يف نيجنـي نوفغـورود الروس 
بوضعها.ويمكـن اسـتخدام مجامـع 
كهذه، من شـأنها إنتـاج الكهرباء من 
الهيدروجني، يف منشـآت صناعة الغاز 
والنفـط ويف سـكة الحديـد ويف مرافق 
إنتاجية أخرى. ويتميز املجمع التقني 
بأمان فائـق، ما يسـمح بالتقليل من 
التكنولوجية. احتمال حدوث الكوارث 
وقـال األسـتاذ إن تكنولوجيـا املجمع 
سـيتم تطبيقهـا أوال يف أحـد املرافـق 

التابع لصناعة النفط والغاز.

أن  إىل  بريطانية  طبية  دراسة  توصلت 
تناول ملعقة واحدة من خل التفاح مع 
كوب من املاء يف الصباح يمكن أن يؤدي 
دراسة  البطن.ونرشت  دهون  إزالة  إىل 
أكدت  التي  للطب»  الوطنية  «املكتبة 
أن األبحاث األخرية توصلت إىل أن لخل 
الوزن،  خفض  يف  كبرية  فعالية  التفاح 
وخاصة إزالة الدهون يف محيط الخرص 
الدراسة إىل أن خل  وعند البطن.ولفتت 
التفاح أصبح بمرور الوقت من مكّمالت 
نطاق  عىل  املستخَدمة  الوزن  إنقاص 
واسع، مضيفًة أن تناوله يعزز الشعور 
األكل.ووفقاً  بعد  لفرتة طويلة  بالشبع 
الشهية  كبح  خالل  من  فإن  للدراسة، 
السعرات  كمية  من  التفاح  خل  يحّد 
الشخص  يستهلكها  التي  الحرارية 
غرام   ١٠٠ حواىل  أن  موضحًة  يومياً، 
من خل التفاح تحتوي عىل أقل من ٢٢ 
مرشوب  أنه  يعني  ما  حرارية؛  سعرة 
منخفض السعرات بشكل كبري.وأكدت 
الدراسة أن إضافة ملعقة كبرية منه يف 

كوب من املاء ورشبه عىل الريق، يمكن 
أن يساعد يف حرق دهون البطن بدرجة 
استمرت  التي  الدراسة  كبرية.وحّددت 
١٢ أسبوعاً بشكل عشوائي ٣٩ شخصاً 
يتبعون نظاماً غذائياً مقيداً بالسعرات 
نظاماً  أو  التفاح،  خل  مع  الحرارية 

بدون  الحرارية  السعرات  مقيد  غذائياً 
الباحثني  أن  إىل  التفاح.وأشارت  خل 
وجدوا أنه يف حني أن األشخاص يف كلتا 
املجموعتني فقدوا الوزن، فإن مجموعة 
خل التفاح فقدت املزيد.وشملت دراسة 
من   ١٤٤ أسبوعاً   ١٢ استمرت  أخرى 
من  يعانون  الذين  اليابانيني  البالغني 
منهم  ُطلب  والذين  املفرطة،  السمنة 
مل)   ١٥) واحدة  ملعقة  إما  استهالك 
من الخل أو ملعقتني كبريتني (٣٠ مل) 
منه أو مرشوب وهمي يومي.وتوصلت 
أولئك  فإن  «باملقارنة،  أنه  إىل  الدراسة 
الذين تناولوا ملعقتني كبريتني من الخل 
فقدوا ٣٫٧ أرطال (١٫٧ كغم) وخرسوا 

نسبة ٠٫٩٪ من دهون الجسم».
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ال أحد يعرف عىل وجه الدقة واليقني، ملاذا تجاهل عميد األدب العربي طه حسني 
الرد الذي كتبه معروف الرصايف عىل كتابه الشهري «مع أبي العالء يف سجنه» 
وإن كان من املرجح أن حسني لم يطلع عىل كراسة الرصايف املوسومة «عىل 
باب سجن أبي العالء» بسبب صعوبة توزيع ما يصدر من كتب ومطبوعات 
يف تلك الحقبة من أربعينيات القرن املايض، وخصوصاً الكتاب العراقي الذي 
ال يكاد توزيعه يتعدى حدود البالد إال ما ندر، وقد ينطبق األمر إىل حد ما عىل 
الكتاب املرصي وصعوبة وصوله إىل القارئ العراقي، بدليل أن الرصايف نفسه 
لم يطلع عىل كتاب طه حسني  إال بعد ثالث سنوات عىل صدوره عندما وجده 
عند أحد أصدقائه يف حزيران ١٩٤٢، ولم يكن له علم قبل ذلك بصدور الكتاب 

منذ سنة ١٩٣٩ .
- « لم يردَّ  بل أن طه حسني- كما يخربنا الكاتب والباحث العراقي ماجد ُشربَّ
الشعر  الوردي عندما نرش دراسة نقدية عن كتاب يف  الدكتور عيل  عىل نقد 
الجاهيل!!». ويضيف ُشربَّ يف تصديره لكتاب صادر عن دار الوراق، ضم الجزء 
األول من رد معروف عبد الغني الرصايف عىل كتاب طه حسني : «وقد بحثُت 
كثرياً وطويالً يف الكتب واملجالت عن رّد أو تعليق من طه حسني عىل كتاب 
معروف الرصايف فلم أجد شيئاً»، لكن ذلك بالطبع ال يقلل من جهد النارش يف 
ترتيب الكتاب الذي يبدأ بدراسة شيقة من ثالثني صفحة عن الرصايف كتبها 
الباحث محمد عيل الزرقا، ومن ثم كتاب الرصايف «عىل باب سجن أبي العالء» 
ملحقاً به كتاب طه حسني «مع أبي العالء يف سجنه»، مما شكل مادة أدبية- 

تاريخية – نقدية، مهمة وممتعة ونافعة ومثرية, ُيشكر عليها حقاً.
وقد أسهب الزرقا يف تعداد مناقب الرصايف السياسية واألدبية وفهمه لغاية 
األدب، فهو بحسب وصف الباحث «من األدباء املناضلني الذين َوهبوا عبقريتهم 
نهايات حزيران/  األعظمية  الرصايف رسالته يف  َكتَب   .» وحياتهم لشعوبهم 
يونيو ١٩٤٢ وهي بمثابة درس يف أخالقيات النقد األدبي عند الكبار، ففيها 
يورد كل عبارات التبجيل واإلحرتام لعميد األدب العربي، سواء يف بدء رسالته 
أو بني سطورها ويف ختامها، مع ذكر وجهة نظره يف أمور محددة جاءت يف 
كتاب «مع أبي العالء يف سجنه» أغلبها يخص ديوان «اللزوميات»، فالرصايف 
يعتقد « أنَّ أبا العالء هو أول من تعمد التزام ما ال يلزم يف الشعر» وهو بذلك 
يرد عىل طه حسني الذي كان يرى» أنَّ اللزوميات ليست نتيجة عمل، وإنَّما 
هي نتيجة الفراغ، أو ليست نتيجة الجد والكد وإنَّما هي نتيجة العبث واللعب، 
وإن شئت فقل: إنَّها نتيجة عمل دعا إليه الفراغ، ونتيجة جد جّر إليه اللعب» 
ثم يرشح الرصايف رأيه هذا مطوالً ضارباً فيه األمثلة واملقاربات التي تؤيده، 
أبي  بعبث  حسني  طه  أسماه  ما  إىل  اللفظية  الصناعات  قضية  من  وينتقل 
األمثلة  ويورد  جميعاً،  بهما  أو  بالرصف  أو  بالنحو  العبث  الفلسفي،  العالء 
عىل ذلك، ويخص بالذكر بيتني من شعر املعري، غري أنَّ الرصايف يستغرب من 
الدكتور طه حسني «جعله قول أبي العالء يف هذين البيتني من العبث الذي ال 
يصح إطالقه إالَّ عىل فعل ال فائدة فيه لفاعله « كذلك ال يتفق الرصايف مع 

اتهام املعري بالتشاؤم بسبب فقدان برصه الذي جعله ساخطاً عىل الحياة.
الطريف أنَّ الرصايف يروي حكاية ذهابه إىل لبنان مصطافاً ومعه الرسالة التي 
كتبها رداً عىل طه حسني، وبينما هو ينتظر جواب أصحاب مجلة» املكشوف» 
أنَّ  العائدين، ومع  إىل بغداد مع  الثانية فعاد  العاملية  الحرب  لطبعها، نشبت 
أحد أصدقائه يف بريوت أخربه بعد شهرين ان الدار وافقت عىل طبعها، لكنهم 

أّخروا طبعها حتى تنتهي الحرب، الرتفاع سعر الورق هناك .
يكتب الرصايف: ولم تزل الرسالة حبيسة عند أصحاب « املكشوف» إىل يومنا 

هذا الذي لم تزل فيه نريان الحرب قائمة عىل قدم وساق.
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انتهت النجمة برشى، مؤخرًا، من تسجيل ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل 
اسم «حتة تالتة»، ومن املقرر طرح أوىل أغنياته من األلبوم اليوم اإلثنني، حيث 
قررت أن تطرح أغاني األلبوم تباًعا عىل فرتات متفاوتة عىل موقع الفيديوهات 
الكثري من  تالتة» يحمل  ألبوم «حتة  املوسيقية..  املنصات  «يوتيوب» وجميع 
البومها  أغنيات  اختيار  عىل  حرصت  التي  برشى  النجمة  لجمهور  املفاجأت 
بعناية كبرية بتنوع يريض جمهورها، حيث تتعاون خالل األلبوم مع عدد من 
كبار امللحنني والشعراء واملوزعني التي سيتم الكشف عنهم أثناء طرح أغنيات 
القاهرة  ملهرجان  التأسيسية  اللجنة  أعضاء  ضمن  برشى  األلبوم.وتشارك 
يحيى  الكبري  الفنان  ويرتأسه  املقبل،  سبتمرب  شهر  سينطق  والذي  للدراما، 
الفخراني، وترتأس لجنة التحكيم املخرجة الكبرية أنعام محمد عيل، وتشاهد 
اللجنة مسلسالت رمضان من أجل اختيار أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أحسن 
إخراج، أحسن صورة أحسن موسيقي وترت، أحسن مسلسل، أحسن مؤلف.

الثاني بطولة  النجمة برشى مؤخراً، يف مسلسل «االختيار» يف جزئه  شاركت 
النجمان كريم عبد العزيز واحمد مكي، والذي عرض يف رمضان قبل املايض، 
تلك  نالت اشادات كبرية عن  الشهيد محمد مربوك، حيث  وقدمت دور زوجة 
الشخصية السيما انها قدمتها برباعة شديدة.يشار إىل أن آخر أعمال الفنانة 
برشى السينمائية فيلم «معايل ماما»، والذي طرح يف دور العرض العام املايض، 
ناقش  حيث  كوميدي،  اجتماعي  إطار  يف  ماما»  «معايل  فيلم  أحداث  وتدور 

قضية عالقة األم بأطفالها.
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تضع ملكة اإلحساس إليسا اللمسات 
الغنائي  ألبومها  عىل  األخرية 
خالل  طرحه  املقرر  الجديد 
ورغم  القادمة،  الفرتة 
التي  األزمات  بعض 
أحدث  إزاء  أثريت 
الغنائية  أعمالها 
التي  وبس»  «أنا 
برجي  بزياد  جمعتها 
مجدداً،  مايض  وأحمد 
جمهورها  إليسا  وعدت 
ألبومها  يف  قوية  بمفاجآت 
القادم .«أنا وبس» هي األغنية 
الجدل خالل  من  الكثري  أثارت  التي 
الفرتة املاضية، حتى ردد البعض تخّيل إليسا 
عن األغنية التي كانت قد أعلنت أنها ستطرحها قريباً، ولكن علم أن 
ال صحة لهذه الشائعات، وأن إليسا أنهت تصوير الكليب وأيام قليلة 

وسيكون جاهزاً للعرض حسبما ذكر جان نخول املنتج املنفذ.. 
وبني املرصي واللبناني، يتنوع ألبوم إليسا الجديد، فقد أنهت تسجيل 
ثالث أغنيات مع مروان خوري من بينهما أغنية بعنوان «حظي ضحك 
يل»، كما أن هناك أغنية أخرى باللهجة املرصية بعنوان «العقد» من 
كلمات أيمن بهجت قمر، ستتناول قضية نسائية عىل عادة إليسا يف 
برجي  بزياد  يجمعها  آخر  مرشوع  إليسا  ولدى  الغنائية..  ألبوماتها 
حبة». و»رجعت  بعنوان  وبس»  «أنا  أغنية  عن  بعيداً  األلبوم  ضمن 

بأغنية «من  عامليا  املنافسة  تتصدر  إليسا  زالت  ما  آخر،  عىل صعيد 
أول دقيقة» التي ال تزال األغنية العربية األكثر مشاهدة يف العالم بعد 

مرور ٣ أشهر عىل إطالقها.
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بعد إنتظار وحماس كبري، يستعد الجمهور قريباً ملشاهدة النتيجة 
ئية  لنها سريين ا بطولة  بالعني»  «العني  ملسلسل 

والذي  عياش  ورامي  عبدالنور 
خالل  شاهد  منصة  عىل  سيعرض 
الكشف  تم  حيث  املقبلة،  الفرتة 
األول،  الرتويجي  إعالنه  عن 
األجواء  فيه  شاهدنا  الذي 
أيضاً  فيه  وظهر  البوليسية، 
طوني  مثل  النجوم  من  عدد 
اللحام،  ختام  عيىس، 
رودريغ سليمان وكريستني 
شويري.وذكر ان التصوير 
املواقع  بأحد   يتم  
وتحديداً  ببريوت، 
ميرتوبوليتان  أوتيل 
واحد  باالس، 
كان  التي  املشاهد 
تصويرها  يتم 
كان  الفندق  بقاعة 
ويف  تعازي،  مشهد 
كان  ثانية  لقطة 
جالس  عياش  رامي 
وعىل  الصالون  يف 

البار. @áÓÁå@=†@�›y@∂g@›ñÏn€a
ïãÿ€a@Ú€aå�@ã»è€a

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت «سامسونج إلكرتونيكس املرشق العربي» عن انطالق حملة الطلب املسبق 
العراق، وهما هاتفا  القابلة للطي يف  الذكية  عىل أحدث هواتف عالمة سامسونج 
 Samsung ٤، اللذان تم الكشف عنهما خالل حدث Galaxy Z Flip٤ و Galaxy Z Fold
Galaxy Unpacked، الذي دشنت سامسونج معه الفصل التايل يف ابتكاراتها من. 
الراغبني  بإمكان  فإنه  للرشكة،  ووفقاً  الرابع.  الجيل  من  للطي  القابلة  األجهزة 
باقتناء أي من الهاتفني، التقدم بطلبه الذي بدأ امس األحد املوافق للرابع عرش من 
أغسطس الجاري و حتى نفاد الكمية، عىل أن يتم توصيل الطلبية ابتداًء من يوم 
املناسبة،  الجاري.وبهذه  أغسطس  والعرشين من شهر  للسادس  املوافق  الجمعة 
ستكافئ سامسونج مشرتي هواتفها الجديدة القابلة للطي Galaxy Z Fold ٤ من 
أصحاب الطلب املسبق، بحزمة مكونة من غطاء هاتف يحتوي عىل قلم سامسونج 
S Pen مع محول الطاقة للسفر، وشاحن سيارة السلكي متنقل، باإلضافة إىل ترقية 
الذاكرة الداخلية لغاية ٥١٢ جيجابيت، حيث تصل قيمة هذه املكافآت اىل ٢٤٠$، 

فيما سيحظى من يشرتي هاتف Galaxy Z Flip ٤ من أصحاب الطلب املسبق 
بحزمة مكونة من غطاء سيليكون للحماية، باإلضافة إىل شاحن سيارة 
الداخلية لغاية ٥١٢ جيجابيت،  الذاكرة  متنقل بقوة ٤٠ واط، مع ترقية 
وتبلغ قيمة هذه املكافآت ١٨٠$. وإثراًء لعرضها املميز، تقدم سامسونج 
الشاشة ألول  أعطال  تكلفة إصالح  لغاية ٧٧٪ عىل  تصل نسبته  خصماً 

مرة عند رشاء أي من الهاتفني.
هذا ويمكن إجراء الطلب املسبق ألجهزة سامسونج الذكية الجديدة القابلة 

خالل  من  اإللكرتوني  سامسونج  متجر  عرب  لها  املرافقة  والحزم  للطي 
الروابط التالية Galaxy Z Fold ٤ وGalaxy Z Flip ٤ أو عرب معارض موزعيها 

ووكالئها الرسميني يف العراق.


