
بغداد/ الزوراء:
امـس  االتحاديـة،  املحكمـة  أعلنـت 
االثنـني، إطـالق املـرشوع اإللكرتوني 
والعمـل  الصـدور  بصحـة  الخـاص 
بإصدارهـا إلكرتونياً.وقالـت املحكمة 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: انها ”اطلقت 

امس املرشوع االلكرتوني إللغاء صحة 
الصدور والعمل بإصدارها الكرتونياً“.

واضافـت ان ”ذلـك تـم بحضور مالك 
متخصص من االمانـة العامة ملجلس 
البيانـات  مركـز  دائـرة  الـوزراء/ 

الوطني“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
االسـتمارة  إطـالق  االثنـني،  امـس 
اإللكرتونية للتسـجيل يف قاعـدة الفقر.
وقالت الـوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إنه ”بتوجيه من وزير العمل والشـؤون 
االجتماعية وكالة، سـاالر عبد السـتار، 
تعلـن هيئة الحمايـة االجتماعية اطالق 
يف  للتسـجيل  االلكرتونيـة  االسـتمارة 

(قاعدة الفقـر وفق قانون الحماية رقم 
11 لسـنة 2014)“.وأكدت الهيئة، وفقا 
للبيـان: ان ”االسـتمارة متاحـة مجانا 
عرب الرابط ادناه، وسـتكون متاحة عىل 
مدار (24) ساعة يوميا ابتداًء من اليوم 
االثنني ولغايـة 2022/11/22“، مبينة 
أنه ”عىل الذين يرومون التسجيل اعطاء 
البيانـات الصحيحة كـي ال يقعوا تحت 

طائلة املساءلة القانونية“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة التعليم العـايل والبحث العلمي 
تمديد التقديم اىل استمارتي تعديل الرتشيح 
السـابقة، فيمـا  السـنة  وقبـول خريجـي 
قـررت تمديد التقديم اىل الدراسـة املسـائية 
ملنتسـبي األجهزة االمنية والعسكرية.وذكر 
بيـان لـوزارة التعليـم تلقته ”الـزوراء“: ان 
وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمي تعلن 
تمديد السـقف الزمني للتقديـم اإللكرتوني 
وقبـول  الرتشـيح  تعديـل  اسـتمارتي  اىل 
خريجي السـنة السـابقة للسـنة الدراسية 
2023/2022.واضاف: ان التقديم يستمر إىل 
االسـتمارتني ضمن القناتني (العامة وذوي 

الشـهداء) عرب بوابة الدراسـات والتخطيط 
اىل   (www.dirasat-gate.org) واملتابعـة 
نهاية الدوام الرسـمي من يوم األحد املوافق 
2022/9/4.كما اعلنت وزارة التعليم العايل 
والبحـث العلمـي تمديـد السـقف الزمنـي 
للتقديم اإللكرتوني اىل قناة القبول عىل وفق 
قانـون 15 لسـنة 2016 للسـنة الدراسـية 
2023/2022.ويسـتمر تقديـم املشـمولني 
من منتسـبي األجهـزة األمنية والعسـكرية 
وخريجي معهد مفويض الرشطة عرب بوابة 
www.) واملتابعـة  والتخطيـط  الدراسـات 
dirasat-gate.org) اىل نهاية الدوام الرسمي 

من يوم األحد املوافق 2022/9/4.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار النفط، امس االثنني، يف 
ظل مخاوف من تباطؤ الطلب يف الصني 
بسبب أزمة الطاقة يف بعض املناطق التي 
تؤثر أيضا عىل األسعار.وبحلول الساعة 
تراجعـت  موسـكو،  بتوقيـت   15:10

العقـود اآلجلـة للخـام األمريكي ”غرب 
تكسـاس الوسيط“ بنسـبة %0.15 إىل 
90.63 دوالرا للربميـل.يف حني انخفضت 
العقـود اآلجلـة لخـام ”برنت“ بنسـبة 
%0.39 إىل 96.34 دوالرا للربميـل، وفقا 

ملوقع ”بلومربغ“.

مدريد/ طهران/ الزوراء:
صـار مـن املحتمـل عقـد اجتمـاع 
اإليرانـي  النـووي  االتفـاق  إلحيـاء 
”هذا األسـبوع“، وذلك بعدما قّدمت 
طهران رّدها عـىل املقرتح األوروبي 
يف هذا الخصوص، وفق ما أعلن كبري 
املسـؤولني عن السياسـة الخارجية 

يف االتحاد.وباتـت الجهـود الراميـة 
إلحياء االتفاق النووي اإليراني املربم 
يف 2015 بني القوى الكربى وطهران 
للجـم طموحات إيـران النووية عند 
مؤتمـر  حاسـم.وخالل  منعطـف 
اإلسـبانية،  سـانتاندر  يف  صحفـي 
قال، جوزيب بوريل، كبري املسؤولني 

عن السياسـة الخارجيـة يف االتحاد 
األوروبـي، إنـه جرى الرتتيـب لعقد 
”اجتماع يف فيينا يف أواخر األسـبوع 
املـايض لكن لـم يتسـنَّ ذلـك. ومن 
املحتمـل أن ُيعقد هذا األسـبوع“.يف 
فرتة سـابقة من الشـهر وبعد أكثر 
من سـنة مـن املحادثات التـي توّىل 

بوريل وفريقه تنسيقها، قّدم االتحاد 
األوروبي ما سّماه النّص ”النهائي“ 
لالتفاق الجديد.ويرمي هذا املسـتند 
إىل تفعيل االتفاق النووي بالكامل من 
خالل إعادة الواليات املتحدة إليه بعد 
انسحابها منه يف عهد الرئيس دونالد 
ترامب.وإثـر االنسـحاب األمريكـي، 

خّفضـت إيران مـن االلتزامات التي 
قطعتهـا بموجب االتفـاق املعروف 
رسـميا باسـم خّطة العمل الشاملة 
املشـرتكة، وراحت تثـري مخزونها 
مـن اليورانيـوم بنسـبة ناهزت تلك 

الالزمة إلنتاج قنبلة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
دعـا الخبـري االقتصادي، نبيـل املرسـومي، اىل ان 
تكـون اجراءات تصفري الرسـوم الكمركية مؤقتة 
لتأثريهـا السـلبي عـىل املنتـج املحـيل الزراعـي 
والصناعـي، فيمـا اشـار اىل انهـا تمثـل احـدى 
املعالجـات املعتمـدة لتخفيف تداعيـات تخفيض 

سـعر رصف العملـة الوطنية. وقال املرسـومي يف 
حديث لـ»الزوراء»: انـه «من املفروض ان «يكون 
االجـراء مؤقتا نتيجـة تداعيات الحرب الروسـية 
االوكرانيـة وقبلها تداعيـات كورونا عىل االقتصاد 
العاملـي وما ادت له من ارتفاع االسـعار»، الفتا اىل 
ان» حالة مؤقتة مقبولة ملدة سـنة او سنتني لحني 

عبـور االزمـة االقتصادية لكن ان يسـتمر تصفري 
الرسـوم الجمركية فإنه سيعرض املنتج املحيل اىل 
منافسـة غري متكافئة مع املنتج األجنبي، وبالتايل 
يسـاهم بشـكل سـلبي يف قتل املنتج املحيل سواء 
كان زراعيـا او صناعيا».واضاف «من جهة اخرى 
ان تصفري الرسـم الجمركي سـيؤدي اىل تخفيض 

االيرادات الحكومية، وبالتايل تخفيض االيرادات غري 
النفطية، وهذا يعني ان املوضوع يخضع للمحاكاة 
املحتملة ما بني الفوائد وما بني املضار، وممكن ان 
ترجـح جانبا معينا يف وقت معني وممكن ايضا ان 

نرجح جانب عدم تصفري الرسم الكمركي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يف الوقـت الـذي تتبـادل فيه روسـيا 
وأوكرانيا االتهامات بشـأن الهجمات 
عىل أكرب محطـة للطاقـة النووية يف 
أوروبا، قال مصدر يعمل هناك لشبكة 
ABC News إنه يخىش ليس فقط عىل 
سالمة أرسته ولكن أيًضا عىل العالم.

وحـذر املصـدر، الذي تحـدث برشط 

عدم الكشف عن هويته، خالل مقابلة 
يف مدينـة زابوريجيـا بجنـوب رشقي 
لتخزيـن  «إذا حـدث يشء  أوكرانيـا: 
الوقود املسـتهلك، فقد تكون العواقب 
الرجـل  لترشنوبل».وقـال  مماثلـة 
األوكرانـي، وهـو مهنـدس يف محطة 
الطاقة النوويـة، إنه يعتزم العودة إىل 
العمـل قريًبا مـن منطلق إحساسـه 

بالواجب تجـاه بالده، عىل الرغم من 
حث زوجته له عىل االستقالة. ووصف 
كيـف أن الجنـود الـروس يف املصنـع 
«مسـلحون دائًما ويرتـدون أقنعة».

مظهـرك،  يعجبهـم  لـم  «إذا  وتابـع 
فيمكنهـم الرصاخ عليك وسـمعت أن 
بعض النـاس تعرضوا للرضب».وبعد 
وقت قصري من غزو أوكرانيا املجاورة 

القـوات  اقتحمـت  فربايـر،   ٢٤ يف 
عـىل  زابوريجيـا  مصنـع  الروسـية 
ضفـاف نهر دنيـربو يف جنوب رشقي 
البالد.وُتـرك العمـال األوكرانيـون يف 
أماكنهم للحفاظ عىل تشغيل املحطة 
النوويـة، حيث إنهـا توفـر الكهرباء 
يف جميع أنحـاء الدولة التـي مزقتها 
غـادر  «إذا  املهنـدس:  الحرب.وقـال 

الجميع املحطة، فمن سيعمل هناك؟ 
نحن بحاجة ملسـاعدة أوكرانيا».ومع 
ذلك، أدى القتـال العنيف حول املوقع 
إىل إثـارة مخـاوف من وقـوع كارثة، 
مثل مـا حـدث يف محطة تشـرينوبل 
للطاقة النووية يف شمال أوكرانيا منذ 

أكثر من ٣٦ عاًما.
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بغداد/ مصطفى العتابي:
حددت وزارة الرتبية الجهة املخولة بالترصيح 
االعالمـي عـن امتحانـات الصفـوف املنتهية 
ونتائجهـا، فيمـا اثنت عـىل جهـود الكهرباء 
باستثناء املراكز االمتحانية من القطع املربمج.
وذكرت الـوزارة يف بيان تلقته ”الـزوراء“: ان 
وزير الرتبية، عيل حميد الدليمي، وّجه املديريات 
العامـة للرتبيـة كافـة بـأن الجهـة الوحيدة 
واملخولة بالترصيح عن االمتحانات ونتائجها 
للصفـوف املنتهيـة وما يتعلق بشـؤونها هي 
اللجنـة الدائمة لالمتحانـات واملديرية العامة 
للتقويم واالمتحانات.واضاف: أنه ”ال ُيسـمح 
أليـة جهـة أخـرى يف وزارة الرتبيـة الترصيح 
نيابـة عنها حـول املوضوع ”.وشـدد الدليمي 

عـىل ”أخذ املعلومـة من القنوات الرسـمية يف 
الـوزارة“، داعياً وسـائل اإلعالم إىل ”عدم نرش 
األخبار التي ترد من مصادر غري رسمية؛ ملنع 
التأثري عـىل الطلبة وعوائلهم“.يف غضون ذلك، 
أثنـى وزير الرتبية، عيل حميـد الدليمي، امس 
االثنـني، عىل جهود وزارة الكهرباء باسـتثناء 
املراكـز االمتحانيـة من القطـع املربمج خالل 
مدة االمتحانات العامة. وقال املكتب االعالمي 
لوزيـر الرتبيـة يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إن 
”الدليمـي أثنـى عـىل جهـود وزارة الكهرباء 
باستثناء املراكز االمتحانية من القطع املربمج 
خالل مـدة االمتحانات العامة لدى اسـتقباله 

وزير الكهرباء.

طرابلس / متابعة الزوراء:
رفع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، 
من درجات الحماية يف محيط املقرات الحكومية، مع 
عزم منافسه فتحي باشاغا التوجه للعاصمة طرابلس 
لتسـلم السلطة.وقالت وسـائل إعالم ليبية إن الدبيبة 
أصدر قـراراً يقيض بإعادة تشـكيل ميليشـيا ”القوة 
املشـرتكة مرصاتة“ تحت اسم ”لواء ليبيا“، وخّصص 
لهـا مبالـغ مالية إضافيـة، كما كلفهـا بحماية مقر 
رئاسة الوزراء يف طريق السـكة بالعاصمة طرابلس، 
وذلك باالشـرتاك مع ميليشـيا ”قوة حماية الدسـتور 
واالنتخابات“.ويف السـياق ذاته، بحث الدبيبة، األحد، 
مـع وزير الداخلية املكلف، بدرالديـن التومي، ”تأمني 
العاصمـة طرابلس وفـرض االسـتقرار“، كما ناقش 
معـه ”مختلف االسـتعدادات األمنية لصـّد أّي أعمال 

إجراميـة“.يف األثنـاء، أعـادت امليليشـيات املسـلّحة 
بالعاصمـة طرابلـس التـي تخضـع لسـلطة الدبيبة 
تمركزاتها وأغلقت كل املنافذ املؤدية لوسط العاصمة 
وللمقرّات الحكومية واملؤسسات السيادية. كما رصد 
السـكان املحليـون وصول املزيد من التحشـيدات من 
مدينـة مرصاتة.وتأتي هذه الخطوة، تحسـّبا لهجوم 
وشيك قد تشـّنه امليليشـيات املوالية لفتحي باشاغا، 
والتـي تتمركز بكامـل عتادها يف ضواحـي العاصمة 
طرابلـس، خاصة بعد إعالن باشـاغا عزمـه الدخول 
للعاصمة طرابلس ”استجابًة ملطالب الليبيني“.وهذه 
التحركات واالسـتعراضات العسـكرية من الجانبني، 
تنذر بمواجهة مسلّحة وشيكة يف العاصمة طرابلس، 
رغـم التحذيـرات مـن املخاطـر األمنيـة والتداعيات 

السياسية التي قد تتسّبب فيها هذه الخطوة.
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الزوراء/ حسني فالح:
حذر مراقبون للشأن السيايس العراقي 
من اسـتمرار االنغالق السيايس، وفيما 
اشـاروا اىل ان بقاء االنسـداد قد يحتم 
تدخـل االمـم املتحـدة لـإلرشاف عـىل 
انتخابـات جديـدة، اكـدوا أن رئيـس 
بعثـة االمم املتحـدة يف العـراق جينني 
بالسـخارت سـتقدم احاطـة ملجلـس 
االزمـة  حـول  املقبـل  الشـهر  االمـن 

السياسية يف العراق .
وقـال املحلـل السـيايس، عبـد الجبار 
احمـد، يف حديـث لـ“الـزوراء“ انـه ال 
يوجـد يشء اسـمه انتخابـات مبكـرة 
انـه  مبينـا:  العراقـي.  الدسـتور  يف 
جـرت  التـي  املاضيـة  االنتخابـات  يف 
انتخابـات  وكانـت   10/10/2021
مبكـرة، وبعدهـا لم تشـكل الحكومة 
حتـى تتم الدعـوة لحجـب الثقة عنها 
واجـراء انتخابـات مبكـرة. مؤكدا: ان 
الحـل املثايل للوضـع السـيايس الحايل 
هو الذهـاب النتخابـات جديدة وليس 
مبكـرة .واضاف: ان هنـاك انعدام ثقة 
لدى املواطنني باالنتخابات حيث كانت 
هنـاك مقاطعـة بنسـبة 60 باملئـة يف 
االنتخابات املاضية. مرجحا بأن تكون 
نسـبة املقاطعة يف االنتخابات الجديدة 
اكرب إن لم تعمل القوى السياسية عىل 
الثقـة للمواطـن باالنتخابات. اعـادة 

سـتقدم  بالسـخارت  ان  اىل:  واشـار 
احاطـة ملجلـس االمـن الشـهر املقبل 

حول االزمة السياسية يف العراق.
وحـول مدى احقية الحكومـة الحالية 
بإدارة االنتخابـات العامة، قال الخبري 
القانونـي، عـيل التميمـي، يف حديـث 
لـ“الـزوراء“: ان القاعدة الدسـتورية 
تقول ال انتخابات مبكرة إال بحل الربملان 
فبقاء حكومة الكاظمي للتهيئة إلجراء 

االنتخابات ال غبار عليها، الن الفقرة 2 
من املـادة 64 تقول إنـه يعترب مجلس 
الـوزراء مسـتقيال ويواصـل ترصيف 
االمور اليومية لحني تشـكيل الحكومة 
الجديـدة فمدة حكومة ترصيف االمور 
اليومية مفتوحة. الفتا اىل: ان الحكومة 
ال عالقة لهـا بـإدارة االنتخابات وانما 

مفوضيـة االنتخابات حسـب قانونها 
النافذ.واضاف: ان السـلطة الترشيعية 
يف البلـد هـو الربملـان الن نظـام البلـد 
برملاني فال يمكـن ان يعدل القانون او 
يـرشع إال من قبـل الربملـان خصوصا 
يف مسـألة االنتخابات املهمـة. مؤكدا: 
ان الربملان الحـايل تم تعليقه بقرار من 

قبـل رئيس الربملان وفـق املادة 62 من 
قانون مجلس النـواب ووفق املادة 34 
من النظام الداخـيل للربملان، فالربملان 
حاليـا معلق الجلسـات لوجود ظروف 
استثنائية .وبشـأن مدى احقية تدخل 
االمم املتحـدة يف ادارة االنتخابات، بنّي 
التميمـي: ان هنـاك فرقـا بـني ادارة 
حيـث  عليهـا،  واالرشاف  االنتخابـات 
بشـؤون  التدخـل  يعنـي  ال  االرشاف 
االنتخابـات. مبينـا: ان عمليـة افـراز 
اوراق االقـرتاع واعـالن النتائـج تكون 
مـن البلـد نفسـه لكـن االمـم املتحدة 
تعطـي رأيها باالنتخابات .واشـار اىل: 
ان ارشاف االمم املتحدة عىل االنتخابات 
يحتـاج اىل قرار من مجلـس االمن الن 
املـواد 1 و2 و3 من قانون ميثاق االمم 
املتحـدة تنص عىل انه ال يسـمح لألمم 
املتحدة ان تتدخل بالدول ذات السـيادة 
إال بطلب من تلك الدول او ان تلك الدول 
قـد خرقت املـادة 39 من ميثـاق االمم 
املتحـدة .وتابـع: إذا اسـتمر الوضـع 
الحـايل فممكن ملجلس االمن ان يتدخل 
امـا بطلب من الحكومـة او بطلب من 
ممثليـة االمـم املتحـدة، وال ننـىس أن 
العـراق مـازال تحـت طائلـة الفصـل 
السـابع للميثاق الن العـراق حل فقط 
اشكاليات الكويت. مؤكدا: ان استمرار 
االنغـالق السـيايس قـد يحتـم تدخـل 
مجلس االمن لإلرشاف عـىل انتخابات 

جديدة.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين أن عدد الحسابات املفتوحة 
بغداد  يف  حسابا   ٤٢٧٦ بلغ  املايض  تموز  خالل 
للمرصف  اإلعالمي  املكتب  وقال  واملحافظات. 
فروعه  يف  املفتوحة  الحسابات  «عدد  إن  بيان  يف 
ببغداد واملحافظات خالل شهر تموز املايض بلغ 
٤٢٧٦ حسابا بالدينار والدوالر».واضاف أن «عدد 
بلغت  فيما  حسابا،   ٢٧٤٩ بلغ  التوفري  حسابات 
حسابات الجاري ١٢٨٥ حساباً»، مبيناً أن «عدد 
الثابتة بلغ ٢٤٢ وديعة».وتابع  الودائع  حسابات 
ان «املرصف مستمر يف تقديم خدماته وذلك بفتح 

الحسابات للراغبني يف ايداع اموالهم يف املرصف .
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيـس مجلس القضـاء األعىل، القايض 
فائـق زيـدان، امـس االثنـني، عـىل أهميـة 
اعتمـاد السـياقات الدسـتورية والقانونية 
لحلحلـة االزمة السياسـية، فيما اشـار اىل 
ان القضـاء يقـف عىل مسـافة واحـدة من 
الجميع.وقال مجلس القضاء االعىل يف بيان 
تلقته «الزوراء»: ان «رئيس مجلس القضاء 
االعىل فائق زيدان استقبل نقيب الصحفيني 
مؤيـد الالمي برفقـة نخبة مـن الصحفيني 
واإلعالميني، وبحث معهم اهمية دور االعالم 
كسلطة رابعة يف نرش الحقائق كما هي امام 
الرأي العام».وأكد زيدان «عىل اهمية اعتماد 
الدسـتورية والقانونية لحلحلة  السـياقات 

االزمـة السياسـية الحاليـة»، مشـددا عىل 
«رضورة تعزيز ثقـة املواطن بالقضاء الذي 
يقف عىل مسافة واحدة من الجميع ويحكم 
باسـم الشـعب، ويطبـق القانون بحسـب 
الدسـتور والترشيعات النافـذة اعتمادا عىل 
ما يتوفـر من ادلة ووقائـع ال عىل ما يطلق 
من شـائعات واقاويل».وتابع ان «الحمالت 
والضغوطـات  القضـاء  ضـد  االعالميـة 
السياسـية لن تثنـي القضاة عـن مواصلة 
عملهـم يف إحقـاق الحق ووفق مـا تفرضه 
القوانني».بدورهـم، اكـد الحـارضون عـىل 
«اهمية دور القضاء وإبعاده عن الرصاعات 
السياسية كونه الركن األهم الذي تستند إليه 

دعائم الدولة وتستمد منه رشعيتها».

pböÎb–æa@¿@ıÔí@›◊@›‡ìÌ@%@bfl@ÎÏ„@÷b–ma@⁄b‰Á@ÊÏÿÌ@Â€@ZÚÓ„aãÌ�a@ÚÓuäb©a
\ Ïjé˛a@aâÁ^@÷b–m¸a@ıbÓy�@ b‡nua@á‘»i@pbzÓuãm@á»i

بغداد/ الزوراء:
البرصة. بمطار  الرحالت  توقيتات  يف  تأخري  أي  وجود  عدم  املدني،  الطريان  سلطة  أّكدت 

وذكر بيان لسلطة الطريان املدني تلقته «الزوراء»: أنه «جرت يف صباح هذا اليوم (أمس) 
قبل  من  البيع  محارض  توقيع  عدم  بسبب  وذلك  الدويل،  البرصة  مطار  ملوظفي  تظاهرات 
االعتيادية  الجلسة  يف   ٥٧ رقم  بالقرار  الوزراء  مجلس  موافقة  ت  تمَّ أن  بعد  النقل  وزارة 
التي عقدت بتاريخ ١٨/٢/٢٠٢٠ ، والذي ينص عىل شمول موظفي مطار البرصة الدويل 
وبحضور محافظ البرصة واللجنة املكلفة من قبل وزارة النقل».وأضاف أن «سلطة الطريان 
املدني تتابع حيثيات ذلك املوضوع مع الجهات املعنية من أجل الوصول إىل حلول واقعية 
النقل».  وزارة  املوضوع من صالحيات  «هذا  أن  اىل  الدويل»، مشرياً  البرصة  ملوظفي مطار 
وأكدت السلطة، بأنه «ال يوجد أي تأخري يف توقيتات الرحالت الجوية واملسافرين يف مطار 

البرصة الدويل، وإن حركة املسافرين تسري بانسيابية عالية».
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بغداد/ مصطفى العتابي:
املخولة  الجهة  الرتبية  وزارة  حددت 
امتحانات  عن  االعالمي  بالترصيح 
فيما  ونتائجها،  املنتهية  الصفوف 
باستثناء  الكهرباء  جهود  عىل  اثنت 
املراكز االمتحانية من القطع املربمج.

تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
عيل  الرتبية،  وزير  ان  ”الزوراء“: 
حميد الدليمي، وّجه املديريات العامة 
الوحيدة  الجهة  بأن  كافة  للرتبية 
االمتحانات  عن  بالترصيح  واملخولة 
وما  املنتهية  للصفوف  ونتائجها 
الدائمة  اللجنة  هي  بشؤونها  يتعلق 
للتقويم  العامة  واملديرية  لالمتحانات 

واالمتحانات.
جهة  ألية  ُيسمح  ”ال  أنه  واضاف: 
أخرى يف وزارة الرتبية الترصيح نيابة 

عنها حول املوضوع ”.
وشدد الدليمي عىل ”أخذ املعلومة من 
داعياً  الوزارة“،  يف  الرسمية  القنوات 
األخبار  نرش  ”عدم  إىل  اإلعالم  وسائل 
التي ترد من مصادر غري رسمية؛ ملنع 

التأثري عىل الطلبة وعوائلهم“.
الرتبية،  وزير  أثنى  ذلك،  غضون  يف 
عيل حميد الدليمي، امس االثنني، عىل 
جهود وزارة الكهرباء باستثناء املراكز 

خالل  املربمج  القطع  من  االمتحانية 
مدة االمتحانات العامة.

الرتبية  لوزير  االعالمي  املكتب  وقال 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”الدليمي 

الكهرباء  وزارة  جهود  عىل  أثنى 
من  االمتحانية  املراكز  باستثناء 
القطع املربمج خالل مدة االمتحانات 
الكهرباء،  العامة لدى استقباله وزير 

عادل كريم، لجهوده ومساندته عمل 
االمتحانات  أداء  مدة  خالل  الوزارة 

العامة“.
ووجه الوزير، وفقا للبيان، يف معرض 

حديثه، الشكر والتحية والتقدير لوزير 
املبذولة  وجهوده  ملتابعته  الكهرباء، 
يف  واضحة  بصمة  لها  كانت  التي 
مساندة عمل الوزارة واستثناء املراكز 
املربمج  القطع  من  كافة  االمتحانية 
وإنجاح عملية اداء االمتحانات لطلبتنا 
املحافظات  مستوى  عىل  األعزاء 
بمثابة  الخطوة  ُتعد هذه  إذ  جميعها؛ 
والرتبوي  التعليمي  للملف  انتصار 
ينهض  واٍع  جيل  بناء  دعم  اجل  من 

بمسؤولياته الوطنية“.  
الكهرباء، عادل  أكد وزير  من جانبه، 
كريم، ”أهمية تكاتف جميع العاملني 
الستكمال  وتعاونهم؛  الوزارة  يف 
الروح،  بنفس  التعليم  مسرية 
يف  كلها  املختصة  الجهات  ومشاركة 
جميعاً  ”نحن  قائًال:  املؤسيس،  العمل 
وكل  الجهد،  هذا  استكمال  يف  رشكاء 
فرد من أبناء الوزارة لديه مسؤولية يف 

مساندة العملية التعليمية“. 
الرتبية:  وزير  ذكر  اللقاء،  ختام  ويف 
”لدينا الكثري من األفكار واملهام التي 
تنفيذها  يف  جهدنا  قصارى  سنبذل 
الرتبوية  املؤسسة  عمل  يخدم  بما 
الخطة  مع  يتوافق  وبما  والتعليمية 

االسرتاتيجية للدولة“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
نبيل  االقتصادي،  الخبري  دعا 
اجراءات  تكون  ان  اىل  املرسومي، 
مؤقتة  الكمركية  الرسوم  تصفري 
املحيل  املنتج  السلبي عىل  لتأثريها 
الزراعي والصناعي، فيما اشار اىل 
انها تمثل احدى املعالجات املعتمدة 
سعر  تخفيض  تداعيات  لتخفيف 

رصف العملة الوطنية.
حديث  يف  املرسومي  وقال   
املفروض  ”من  انه  لـ“الزوراء“: 
نتيجة  مؤقتا  االجراء  ”يكون  ان 
الروسية  الحرب  تداعيات 
االوكرانية وقبلها تداعيات كورونا 
ادت  وما  العاملي  االقتصاد  عىل 
الفتا  االسعار“،  ارتفاع  من  له 
مقبولة  مؤقتة  حالة  ان“  اىل 
عبور  لحني  سنتني  او  سنة  ملدة 
االزمة االقتصادية لكن ان يستمر 
فإنه  الجمركية  الرسوم  تصفري 
سيعرض املنتج املحيل اىل منافسة 
األجنبي،  املنتج  مع  متكافئة  غري 
يف  سلبي  بشكل  يساهم  وبالتايل 
قتل املنتج املحيل سواء كان زراعيا 

او صناعيا“.
ان  اخرى  جهة  ”من  واضاف 
سيؤدي  الجمركي  الرسم  تصفري 
الحكومية،  االيرادات  تخفيض  اىل 
غري  االيرادات  تخفيض  وبالتايل 
املوضوع  ان  يعني  وهذا  النفطية، 
املحتملة ما بني  للمحاكاة  يخضع 
الفوائد وما بني املضار، وممكن ان 
معني  وقت  يف  معينا  جانبا  ترجح 
جانب  نرجح  ان  ايضا  وممكن 
الكمركي،  الرسم  تصفري  عدم 
مهم  الكمركية  الرسوم  وفرض 

جدا لحماية الصناعة وملنع دخول 
استهالك  لتقليل  السلع  بعض 

بعض السلع االخرى“.
رصف  سعر  ”رفع  ان  اىل  ولفت 
اىل  ادى  الدينار  امام  الدوالر 
ارتفاع يف اسعار السلع املستوردة 
املستلزمات  أسعار  وارتفاع 
تأثر  وبالتايل  املستوردة،  املمتازة 
سلبيا  العراقي  املواطن  فيها 
الرشائية  القوة  من  قلصت  ألنها 
مشريا  العراقي“،  الفرد  لدخل 
املعتمدة  االجراءات  ”أحد  انها  اىل 
سعر  تخفيض  تداعيات  ملعالجة 
اللجوء  او  الوطنية  العملة  رصف 
او  الجمركي  الرسم  تخفيض  اىل 
تصفريه للسلع االساسية او السلع 

املهمة وبالذات الغذائية“.
”ايجابيا  سيكون  تأثريه  ان  واكد 
الجمركي  الرسم  تخفيض  الن 
يخفض سعر السلع وبالتايل يكون 
معقوال  املحلية  السوق  يف  سعرها 
او مقبوال، معنى انه عندما تفرض 
%20 كرسم عىل السلع املستوردة 
اكيد عندما تخفض %20 سيشعر 

بذلك املواطن“.
واشار اىل ان التصفري لن يؤثر عىل 
االعفاء  ”الن  املحلية  السلع  انتاج 
الذي تعطيه الحكومة يخص السلع 
االستهالكية  والسلع  الغذائية 
اإلنتاجية،  للمستلزمات  وليس 
عىل  سلبيا  التأثري  سيكون  وهنا 
ستباع  وبالتايل  الوطني،  املنتج 
واالستهالكية  الغذائية  السلع 
عىل  يؤثر  وهذا  رخيصة،  بأسعار 
القدرة التنافسية للسلع املحلية يف 

السوق الداخيل“.  

بغداد/ الزوراء:
إىل  اإلثنني،  امس  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  وصل 
جمهورية مرص العربية للمشاركة بالقمة الخماسية للزعماء، وكان يف 

استقباله الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس.
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء  لرئيس مجلس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وصل إىل جمهورية مرص 

العربية للمشاركة بالقمة الخماسية للزعماء.
واضاف: ان ”القمة ستناقش مجموعة من املوضوعات التي تهم املنطقة 
منها األمن اإلقليمي، والتعاون املشرتك، والتشاور يف املوضوعات املشرتكة 
والتكامل الصناعي“، مؤكدا أنه ”سيبحث الزعماء أيضاً ملفات الطاقة، 

واالستثمار، والتغريات املناخية“.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السييس، بعد ظهر امس، بمطار العلمني، 
كالً من امللك عبد الله الثاني بن الحسني، ملك األردن، وامللك حمد بن عيىس 
العراقي،  الوزراء  الكاظمي، رئيس  البحرين، ومصطفى  آل خليفة، ملك 

بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس اإلمارات.
 يف غضون ذلك، قال السفري بسام رايض، املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
مرص  ضيوف  بزيارة  رحب  السييس  الرئيس  ان  املرصية،  الجمهورية 
الكرام يف لقاء اخوي خاص، معرباً عن التقدير واملودة التي تكنها مرص 
من  بأشقائها  تجمعها  التي  الوثيقة  التاريخية  لألوارص  وشعباً  قيادًة 

الدول العربية. 
وأضاف املتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بني الزعماء 
بشأن تعزيز مختلف جوانب العالقات الثنائية، واالستغالل األمثل لجميع 

املجاالت املتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

بغداد/ الزوراء:
جمهورية  وسفري  مخيف،  غالب  مصطفى  املركزي،  البنك  محافظ  بحث 
روسيا االتحادية يف بغداد، ايلربوس كواتراشيف، امس االثنني، مستحقات 
تلقته  بيان  يف  املركزي  البنك  العراق.وقال  يف  العاملة  الروسية  الرشكات 
”الزوراء“: ان ”محافظ البنك املركزي مصطفى غالب مخيف استقبل سفري 
انه  كواتراشيف“.واضاف  ايلربوس  بغداد  يف  االتحادية  روسيا  جمهورية 
”تم بحث مستحقات الرشكات الروسية العاملة يف العراق بمجال النفط“، 
مشريا اىل ان ”املحافظ أكد عىل رضورة تدقيق الحلول املناسبة لذلك“.وتابع 
التي  والتحديات  التنمية  تعزيز  يف  املركزي  البنك  استعراض جهود  ”تم  انه 

تواجه القطاع االقتصادي العراقي وانعكاس األزمات العاملية عليه“.
دوام  العراقي  املرصيف  للقطاع  وتمنى  الجهود  تلك  السفري ”عىل  أثنى  فيما 

التقدم والنجاح“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
البالد  يف  الطقس  حالة  االثنني، 
لأليام املقبلة، فيما توقعت استمرار 
انخفاض درجات الحرارة األسبوع 
تلقته  للهيئة،  بيان  الحايل.وذكر 
اليوم  البالد  أن ”طقس  ”الزوراء“: 
الثالثاء سيكون صحواً يف املنطقتني 
الوسطى والجنوبية، بينما سيكون 
صحواً  الشمالية  املنطقة  طقس 
ودرجات  الغيوم،  بعض  مع 
يف  السابق  لليوم  مقاربة  الحرارة 
أن  البيان  البالد“.وأضاف  عموم 

سيكون  األربعاء  غد  يوم  ”طقس 
صحواً يف جميع مناطق البالد، أما 
مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات 
لليوم السابق يف األقسام الوسطى 
ستنخفض  حني  يف  والشمالية، 
قليالً يف القسم الجنوبي من البالد“.

الخميس  يوم  ”طقس  أن  وأوضح 
سيكون صحواً، وال تغرّي يف درجات 
البالد“.وأشار  عموم  يف  الحرارة 
الجمعة  ليوم  البالد  ”طقس  أن  اىل 
ودرجات  صحواً،  سيكون  املقبل 
يف  السابق  لليوم  مقاربة  الحرارة 

عموم البالد“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
يف الوقـت الـذي تتبادل فيه روسـيا 
وأوكرانيا االتهامات بشأن الهجمات 
عىل أكـرب محطـة للطاقـة النووية 
يف أوروبـا، قال مصـدر يعمل هناك 
لشبكة ABC News إنه يخىش ليس 
فقط عىل سـالمة أرسته ولكن أيًضا 

عىل العالم.
وحـذر املصدر، الـذي تحدث برشط 
عـدم الكشـف عـن هويتـه، خالل 
مقابلـة يف مدينة زابوريجيا بجنوب 
رشقـي أوكرانيـا: ”إذا حـدث يشء 
لتخزين الوقود املستهلك، فقد تكون 

العواقب مماثلة لترشنوبل“.
وقال الرجل األوكراني، وهو مهندس 
يف محطة الطاقة النووية، إنه يعتزم 
العـودة إىل العمل قريًبـا من منطلق 
إحساسـه بالواجـب تجـاه بـالده، 
عـىل الرغم من حـث زوجته له عىل 
االسـتقالة. ووصف كيف أن الجنود 
الروس يف املصنع ”مسـلحون دائًما 

ويرتدون أقنعة“.
وتابـع ”إذا لـم يعجبهـم مظهـرك، 
فيمكنهم الرصاخ عليك وسمعت أن 

بعض الناس تعرضوا للرضب“.

وبعد وقت قصري مـن غزو أوكرانيا 
اقتحمـت  24 فربايـر،  املجـاورة يف 
القوات الروسـية مصنع زابوريجيا 
عـىل ضفـاف نهر دنيـربو يف جنوب 

رشقي البالد.
وُترك العمال األوكرانيون يف أماكنهم 
للحفاظ عىل تشغيل املحطة النووية، 
حيـث إنها توفـر الكهرباء يف جميع 

أنحاء الدولة التي مزقتها الحرب.
وقال املهنـدس: ”إذا غـادر الجميع 
املحطة، فمن سـيعمل هناك؟ نحن 

بحاجة ملساعدة أوكرانيا“.
ومع ذلك، أدى القتـال العنيف حول 
املوقـع إىل إثارة مخـاوف من وقوع 
كارثـة، مثـل مـا حـدث يف محطـة 
تشـرينوبل للطاقة النووية يف شمال 

أوكرانيا منذ أكثر من 36 عاًما.
ويف 26 أبريـل 1986، انفجر مفاعل 
يف محطة تشرينوبل، عىل بعد حوايل 
65 ميًال شمال كييف، وأطلق كميات 
هائلـة من املـواد املشـعة يف الغالف 
الجوي، مما أجرب أكثر من 100000 
شـخص داخل دائـرة نصف قطرها 

1000 ميل مربع عىل اإلخالء.
واسـتولت القـوات الروسـية عـىل 

اآلن  املغلقـة  ترشنوبـل  محطـة 
واملنطقة املشعة الشاسعة املحيطة 

بها بعد وقت قصري من شـن الغزو، 
لكنهـا تنازلـت عـن السـيطرة عىل 

املنشـأة للقوات األوكرانيـة، عندما 
نهايـة  يف  املنطقـة  انسـحبت مـن 

مارس.
وتسـببت املناوشـات بـني القـوات 
الروسـية واألوكرانيـة بالقـرب من 
مصنع زابوريجيـا باندالع حريق يف 
مجمع تدريب هناك يف أوائل مارس.

أغسـطس،  مـن  الخامـس  ويف 
أدى القصـف عـىل املوقـع إىل عـدة 
انفجارات بالقرب من لوحة مفاتيح 
الكهربـاء، ممـا تسـبب يف انقطـاع 
التيـار الكهربائـي، وفًقـا للوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية، وهي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم 

املتحدة.
ويف األسـبوع املـايض، حـذر املديـر 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
رافائيـل ماريانـو جـرويس، من أن 
الوضـع يف مصنـع زابوريجيـا قـد 
تدهور برسعـة إىل درجة أنه أصبح 
”مقلًقـا للغايـة“، ويجب السـماح 
للخـرباء الفنيـني بالوكالـة بزيـارة 
املنطقـة ملعالجة مخاوف السـالمة 

املتزايدة.
األوكراني، فولوديمري  الرئيس  وقال 
الروسـية  القـوات  إن  زيلينسـكي، 
يجب أن تنسـحب ”عىل الفور“ من 

مصنع زابوريجيا واملناطق املجاورة 
”دون أي رشوط“.

وحذر زيلينسكي من أن ”أي حادث 
إشـعاعي يف يمكن أن يؤثر عىل دول 
االتحاد األوروبـي وتركيا وجورجيا 
ودول من مناطق أبعد“. وتابع ”كل 
يشء يعتمد فقـط عىل اتجاه الرياح 
ورسعتهـا وإذا تسـببت ترصفـات 
روسيا يف كارثة، فقد تلحق العواقب 
أيًضا أولئك الذيـن يلتزمون الصمت 

حتى اآلن“.
كما اتهم الرئيس األوكراني روسـيا 
باسـتخدام ”املحطـة غطاء“ لشـن 
رضبات عـىل املناطـق القريبة التي 
وتقـوم  أوكرانيـا  عليهـا  تسـيطر 
بتخزين القوات واألسـلحة واملعدات 

يف منشآتها.
ونفت روسـيا هـذه املزاعم واتهمت 
القـوات األوكرانيـة بإطـالق النـار 

بشكل متكرر عىل املوقع.
وحـذر التقريـر مـن أنـه إذا أصاب 
القصف مخزن الوقود املسـتهلك يف 
محطـة زابوريجيا فقـد يكون مثل 
تشرينوبل أخرى، إذ إن املواد املشعة 

سوف تترسب وتلوث البيئة.

مدريد/ طهران/ الزوراء:
صار مـن املحتمل عقـد اجتماع إلحيـاء االتفاق 
النـووي اإليراني ”هذا األسـبوع“، وذلـك بعدما 
قّدمـت طهران رّدها عىل املقرتح األوروبي يف هذا 
الخصـوص، وفق مـا أعلن كبري املسـؤولني عن 

السياسة الخارجية يف االتحاد.
وباتـت الجهود الراميـة إلحياء االتفـاق النووي 
2015 بـني القـوى الكـربى  اإليرانـي املـربم يف 
وطهـران للجـم طموحـات إيـران النوويـة عند 

منعطف حاسم.
وخالل مؤتمر صحفي يف سـانتاندر اإلسـبانية، 
قال، جوزيب بوريل، كبري املسؤولني عن السياسة 
الخارجيـة يف االتحاد األوروبي، إنه جرى الرتتيب 
لعقد ”اجتماع يف فيينا يف أواخر األسـبوع املايض 
لكن لم يتسـنَّ ذلـك. ومن املحتمـل أن ُيعقد هذا 

األسبوع“.
يف فرتة سـابقة من الشـهر وبعد أكثر من سـنة 
من املحادثات التي توّىل بوريل وفريقه تنسيقها، 

قّدم االتحاد األوروبي ما سـّماه النّص ”النهائي“ 
لالتفاق الجديد.

ويرمي هـذا املسـتند إىل تفعيل االتفـاق النووي 
بالكامل من خالل إعادة الواليات املتحدة إليه بعد 

انسحابها منه يف عهد الرئيس دونالد ترامب.
وإثـر االنسـحاب األمريكـي، خّفضت إيـران من 
االلتزامات التي قطعتها بموجب االتفاق املعروف 
رسـميا باسـم خّطة العمل الشـاملة املشرتكة، 
وراحـت تثري مخزونهـا من اليورانيوم بنسـبة 

ناهزت تلك الالزمة إلنتاج قنبلة.
وأّكـد بوريـل أن املفاوضات ذهبـت إىل أبعد مدى 
ممكـن وباتت ”عنـد نقطـة انعطـاف“.وأردف 
”جاء الرّد اإليراني معقوال يف تقديري لتقديمه إىل 

الواليات املتحدة“.
وكشـف بوريل عن أن ”الواليات املتحدة لم تقّدم 
بعد رّدها الرسمي. لكننا بانتظار رّدها الذي آمل 
أن يسـمح لنا بإكمال املفاوضات.. وهذا ما آمله 

لكن ليس يف مقدوري أن أؤّكده لكم“.

وباإلضافة إىل الوالبات املتحدة، وّقعت عىل االتفاق 
بريطانيا والصني وفرنسا وأملانيا وروسيا.

ويف السـياق ذاته، أكد املتحدث باسـم الخارجية 
اإليرانيـة، نارص كنعاني، امـس اإلثنني، أن إيران 
واألطراف األخرى ما زالت ”يف مرحلة التفاوض“ 
باملفاوضـات النوويـة، مشـرياً إىل أن ”املواضيع 
املتبقيـة قليلة كّماً، لكنهـا مواضيع مهمة يجب 

اتخاذ القرار بشأنها“.
وأضـاف كنعاني، يف مؤتمـره الصحفي، أن بالده 
ردت يف موعدهـا عىل النص الذي اقرتحه منسـق 
االتحـاد األوروبـي، و“أبـدت املرونـة الالزمـة“، 
منتقداً ”التسـويف واملماطلة األمريكيَّني“، وقال 

إن واشنطن لم ترّد بعد.
وأكـد املتحـدث باسـم الخارجيـة اإليرانيـة أن 
”تقدماً نسبياً جيداً قد حصل حتى اآلن“، مضيفاً 
أنه ”لن يكون هناك اتفاق ما لم ُيشـمل كل يشء 
يف املفاوضـات ومـا لم يتـم االتفاق عـىل جميع 

املواضيع املطروحة (العالقة) فيها“.

وحّمـل كنعانـي الواليـات املتحـدة ”مسـؤولية 
الوضـع الراهن بشـأن االتفاق النـووي“، داعياً 
إياها إىل ”أن تترصف بمسؤولية، وأن تتخذ القرار 

لالنتقال إىل املرحلة املقبلة من املفاوضات“.
كذلك اتهـم املتحدث اإليراني األطـراف األوروبية 
الرشيكـة باملفاوضـات حـول االتفـاق النـووي 
بـ“املماطلـة“، مضيفـاً أنـه ”إذا كانـت طهران 
تحتـاج لالتفاق فإن األطـراف األخرى بحاجة له 

أكثر بكثري“.
وشـدد كنعانـي عىل أن طهران ”لـن ترتاجع عن 
خطوطها الحمراء“، مشرياً إىل أنها ”أبدت مرونة 
كافية، وتعاملت بشـكل بّناء، ونريد اتفاقاً قوياً 

وجيداً ومستداماً“.
وتابع أن ”الجمهورية اإلسالمية لن تبقى تنتظر 
الطـرف اآلخـر“، الفتـاً إىل أنهـا لن تربـط البالد 

واقتصادها باملفاوضات النووية.
ورداً عىل سؤال بشأن الترسيبات اإلعالمية األخرية، 
بشـأن مضامني االتفـاق املحتمـل باملفاوضات 

النوويـة؛ قال املتحدث باسـم الخارجية اإليرانية 
إن املفاوضات ”تمر بمرحلة حساسـة ودعونا ال 

نكتفي بالروايات غري الرسمية“.
وعـّرج كنعاني عىل الترصيحـات الجديدة لوزير 
األمـن اإلرسائيـيل، بنـي غانتـس، ضـد االتفاق 
املحتمـل باملفاوضات النووية، مؤكـداً أن الكيان 
الصهيونـي يمارس دوراً مخربـاً ونحن ال نتوقع 
منه غري ذلك“، وداعياً واشـنطن إىل أن تقرر بناء 

عىل مصالحها.
وأكد املتحدث أن إيران لن تتنازل عن االنتقام من 
قتلة القائد السـابق لـ“فيلق القـدس“، الجنرال 
قاسـم سـليماني، الذي اغتالته الواليات املتحدة 
مطلع عام 2020 يف رضبة جوية يف بغداد، مشدداً 
عىل أنه ”لن نسـاوم عىل الثأر له، وال عالقة لهذا 

امللف باملفاوضات النووية“.
وكان وزير األمن اإلرسائييل، قد قال صباح امس 
اإلثنـني، يف مقابلـة إذاعيـة، إن إرسائيل تعارض 
االتفـاق النووي املتبلـور مع إيـران، واصفاً إياه 

بـ“السيئ“، مضيفاً أن االتفاق الجديد كما يبدو 
مغاير وال يتماىش مع االلتزامات األمريكية تجاه 
إرسائيـل، التي تعمل إلحباطه بطرق مختلفة، يف 

تلميح لخيار عسكري ضد إيران.
وأعلن كنعاني استعداد إيران لعقد صفقة لتبادل 
السـجناء مع الواليـات املتحدة، متهمـاً األخرية 
أجـرت  بـالده  أن  إىل  ومشـرياً  بـ“التقاعـس“، 
مفاوضـات غري مبـارشة مع الجانـب األمريكي 
خارج املفاوضـات النووية لعقـد صفقة لتبادل 

السجناء.
وأكـد املتحـدث أن ملـف السـجناء ”ال عالقة له 
باملفاوضات النووية وهو ملف مستقل“، متهماً 

واشنطن بالتقاعس عن تنفيذ صفقة جاهزة.
وعـزا كنعانـي الترصيحـات األمريكيـة املنتقدة 
إليـران بشـأن السـجناء األمريكيني مـن أصول 
إيرانيـة إىل أن ”لهـا اسـتهالكاً إعالميـاً“، والفتاً 
إىل ”اسـتمرار الجهود، ونأمل أن نشـهد خطوات 

إيجابية بهذا االتجاه“.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، امـس االثنني، 
صدور أمر اسـتقداٍم بحقِّ مسـؤولني سـابقني يف 
وزارة النقـل؛ إلحداثهمـا الرضر العمـدي بالجهة 

التي كانا يعمالن فيها.
وقالـت دائـرة التحقيقـات بالهيئـة يف بيـان ورد 
«الـزوراء»: إن «محكمة تحقيق الرصافة املختصة 
بقضايـا النزاهة قررت إصدار أمر اسـتقداٍم بحقِّ 
مدير الرشكة العامة لخدمات املالحة الجويَّة األسبق 
واملديـر العام األسـبق لدائرة العقـود والرتاخيص 
فيها؛ جراء املخالفات املرتكبة يف العقود املربمة مع 

إحدى الرشكات األجنبيَّة للمالحة الجويَّة».
وأضافت ان «أمر االستقدام صدر وفق احكام املادة 
(٣٤٠) من قانون العقوبات، الفتًة إىل أنَّه جاء جراء 
املخالفات املرتكبـة يف التعاقدات كافة بني الرشكة 
العامة لخدمات املالحة الجويَّة ورشكة (سـريكو) 
الربيطانيَّة ملراقبة حركة الجويَّـة العراقيَّة».وتنص 
املادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي عىل أنه: 
«يعاقب بالسـجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات أو 
بالحبـس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث 
عمداً رضراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها 

أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال األشـخاص 
املعهـود بها إليه».كما أعلنـت هيئة النزاهة، امس 

اإلثنـني، قيامهـا بضبـط تالعٍب واختـالٍس يف أحد 
املصـارف الحكوميَّـة يف بغداد، ُمبّينـًة أنَّ مجموع 

األموال املُختلسـة بلغ (١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار 
دينار.وذكـرت دائرة التحقيقـات يف الهيئة يف بيان 
َذت  ورد لــ «الـزوراء» أن «عمليَّة الضبـط الني ُنفِّ
من قبل فريق عمل ُمديريَّة تحقيق بغداد، بناًء عىل 
ن بعد  ـرة ضبٍط قضائيَّـٍة، إىل أنَّ الفريـق تمكَّ ُمذكَّ
القيام بأعمال التحرِّي من كشف تالعٍب واختالٍس 
يف مـرصف الرافديـن – فرع املُسـتنرص»، الفتًة إىل 
فـني املُتَّهمـني باختـالس مبلغ (١٤)  «قيـام املُوظَّ
مليار دينـار، من ضمنها قروض مجمع بسـماية 
ن من ضبط  السـكني».وأضافت إنَّ «الفريـق تمكَّ
(١٠) ُمتَّهمـني من العاملني يف املرصف، بعد قيامه 
باالنتقـال إىل أربعٍة من فروع مـرصف الرافدين يف 
شـارع الرشـيد وكرادة مريـم والحسـينيَّة وقرب 
املحطة العامليَّة للسـكك؛ لضبـط املُتَّهمني الذين تمَّ 

نقلهم يف وقٍت سابٍق إىل فروع املرصف املذكورة».
وأوضحـت الدائرة إنه «تمَّ تنظيـم محارض ضبٍط، 
وعرضها رفقة املُتَّهمني عىل قايض محكمة تحقيق 
ة بقضايا النزاهة وغسـل األموال  الرصافة املُختصَّ
والجريمـة االقتصاديَّـة، الذي قـرَّر توقيفهم وفق 

أحكام املادة (٣١٦) من قانون العقوبات».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة الرتبية بـدء اختبارات 

املتقدمـني  الطلبـة  بـني  املفاضلـة 

إىل مـدارس املتميزيـن وكليـة بغداد 

 ٢٠٢٢ الـدرايس  للعـام  واملتفوقـني 

للـوزارة  بيـان  .وذكـر   ٢٠٢٣  -

تلقـت «الـزوراء» نسـخة منـه: ان 

«االختبارات انطلقت بمشاركة آالف 

الطلبة الذين سمحت لهم التعليمات 

لحصولهـم  باملشـاركة  الوزاريـة 

عـىل معـدالت عاليـة لخـوض تلـك 

االختبارات.وأوضحت أن»االختبارات 

الوزارية ستكون عىل مرحلتني، األوىل 

اختبـارات الذكاء للطلبـة املتقدمني 

إىل مـدارس املتميزيـن وكليـة بغداد 

فقـط، والثانيـة للمـواد التحصيلية 

(رياضيـات ، علـوم، اللغـة العربية، 

اللغة االنكليزية) التي ستكون للطلبة 

املتقدمـني عـىل مـدراس املتفوقـني 

وثانويـات كليـة بغـداد واملتميزيـن 

«.وأعـرب وزيـر الرتبية عـيل حميد 

الدليمي، بحسـب البيـان، عن »أمله 

أن يحقق جميع الطلبة أفضل نسـب 

النجـاح وصـوالً إىل الهدف املنشـود 

لخدمة عراقنا العزيز «.

Übèœ@pbËjì€@›‘‰€a@ÒäaåÎ@¿@µ‘ibé@µ€Î˚èfl@‚aá‘néa@Â‹»m@ÚÁaç‰€a

بغداد/الزوراء:

أعلن امـني بغداد، عمار موىس كاظم، 

امس االثنني، رشوع دوائر امانة بغداد 

باالسـتعداد املبكر ملوسم االمطار من 

خالل حمالت مكثفة لتنظيف شبكات 

الترصيف واصالح التخسفات .

ونقـل بيـان لالمانـة عن امـني بغداد 

قوله ان «أمانة بغداد ومنذ وقت مبكر 

بـارشت بالتهيـؤ ملوسـم األمطار من 

خالل تنفيذ حمالت لتنظيف الخطوط 

والشبكات الفرعية و الرئيسة إضافة 

إىل إصـالح التخسـفات التـي تحـدث 

يف خطـوط ترصيـف ضمـن القواطع 

البلدية «.

وأضاف ان «هذه التخسـفات تحدث 

وتهالكهـا  الشـبكات  قـدم  بسـبب 

وزيادة الضغـط عليها و هناك خطط 

ومقرتحـات اعـدت ملعالجة املشـاكل 

التي تعانيها شبكة الترصيف «.

وبني كاظـم ان «امانة بغداد شـكلت 

غرفـة عمليـات برئاسـة أمـني بغداد 

وعضويـة الـوكالء و املديرين العامني 

للدوائر البلدية، وهناك أدوار  سـتوزع 

عىل الجميع يف حالة سـقوط االمطار 

إضافة إىل التنسيق مع محافظة بغداد 

والـوزارات الخدميـة األخـرى ومنها 

وزارة الكهربـاء لتأمـني الخطـة عند 

سـقوط االمطار خالل موسم الشتاء 

القـادم «.وتابع أمـني بغداد: «يف وقت 

قريب سنعلن عن جاهزية امانة بغداد 

عىل استقبال موسـم األمطار وتهيئة 

جميع املحطات والخطوط لترصيفها 

«.وأشار اىل ان «غرفة عمليات االمطار 

عقدت اوىل اجتماعاتها برئاسـة امني 

بغداد لبحث تهيئة جميع املستلزمات 

البلديـة والفنية  للدوائـر  الرضوريـة 

النجـاح خطتهـا يف االسـتعداد املبكر 

ملوسم االمطار».

نينوى/الزوراء:

أفاد مصدر أمني يف نينوى، امس االثنني، باعتقال مسؤولني 

اثنـني يف دائرة التسـجيل العقاري وشـخص ثالـث بقضية 

فساد إداري.

وقـال املصدر إن «قـوة أمنيـة اعتقلت معـاون املدير العام 

لدائرة التسـجيل العقـاري يف الجانب االيـرس ملدينة املوصل 

(طابو الزهور) ومسـؤول الحسابات، وشـخصاً ثالثاً ليس 

موظفاً، واقتادتهم للتحقيق معهاً».

وبني أن «االعتقال تم بناًء عىل أمر قبض قضائي من اللجنة 

املكلفة بالتحقيق بملف التالعب باألرايض وأوراق التسـجيل 

العقاري التي شكلتها رئاسة الوزراء قبل أكثر من عام».

ومنذ العام املايض ولغايـة اآلن اعتقلت هيئة النزاهة العديد 

مـن املسـؤولني واملوظفـني يف دائـرة التسـجيل العقـاري 

باملوصـل بسـبب التالعب بأوليـات عقارات تعـود ملكيتها 

للدولة وملواطنني.

نينوى/الزوراء:

أفاد مصدر امني، امس اإلثنني، بمقتل شخص عىل يد زوجته التي تعاني من 

«اضطرابات نفسية» يف قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقـال املصـدر إن «امرأة من سـكنة مركز قضـاء تلعفر أنهـت حياة زوجها 

فجر اليوم وأثناء نومه بعد أن أقدمت عىل قتله بواسـطة مقص»، مبينا أنها 

«طعنته حتى لقي حتفه ومات».

وأوضح املصدر أن «التحقيقات االولية أظهرت أن املرأة تعاني من اضطرابات 

نفسـية، ما دفعها إىل قتل زوجها»، مشريا اىل ان «التحقيق ما زال مفتوحا يف 

الحادثة».

وبني أن «جثة الضحية نقلت اىل املستشـفى لتثبيت حالة الوفاة وسببها قبل 

أن يقوم ذويه بدفنه».

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس 
االثنني، استمرار القطعات االمنية 
بتأمني الحماية واالسـناد لدوائر 
البلدية واملفـارز الصحية يف رفع 
التجـاوزات ومالحقـة العابثـني 
للمواطنـني. الغذائـي  باألمـن 
وذكـرت القيـادة يف بيـان تلقته 
«الزوراء» أنه «تنفيذاً لتوجيهات 
الفريق الركن قائد عمليات بغداد، 
وضمـن الخطـط املرسـومة من 
قبل قيادة العمليات والتي تتمثل 
القانون  الخارجني عىل  بمالحقة 
املنظمـة  الجريمـة  وعنـارص 
باإلضافة اىل إسـناد كافة الدوائر 
الحكوميـة وتأمـني الحماية لهم 
يف انجاز الواجبـات املكلفني بها، 
تمكنـت قـوة مـن فرقة املشـاة 
الحاديـة عـرشة باالشـرتاك مع 
االمـن  (مديريـة  مـن  مفـارز 

ودائـرة  االقتصـادي  الوطنـي/ 
صحة الرصافة) من تنفيذ واجب 
(جميلة/الثانيـة،  منطقتـي  يف 
العاصمـة  رشقـي  والبلديـات) 

بغداد».وأضافـت أنـه «تم خالل 
الواجب اتـالف كميات كبرية من 
مـواد التجميـل واملـواد الغذائية 
منتهيـة الصالحيـة، حيـث تـم 

مـن  كارتـون   (٢٢٥) اتـالف 
املـواد التي ال تصلح لالسـتهالك 
قواتنـا   » أن  مبينـة  البـرشي»، 
واصلـت تقديم الدعم واالسـناد 
والحماية ملفـارز الدوائر البلدية 
الكهرباء/الصيانـة». ودوائـر 

وأشـارت اىل أنـه «تـم إزالة عدد 
الطـرق  عـىل  التجـاوزات  مـن 
والشـوارع العامة وعىل شبكات 
خطوط نقـل الطاقة الكهربائية 
بلديـة  (الكاظميـة،  مناطـق  يف 
الرشـيد، الفضيلية، الكمالية) يف 
جانبي الكرخ والرصافة».ولفتت 
اىل أنه «يف هذا الشأن تنوه قيادة 
العمليـات بـأن قواتنـا األمنيـة 
مسـتمرة بإسـنادها ملفارز رفع 
مـن  كل  ومالحقـة  التجـاوزات 
تسـول له نفسـه العبث بالسلم 
بصحـة  واإلرضار  املجتمعـي 

املواطنني».

بغداد/الزوراء:

أفـاد مصـدر امني، امـس االثنـني، بـأن طائرة 

مسـرّية اسـتهدفت قاعدة تابعة للتحالف الدويل 

عىل الحـدود العراقية السـورية.وقال املصدر إن 

«طائرة مسـرّية اسـتهدفت قاعدة التنف التابعة 

للتحالـف الدويل ضمن منطقة الــ٥٥ كيلومرت».

ويعـد الهجوم عـىل قاعدة التنف ضمـن منطقة 

الــ٥٥ كيلومـرت عنـد مثلـث الحـدود السـورية 

األردنية العراقية، هو الثاني من نوعه يف أسبوع.

وكان املرصد السوري قد رصد، يف ١٥ آب، تعرض 

مناطق نفوذ قوات التحالف الدويل، لهجوم جوي، 

مـن قبل طريان مسـري، حاول اسـتهداف قاعدة 

التنـف ضمن منطقـة الـ٥٥ كيلومـرت عند مثلث 

الحدود السورية األردنية العراقية، دون أن يحقق 

الهجوم أهدافه وفقاً لبيان التحالف الدويل.

بابل/الزوراء:
أعلنت مديرية رشطة الطاقة إلقاء القبض عىل ستة 
متهمني وضبـط خمس عجالت يف خمس محافظات 
خـالل ٢٤ السـاعة املاضية.وذكـرت املديرية يف بيان 
تلقت»الزوراء»نسـخة منه: انه»بإرشاف املدير العام 
اللواء غانم الحسـيني، تسـتمر قطعـات مديرتنا يف 
مالحقة الخارجني عن القانون واملخالفني واملتاجرين 
يف املشتقات النفطية بصورة غري رشعية، وخالل ٢٤ 
سـاعة املاضية تم تسجيل النشـاطات التالية:ضبط 
عجلة نوع «سـكانيا» محملة بمنتـوج نفطي داخل 
خـزان حديدي إضايف وإلقـاء القبض عىل متهمني يف 

سيطرة الرشيد يف العاصمة بغداد.
مبينـا: «ضبـط عجلـة نوع «كنـرت» من قبـل مركز 
رشطة نفط بابل يف قضـاء املحاويل التابع ملحافظة 

بابل وذلك لعدم وجود أوراق رسمية وتم إلقاء القبض 
عىل السـائق.ضبط عجلة من قبل مركز رشطة نفط 
النجـف نوع «كنـرت» عند مفرق الكفـل يف محافظة 
النجـف مـع إلقـاء عـىل السـائق وذلك لعـدم وجود 
موافقات رسمية، سـيطرة رشطة النفط «بوابة ابو 
صخري» يف  مفرزة محافظة البرصة تلقي القبض عىل 
متهم وتضبط عجلته «كنـرت» لعدم وجود موافقات 
رسـمية.مفرزة من الفوج السادس وسيطرة رشطة 
النفـط بوابة املثنى يف محافظـة املثنى تلقي القبض 
عـىل متهم وضبط عجلتـه «صهريـج» وذلك لوجود 
تالعب يف األوراق الرسـمية».واضافت، انه»تم إحالة 
جميـع املتهمـني إىل مراكـز رشطة النفـط لعرضهم 
عىل القضاء ومحاسـبته وفق قانـون تهريب النفط 

ومشتقاته رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨».

صالح الدين/الزوراء:
أوضحـت محافظـة صـالح الدين، 
امـس االثنـني، مسـتجدات تنفيـذ 
قانون سـامراء عاصمـة الحضارة 
اإلسالمية، فيما أعلنت وضع خطة 

للمداخل الخاصة باملدينة.
وقال معاون محافـظ صالح الدين 
لشـؤون الخدمات واإلعمار، رياض 
السـامرائي، يف ترصيح صحفي إن 
«اجتماعـاً عقـد برئاسـة محافظ 
الهلـوب  الديـن اسـماعيل  صـالح 
املحافظـة  يف  املتقـدم  والـكادر 
وبحضور قائممقام قضاء سامراء 
املعنية  التنفيذيـة  الدوائـر  وكافـة 
النهوض  لغـرض  األمنية  واألجهزة 
بواقع سـامراء من أجل الرشوع يف 
قانون سـامراء عاصمـة الحضارة 

اإلسالمية».
«األمـر  ان  السـامرائي  وأضـاف 
يتطلـب تضافر جميـع الجهود من 
كل الدوائـر ذات العالقـة يف قضـاء 
سـامراء وكذلـك   املحافظة لتقديم 
الخدمـات والبدء باملشـاريع املقرة 
ضمـن قانـون سـامراء عاصمـة 
الحضارة، إضافـة إىل تهيئة الخطة 
واملشـاريع التـي سـيتم تنفيذهـا 
ضمن قانـون األمن الغذائي وخطة 
دعم االسـتقرار و تنميـة األقاليم، 
إذ وضعت أولويات لهذه املشـاريع 
بسـهولة  تنفيذهـا  يضمـن  بمـا 
وبتذليل العقبات التي سوف تواجه 
هذه األعمال لخصوصية سـامراء 

ولتداخل بعض القطاعات بما فيها 
الجانب األمني، حيث جرى التنسيق 
أيضـاً مع قيـادة عمليات سـامراء 
وقيـادة عمليات سـامراء للحشـد 
الشـعبي املتمثلـة برسايـا السـالم 

وبقية الدوائر األخرى».
ولفـت إىل أن «هنالـك نقصـا كبريا 
يف الخدمات ضمن قضاء سـامراء، 
حيث يوجد هنالك إهمال يف الفرتات 
السـابقة وعـدم تخصيـص مبالغ 
كافية، إضافة إىل أنه جرى يف الفرتة 
كان  تخصيصـات  نقـل  السـابقة 
الواجب أن ترصف وتنفذ من ضمن 
مشـاريع لكـن نقلـت إىل أقضيـة 

أخرى».
مجـاري  «مـرشوع  ان  وأوضـح 
سامراء الذي بدأ العمل به منذ سنة، 
أوقف بعض العمليات ضمن القطاع 
املـرشوع»،  إكمـال  البلـدي لحـني 
مؤكـداً أن «هناك نسـبة كبرية من 
التنفيـذ قد تمـت، خصوصـاً فيما 

يتعلق يف الحفر ومد األنابيب».
مراحـل  يف  حاليـاً  «نحـن  وتابـع: 
الفحـص لهـذه األنابيب مـن أجل 
أن يتـم تسـلّمها يف غضـون ٤٠ إىل 
٦٠ يوماً، يتم بعدها إكسـاء الطرق 
وخصوصاً هناك ٧ طرق أو محاور 
سـيتم العمل يف تنفيذها إذ سـيتم 
فـك االختنـاق الـذي تعانـي منـه 
املنطقـة بسـبب عدم وجـود طرق 

عامة ومداخل».
للمداخـل  خطـة  «بوضـع  ونـوه 

عاصمـة  سـامراء  يف  الخاصـة 
الحضارة اإلسالمية لتكون متوافقة 
األثـري  املعمـاري  الطـراز  مـع 
للمدينـة»، مشـرياً إىل أن «محافظ 
صـالح الدين يـويل اهتمامـاً كبرياً 
خصوصـاً يف هذه الـدورة منذ بدء 
تسـلّم منصبه كمحافـظ للنهوض 

بالواقع الخدمي لسامراء».
وأشـار إىل أن «املشـاريع الخاصـة 
الحضارة  بقانون سامراء عاصمة 
اإلسـالمية معلنة وجرت املصادقة 
املوازنـة  ضمـن  وأدرجـت  عليهـا 
العراقيـة، وتم  العامـة للحكومـة 
إكمـال ثالثة ٣ عقـود منها خاصة 
بقطـاع اآلثـار ومنهـا مـا يخـص 

العتبة العسكرية».

وبـني أن «املشـاريع األخـرى ذات 
العالقـة يف سـامراء متوقفـة ألن 
الجانب  جميـع املشـاريع تخـص 
الخدمـي والجانـب البلدي وتخص 
الطـرق ودار الضيافـة والبانوراما 
«جميـع  أن  موضحـاً  واملتحـف»، 
مـع  تتقاطـع  ال  التـي  املشـاريع 
مـرشوع مجاري سـامراء سـيتم 

الرشوع بها عىل شكل مراحل».
ولفت إىل أن «هنالـك بحدود ٥٠ إىل 
٦٠ مليـاراً سـوف يتـم العمـل بها 
لتنفيـذ مشـاريع يف هـذه السـنة 
ومشـاريع أخرى تتجـاوز كلفتها 
مليـار،   ٢٠٠ القانـون  بمجمـل 
شـكل  عـىل  تنفيذهـا  وسـيكون 

دفعات».
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دياىل/الزوراء:
كشـف جهاز مكافحة اإلرهـاب، امس 
االثنـني، عن معلومـات جديدة بشـأن 
العملية األمنية األخرية يف تالل حمرين، 
فيمـا أشـار اىل العثور عـىل وثائق تبني 
االرهابيـة  العصابـات  تمويـل  طـرق 

واتصاالتهم.
وقـال املتحدث باسـم الجهـاز، صباح 
النعمان: إن «الجهاز مسـتمر بمتابعة 

ومالحقـة بقايا فلول داعـش اإلرهابي 
وتدمري املضافـات التي يتواجدون فيها 
خاصة يف املناطق القريبة من كركوك».

واوضـح ان «العملية االخرية يف منطقة 
تـالل حمريـن كانـت مبنية عـىل جهد 
اسـتخباري مسـبق ومتابعة لتحركات 
االرهابـني لحـني وصولهـم املضافة»، 
مبينـاً ان «هنـاك تنسـيقاً اسـتخبارياً 
بني جهاز مكافحـة االرهاب مع وكالة 

االستخبارات االتحادية وطريان الجيش 
والقـوة الجويـة التـي بدورهـا نفـذت 

مجموعة رضبات».
واستطرد ان «عملية التفتيش واملواجهة 
اسفرت عن قتل قيادات بارزة للعصابات 
االرهابيـة والبالـغ عددهـم ٦ إرهابيني 
ابرزهـم يسـمى االداري العـام لقاطع 
صالح الدين ابو مريم القحطاني، فضالً 
عـن احد القيـادات امليدانية واملسـؤول 
عـن عمليات التنظيـم يف القاطع، حيث 
كان ضابطاً يف الجيش السابق واملنسق 

العام واملايل يف هذه املنطقة».
وتابع ان «االرهابيني هم املسؤولني عن 
عمليـات القتـل والخطف التـي حدثت 

بالفرتة االخرية».
مؤكـداً «العثـور عـىل مجموعـة مـن 
الوثائـق طـور التحليل يف اسـتخبارات 

جهاز مكافحة االرهاب».
ولفـت اىل أن «املعلومات االسـتخبارية 
تكشـف تمويـل العصابـات االرهابيـة 
وطرق االتصال املتبعة بالفرتة الحالية، 
وخاصة انه يبتعد عن اسـتخدام أجهزة 

الهاتف».

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء 
الرشكة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية 
املنطقـة الوسـطى، بإسـم (سـارة رائد 
كاظـم)، فعىل من يعثر عليها تسـليمها 

إىل جهة اإلصدار.



بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، مرتفعا بنسبة 
(%0.20).وجـاءت مـؤرشات التداول لسـوق العـراق لألوراق املاليـة ليوم امس 
كما ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (1.316.107.952) سهما، بينما بلغت قيمة 
االسـهم (724.809.421) دينارا. واغلق مؤرش االسـعار ISX 60  يف جلسة امس 
عىل (562.15) نقطة مرتفعا بنسـبة (%0.20) عن اغالقه يف الجلسـة السابقة 
البالـغ (561.05) نقطة.وتم تداول اسـهم (37) رشكة مـن اصل (103) رشكة 
مدرجة يف السـوق، واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية 
لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل (14) رشكة.وبلغ عدد االسهم املشرتاة من 
املستثمرين غري العراقيني يف السوق (50) مليون سهم بقيمة بلغت (52) مليون 
دينار من خالل تنفيذ (11) صفقة عىل اسـهم 3 رشكات.بينما بلغ عدد االسـهم 
املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (162) مليون سهم بقيمة بلغت 

(142) مليون دينار من خالل تنفيذ (70) صفقة عىل اسـهم 5 رشكات.

بغداد/ الزوراء:
أظهـرت مـؤرشات اقتصاديـة انتعاش القطـاع املرصيف واملـايل يف العراق 
خـالل العرشة سـنوات املاضية، مقابل ارتفاع نسـب البطالـة والنفقات 
الحكومية.وأظهـرت املـؤرشات يف تقريـر للبنك املركـزي العراقي اطلعت 
عليـه ”الزوراء“: إن معدل البطالة ارتفـع اىل 16.5% يف 2021 مقارنة بـ 
%11.9 يف 2012 ، كذلـك انخفـض االحتياطـي االجنبي مـن 69.6  مليار 
دوالر يف 2012 اىل 63.8  مليـار دوالر يف 2021.وبينت املؤرشات: ان اجمايل 
الودائـع لدى املصارف التجارية ارتفع مـن 62 تريليون دينار يف 2012 اىل 
96 تريليون دينـار يف 2021، قابلها ارتفاع اجمايل رؤوس اموال املصارف 
من 5.9   تريليون دينار يف 2012 اىل 17.7 تريليون دينار يف 2021.وارتفع 
عدد املصارف يف العراق اىل 73 مرصفا مقارنة بـ 54 مرصفا يف عام 2012، 
باملقابـل انخفض اجمـايل االيرادات العامـة اىل 109 تريليون دينار مقابل 
119 تريليـون دينـار يف 2012.ويظهـر من املؤرشات أن اجمـايل النفقات 
ارتفـع من 90 تريليون دينـار يف 2012 اىل 102 تريليـون دينار يف 2021، 
فيمـا ارتفع اجمايل الدين العام من 6.5 تريليـون دينار يف 2012 اىل 69.9 
يف 2021.أمـا االسـتريادات فانخفضت هي األخرى مـن 50 مليار دوالر يف 
2012 اىل 34 مليـار دوالر يف 2021، كذلـك الصـادرات انخفضـت من 94 

مليار دوالر يف 2012 اىل 73 مليار دوالر يف 2021.

بغداد/ الزوراء:
أكد الباحث بالشأن السيايس واالقتصادي األردني، محمد احمد الروسان، 
امـس االثنني، عـن وجود قيود امريكية تعرقل تنفيـذ وصول الكهرباء إىل 
العراق، مشريا إىل أن رشكة سيمنز األملانية هي الحل الوحيد الزمة الكهرباء 
يف العراق.وقال الروسان يف حديث صحفي: ان ”الواليات املتحدة األمريكية 
تقـف بالضد من الرشكات املتقدمـة يف إنتاج الطاقـة الكهربائية التعاقد 
مـع العراق“.وأضاف أن ”الواليات املتحدة األمريكية لعبت دورا سـلبيا يف 
محاولة عرقلة حصول العراق عىل الكهرباء“، وأشار إىل ان ”سيمنز الحل 
الوحيـد ألزمة الكهربـاء يف العراق“.ولفت إىل أن ”ملف الكهرباء سـيايس 
وهناك أجندات تعرقل اتفاق العراق مع رشكات مختصة يف مجال الطاقة 

الكهربائية ومنها رشكة سيمنز األملانية“.

 بغداد/ الزوراء:
توقع خبري اقتصادي انخفاض عائدات النفط العراقية يف املرحلة املقبلة.

وقال الخبـري االقتصادي، نبيل املرسـومي، يف ترصيح صحفي: ”أسـعار 
النفـط يف الوقـت الحايل تعني ان تأثري حرب أوكرانيا عىل السـوق العاملية 

بدأ يقل“.
وبني ان ”عائدات النفط العراقية سـتمر بمراحـل انخفاض خالل الفرتة 
املقبلة، وذلك بسـبب محدودية تصدير النفط العراقي باإلضافة اىل انه إذا 
ما عادت ايران اىل التصدير وعقد االتفاق النووي فيتوقع انخفاض اسعار 

النفط بحدود بني ٨٠ اىل ٩٠ دوالراً للربميل“.
وأكد املرسـومي ان ”هذا يؤثـر عىل العراق ويكون تأثريها األسـايس عىل 

موازنة العراق التي تعتمد اعتمادا كليا عىل النفط“.
وكان مدير رشكة تسويق النفط الوطنية {سومو}، عالء اليارسي، كشف، 
يف 17 من الشهر الجاري، عن احتياطي العراق من النفط الخام، وقال انها 
”تشـكل الخامسة عاملياً وتشكل نسـبة (%8.7) من االحتياطات العاملية 
ونسـبة %17 من احتياطات الرشق األوسط، وإن االحتياطات املؤكدة من 

النفط الخام ستكفي ملا يقارب الـ (80) سنة“.
وأشـار اىل ان ”العـراق يصـدر نفطه إىل 3 أسـواق عاملية هي (اآلسـيوي 
واألوروبي واألمريكي)، أما أبرز هذه األسـواق وأكثرها طلباً للنفط الخام 
العراقي فهو اآلسـيوي، إذ نصدر له بنسـبة تتجاوز الـ %70 من الكمية 

الكلية املتوفرة للتصدير“.
ولفت اىل ان ”سعر بيع النفط الخام العراقي لشهر يونيو/ حزيران 2022 
بلغ معدل (112.209) دوالراً للربميل، أما أنواع النفط التي يصدرها العراق 
حاليا فهي (خام البرصة املتوسط وخام البرصة الثقيل وخام كركوك)“.

بغداد/ الزوراء:
اوضح املحلل السـيايس، نبيل جبار، امس االثنني، ان قانون األمن الغذائي 
سـاهم بتعقيد املشهد السيايس، مشريا اىل ان الربملان ال يمتلك قوانني ذات 
جنبـة مالية.وقال جبار يف حديـث صحفي: ان ”الربملان ال يمتلك صالحية 
تمريـر قوانـني ذات جنبة مالية، مبينـاً أن“ قانون االمن الغذائي سـاهم 
بتعقيد املشهد السيايس“.وأضاف جبار أنه ”لم يعد لقانون املوازنة العامة 
أهميـة كبرية إلقـراره بوجود قانـون االدارة املالية وتعديالتـه الذي منح 
صالحيات انفاق واسعة للحكومة االصيلة او حكومة ترصيف االعمال“. 

بغداد/ الزوراء:
املركـزي  البنـك  محافـظ  اسـتقبل 
العراقـي، مصطفـى غالـب مخيف، 
جمهوريـة  سـفري  االثنـني،  أمـس 
بنغالديـش يف بغداد، امـدي فضلول 
بـاري. مـن جانب اخـر، قـرر البنك 
املركـزي العراقـي إنشـاء محفظـة 
الصغـرية  املشـاريع  ذوي  التجـار 
واضافتها اىل انواع املحافظ املوجودة 

لديه واملعمول بها.
ونقل السـفري تحيات محافظ البنك 
املركزي البنغالدييش إىل محافظ البنك 
العراقي، وقـد بحث الجانبـان اَفاق 
التعـاون بني جمهورية بنغالديش يف 
الجوانب ذات العالقـة بالقطاع املايل 

واملرصيف. 
اللقـاء،  خـالل  السـفري،  وناقـش 
العاملـني  مسـتحقات  موضـوع 
البنغالديـش خـالل املـدة املاضيـة، 
وموضـوع طلب تسـهيل إجـراءات 
الوقـت  يف  مسـتحقاتهم  تحويـل 

الحارض. 
وقد تناول الجانبان استمرار التعاون 
وتطوير مجاالته بـني البلدين، وأكد 
بـني  بالتعـاون  اهتمامـه  مخيـف 
البلديـن،  يف  النقديتـني  املؤسسـتني 
مع توجيه املصارف املعنية لتسـهيل 
إجـراءات تسـديد تلـك املسـتحقات 

وتحويلها اىل حيث يرغبون من خالل 
القنوات الرسمية.

من جانـب اخر، قرر البنـك املركزي 
التجـار  إنشـاء محفظـة  العراقـي 
ذوي املشـاريع الصغـرية واضافتها 
اىل انـواع املحافـظ املوجـودة لديـه 

واملعمول بها.
ووجـه البنك املركـزي العراقي كتابا 
رسـميا اىل مـزودي خدمـات الدفع 
النقـال،  الهاتـف  االلكرتونـي عـرب 
وذلك بإنشـاء محفظـة التجار ذوي 
املشاريع الصغرية واضافتها اىل انواع 
املحافـظ املوجـودة لديـه واملعمول 

بها.
وأكد: أن يكون انشـاء هذه املحفظة 
بتفاصيل، منها ان يكون الحد األعىل 

لالستيعاب 30 مليون دينار عراقي، 
لسـقف  األعـىل  الحـد  يكـون  وان 
التحويـل 10 ماليـني دينار شـهريا، 
ان يكـون األعـىل للسـحب  وأيضـا 

النقدي 10 ماليني دينار شهريا.
ان يكـون تسـجيل  وأوضـح: عـىل 
املحفظة حضوريا من خالل شـبكة 
الـوكالء وفقـا ملتطلبات التسـجيل، 
وهي املستمسكات الثبوتية للزبون، 
واسـتمارة (اعـرف زبونـك) خاصة 
بهـذا النـوع مـن املحافـظ، عىل ان 
تتأكـد الرشكـة مـن طبيعـة عمـل 
التاجـر وتقييـم نوع النشـاط الذي 
يمارسه، وكذلك عىل الرشكة اعتماد 
سـجل خاص بالتجار ذوي املشاريع 

الصغرية.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت املبيعـات النقديـة مـن الـدوالر يف مـزاد البنك 

املركزي، امس االثنني، لتصل اىل 272 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع 
ورشاء الـدوالر االمريكي، 272 مليونـا و134 ألفا و570 
دوالرا أمريكيـا غطاهـا البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ 
1460 ديناراً لكل دوالر.واضاف ان عملية الرشاء النقدي 

للـدوالر من قبـل املصارف انخفضت مـن قيمة املبيعات 
االجماليـة لتصـل اىل 35 مليونا و500 ألـف، فيما ذهبت 
البقية البالغة 236 مليونا و634 الفا و570 دوالرا لتعزيز 

االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات.
وأشار إىل ان 35 مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج، و19 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة 

اىل 196 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
أكـد خـرباء اقتصاديـون أن ملـف القـروض إىل 
املواطنـني يعاني من مشـكالت أهمهـا االفتقار 
عـىل  املسـتفيد  تجـرب  ائتمانيـة  ترشيعـات  إىل 
إعادة املبالـغ، الفتني إىل أن البنـك املركزي وضع 
للمصـارف الخاصة تريليون دينـار لتمويل هذه 

العمليات برشط تعهدها بإعادتها.
وقال الخبري االقتصادي، منار العبيدي، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”موضـوع القروض شـائك ومعقد 
كـون العراق ليسـت لديه قوانـني ائتمانية تجرب 
املستقرض عىل دفع األموال وما زالت الترشيعات 

قديمة وغري مفعلة بالشكل الصحيح“.
وتابع العبيدي أن ”غياب قوانني ائتمانية واضحة 
تضمن عودة األموال من املسـتقرض إىل املصارف 

يشكل التحدي األبرز للقروض“.
وأشـار إىل أن ”ذلك يؤدي باملصارف إىل وضع نوع 
مـن االحتياطات عالية الخطورة جداً مقارنة مع 
باقـي الدول؛ ألنها تعتقـد أن جزءا كبريا من هذه 

القروض قد ال يتم تسديدها“.
وبـني العبيدي أن ”هذه االحتياطات تؤثر يف قيمة 
الفوائـد الكليـة للقـرض املمنـوح“، موضحاً أن 
”عدم اسـتقرار البلـد سياسـيا واقتصاديا يقود 
إىل مخاطـر كبرية لدى البنـوك من منح القروض 

امليرسة إىل املواطنني“.

مـن جانبـه، نفـى الخبـري االقتصـادي، همـام 
الشماع، أن تكون القروض التي يتم اإلعالن عنها 
يف وسـائل االعالم بأنهـا وهمية، وقال يف ترصيح 
إىل صحفـي: إن ”هـذه القروض حقيقية سـواء 
التـي تعلن عنها املصـارف الرسـمية، أو األهلية 

وفق مبادرة البنك املركزي“.
وتابع الشماع أن ”املصارف تطلب من املستفيدين 
الضمانـات، بالنسـبة للذيـن كانـوا قـد وطنـوا 

رواتبهم عىل املرصف فلن يقدموا أي ضمان، إنما 
يقترص املوضوع عىل تقديم تعهد“.

وبـني أن ”الذي يود الحصـول عىل قروض وراتبه 
غري موطن، فعليه أن يقدم اثباتات ومستمسكات 
بكونه موظفا أو لديه كفيل يتوىل التسديد عنه يف 

حال االمتناع عن إرجاع املبالغ“.
وشـدد الشـماع عـىل أن ”البنك املركـزي هو من 
يتـوىل تمويـل القـروض التي تمنـح يف املصارف 

األهلية“، منوهـًا إىل أن ”البنـك املركزي خصص 
مبلـغ تريليون دينار إىل املصـارف الخاصة تتوىل 

اقراضها بضمانات وتتعهد بإعادتها“.
إىل ذلـك، أعلـن مـرصف الرافدين، األحـد، إطالق 
وجبـة جديـدة مـن سـلف املوظفـني والعقـود 

ومنتسبي الدفاع والداخلية.
وقـال املكتب االعالمـي للمرصف يف بيـان تلقته 
”الزوراء“: انه ”تم إطالق وجبة جديدة من سلف 
املوظفني والعقود ومنتسـبي الدفاع والداخلية“، 
مبينـا ان ”السـلف تبـدأ مـن 5 ماليـني دينار اىل 
50 مليون دينار بالنسـبة للموظفني واملنتسبني 
وسـلف العقود تبلغ 5 ماليني دينـار و10 ماليني 

دينار“.
وأضـاف البيـان أن ”منـح السـلفة يكـون بعـد 
اسـتكمال كل اجـراءات املنـح وفـق الضوابـط 
والتعليمـات، والتقديـم عليها يكـون عن طريق 

فروع املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات“.
وتابع ان ”الفروع مازالت مسـتمرة يف اسـتقبال 
طلبات معامالت الرتويج عن السـلف للموظفني 

ومنتسبي القوات االمنية“.
ويطالب خرباء الحكومة برضورة إطالق قروض 
ميرسة إىل العاطلني عىل العمل تساعدهم يف إقامة 
مشـاريع صغرية ومتوسـطة تدر عليهـم أرباحا 

وتخفف من حدة االزمة االقتصادية يف العراق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
حل العـراق باملرتبـة 79 عامليا ضمن 
قائمـة أفقر شـعوب العالـم، متقدما 
عىل مرص التي حلـت باملرتبة 92 عىل 
مسـتوى العالـم، وذلـك وفقـا ملجلة 

global Finance األمريكية.
وقالـت املجلـة يف تقريـر لهـا اطلعت 
عليه ”الـزوراء“: إن ”أفقر دول العالم 
عانـت من حـروب أهليـة ورصاعات 
عرقية وطائفيـة، ثم جاء كوفيد 19- 
مما زاد األوضاع السيئة سوًءا“، مبينة 
ان ”العالـم يمتلك ما يكفي من الثروة 
واملوارد لضمان تمتع الجنس البرشي 

بأرسه بمستوى معييش أسايس“.
وأضافت: ”مع ذلـك، ال يزال الناس يف 
بلدان مثل بوروندي وجنوب السـودان 
وجمهورية إفريقيا الوسطى - األفقر 

يف العالم - يعيشون يف فقر مدقع“.
وبينـت املجلة وفق جدول أعدته لذلك: 
ان ”العـراق احتل املرتبة 8 عربيا و79 
عامليـا مـن أصـل 192 دولـة مدرجة 
بالجـدول ضمن أفقر شـعوب العالم، 
حيـث بلغ نصيـب الفـرد العراقي من 

الناتج املحيل اإلجمايل سنويا 12.141 
الف دوالر“.

بأفقـر  الصومـال،  جـاءت  وعربيـا 
الخامسة  العربية وباملرتبة  الشـعوب 

عامليـا، وبنصيـب 1.322 ألـف دوالر، 
تليهـا اليمـن ثانيا باملرتبـة 13 عامليا 
تليهـا  الفـا دوالر،  وبنصيـب 2.078 
عامليـا   14 وباملرتبـة  ثالثـا  اريرتيـا 

تليهـا  الفـا دوالر،  وبنصيـب 2,101 
السـودان رابعـا وباملرتبـة 40 عامليـا 
تليهـا  دوالر،  آالف   4,442 وبنصيـب 
موريتانيا خامسـا وباملرتبة 62 عامليا 

وبنصيب بلغ 6.920 آالف دوالر“.
وتابع: ان املغرب جاء سادسا وباملرتبة 
67 عامليا وبنصيـب 9.04 آالف دوالر، 
يليه االردن سـابعا وباملرتبة 11.861 
الف دوالر، ومن ثم يأتي العراق ثامنا، 
ليأتـي بعـده كل من تونـس والجزائر 
ومرص التي جاءت 11 عربيا وباملرتبة 

92 عامليا وبنصيب 14.928 دوالرا.
وعامليـًا.. جاءت بورونـدي اوال بأفقر 
شـعوب العالم عىل االطـالق وبنصيب 
بلغ 856 دوالراً، يليها جنوب السودان 
ثانيـا وبنصيـب 928 دوالراً ومـن ثم 
جـاءت جمهوريـة افريقيا الوسـطى 

بنصيب 1.102 ألف دوالر.
فيما لم يتنـاول الجدول كل من لبنان 
وسوريا وافغانسـتان واوكرانيا لعدم 
وجود إحصائيات رسمية متاحة لهم.

يشار إىل أن وزارة التخطيط والتعاون 
االنمائـي العراقية، كانـت قد توقعت 
ارتفاع نسـبة الفقـر يف البـالد إىل 25 
املئـة خالل العـام الحـايل 2022، بعد 
أن سـجل %22.5 يف آخر إحصاء لعام 

.2019

www.alzawraapaper.com5 أسواق

@Õ€bjæa@ÒÜb«g@Û‹«@áÓ–nèæa@5§@ÚÓ„b‡nˆa@pb»Ìãìn€@äb‘nœ¸a@∂g@aÎäbíc

ä¸ÎÜ@—€c@12.141@bÌÏ‰é@Ô€bª�a@Ô‹0a@wmb‰€a@Âfl@ÈÓœ@Üã–€a@kÓó„@Êc@pá◊c

Ò7Ãó€a@…Ìäbìæa@Îà@äbvn€a@Úƒ–´@ıbì„g@äã‘Ì@ç◊ãæa

µ‰†aÏæa@∂g@“äbóæa@üÎã”@áˆaÏœ@ b–mäa@lbjéc@Â«@ÊÏ–ìÿÌ@Übón”a@ıa5Ç

%b»€a@lÏ»í@ã‘œc@Â‡ö@�bÓæb«@79@Î@bÓiã«@8@Újmãæa@¿@÷aã»€a@ZÚÓÿÌãflc@Ú‹™

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنـت جمعية مصدري الفواكه والخـرضوات الطازجة يف منطقة البحر 
األبيض املتوسط (AKİB)  الرتكية، امس االثنني، ان العراق كان ثالث أكرب 

مستورد لهذه املحاصيل خالل الشهر املايض.
وقال رئيس الجمعية، فرحات جـوروز، يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: 
ان ”صـادرات تركيا مـن الفواكه والخـرضوات الطازجة تجـاوزت 155 
مليون دوالر يف شهر تموز/ يوليو املايض، يف حني بلغت حصة املصدرين يف 

منطقة البحر األبيض املتوسط من إجمايل اإليرادات 54.4 مليون دوالر“.
وبـني ان ”تركيا سـلمت خالل الشـهر املـايض 179 ألفـاً و400 طن من 
املنتجات إىل األسواق الخارجية“، موضحاً ان ”الصادرات األوروبية لروسيا 
نمت بنسـبة %53 لتصل إىل 83.1 مليـون دوالر، يف حني بلغت الصادرات 
إىل أملانيا 28.2 مليون دوالر، فيما كان العراق ثالث أكرب مسـتورد للفواكه 
والخـرضوات الرتكية الطازجة حيث اشـرتى ما قيمتـه 4.3 ماليني دوالر 
من املنتجات“.وتابـع جوروز أن ”الصادرات إىل إرسائيل ارتفعت بنسـبة 
%148 عـىل أسـاس سـنوي لتصـل إىل 2.6 مليونـا دوالر، وأن شـحنات 
املنتجات إىل النمسـا قفزت بنسبة %143 لتصل إىل 1.9 مليون دوالر، كما 
سجلت الصادرات إىل اململكة العربية السعودية زيادة بنسبة ٪100 لتصل 
إىل 1.1 مليون دوالر“.واشـار اىل انه ”كان أكثر املنتجات التصديرية مبيعاً 
هـي محاصيل الخوخ والكرز واملشـمش“، الفتـا اىل ان ”صادرات الخوخ 
ارتفعـت بنسـبة %53 لتحقـق إيـرادات قدرهـا 41 مليـون دوالر، بينما 
ارتفعت صـادرات الفطر لتصل إىل 1.6 مليـون دوالر، كما زادت صادرات 
الكمثرى واملشـمش بنسبة ٪106 و٪82 لتصل إىل 1.2 مليون دوالر، و26 

مليون دوالر عىل التوايل“.

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

كردستان.
وقـال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلت 
صباح امس، سـعر رصف بلغ 148050 دينـارا عراقيا مقابل 100 دوالر 
أمريكي، مبينا أن االسعار ليوم امس االحد سجلت 148150 دينارا مقابل 

100 دوالر.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع 148500 دينار لـكل 100 دوالر 

امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 147500 دينار.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا، 
حيث بلغ سـعر البيع 148200 دينار لكل 100 دوالر أمريكي، وبلغ سعر 

الرشاء 148100 دينار لكل 100 دوالر.

@÷aã»€a@÷Ïé@paãí˚fl@ b–mäa
ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€

@È◊aÏ–‹€@ÜäÏnèfl@5◊c@s€bq@÷aã»€a
åÏ∏@¿@ÚÓ◊6€a@paÎaãõ©aÎ

@¿@ä¸Îá€a@äb»éc@üb–Øa
ÚÓèÓˆã€a@ÚñäÏj€a

@Übón”¸a@paãí˚fl@Â«@—ìÿ€a
paÏ‰é@10@fi˝Ç@Ô”aã»€a

@›®a@ÔÁ@ÚÓ„bæ˛a@ç‰‡Óé@Zsybi
á‹j€a@¿@ıbiãËÿ€a@Úflå˛@áÓyÏ€a

@paáˆb«@üb–Øa@…”ÏnÌ@7jÇ
Ú‹j‘æa@Ú‹yãæbi@Ô”aã»€a@¡–‰€a

@·Ábé@ÔˆaâÃ€a@Âfl˛a@ÊÏ„b”@Z›‹´
Ô€b®a@áËìæa@áÓ‘»ni

@⁄6ìæa@ÊÎb»n€a@ÊbrzjÌ@îÌÜ˝Ã‰iÎ@÷aã»€a
@¿ãóæaÎ@Ô€bæa@µ«b�‘€bi
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@ÒäaÜ�@bÌãÿè«@aáˆb”@—‹ÿm@ bœá€a@ÒäaåÎ
ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@Üb„

بغداد/ متابعة الزوراء
 أكـد رئيس الهيئة املؤقتة السـابقة لنـادي القوة الجوية، سـمري كاظم، أن وزارة الدفاع كلفت شـخصية 
عسكرية مرموقة إلدارة النادي لحني إجراء االنتخابات الرسمية.وقال كاظم: «ان فرق النادي بحاجة إىل دعم 
وإسناد مادي وإداري والبد من إدارتها بعد عدم اعرتاف وزارة الشباب والرياضة بانتخابي وانتخاب شهاب 
جاهد لرئاسـة الهيئـة املؤقتة».وأضاف «بعد أن أوقفت وزارة الشـباب والرياضة عمـل اإلدارتني املؤقتتني 
ذهبت وزارة الدفاع لتسـمية شخصية إدارية إلدارة النادي بشكل مؤقت لحني إجراء االنتخابات التي سيتم 
تحديدها الحقاً حسب الضوابط وحسب عدد الهيئة العامة املثبتة من قبل وزارة الشباب والرياضة».وأبدى 

كاظم استغرابه التخاذ رئيس النادي السابق شهاب جاهد قراراً بفصله من عضوية النادي.

ãºcÎ@ã–ñc

bÓ◊ãm@¿@bÌÜÎ@=Ó‹€a@åbÃ‰i@Ô‹Ác@ÈuaÏÌ@ıaäÎç€a
املنامة / عباس هندي

للكرة  الشبابي  استهل منتخبنا 
الطائرة، امس االثنني، مشواره 
القـاري بخسـارة مـن منتخب 
بنغالديش بثالثة أشواط لواحد، 
املجموعـة  منافسـات  ضمـن 
الخامسة لبطولة آسيا تحت 20 
عاما املقامة منافسـاتها حالياً 

يف العاصمة البحرينية املنامة.
تسـيد منتخبنـا الشـبابي عىل 
مجريـات شـوط املبـاراة االول 
وحسـمه لصالحه بــ 25-19،  
ويف الشـوط الثانـي كان قـاب 
قوسـني او أدنى من كسـبه، إال 
ان بعـض األخطـاء والتهـاون 
مـع املنافس منحـت االفضلية 
للبنغـال ليعدلـوا النتيجـة -26

.24
الشـوط الثالث منـح االفضلية 

للمنافس ولم يجـد أي صعوبة 
مـن  األخطـاء  تكـرار  بسـبب 
العبينا يف اإلرسـال واالستقبال 
لُيحسـم لصالـح املنافس  -25

.19
ودخـل أبنـاء الرافدين الشـوط 
الرابـع بعزيمـة بعدمـا ادركوا 
انهـم  إال  املوقـف  صعوبـة 
اصطدموا بدفاع منظم وهجوم 
قادر عىل صنع الفارق ليحسموا 
الرابـع 22-25 وتنتهـي املباراة 
بخسـارة قـد تعقـد حسـابات 

منتخبنا يف االدوار املقبلة.
وسـيخوض منتخبنا الشـبابي 
يف  الثالثـاء  اليـوم  صبيحـة 
والنصـف  السـابعة  السـاعة 
وحـدة تدريبية، قبيـل مواجهة 
أسرتاليا يف السـاعة الثانية بعد 

ظهر اليوم .

@îÌÜ˝Ã‰i@‚bflc@ãè¶@lbjì€a@Òãˆb†
bÓée@¿@‚ÏÓ€a@bÓ€a6éc@ÈuaÏmÎ

@·v‰€a@ÒÜÏ»i@ÈnjÀä@Â‹»Ì@Ú†ãì€a@’Ìãœ
ÈœÏ–ó€@Ô‹«@á‰Ëfl

Ú‹j‘æa@pb”b‘zné¸a@¿@ëÏ‹ßa@…öÎ@Âfl@Òãˆb�€a@kÉn‰fl@kÌäám@Û‹«@“ãìÌ@Ô„aãÌg

بغداد/ ليث العتابي
أعلن نادي الزوراء الريايض إقامة معسكر 
الفريق اإلعـدادي الخارجي يف تركيا، حيث 

ينطلق مطلع شهر أيلول املقبل.
وقـال عبـد الرحمن رشـيد، عضو مجلس 
إدارة الزوراء ”ان تحضريات فريقنا ببغداد 
متواصلـة، تحـت إرشاف الجهـاز الفنـي 

بقيادة أيوب أوديشو“.
التحـاق  التدريبـات  ”شـهدت  وأضـاف: 
الالعبـني املحرتفـني، املوريتانـي الحسـن 
حويبيب، والسوري محمد عنز، إضافة إىل 

لؤي العاني القادم من املغرب“.
وتابـع: ”الفريق يحتاج إىل محرتف يف خط 

الهجوم، وسيتم الكشف خالل األيام املقبلة 
عن الصفقة الجديدة“.

وأردف: ”سيدخل الفريق معسكرا تدريبيا 
يف تركيا بني 3 و18 أيلول املقبل، وسيتخلله 
خـوض 3 مباريـات وديـة مـن ضمنهـا 

مواجهة أهيل بنغازي الليبي“.
وواصل: ”الفريق بعد عودته من معسـكر 
تركيا، سـيخوض عدة مباريـات ودية مع 

الفرق املحلية“.
وختـم ”قائمـة الفريق الحاليـة تضم 29 
4 حـراس مرمـى،  العبـا، مـن ضمنهـم 
ونتطلع يف املوسم الجديد إىل املنافسة بقوة 

عىل األلقاب“.

  بغداد/ متابعة الزوراء
أبـدى الرشطـة الريـايض رغبتـه يف عودة 
املهاجـم مهند عيل إىل صفوفه حال تعافيه 
مـن اإلصابة التي تعرض لهـا مؤخرا أثناء 
مشـاركته بمبـاراة فريقـه السـيلية أمام 
الشـمال ضمن الجولـة الثانية من الدوري 
القطـري. وتمنـى الرشطـة، عـرب موقعه 
والعـودة  ملهنـد عـيل  الشـفاء  الرسـمي، 
الرسيعـة للمالعب، بقولـه: ”قلوبنا تلهج 

بالدعاء لك وأبوابنا مفتوحة“.

وسـبق لعيل أن مثل الرشطة 5 مواسم من 
2014 وحتـى 2019، قبل أن يشـد الرحال 
صوب الدحيل القطـري ثم خوض تجارب 
أوروبيـة يف الربتغال واليونان، قبل أن يعود 

مطلع املوسم الجاري للسيلية.
يذكر أن السيلية أعلن، يف وقت سابق، نجاح 
العمليـة الجراحيـة يف الربـاط الصليبـي، 
التي خضع لهـا مهاجم املنتخـب الوطني 
مهند عيل بمستشـفى سـبيتار بالعاصمة 

الدوحة.

بغداد /حسني الشمري 
الطائـرة  الكـرة  اتحـاد  ادارة  سـمت 
الباراملبي مدربا اجنبيا لقيادة منتخبها 
الخارجـي  االسـتحقاق  يف  الوطنـي 
مونديـال  يف  ينتظرهـا  الـذي  املقبـل 
العالم يف البوسـنة الذي سيقام مطلع 
شـهر ترشين الثاني املقبل يف عاصمة 
البوسـنة رساييفو.اعلـن ذلـك رئيس 
اتحـاد الكرة الطائـرة الباراملبي، احمد 
حسـن، مؤكـدا: ان ادارة االتحـاد بعد 
التشاور مع االخوة يف املكتب التنفيذي 
للجنة  الباراملبية  برئاسة رئيس اللجنة 
الباراملبيـة الدكتـور عقيـل حميـد قد 
توصلـت اىل ان املرحلـة املقبلة بحاجة 
اىل جهود مدرب اجنبـي لالتقاء بواقع 
الطائـرة مـن وضـع  الكـرة  رياضـة 
الجلوس وقد تم اختيار املدرب االيراني 
محمـد رضـا رحيمي الذي يعـد واحدا 

مـن الكفاءات التدريبيـة يف ايران وهو 
من مواليد 1971، وقد تم توقيع العقد 
معه بحضور رئيـس اللجنة الباراملبية 
الدكتـور عقيـل حميـد واالمـني املايل 
للجنـة عبيـد عنيـد الغـزي واملتحدث 
رئيس اتحاد اللعبة.واضاف حسـن: ان 
املدرب رحيمي سـبق له أن توىل  قيادة 
املنتخـب االيراني الثاني يف املشـاركات 
الخارجيـة وحقق نتائـج ايجابية كما 
انـه حصل عىل لقب الوصيف مع نادي 
ذوب اهـن االيراني يف الـدوري االيراني  
الذي يضم 70 فريقا، اضافة اىل تدريبه 
ألكثـر من فريق ايرانـي ومنها طهران 
وكـرج، واعتزل اللعب عـام 2008 بعد 
مشـاركته يف بطولة باراملبيـاد الصني 
عـام 2008 وتوجـه صـوب التدريـب 
وحاصل عىل الشهادة التدريبية الدولية  
االوىل التي اقيمت يف تايلند عام 2019.

lãÃæa@ÚËuaÏ∑@ıb»iä˛a@aáÀ@k‘‹€a@Â«@ bœá€a@Ú‹º@cájÌ@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl
Ú‡‹ÿ€aÎ@·”ã€bi@lã»€a@Ú€Ï�i@¿@Ô”aã»€a@äÏõ®a

بغداد / صالح عبد املهدي

يتأهب ليوث الرافدين  للمشـاركة  يف 

منافسـات  النسـخة الرابعة  لبطولة  

العرب  للناشـئني  التـي تنطلق اليوم 

الثالثـاء بمدينـة وهـران الجزائريـة  

بمشاركة  16 منتخبا وزعتها القرعة  

اىل اربـع مجموعات ضمـت كل منها 

اربعة فـرق، حيث  يلعـب منتخبنا يف 

املجموعة الثالثة  التي تضم اىل جانبه 

ثالثـة منتخبات افريقيـة هي املغرب 

وموريتانيـا وجـزر القمر ، ويسـتهل 

اللقـب   عـن  الدفـاع  حملـة  الليـوث 

بمواجهة  املغرب يوم غد االربعاء.

 ( الزوراء ) كعادتها  تسـلط االضواء 

يف  العراقـي  الحضـور  تاريـخ  عـىل 

البطولـة ومـا تضمنه مـن معطيات 

بالرقم والكلمة :

@ãÿjfl@xÎãÇ@
املشـاركة العراقيـة االوىل يف بطولـة  

العـرب للناشـئني تمتـد اىل النسـخة  

االوىل التـي احتضنتها اململكة العربية  

السـعودية  خالل  النصـف الثاني من 

شـهر تمـوز عـام 2011  بمشـاركة 

8 منتخبـات  وزعـت  اىل مجموعتـني 

بالتسـاوي  عن طريـق القرعة، حيث 

ضمـت االوىل منتخبـات  السـعودية 

وسـوريا  والكويت وفلسـطني، فيما 

والسـودان  العـراق  الثانيـة  ضمـت 

والجزائـر وتونـس ، وقـدم منتخبنـا 

عروضـا ضعيفة اطاحت بـه اىل  ذيل  

مجموعتـه مـن دون نقـاط  بعـد ان 

خـرس مبارياتـه الثالث دفعـة واحدة  

وكانـت عـىل التـوايل امـام السـودان  

بثالثـة اهـداف مقابل هدفـني وامام  

املغـرب بهدفـني  نظيفـني  ثـم امام  

الجزائـر بهدف واحـد  دون رد  تاركا 

صـدارة املجموعة للمنتخب الجزائري 

والوصافة للمنتخب السوداني .

ÜÏ»é@k‘‹€a@

 جمعت مباراة التتويج  بني املنتخبني 

السعودي والسوري وانتهت  سعودية 

بأربعـة اهـداف مقابـل ثالثـة، فيما 

خـاض منتخبـا السـودان والجزائـر 

مباراة الرتضية  التي انتهت سودانية  

بهدفـني  مقابل  هـدف واحد ، واحرز 

الالعـب  السـعودي منصـور مـربوك  

لقبـي هـداف البطولـة وافضل العب 

فيهـا فيما حصـل الجزائري سـويف 

كمال عـىل لقب افضل حارس مرمى. 

أما جائزة اللعـب النظيف فقد ذهبت 

للمنتخـب السـعودي  الذي اسـتحوذ  

بذلـك عـىل جميـع االلقـاب الفردية 

والجماعيـة  باسـتثناء لقـب  افضل 

حارس  مرمى .

ÚÓ„bq@Ú◊äbìfl
وجـدد منتخبنا للناشـئني حضوره يف 

البطولـة عندما شـارك يف منافسـات 

النسخة الثانية  التي اقيمت يف  تونس  

يف الثلـث االول مـن شـهر تمـوز عام 

2012  بمشـاركة  10 منتخبـات  تم 

تقسيمها بالقرعة اىل ثالث مجموعات  

ضمت االوىل منتخبات تونس وسلطنة 

عمان وليبيـا وموريتانيا  فيما ضمت 

الثانيـة منتخبات العراق والسـعودية  

فضمـت  الثالثـة  أمـا  والسـودان. 

منتخبـات املغـرب والجزائـر واليمن، 

وقـد  تأهـل  اىل الدور نصـف النهائي  

اوائـل املجموعات  ونعنـي منتخبات  

اىل جانـب   تونـس والعـراق واليمـن 

املنتخب املغربي  افضل فريق ثاني  يف 

املجموعـات الثالث بعد شـطب نتائج  

املنتخب الليبي صاحـب املركز االخري 

يف املجموعة االوىل بغية  اجراء التوازن  

يف املجموعات الثالث .

 ÊaãÌáu ÊaåÏœ

 اسـتهل منتخبنا للناشـئني مشواره 

يف البطولـة بتحقيق فوز جدير وكبري 

عىل  املنتخب السـوداني قوامه سبعة 

اهـداف  مقابـل هـدف واحد  سـجل 

اربعة منها شريكو كريم، فيما اضاف  

احمد عبد العباس هدفني وامجد كريم 

هدفا، ويف املباراة الثانية فاز منتخبنا 

عىل نظريه  السـعودي بأربعة اهداف 

مقابـل هـدف واحـد سـجل نصفها 

شـريكو كريم وتكفـل بالنصف اآلخر  

زميـاله  سـامر مهـدي وعـيل عصام  

نصـف  الـدور  اىل  منتخبنـا  ليتأهـل 

النهائـي  عـىل رأس املجموعة ويهزم 

املنتخب اليمني  بثالثة اهداف دون رد 

سـجلها  بشار رسن  وشـريكو كريم 

وعيل عصام ، وبذلـك حجز موقعه يف  

املباراة النهائية  التي جمعته باملنتخب 

التونـيس الذي  تغلب مـن جانبه  عىل  

نظريه  املغربي بفارق ركالت الرتجيح 

مـن عالمة الجـزاء 4 - 2 بعـد انتهاء 

الوقت املقرر  للمباراة بالتعادل بهدف 

ملثله .

ÔˆbË‰€a@ÒäbèÇ
التتويـج   مبـاراة  منتخبنـا  خـرس 

لحسـاب املنتخـب التونيس املتسـلح 

بامتيـازات الضيافـة بثالثيـة نظيفة 

مكتفيا بمركز الوصافـة، فيما احرز  

املنتخـب املغربـي  املركز الثالـث  اثر 

تغلبه عىل نظـريه اليمني بهدف دون 

رد، ومثل منتخبنـا يف املباراة النهائية 

الالعبـون:  حيـدر محمد  يف حراسـة 

املرمـى ومحمد  سـالم  واحمد ناظم 

وعالء مهاوي وعباس حسني ومهدي 

عبـد الزهـرة  واحمـد مـوىس وامجد 

كريم  وسـامر ماجد  وبشـار رسـن 

وشريكو كريم  وحل يف الشوط الثاني 

احمـد عبد العبـاس ومحمـد خزعل، 

وحصل العبنا املبدع شريكو كريم عىل 

ابـرز لقبني يف البطولـة وهما  الهداف 

برصيـد سـبعة اهـداف وكذلك افضل 

العب، فيما احرز منتخبنا لقب الفريق 

املثايل. أما  التونيس صربي بن حسـني 

فأحرز  لقب افضل حارس مرمى .

 k‘‹€bi åÏ–€a
املشـاركة االبـرز لليـوث الرافديـن يف 

البطولـة  كانت ابان النسـخة الثالثة 

التـي ضيفتهـا الدوحـة للفـرتة مـن 

20 ترشيـن االول لغايـة الثانـي مـن 

ترشيـن الثاني عام 2014 بمشـاركة 

اىل  القرعـة  وزعتهـا  منتخبـات   8

قطـر  االوىل  فضمـت  مجموعتـني 

وموريتانيـا،  وجيبوتـي  والبحريـن 

فيما ضمت الثانية العراق  والسـودان 

والسعودية وفلسـطني، وبدأ منتخبنا 

مهمته بالفوز عىل  السـودان بهدفني 

مقابـل هدف واحد سـجلهما سـجاد 

جاسـم وامري صباح قبـل ان يتعادل 

مع السعودية بدون اهداف ثم يختتم 

عـىل  بالفـوز  املجموعـات  مرحلـة 

فلسطني بهدفني دون مقابل سجلهما 

حسـام حسـن  وامري صبـاح جامعا 

سبع نقط وضعته قي قمة املجموعة 

ليواجه يف الدور نصف النهائي منتخب 

جيبوتي ويهزمه برباعية دون مقابل 

سـجل نصفها حسام حسـن وتكفل 

بالنصـف االخـر رامـي رحيـم وامري 

صباح من ركلة جزاء .

@ãÇe@ÔˆbË„
يف املبـاراة النهائيـة واجـه منتخبنـا 

الـذي  السـعودي  نظـريه  للناشـئني 

تجاوز يف الدور نصف النهائي صاحب 

ليـوث  وتمكـن  والجمهـور،  االرض 

الرافدين من العـودة  اىل بغداد بكأس 

البطولة عـن جدارة واسـتحقاق بعد  

الفوز عىل االخرض السـعودي بهدفني 

دون مقابـل سـجلهما امـري صبـاح 

وسـجاد حسـني، وتم اختيـار  العبنا 

امـري صبـاح افضل العـب يف البطولة 

بينمـا احـرز العـب جيبوتـي احمـد 

مـوىس لقب هداف الـدوري برصيد 6 

اهداف وفاز الحارس السعودي احمد 

الشـهري بلقب افضل حارس، وهكذا 

يكون منتخبنا للناشـئني قد لعب 12 

مباراة يف البطولة بنسخها الثالث قبل 

ان يسـتهل مشاركته الرابعة يوم غد،   

ففاز بسـبع مباريات وتعادل بواحدة  

وخـرس يف اربـع، وسـجل العبونا 26 

هدفا بمرمى منافسيهم، سبعة منها 

لشريكو كريم الهداف االول يف الفريق  

مقابل 12 كرة دخلت مرماهم.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عمت الفرحة منزل الزميل روان الناهي وحرمه 
املصـون بعـد ان رزقهمـا الباري -عـز وجل- 
الصادقـة  امنياتنـا  (ادم)،  أسـمياه  بمولـود 
للجميل آدم بموفور الصحة والعافية والسعادة 
الدائمـة وان يرزقه الرحمن -جال وعال- الصحة 
والعافية التامتـني، وان يكون بارا بوالديه ويحقق 

جميع امنياته ويحفظه مع عائلته الكريمة من كل رش ومكروه.
 *****************

الزميل زيد الزيدي حل ضيفا يف برنامج (الكاس) 
الـذي يبـث مـن عـىل شاشـة قنـاة (آي نيوز) 
الفضائية، حيث ناقش الربنامج ملف الالعبني 
املحرتفـني يف الدوريات االوروبيـة، إذ تم انجاز 

االمور االداريـة للعديد من الالعبني الذين اصبح 
بإمكانهم تمثيل املنتخبات الوطنية يف املشـاركات 

الخارجية املقبلة، والعمل جار عىل انجاز االوراق الخاصة 
بعدد مـن الالعبني يف اقرب وقت ممكن من اجل خوض االسـتحقاقات 

املقبلة مع منتخباتنا الوطنية.



الرباط / متابعة الزوراء
قالت وسـائل إعالم مغربية إن الجامعة امللكية لكرة 
القدم توصلت إىل اتفاق مع وليد الركراكي ليتوىل قيادة 
أسـود األطلس يف كأس العالـم FIFA قطر 2022™، 
بعـد حـوايل ثالثـة أشـهر، خلفـاً للمدرب البوسـني 
الفرنيس وحيـد خليلودزيتش.وقال موقـع اليوم 24 
اإلخباري إن االتحاد املغربي: ”توصل إىل اتفاق نهائي 

مـع الركراكي حول كل األمـور املادية والتقنية (...) 
ولم يتبق سـوى اإلعالن الرسـمي عـن الخرب“.كذلك 
أكـد موقع ”هسـبورت“ املتخصـص يف الرياضة أن 
الركراكـي (46 عامـا) ”رشع يف االتصـال ببعـض 

العبي املنتخب الوطنـي“، بعد توصله التفاق مع 
االتحـاد املغربـي لتدريب أسـود األطلس، ”ملدة 

ثالث سنوات“.كان اسم املدافع الدويل السابق 
متـداوالً بقـوة يف اإلعـالم املغربـي خـالل  
األخـرية لخالفـة خليلودزيتـش.  األشـهر 
فيمـا لـم يعلن بعـد رسـمياً عـن التعاقد 
معه.وعانـى خليلودزيتـش عـىل الرغـم 
مـن النتائـج اإليجابية التـي حققها مع 

املنتخب املغربي مـن انتقادات حادة، 
حول خياراته التكتيكية، وخصوصاً 

حول رفضه استدعاء جناح نادي 
تشـيليس االنكليزي حكيم زياش 

ألسباب انضباطية.

لندن / متابعة الزوراء
عاقب نادي تشـيليس أحد حملة التذاكر املوسـمية بالحرمان من 

دخول ملعب ستامفورد بريدج ألجل غري مسمى.
وجـاء قـرار النادي بعد فتح تحقيق حول توجيه مشـجع إشـارات 
عنرصية تجاه العب توتنهام سـون هيونغ مـني خالل مباراة الفريقني 
يف الجولـة الثانيـة من الـدوري اإلنكليزي املمتاز وذلك عنـد تنفيذ النجم 

الكوري الجنوبي ركلة ركنية.
وذكـر نـادي تشـيليس يف بيـان أنه قـام بمراجعـة كافة 
تسـجيالت كامـريات املراقبة داخـل امللعب، وتم 

تحديد هوية املشجع.

جوال الشمالية / متابعة الزوراء
حسم تشـونبوك هيونداي موتورز الكوري 
الجنوبي، بطل عامي 2006 و2016، بطاقته 
إىل الدور نصف النهائي ملسابقة دوري أبطال 
آسـيا يف كرة القدم، وذلك بفوزه عىل فيسـيل 
كوبـي الياباني 1-3 بعد التمديد النتهاء الوقت 

األصيل بالتعادل 1-1.
وبغيـاب النجـم اإلسـباني املخـرضم أندريـس 
إنييسـتا بسبب اإلصابة ومع تغيري سبعة العبني يف 
التشكيلة التي تفوقت عىل الخصم املحيل يوكوهاما 
مارينـوس 2-3 األسـبوع املـايض يف ثمـن النهائـي، 
اعتقد فيسيل كوبي أنه سيواصل املغامرة يف املسابقة 
القاريـة التي تقام أدوارها اإلقصائية ملنطقة الرشق يف 
مدينة سـايتاما اليابانية، وذلك بعـد تقدمه يف الدقيقة 
64 عـرب البديـل كويـا يوروكي بتسـديدة من مسـافة 

قريبة بعد خطأ من الحارس يل بوم-سو.
لكن فرحة الفريق الياباني الذي وصل اىل نصف النهائي 
يف مشـاركته األوىل عام 2020، لم تدم سـوى دقيقتني 
ألن تشـونبوك أدرك التعادل بفضـل الغامبي مو بارو 
الذي اسـتغل تراخي الدفاع وتوغـل يف املنطقة قبل أن 

يسدد بني ساقي الحارس دايا مايكاوا .(66) 
وبقيت النتيجة عىل حالها حتى نهاية الوقت األصيل، 
ليحتكم الفريقان اىل التمديد الذي ابتسـم للكوريني 
بعدمـا تقدمـوا يف الدقيقة 104 عرب رأسـية البديل 
الربازيـيل غوسـتافو بعـد عرضية من بـارو، قبل 
أن يحسم مون سـيون-مني بطاقة التأهل نهائياً 

لصالـح فريقه بهدف ثالث يف الوقت بدل الضائع من الشـوط 
اإلضـايف الثاني (120+2)، من هجمة مرتدة رسيعة مسـتغالً 
تقـدم جميع العبي الفريق الياباني اىل منطقة خصمهم بحثاً 

عن التعادل.
وكان تشـونبوك هيونـداي تغلب عىل مواطنـه دايغو أف يس 
1-2 يف الرمـق األخري بعد شـوطني إضافيـني الخميس يف دور 

الـ16.
يذكر أن مباريات الغرب تقام يف شباط/فرباير 2023 وتجمع 
الهالل السعودي مع شباب األهيل اإلماراتي، الشباب السعودي 
مع ناساف األوزبكستاني، الدحيل القطري مع مواطنه الريان 

والفيصيل السعودي مع فوالد خوزستان اإليراني.
وكان الهالل السـعودي أحرز اللقب للمـرة الرابعة يف تاريخه 
(رقـم قيايس)، بفوزه عىل بوهانغ سـتيلرز الكوري الجنوبي 

-2صفر يف ترشين الثاني/نوفمرب املايض يف الرياض.

ليل / متابعة الزوراء
حّقق باريس سان جريمان فوًزا باهرًا 
عىل مسـتضيفه ليل (1-7) يف املرحلة 
الثالثـة مـن الـدوري الفرنـيس لكرة 

القدم.
وسجّل للفريق البارييس كل من كيليان 
واألرجنتينـي  و87)  و66   1) مبابـي 
ليونيـل ميـيس (28) واملغربي أرشف 
حكيمـي (39) والربازيـيل نيمار (43 

و52).
يف املقابـل بصـم جوناثـان بامبا عىل 
الهدف الوحيد ألصحاب األرض .(54) 
ورفـع فريـق العاصمـة الفرنسـية، 
حامـل اللقـب، رصيـده إىل 9 نقاط يف 
صدارة الليغ 1 محّقًقا العالمة الكاملة 
إىل حـد اآلن بعد انتصـاره يف مباراتيه 
األوليني عىل كل مـن كلريمون (5-0) 

ومونبلييه .(5-2) 
يف املقابل تجّمد رصيد ليل عند 4 نقاط 
بعـد فـوزه يف املبـاراة االفتتاحية عىل 
أوكسـري (1-4) وتعادله يف الثانية مع 

نانت .(1-1) 
وعـادل مبابـي أرسع هـدف يف تاريخ 
املسـابقة املحلية والذي كان مسـجالً 
باسـم ميشـال ريو بعد مرور 8 ثواٍن 
أيضـاً بقميص كـون يف مرمى كان يف 

15 فرباير 1992.
وتعّد الخسـارة هي األقـىس لليل عىل 

أرضـه يف تاريـخ الليـغ 1..
ميونيـخ  بايـرن  رضب  أملانيـا،،  ويف 
بقـّوة من جديد وحّقق فوًزا كبريًا عىل 
مضيفـه بوخوم اسـتقر عـىل نتيجة 
(0-7) يف املرحلة الثالثة من منافسات 

الدوري األملاني لكرة القدم.

وتناوب عىل تسـجيل أهـداف الفريق 
البافـاري كل مـن لريوي سـاني (4) 
والهولنـدي ماتيـس دي ليخـت (25) 
 (33) كومـان  كينغسـيل  والفرنـيس 
والسـنغايل سـاديو مانيـه (42 و60 
والكوسـتاريكي  جـزاء)  ركلـة  مـن 

كريستيان غامبوا (69 خطأ يف مرمى 
فريقه) وسريج غنابري .(76) 

ورفـع بايـرن رصيـده إىل 9 نقـاط يف 
صـدارة البوندسـليغا محّقًقا العالمة 

الكاملة إىل حد اآلن.
يف املقابل واصـل بوخوم رحلة البحث 

عن أوىل نقاطه يف املوسم الجديد.
وضمن املرحلة ذاتها، اكتفى أينرتاخت 
فرانكفورت بالتعادل مع ضيفه كولن 

بهدف ملثله.
ويف اسـبانيا،، تمّكـن برشـلونة مـن 
ريـال  مسـتضيفه  عقبـة  تجـاوز 
سوسـييداد بنجـاح بعد تغلّبـه عليه 
بأربعة أهداف لواحد يف املرحلة الثانية 
من منافسـات الدوري اإلسباني لكرة 

القدم.
وتناوب عىل تسـجيل أهـداف الفريق 
الكاتالونـي كل من البولنـدي روبرت 
ليفاندوفسـكي (1 و69) والفرنـيس 
أوصمـان ديمبييل (66) وأنسـو فاتي 

 (79).
يف املقابـل وّقـع السـويدي ألكسـندر 
إيسـاك هدف أصحاب األرض الوحيد 

 (6).
ورفـع البلوغرانا رصيـده إىل 4 نقاط 
يف املركـز الخ بعـد تعادلـه يف املرحلة 
االفتتاحية مـن الليغا مع ضيفه رايو 

فاليكانو دون أهداف.

بينمـا تجمّد رصيد سوسـييداد عند 3 
نقـاط يف املرتبـة العارشة مـن فوز يف 
املرحلـة األوىل عىل قـادش بهدف دون 

مقابل..
ويف انكلرتا،، حسـم التعـادل اإليجابي 
(3-3) نتيجـة املواجهـة التي جمعت 
نيوكاسـل يونايتد بضيفه مانشسـرت 
سـيتي عـىل ملعـب ”سـانت جيمس 
بارك“ يف املرحلة الثالثة من منافسات 

الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القـدم.
أهـداف  تسـجيل  عـىل  وتنـاوب 
”السـيتيزنس“ كل من األملاني إلكاي 
إيرلينغ  غوندوغـان (6) والنرويجـي 

هاالند (61) والربتغايل برناردو سيلفا 
 (64).

يف املقابـل وّقـع الباراغواياني ميغيل 
ويلسـون  وكالـوم   (28) أملـريون 
(39) وكـريان تريبيـري (54) أهـداف 

الـ“ماغبايز“.
لقـب  لحامـل  األول  التعـادل  وهـو 
الربيمريليـغ هذا املوسـم بعـد فوزين 
متتاليـني عـىل كل مـن وسـت هـام 
 (4-0) وبورنمـوث   (2-0) يونايتـد 
لريفـع رصيـده إىل 7 نقـاط يف املركز 
الثانـي بفـارق األهـداف أمـام ليـدز 
يونايتد وتوتنهام هوتسـبري وبرايتون 

وبفارق نقطتني خلف أرسنال املتصّدر 
الحايل للبطولة.

يف املقابل رفع نيوكاسـل رصيده إىل 5 
نقاط يف املرتبة السادسـة بعد تعادله 
يف املرحلـة املاضية مـع برايتون دون 
أهـداف وفـوزه يف افتتاح منافسـات 
عـىل  املمتـاز  اإلنكليـزي  الـدوري 

نوتينغهام فورست .(2-0) 
ويف ايطاليا،، أنقذ الجزائري إسماعيل 
بن نـارص فريقه ميـالن حامل اللقب 
مـن السـقوط يف أرض أتاالنتـا، وذلك 
بإدراكه التعادل 1-1 يف املرحلة الثانية 

من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وكانت األنظار شاخصة نحو برغامو 
مـن أجـل متابعـة أقـوى مبـاراة يف 
املرحلتني األوليني من املوسـم الجديد، 
وقـد نجـح أتاالنتـا يف إحـراج حامل 
اللقـب وكان قريباً من إسـقاطه لوال 
بن نـارص الـذي منح ”روسـونريي“ 
نقطتـه الرابعـة، فرتاجـع إىل املركـز 
الثالـث بفـارق نقطتني خلـف نابويل 
الذي حقـق فوزه الثاني توالياً بنتيجة 
كبرية عىل مونتسـا -4صفـر، وجاره 

إنرت الفائز عىل سبيتسيا -3صفر.
وسـّجل ألتاالنتـا األوكراني روسـالن 
عـادل  حـني  يف   (29) مالينوفسـكي 
الجزائري إسـماعيل بـن نارص الكّفة 

مليالن.(68) 
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سيدني / متابعة الزوراء
اسـتعان املنتخـب األسـرتايل لكـرة 
الهولندي  السـابق  القـدم بمدربـه 
غوس هيدينك ملساعدته يف التحضري 
لنهائيـات كأس العالـم FIFA قطر 
2022™ املقررة نهاية العام الحايل، 
وذلك وفق مـا أعلن االتحـاد املحيل 

للعبة.
وسيتوىل هيدينك الذي أعاد أسرتاليا 
العالـم بعـد غيـاب ملـدة  إىل كأس 
32 عامـاً بقيادتهـا إىل اىل مونديال 
أملانيا 2006 حيـث وصلت إىل الدور 
ثمن النهائي، مهمة مساعد املدرب 
غراهام أرنولد يف املباراة التحضريية 
األخـرية للمنتخـب عـىل أرضه قبل 
النهائيات العامليـة األوىل يف منطقة 
الجـارة  ضـد  األوسـط،  الـرشق 
نيوزيلنـدا يف 22 أيلول/سـبتمرب يف 

بريزبني.
وقال الهولندي البالـغ 75 عاماً إنه 
”سـعيد بالذهاب اىل هناك أسرتاليا 
ألني أتحـدث مع النـاس بني الحني 
واآلخر عن مسريتي، ودائماً ما أركز 

عـىل تجربتي مع +سـوكريوس+“، 
املنتخـب  يف إشـارة منـه إىل لقـب 

األسـرتايل الذي أرشف عليه هيدينك 
و2006   2005 بـني  مبـاراة   13 يف 

حقق خاللهـا 8 انتصـارات مقابل 
تعادلني وثالث هزائم.

وتابـع: ”هذا الفصل من مسـريتي 
منحنـي الكثـري مـن الطاقـة. لقد 
التقيت أناساً لطفاء جداً ومنفتحني 

جداً، وهذا ما أعجبني كثرياً“.
اعتزالـه  مـن  هيدينـك  وسـيعود 
التدريـب ملسـاعدة أرنولـد يف هـذه 
املباراة بسـبب غياب مساعد األخري 
الهولنـدي اآلخر رينيه ميولنسـتني 
يف تلك الفـرتة لتواجده يف أوروبا من 
أجـل متابعـة منافيس أسـرتاليا يف 
املجموعة الرابعة املنتخبني الفرنيس 
حامل اللقـب والدانماركي. علماً أن 
املنتخـب التونـيس معهـم أيضـاً يف 

املجموعة.
أحـد  كان  الـذي  أرنولـد  ورأى 
مساعدي هيدينك يف مونديال أملانيا 
2006، أن وجـود الهولندي سـيلهم 
ويحفـز املنتخب، مضيفـاً: ”غوس 
رائـع يف روايـة القصـص، وبالتايل 
أتطلع بفـارغ الصرب لرؤيـة تأثريه 
عـىل هذا الجيل الحـايل من الالعبني 

األسرتاليني“.
وتابع: ”يعـرف الكثري من شـباننا 

املسـتوى  مآثـره وإنجازاتـه عـىل 
الـدويل، لكن لـم تتح لهـم الفرصة 

مطلقاً ملقابلته“.
وباإلضافة اىل فرتتيه كمدرب مؤقت 
لتشيليس اإلنكليزي، أرشف هيدينك 
خالل مسـريته التدريبيـة الطويلة 
عىل العمالق اإلسـباني ريال مدريد 
وفالنسـيا  أيندهوفـن  ومواطنـه 
اإلسباني، اىل جانب تدريبه منتخبات 

هولندا وروسيا وتركيا.
لكن قد تكون قيادته ملنتخب كوريا 
الجنوبيـة املضيـف مشـاركة مـع 
الـدور  2002 اىل  اليابـان ملونديـال 
نصـف النهائي للنهائيـات العاملية، 

أبرز انجازاته عىل اإلطالق.
ويقام مونديال قطر بني 20 ترشين 
الثاني/نوفمـرب و18 كانون األول/

ديسـمرب حيث يفتتح األسـرتاليون 
مشاركتهم الخة توالياً يف النهائيات 
والسادسـة يف تاريخهم ضد فرنسا 
يف 22 ترشيـن الثاني/نوفمرب، قبل 
لقـاء تونس يف 26 منه والدنمارك يف 

30 منه.
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مدريد / متابعة الزوراء
دخل العب الوسط الربازييل، كاسيمريو، يف حالة من البكاء، 
أثنـاء املؤتمر الصحفي الخاص بوداعه لريال مدريد.وأجرى 
كاسـيمريو، الجزء األول من الكشـف الطبي يف مانشسـرت 
يونايتـد، بينما اسـتكمل الجـزء الثاني.وكان ريـال مدريد، 
توصلـه التفاق مع املان يونايتد بشـأن انتقال كاسـيمريو 
لصفوف الشياطني الحمر، لكن النجم الربازييل لم يوقع بعد 
عقود انتقاله للمانيو.وزعمت العديد من التقارير، أن قيمة 
انتقال كاسيمريو من ريال مدريد إىل مانشسرت يونايتد، تبلغ 
70 مليون يورو.وأضافت التقارير أن كاسـيمريو سيحصل 

عىل راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو.

مانشسرت / متابعة الزوراء
رفض نادي مانشسـرت يونايتد االستسـالم يف سباق التعاقد 
مـع الربازييل أنتوني نجم أياكس أمسـرتدام، خالل املريكاتو 
الصيفـي الجاري.وزعمـت العديد مـن التقاريـر مؤخرًا أن 
أياكس رفض التخيل عن أنتوني هذا الصيف.وكتب فابريزيو 
رومانـو، خبـري انتقاالت الالعبـني واملدربـني يف أوروبا، عىل 
حسـابه بموقـع التواصل االجتماعي ”تويرت“: ”مانشسـرت 
يونايتـد ال يزال عىل اتصال مـع وكالء أنتوني، لكن الصفقة 
تعتمـد اآلن عـىل قـرار أياكس“.وأضـاف خبـري االنتقاالت: 
”األيام املقبلة ستكون حاسمة يف انتقال أنتوني إىل الشياطني 
الحمر“.وتابع: ”بدأ مانشسـرت يونايتد االتصاالت مع ممثيل 
كودي جاكبو، نجم آيندهوفن، منذ أسبوعني“.واختتم: ”كان 
يتواجد جاكبو دائًما يف قائمة اهتمامات مانشسـرت يونايتد، 

ألنه يعمل مع نفس وكالء املدرب إريك تني هاج“.

@¿@‚˝èné¸a@ùœãÌ@ánÌb„ÏÌ@6èì„bfl
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روما / متابعة الزوراء
بـات الهولنـدي، جورجينيـو فينالـدوم، 
نجم خط وسط روما، مهددا بالغياب عن 

املالعب حتى نهاية عام 2022.
وكان فينالـدوم قد تعـرض إلصابة قوية 
بكرس يف السـاق اليمنى، خالل مشاركته 

يف الحصة التدريبية التي أجراها الفريق.
وذكرت شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، 

أن التقاريـر األوليـة أظهـرت احتماليـة 
غيـاب فينالـدوم عـن املالعب ملـدة ثالثة 
أشـهر، وبالتايل سـيغيب حتى نهاية عام 
2022 وسيظهر يف العام الجديد.وأضافت 
أن فينالـدوم بالتايل لن يلحق بمنافسـات 
كأس العالـم، التي سـتقام يف قطر خالل 
شهري نوفمرب/ترشين الثاني وديسمرب/

كانـون األول املقبلني.ولفتـت إىل أن روما 

قد يتجه للدخول يف سوق االنتقاالت 
الصيفـي الجاري مجـددا، من أجل 
البحث عن بديل لفينالدوم، السيما 
وأنه قد يغيب لثالثة أشـهر.جدير 
بالذكر أن روما ضم فينالدوم، قبل 
أسبوعني فقط، عىل سبيل اإلعارة 

من باريس سان جريمان، مع حق 
الرشاء مقابل 8 ماليني يورو.

ã�”@fibÌá„Ïfl@Â«@lbÓÃ€bi@ÜáËfl@‚Îá€b‰Óœ@�b»vìfl@k”b»Ì@Ôè‹Óìm
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تتطلّب الصحافة االستقصائية وقًتا يمتّد 
ألسابيع أو أشهر وحتى لسنوات يف العمل 
عـىل قّصـة مهّمة تحّقـق مبدأ املسـاءلة 
والّدفـاع عن الحقيقة وتحدث تأثريًا كبريًا 
وتصل إىل رشيحة واسـعة مـن الجمهور. 
ويشري خرباء يف مجال التواصل الرّقمّي إىل 
أنه كلما كان القـرّاء أكثر تفاعالً انعكس 

ذلك عىل التأثري.
فيما ييل، تقّدم شبكة الصحفيني الدوليني 
دليـًال للصحفيني واملؤسسـات الناشـئة 
التـي تحاول الوصول إىل رشيحة واسـعة 
مـن الجمهـور أو إيجاد جماهـري جديدة 
للتمّكن من خلق تفاعل حقيقي للقصص.

ُيعتـرب النرش عـىل منصـات إعالمّية وعىل 
وسـائل التواصـل االجتماعـي، إضافة إىل 
إرسال الرسائل الربيدية الجماعّية والنرشات 
اإلخبارّية وتقييم تفاعل املسـتخدمني، من 
أبرز الطرق التي يجب أن يأخذها الصحفي 
بعـني اإلعتبار لزيادة الجمهـور والتفاعل، 
ولكـن عىل الصحفـي يف البداية تحديد عدد 
مـن النقاط ملعرفة الجمهور املسـتهدف يف 

التحقيقات االستقصائية، كالتايل:
ما هي الفئـات العمرية والنوع اإلجتماعي 

للجمهور املستهدف؟ 
مـا هـي أبـرز املنصـات التي يسـتخدمها 

الجمهور؟ 
ما هي الدول التي ينترش فيها املتابعون؟ 

وبناًء عـىل النقاط السـابقة الذكر، يمكن 
للصحفـي أن يحّدد الطريقـة املثىل ألفضل 
منصة إليصال املحتوى. ويف ذات السـياق، 
ينصح بعـض الخـرباء الصحفيني بإطالق 
نـرشات إخبارّيـة عـرب الربيـد اإللكرتوني 
حـول التحقيـق االسـتقصائي، من خالل 
إرسال رابط القصة مع رشح مخترص عن 
املشـكلة، والتي يمكن أن تصـل لعدد أكرب 

من الناس. 
ينصـح عـدد من الخـرباء العاملـني يف هذا 
التحقيقـات  وحـدة  بينهـم  مـن  املجـال 
االستقصائية السورية «رساج» باستخدام 
النـرشات  إلعـداد   Substack منصـة 
 Revueو MailChimp اإلخباريـة، كمـا أّن
مـن بني املنصـات السـهلة واملجانية أيًضا 

للصحفيني. 
إنشـاء مجموعة عرب تطبيق «واتسآب» أو 
«تيليجرام» و»سـيجنال»، تضـّم املهتمني 
باملحتـوى للـرد عـىل أسـئلتهم وبحًثا عن 

املوضوعات الجديدة. 
إرسال نسخة من التحقيق لوسائل إعالمّية 
إلجراء حلقة نقاشية وبرامج حوارية حول 
التحقيـق، وهذه الخطوة تجلـب جمهوًرا 
جديًدا وتفتح املجال للنقاش حول مضمون 

التحقيق مجدداً. 
التواصل مع املنظمات الحقوقية وإرسـال 
يف  واسـتخدامه  لنـرشه  التحقيـق  رابـط 

الندوات.
كمـا يحتوي هـذا الدليـل املقدم مـن دليل 
النـرشة اإلخباريـة عىل إرشـادات سـهلة  
للوصـول إىل قوالب يمكن االسـتفادة منها 
لزيـادة الجمهـور للمؤسسـات الصحفية 

والصحفيني.
مـن جانبها، تنصـح روزالـني وارن، وهي 
مديـرة التواصـل الرّقمـّي لـدى الشـبكة 
العاملية للصحافة االسـتقصائية، برضورة 
أال يكـون التحقيـق طويـًال ومعقـًدا، وأن 
يتـّم الرتكيـز عىل زاويـة واحـدة مدعومة 
باألدلة والوثائق، إضافة الستخدام عنارص 
امللتيميديا من صور ورسومات وتسجيالت 
وعنارص برصية يف رسد القصة لتبسيطها 

وجذب القارئ للمتابعة للنهاية. 
وهنـاك عـدد مـن املواقـع التـي تسـاعد 

الصحفي االسـتقصائي يف صناعة محتوى 
من دون أي خربة سـابقة يف عالم التصميم 

واملونتاج لصناعة املحتوى من بينها: 
Piktochart: يتيح للصحفي االستقصائي 
تحويـل البيانـات يف تحقيقـه إىل تصميـم 
مـن  العديـد  مسـتخدًما  إنفوجرافيـك 
التصميمـات املختلفة والقوالـب الجاهزة 
ويف مجـاالت مختلفة،  كما يمّكن الصحفي 
من إعداد عرض  (presentation)    بسهولة 

وبشكل مجاني. 
EX.CO: يمكن تحويـل املحتوى إىل تجربة 
تفاعلية عرب هذه املنصة التي يسـتخدمها 
عدد مـن النارشين حـول العالـم من أجل 
جذب الجماهري وتوفـري رؤى مفيدة حول 

الجمهور املستهدف. 

ونصحت مستشارة اإلعالم الرّقمي ياسمني 
ناميني يف ويبينار حول كيفّية الّتفاعل مع 
الجمهور من خالل قيـاس زيادة التفاعل، 

باستخدام بعض األدوات مثل:
فيسـبوك  يقـّدم   :Facebook Analytics
أدوات الّتحليل املجانيـة الخاصة به عندما 

تدير صفحة عليه.  
Google Analytics: تعطي تحليالت جوجل 
تصّورات واسعة لعدد الزيارات والجمهور. 
مالحظـة  عنـد  أنـه  إىل  نامينـي  وتشـري 
عـدد كبري مـن الزائريـن املتفاعلـني الذين 
يقرأون تحقيًقا يتعلق بالفسـاد، من املهم 
إضافـة روابط إىل مضمـون التحقيق الذي 
يتفاعـل معـه الجمهور وربطـه باملقاالت 
األخرى، مّما سـيؤدي إىل زيادة مشاهدات 

الصفحة، وبالتايل حصول نمو بنسـبة ٥٪ 
يف مشاهدات الصفحة.

والجديـر ذكره أّنـه من الـرضوري دعوة 
القـّراء إىل إبـراز آرائهـم وتبادلهـا حـول 
مواضيـع معّينـة، وجعلهـم قادريـن عىل 
التأثـري، إذ أّن بناء ثقـة مع املجتمع املتابع 
يعّد من أهم أسـس العمل الصحفي، ولذلك 
يرتتب عـىل الصحفيـني بنـاء عالقات مع 
مجتمعاتهم وتشـجيعها عـىل االنخراط يف 
صناعة القصص التي يتم العمل عليها عرب 
اقرتاح تغطية مواضيع جديدة أو املشاركة 

بنقل تجارب شخصية. 
وتتطلـب عمليـة قيـاس ردود الفعـل لدى 
الجمهـور أدوات ونمـاذج إحصائّية، فعىل 
سـبيل املثال، إذا كانت مؤسستك تستعمل 
تكـون  قـد  سـلفاً،   Google Workspace
Google Forms أسـهل أداة، وهي مجانية 
السـتطالعات الـرأي، وجمـع البيانات من 
زوار موقعك.كذلك يمكن اسـتخدام بعض 
الربامـج لفهـم الجمهور أكثر ومـن بينها 
مجانيـة،  أداة  وهـي   SurveyMonkey
تسمح للمستخدمني بإنشاء اسئلة موجهة 
للجمهور باسـتعمال مجموعة واسعة من 
القوالب، ثم مشاركة االستقصاء عرب الربيد 
اإللكرتوني أو وسائل التواصل االجتماعي، 
أو QR code، أو صفحـات اإلنرتنت. وتقّدم 
هذه األداة تقارير سهلة القراءة واملشاركة 

حول استجابات االستقصاء واملراجعة.
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 اسالم اباد/أ.ف.ب:
حظرت الهيئة الناظمة لوسائل اإلعالم 
يف باكسـتان عىل القنوات التلفزيونية 
بث خطابات مبـارشة لرئيس الوزراء 
السـابق، عمـران خان، قبيـل تجّمع 

احتجاجي نّظمه األحد.
ومنذ إطاحتـه من السـلطة بموجب 
الثقـة يف إبريـل/ تصويـت لسـحب 

نيسـان املايض، نّظم نجـم الكريكت 
السـابق سلسـلة تظاهرات شـعبية 

مناهضة للحكومة.
حّيـز  دخـل  الـذي  الحظـر  وصـدر 
التنفيـذ فوراً ليل السـبت، وهو اليوم 
نفسـه الـذي أقام فيـه خـان تجّمعاً 
يف العاصمـة انتقـد خاللـه مسـؤويل 
الرشطة والقضاء عىل خلفية اعتقال 

أحد قادة حزبه.
ويف مذكـرة إىل القنـوات التلفزيونية، 
اطلعت عليها «فرانـس برس»، قالت 
«هيئة تنظيـم اإلعـالم اإللكرتوني يف 

باكسـتان» (بيمـرا)، إن خـان يوّجه 
«اتهامات ال أساس لها وينرش خطاب 
«ترصيحاتـه  أن  كراهية».وأضافـت 
االسـتفزازية ضد مؤسسات وضباط 
الدولـة.. سـتحدث اضطرابـات عـىل 

األرجح للسلم والهدوء العام».
ووصل خان إىل السـلطة عـام ٢٠١٨ 
بفضـل فئـة ناخبـني ضاقـت ذرعـاً 

بالسياسـات العائلية ألكرب حزبني يف 
البالد، إذ تعّهد نجم الرياضة السـابق 
بالقضـاء عـىل عقـود مـن الفسـاد 
واملحسـوبية.وما زال يحظى بشعبية 
واسـعة يف أوساط الشـباب، وتجذب 
خطاباته نسـب مشـاهدة تعد األعىل 
عىل القنـوات التلفزيونية، كما تجري 
مشـاركة أبرز اللقطات الواردة فيها 

بشـكل واسـع عىل وسـائل التواصل 
االجتماعي.

وأعقب تجّمع ليل السبت االحتجاجي 
توقيـف قيـادي بـارز يف حـزب خان 
اّتهمتـه  والـذي  إنصـاف»،  «حركـة 
السـلطات بـاإلدالء بترصيحـات ضد 
الجيش عـىل قنـاة تلفزيونيـة جرى 

الحقاً تعليق بثها.
وُيعّد انتقاد املؤسسة العسكرية التي 
حكمـت باكسـتان عىل مـدى نصف 
تقريبـاً  عامـاً   ٧٥ البالـغ  تاريخهـا 
خطـاً أحمر.وندد املسـؤول الرفيع يف 
«حركة إنصاف»، أسـد عمر، بخطوة 
الهيئة الناظمة لوسائل اإلعالم بحظر 
لـ»فرانـس  خان.وقـال  خطابـات 
برس» إن «حظر بث خطابات عمران 
خـان محاولـة أخـرى إليجـاد حـل 
إداري ملشـكلة سياسية». وأضاف أن 
حزبه سـيقّدم طعناً ضـد القرار أمام 

املحكمة.

النارصة/متابعة الزوراء:
أكثر من مائـة يوٍم مضت منذ أْن قام 
الصحفّية  باغتيال  الجيش اإلرسائيّيل 
الفلسـطينّية، شريين أبو عاقلة، (٥١ 
عاًما) يف مخّيم جنني لالجئني بالضّفة 
الغربّية املُحتلّة، وذلك يف الحادي عرش 
من شهر أّيار (مايو) من العام ٢٠٢٢، 
عندمـا كانت تقـوم بعملهـا لتغطية 
”نشـاط“ قـوّات االحتالل ضـّد أبناء 
شـعبها، وهو األمر الذي كانت تفعله 

دائًما يف إطار عملها الصحفّي.
وحتـى اليوم، لـم تُقـم إدارة الرئيس 
جو بايـدن، التـي تزعـم دفاعها عن 
حقـوق اإلنسـان يف العالـم، وتتبّجح 
بأّنهـا أْم الديمقراطيـات يف العالم، لم 
تُقم بفعل أّي يشٍء للتحقيق يف اغتيال 
أبو عاقلة، عىل الرغم من أّن الشهيدة 
وتحمـل  أمريكّيـًة،  مواطنـًة  كانـت 
السـفر األمريكـّي، والسـؤال  جـواز 
الـذي ُيطرح يف هذه الُعجالة هل كون 
الشـهيدة عربّيـًة فلسـطينّيًة يمنـع 
إدارة بايـدن من التحقيق؟ أْم أّن كون 
الحبيبة-الربيبـة إرسائيـل، هـي َمْن 
نفّذت الجريمة اإلرهابّية، هو السبب 
يف امتنـاع واشـنطن مـن التحقيق يف 
القضية؟ والسؤال الثالث واألّهم: هل 
السبب يجمع السـببنْي األولينْي الذين 
ُذِكـرا؟ مهما يُكن مـن أمٍر، أبو عاقلة 

شـهيدة، أبـو عاقة ُقتلـت بـدمٍّ بارٍد 
ولكن العالم الذي ُتسيِطر عليه (رأس 
األفعى)، كمـا نعت أمريـكا الراحل-
الباقي، د. جورج حبش، حكيم الثورة 
وضمريهـا، ال ُيمِكـن أْن يكـون عاملًا 
عادالً وُمنصًفا، وَمْن يلتحف بأمريكا 

يبقى برداًنا؟.
يف السـياق عينه، قالت لينا، ابنة أخت 
الشـهيدة شـريين أبـو عاقلـة ملوقع 
ل، قالت:  (إنرتسيبت) األمريكّي املُستقِّ
”لم تكن هناك وعود وال التزامات من 
قبل واشـنطن. لقد عّربنـا عن قلقنا، 
وعّربنا عـن خيبة أملنا مـن الطريقة 
التـي تتعامـل بهـا الواليـات املتحدة 

مـع مقتل شـريين، وعّربنـا عن مدى 
السـخافة أّن أرسة املواطن األمريكي 
ال يـزال يتعـني عليهـا أْن تطلـب من 
الواليـات املتحدة أْن تفعل الحد األدنى 
للتحقيـق يف قتـل إحـدى رعاياهـا“، 
قالـت لينـا، يف املقابلـة التـي أجريت 

مطلع األسبوع.
وأضافت أّنه بينما بدا وزير الخارجية 
أنطونـي بلينكـني صادًقـا يف تعازيه، 
عندمـا زار العائلة بالقـدس املُحتلة، 
 . فإّنه ”لم يكن هناك أّي يشٍء جوهريٍّ
أخرب بلينكني األرسة أّن أكثر طلباتهم 
أمريكـيٍّ  تحقيـٍق  إجـراء  إلحاًحـا، 
مسـتقلٍّ يف القتـل، هو خـارج نطاق 

سلطة وزارة الخارجية، وأّنه ال يمكنه 
إحالـة القضيـة إىل وزارة العدل، التي 
سـتحتاج إىل اإلذن بإجـراء مثـل هذا 

التحقيق“، طبًقا ألقوال لينا.
وقالـت أبـو عاقلـة أيًضـا يف معرِض 
رّدها عىل سـؤال: ”طوال الوقت، كان 
هناك الكثري من االعوجاج، ونقص يف 
اإلجابات“، عىل حّد تعبريها، علًما أّنه 
منذ زيارة بلينكني، لم تسـمع األرسة 
منه شـيًئا، وعىل الرغم مـن طمأنته 
بأّنه سـيبقيهم عىل اطالع، علموا من 
متابعة األخبـار أّنه طلب من إرسائيل 
اإلرساع يف إنهـاء تحقيقها، وعن هذا 
قالت أبو عاقلة:“هذا ليس ما سألناه 
عنـه، وطلبنـا منه، ألّننـا نعرف كيف 
سـيحدث ذلك، نحن ال نتوقع أّي يشٍء 
مـن اإلرسائيليني، بْل مـا نتوقعه هو 
أْن تقـوم الواليات املتحـدة بوظيفتها 

ومسؤوليتها“، عىل حّد قولها.
وأّكـد املوقـع عـىل أّنـه توّجـه بطلٍب 
لـوزارة الخارجّية األمريكّية للحصول 
عىل تعقيـٍب، إّال أّن الخارجّية رفضت 
إىل  الوقـت  ذات  يف  الفًتـا  التعقيـب، 
أّن وزارة العـدل األمريكّيـة امتنعـت 
عـن التعليق عـىل ترصيحـات قريبة 
شـريين  الفلسـطينّية،  الصحفيـة 
أبـو عاقلـة، التـي اغتالهـا االحتالل 

اإلرسائيّيل.

موسكو/متابعة الزوراء:
 لقيـت داريـا دوغينـا (بالتونوفـا) 
حتفها يف انفجار سيارة دفع رباعي 
يف منطقة موسكو، وكانت تبلغ من 
العمر ٢٩ عاما فقط.. داريا هي ابنة 
العالم السيايس الرويس والشخصية 
كانـت  دوغـني.  ألكسـندر  العامـة 
الحركة  ناشـطة سياسـية ضمـن 
الدوليـة األوراسـية التـي يرأسـها 
والدها.. عملت لبعض الوقت مقدمة 

لربنامج سيايس مع سريغي ماردان 
”كومسومولسـكايا  راديـو  عـىل 
برافـدا“، إىل ذلـك كانـت تشـارك يف 
السياسـية،  التلفزيونيـة  الربامـج 
ونظرا إلتقانها اللغة الفرنسية كانت 
غالبا مـا تتم اسـتضافتها كخبرية 
الفرنسـية.تحصلت  السياسـة  يف 
داريـا دوغينا عىل شـهادة دكتوراه 
يف الفلسـفة، وكان أحـد املجـاالت 
الرئيسية لبحثها دراسة تأثري أفكار 

الفيلسـوف اليونانـي أفالطون عىل 
العالـم القديم.. دعمت داريا دوغينا 
بنشاط العملية العسكرية الروسية 
الخاصـة يف أوكرانيـا، كمـا تعرفت 
شـخصيا عـىل عـدد من املراسـلني 
الحربيـني والقياديـني امليدانيـني يف 
دونباس..وقد أدرجت بريطانيا داريا 
يف قائمة العقوبات تحت مزاعم أنها 
”تعمل عىل نـرش معلومات مضللة 

عن الرصاع يف أوكرانيا“.

 طوكيو / رويرتز:
توفيت رائدة التصوير الصحفي أول مصورة صحفية 
يابانية، تسونيكو ساساموتو، عن عمر يناهز 107 
أعوام.وقالت وسـائل إعـالم محليـة يابانية، امس 
االثنني، إن ساسـاموتو توفيت ألسباب طبيعية قبل 

أقل من أسبوعني عىل عيد ميالدها الـ108.
وولدت تسـونيكو بمدينة طوكيو يف العام ذاته الذي 
بدأت فيه الحـرب العاملية األوىل، وأرادت يف األصل أن 

تصبح رسامة لكن والدها لم يشجعها.
وبـدأت العمـل كمصورة، مسـتلهمة ذلـك من فيلم 
أبيض وأسـود شـاهدته مع صديق، ويف عام 1940 

انضمت إىل جمعية التصوير الفوتوغرايف باليابان.
ويف مقابلـة مع موقع آرت آند ديزاين انسبايريشـن 
بعد أن بلغ عمرها 107 أعوام، قالت تسـونيكو: «ال 
يجب أن تصبح كسـوال أبـداً، من الرضوري أن تظل 

إيجابياً بشأن حياتك وال تستسلم أبداً».

لندن/متابعة الزوراء:
ّرصح ضابط الصف، بول كارني، للمجلة الرسـمية 
لجنود الجيش الربيطاني، أن أفراد الجيش الربيطاني 
يجـب أن يحذروا أرسهـم من إمكانية إرسـالهم إىل 

الحرب مع روسيا.
ونقلـت املجلة عن الجنـدي قوله مخاطبـا زمالءه: 
”أطلـب منكم أن تبحثوا معهم (األقارب) االنتشـار 

املحتمل تحديدا اآلن“.
كما حث كارني العسـكريني عـىل العثور عىل أرقام 

هواتف إدارات الرعاية االجتماعية ورجال الدين.
وكان رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون قد 
رد يف وقت سابق عىل سؤال حول إمكانية االستعداد 
لـ ”حرب“ مع روسـيا، قائال إنه ال يعتقد أن ”األمر 
سيصل إىل مثل هذا الحد“، ويدعي جونسون أن دول 
الناتو تسـاعد أوكرانيا فقط حتى تتمكن من الدفاع 

عن نفسها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إىل دول الناتو بسبب 
إمداد أوكرانيا باألسـلحة، كما أشار وزير الخارجية 
الرويس سريغي الفروف إىل أن أي شحنة تحتوي عىل 
أسـلحة ألوكرانيا سـتصبح هدفا مرشوعـا للقوات 

الروسية.
وشددت وزارة الخارجية الروسية عىل أن دول الناتو 
”تلعب بالنار“ بتزويد أوكرانيا بالسـالح، فيما أشار 
املتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميرتي بيسكوف، 
إىل أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من قبل الغرب ال يساهم 

يف إنجاح املفاوضات الروسـية األوكرانية، وسيكون 
له تأثري سلبي.

وتنفـذ روسـيا منـذ يـوم 24 فرباير املـايض عملية 
عسـكرية خاصة لنزع السالح والقضاء عىل النازية 
يف أوكرانيـا. وحدد الرئيس الـرويس فالديمري بوتني 
الذيـن تعرضـوا  مهمتهـا بـ“حمايـة األشـخاص 
لالضطهـاد واإلبادة الجماعية مـن قبل نظام كييف 

ملدة ثماني سنوات“.
وأكـد بوتني أن الهـدف النهائي للعمليـة هو تحرير 
دونبـاس وخلق الظـروف التي تضمن أمن روسـيا 
ذاتهـا، فيمـا نجح الجيـش الـرويس، بالتعاون مع 
قوات جمهوريتي دونيتسـك ولوغانسك الشعبيتني، 
يف تحرير كامل أرايض جمهورية لوغانسك الشعبية 
وقسم كبري من دونيتسك، بما يف ذلك مدن فولنوفاكيا 

وماريوبول وسفياتوغورسك.

بريوت/متابعة الزوراء: 
ثالثـون سـنة عِمل خاللهـا طوني 
بارود مقّدماً للربامـج ومعلّقاً عىل 
املباريـات الرياضيـة يف محطة «إل 
بـي يس آي»، وحني أتـى «التوقيت 
املناسب»، انتقل إىل «إم تي يف». أكثر 
من برنامج شهد عىل تنّقل اإلعالمي 
اللبنانـي داخل البيـت الجديد، وإن 
لم ُتحّقق جميعها األصداء. بعضها 
مـرَّ عابـراً، وآخرها، «تعـا ننىس»، 
انطلق هشـاً ومن َثم راح يسـتعيد 
بسـمة  يكـون  أن  يحـاول  قـواه. 
عىل وجـوه متعبة.ال يّدعي مسـح 
األحـزان اللبنانيـة بوَْقع السـحر، 
لكّن برنامجه اسرتاحة. فاصل مع 

الرتفيه وإعادة الهموم إىل الرفوف. 
يخـرب «الرشق األوسـط» أّن عالقة 
اللبنانـي مـع التكّيـف سـيف من 
حّدين: «التخدير ليس شطارة، وال 
التأقلم مع االنهيار. أحاول أن أكون 
َعوَضـاً ما، فأُخـرج الناس من جّو 
اليوميات الضاغطة».دلَّ انطباٌع إىل 
حقيقة سـاطعة: يف إمكان طوني 
بـارود قيـادة برامج «أهـم». ليس 
انتقاصـاً مـن الرتفيـه، ملعبه، بل 
ألّن شـيئاً يلوح عىل شكل وهن. لَِم 
ر؟ يحاول  يبـدو كأنه يف قالب ُمصغَّ
السـيطرة عىل إحسـاس بالغصة، 
راميـاً الحـق عـىل الظـرف. يهوى 
الربامـج املبـارشة، حيـث التفاعل 

العفـوي ُيظهـر قدرتـه عىل ضبط 
األجواء وسّد الثغرات، ويتحدث عن 
يـد الظروف برسـم املصائر.علّمته 
عقوٌد ثالثة اقتطفها التلفزيون من 
العمـر، أّن الربامج قـد تبدأ باتجاه 
«تعـا  يف  ـس  أسَّ بآخـر.  وتنتهـي 
ننىس» برنامجاً ترفيهياً يستضيف 
بحضورهـا  تخّفـف  شـخصيات 
شـعوراً عامـاً باألىس. وهـذا ليس 
سـهالً يف رأيـه: «لـم يعد املُشـاهد 
ُيذهل بـأي برنامج يف عرص مواقع 
التواصل. الــ(واو) فقدت رونقها. 
نسعى للتحسـني بتكاتف الفريق، 
فالتلفزيون اللبناني يسـتمر بالتي 

هي أحسن».
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مثلما اسـتذكرنا العديـد من املبدعني 
العراقيـني الراحلـني نسـتذكر اليـوم 
مسـرية واحـد مـن عمالـة شـعراء 
االغنيـة الذين مـا زلنا نتـذوق حالوة 
اغانيه ونتذكرها برسعة عند سـماع 
اول كلماتها، فإن سـيف الدين والئي 

واحد ممن كتب املئات من االغاني. 
(الفيصليـة  مدرسـة  يف  درس    
االبتدائيـة) التي كانت قائمة يف محلة 
السـوق الجديـد بالكـرخ ويف مرحلة 
ـَّف  املتوسـطة هذا العمالق الـذي خل
وملناسـباتنا  العائليـة،  لسـهراتنا 
السـعيدة والحزينـة معـا، كل هـذه 
األغانـي الرائعة التـي تنبض بالدفء 

والعفوية والصدق، يستحق الذكر .
وهو أحد مؤسـيس أول إذاعة عراقية 
يف بغـداد، وكانـت يف قـرص الزهـور 
عام ١٩٣٦م، ولـكل أغنية من أغانيه 
قصة خاصـة بها تحتـاج إىل التوثيق 
الشـاعر ودفـن يف  تـويف  والدراسـة، 
دمشق عام ١٩٨٤م يف ضاحية السيدة 

زينب.
@ÈÓ„bÀc

مثلما ذكرنا عن الشـاعر الراحل فقد 
كتـب مئات االغانـي فمنهـا ما كتب 
للفنانـة حفصـة حلمـي واىل الثالثي 
املـرح اغنيـة (الالولـو)، واىل انصاف 
ياكمـر)  ضيـك  (عـىل  اغنيـة  منـري 
وغريهم.. ومـن العراقيني كتب لياس 
خرض اغنية (من علمك ترمي السـهم 
يا حلو بعيونك)، وكتب لفاضل عواد، 
وفاضل رشيد، وسليمة مراد، وعباس 
البـرصي، وللفنـان رضـا عـيل كتب 
نحو٥٠ ٪ مـن أغانيه منها (جريانكم 
يا اهل الـدار، واغنية حـك العرفتونه 
وعرفناكـم، ادلـل عليه دلـل)، وكتب 
للمطربة أحالم وهبي أغنية (عشـاك 
العيون)، وغريها وكذلك كتب للمطربة 
عفيفة اسكندر ولزهور حسني اغنية 
(غريبة من بعد عينج يا يمة) وملائدة 
نزهت ومليعة توفيق وصبيحة ابراهيم 

وغريهن.
ويف أحـد اللقـاءات الصحفيـة عندما 
سـئل عـن أقـرب املطربني لـه أجاب 
أنـه الفنان (رضا عيل) ألنه شـاركني 
يف حريتي وضيقـي وقد وقف معي يف 

األفراح واألحزان .
آخـر أغنيتني كتبهما الشـاعر سـيف 
الدين والئي قدم األوىل منهما للمطرب 
عبـاس البـرصي (قدمـت للولف من 
ورد الشـباب والولف قدميل من شوك 
العذاب)، واألغنيـة الثانية (من علمك 
ترمي السـهم يا حلو بعيونك) غناها 

الفنان ياس خرض.
 ÚÓ‰Àc@›ªc

هـذا الحلو َكاتلنـي يا عمـه... فدوه 
شـقد احبه وارد أكلمه... انتي شلون 
عمتـي... بيه مـا افتهمتـي... روحي 
هـو  ياعمـه...  ياعمـه  يمـه  كلهـا 
بالحسـن بالينـي بلـوه... احىل امن 
القمر وشـويه اضوى... توه بالعشق 
ياعمه توه...قلبي اشـلون اصربه... 
نار العشـق كـربى... ماينحمل همه 

ياعمه ياعمه.
@Íãó«@lb�Än◊@ãËíc

لـم تعـرف االغنيـة البغداديـة عرصا 
تكامل فيـه االبداع مثـل العرص الذي 
كتـب فيـه كلماتها اشـهرهم سـيف 
الديـن والئـي وعبـد الكريـم العـالف 
وجبـوري النجـار، ولحنهـا رضا عيل 
وعباس جميل ومحمد نويش، وسمعنا 
من اكثرهم تألقا وهو من شعر سيف 
(غريبة من بعد عينج يا يمة، عروسة 
والحبايب زافيه، عشـاك العيون، ادير 
العني مـا عندي حبايب، خي ال تسـد 
البـاب، حك العرفتونة وعرفناكم، هذا 
مـو انصاف منك، عىل بايل ابد ما جان 
فـركاك، اخـاف احجي وعـىل الناس 
يكلون، عىل امليعـاد اجيتك، من علمك 
يرمـي بسـهم...)، وعـرشات غريها، 
عراقيـون وعـرب شـاركوا يف الغنـاء 
البغدادي الـذي كتب بلغة ترقى اىل ما 

تناولتـه النخـب املثقفـة يف احاديثها 
اليومية، ولكـن هذا الزهـو البغدادي 
لـم يسـتمر بتألقه لحـدوث انعطافة 
يف الشـعر الشـعبي الـذي غلـب عليه 

الطابع الريفي.
@…‡nèæa@Ùá€@ÈÓ„bÀc@ÒÎ˝y

كلنا يتذكـر اغانيه عنـد اول كلماتها 
ومنهـا  ( غريبه من بعـد عينچ ييمه 
، هـذا الحلـو كاتلني يعمـه، يبا يابه 
شـلون عيون عندك يابه، سمر سمر 
، مـن علمـك ترمـي السـهم يـا حلو 
بعيونك، تفرحون أفرحلكم ، جريانكم 
يهل الدار، عشاگ العيون ، إسألوه ال 
تسألوني) وغريها من األغاني العذبة 
الشـجية التي بقيت حـارضة يرددها 
املطربـون  مجدهـا  ويعيـد  النـاس 

الشباب . 

 Èn‹ˆb«Î ÈmÜ¸Î
سـيف  ولـد 
فاضـل  الديـن 
محلة  يف  فـرج 
يف  النومـي  أم 
عام  الكاظميـة 

أب  مـن   ١٩١٥
عراقي وأم عراقية 

(ربـاب)،  اسـمها 
كانـت عائلته الكردية 

الفيليـة تسـكن الكـرخ 
عندما دخل املدرسة الفيصلية 

االبتدائيـة يف محلـة الشـواكة (بـاب 
السـيف)، عمل مـع والده االسـكايف 
يف  املعيـيش،  العائلـة  وضـع  ليدعـم 
هـذه األثناء ظهرت عنـده محاوالت 
وارهاصات شعرية لكتابة املنولوجات 
والردات الحسـينية لكثرة تردده عىل 
املجالس الحسـينية ومخالطة شعراء 
لهم مثل هذه امليـول إىل جانب تأثره 
بشـعراء شـعبيني من ذلك الزمن مثل 
ملـه عبود الكرخي والحـاج زاير جرب 
الدويـچ، فكتب أول أغنيـة وطنية له 
لحنهـا الفنان صالـح الكويتـي رائد 
األغنيـة العراقية الحديثة، وقد أذيعت 
من اذاعة قـرص الزهور الخاصة عام 
١٩٣٧، وهذه االذاعة يملكها ويديرها 
امللك غازي بنفسـه والذي كان مولعاً 
فيهـا أشـد الولـع، ويف هـذه السـنة 
تأسسـت االذاعة الالسـلكية يف بغداد 
التـي أصبـح والئـي أحـد عنارصها 
املؤسسـني والرافدين لهـا.. ويف أثناء 
حياتـه عمـل يف مجاالت عدة لكسـب 
العيش، منها عمله يف أمانة العاصمة 
كمراقب بلدية عـام ١٩٥١ ثم مأموراً 
يف بلديـة الكاظمية وأخـرياً مديراً لها 
حيث مكان سـكنه يف هذه املدينة، ثم 

امتهن الخياطة يف شارع النهر ببغداد 
لسـنوات طويلة مع رشيـك له يدعى 
(أبـو جاسـم)، وأصبح محلـه هناك 
مكاناً ومركزاً لتجمع األدباء وامللحنني 
واملطربـني مما خلق أجواًء مكنته من 
كتابـة الشـعر الغنائي بغـزارة، وبعد 
االنتهاء من عملـه باملحل يعرب بالبلم 
إىل الصالحية حيـث مكان دار االذاعة 
واملقهـى التـي يجتمع بهـا املهتمون 
بشـأن األغانـي.. وكان يحرص يف كل 
األوقات عـىل االحتفـاظ بقلم وورقة 
ليكون جاهزاً ألية لحظة من لحظات 
االلهـام التـي تمـر فيـه عنـوة وهذا 
السـبب الـذي جعلهـا رائجة بشـكل 
واسع لدى العراقيني يف جميع األرجاء 
ولحد السـاعة ألنهـم يشـعرون بأن 
هذه األغاني نابعة من صميم واقعهم 

جـزءاً  وأضحت 
تراثهـم  مـن 
الغنائي الجميل، 
وصـف  ولهـذا 
الفتـاة العراقية 
(السـمره  فقال 
والبيضه  أحالهن 
تسواهن، واثنينهن 
وگيل--- أهواهـن، 
 ، بي--- ما ينسـاهن 

فدوه رحت آه .
@ÈÓ„bÀc@Â®@Âfl@ãËíc

كثريون هم الذين لحنوا لسـيف الدين 
وأشهر من لحن قصائده الغنائية هم 
الفنانون رضا عيل ، سـعيد العجالوي 
، عبـاس جميل ، قاسـم عبيد ، محمد 
نـويش ، أحمـد الخليل ، ناظـم نعيم ، 
محمـد جـواد أموري وخزعـل مهدي 
وخليـل املختـار وصالـح الكويتي.... 
وغريهـم. فامللحن محمـد نويش مثالً 
لحن لوحيدة خليل أغنية (عىل بايل ما 
چان فرگاك) من مقام حجاز، وغنت 
مليعـة توفيق مـن ألحان نـويش أيضاً 
(هـذا الحلو كاتلني يعمـه) وهي من 
مقام العجم . أما ناظم نعيم فقد لحن 
من كلمات والئي (خاله شـكو شنهو 
الخرب دگلييل) التي غنتها زهور حسني 
وهي مـن مقـام اوشـار، بينما لحن 
أحمد الخليل من مقام الصبا (حرگت 
الروح ملن فاركتهم) لعفيفة اسـكندر 
وأغنيـة (الله الله مـن عيونك) ألحالم 
وهبي وهي من مقام الرسـت.. وكان 
رضا عـيل صاحـب الحظـوة الكبرية 
واألوفـر حظاً يف تلحني قصائد سـيف 
الديـن والئي، فقد لحـن أروع األغاني 
وغناها بنفسـه قبل أن يدفعها لغريه 
من املطربني، من هذه األغاني: شفته 

وشـافني والشوف شی---فيد ، سلم 
يولفي سـلم ، هاليلـة ليله من العمر، 
عـىل امليعـاد اجيتـك، (سـمر سـمار 
، الردتـه سـويته ) وهمـا مـن مقام 
السـيگاه ، وأغنيـة ( يبا يابه شـلون 
عيـون عنـدك يابه) من مقـام حجاز 
التي منحهـا للمطربة نهاوند، وأغنية 
(جريانكم يهل الـدار) من مقام بيات 
دو ، و( اتدلـل عـّيل اتدلـل) من مقام 
المـي. كمـا سـجل امللحـن رضا عيل 
بصوته أغلب أغانيه التي لحنها منها: 
الليله ليله مـن العمر، حگ العرفتونه 
وعرفناكـم، هاك الـروح خذها وياك، 
لـو ايل لوحدي لو روح لهلـك ، ذوبني 
گلبي ،إسـألوها، داده دسـمعي داده 

،سلم يولفي وغريها كثري.
@ÂÌá€a@—Óè€@aÏ‰À@ÊÏiã�fl

غنى له ابرز املطربـني القدامى منهم 
مـن رحل ومنهم مـا زال باقيا ومنهم 
سمرية توفيق من األردن ( مگدر أگلك 
، الله ويـاك روح تمهل بحبك)، راوية 
مـن سـوريا ( اديـر العني مـا عندي 
حبايـب، ميكفي دمع العـني يابويه، 
أريـد اللـه يبـني حوبتي بيهـم .. أريد 
الله يبني حوبتي بيهـم ،أريد الله عله 
الفركـه يجازيهم، كلمـا عذبوا حايل ، 
ساكت ما أجازيهم، لتنوحني يا روجي 

عليهم عليهم ... ألخ.
نهاونـد مـن لبنـان (يبا يابه شـلون 
عيون، اتدلل عـّيل اتدلل ، وين ألگه ال 

احبّيب وين الگاه ).
انصاف منري (عىل ضيـك ياگمر ،آني 
)... نرجـس شـوقي  للـورد  زرعتـه 
املرصية (شـدعي عليـك ياليل حرگت 
گلبي ،يا حلو كيل شـبدلك ، الهجر مو 
عاده غريبه ).. یاس خرض (من علمك 

ترمی--- السهم يا حلو بعیونك).
احالم وهبي (عشـاگ العيون ، سـبع 
تيـام من عمـري حاليل، اللـه الله من 
عيونـك، هلهـيل بلله يسـمره هلهيل 
، السـمره أحالهن ).. زهور حسـني 
( أخـاف أحچي وعّيل النـاس يگلون، 
خالـه شـكو شـنهو الخـرب دگلييل ، 
تفرحـون أفرحلكم ، غريبـه من بعد 
عينـچ ییمـه).. مائـدة نزهـت (بيـا 
عـني جيتـوا اتشـوفوني، إسـألوه ال 
تسـألوني).. مليعة توفيق ( هذا الحلو 
كاتلني يعمه)... فائزة أحمد سـورية 
األصـل (ميكفـي دمع العني يـا بويه 
،جريانكم يهل الدار، خي ال تسد الباب 
، اشـبيك يگلبي.. ميكفـي دمع العني 
يابويه ، نار بدلييل نار يابويه.. مغرم 
وأدور وين يابويه ، وآنه غريبة دار يا 

بويه .... الخ.

نزهـت يونـس مـن لبنان (يـا خاله) 
وكانـت تطلق عليـه لقـب (األخرس 
البغدادي) بسبب التأتة يف الكالم أثناء 
تحدثه، ويلجأ لرضب سـاقه أو يربت 
عىل ركبته او ركبـة من يجاوره مما 

يساعده عىل الكالم.
يا خاله شوفيني شلون حايل ، أحبابي 
حرگوني بنار عذايل .. لو أنىس األحباب 
، لولولـوه... أنشـد وأدور عـل الولف 
من دار إلدار، شـنهو السـبب ياخاله 
تخلوني محتار.. ياخاله شوفييل حايل 
، احبابـي حرگوني بنـاري ، لولولوه 

....
نرجـس شـوقي مـن أصـل سـوريا 
(شـدعيلك يالـيل حرگت گلبـي ،هاي 

خدود لو الله).
عفيفة اسـكندر ( أغار إمـن الهوه ، 
حرگت الروح ملن فارگتهم ، الف روح 
، شـايف خري ومسـتاهلهه ، ياغريب 
اذكـر هلـك ، گلب گلب ، هـاك الروح 
خذهـا ويـاك ، اسـم اللـه اسـم الله 
محصن باللـه ،هلك منعوك ، شـوية 
خـاف من اللـه ،آني گلبـي من حديد 

،بعيونك عتاب).
وحيـدة خليـل (عـىل بـايل مـا چـان 

فرگاك).
عباس البرصي (قدمت للولف من ورد 

الشباب ، من علّمك ترمي السهم).
فرقـة االنشـاد (حنـه حنـه بايدها ، 
عروسه والحبايب زافيها، هليله ليله 

من العمر ، مو مني كل الصوچ).
أحمد الخليل (بني دمعه وابتسامه ).

سـليمة مراد (هذا مـو إنصاف منك ، 
الهجر مو عاده غريبه).

وهنـاك مطربون عرب آخـرون غنوا 
مـن قصائـده منهـم سـعاد محمد 
، وردة، اسـماعيل شـبانه ، سـمرية 
سـعيد، نجـاح سـالم ، دالل شـمايل، 

حفصة حلمي وغريهم .

كمـا غنى من كلماتـه بعض مطربي 
الريـف منهـم عبـد الصاحـب رشاد، 
املطربـني  مـن  العـرشات  جانـب  إىل 
العراقيني، نذكر منهم هيفاء حسـني 
رشـيد  وفاضـل  ابراهيـم  وصبيحـة 
العطـار  وقحطـان  دجلـة  وطيـور 
وفاضل عـواد وعباس جميـل وأحمد 

الخليل وسعدي توفيق وأمل خضري .
ومن خـالل اسـتعراض األغاني التي 
كتبهـا املبـدع سـيف الديـن يالحـظ 
ان كلماتهـا تمـس حياة النـاس، لذا 
أصبحت لصيقـة بهم نظراً ملا تمتلكه 
من جـودة كلمات ومعانـي، وزاد من 
روعتها عبقرية ملحنيها من الفنانني 
العراقيني، لذا فقـد ظلت خالدة ولحد 
اآلن يرددهـا الجميـع مـن املطربـني 
الشـهرة  إىل  الذيـن يهدفـون  الجـدد 

واالنتشار.
_@ÈÓ„bÀa@Ô‘nèÌ@›yaã€a@Êb◊@ÂÌa@Âfl

ال بد لـكل مبدع ان يـكان هناك فنان 
او كاتـب يسـتند يف ابداعـه اىل قاعدة 
واسـعة وخاصـة الواقـع االجتماعي 
الذي يعيشـه وينطلق منه، ولهذا كان 
سـيف الدين  يلتقط بعـض العبارات 
الدارجة التي يسمعها يف أثناء تجواله 
يف الشارع أو عند التحدث مع اصدقائه 
أو أفـراد عائلته ليبنـي عليها كلمات 
كثرية مـن أغانيه، واحياناً ُيطلب منه 
كتابة أغنية بموضوع معني فيسارع 
لتنفيـذ الطلب، أو ربما يسـمع قصة 
مثـرية تدفعـه لكتابـة موضوعها يف 
أغنيـة عندمـا تمنحـه هـذه القصة 
إلهاماً يف لحظة من اللحظات، لذا كان 
القلـم والورقة ال يفارقان جيبه (كما 
أسـلفنا) ليسـجل مالحظاته تمهيداً 
لبناء أغنيـة مسـتقبلية.. ولهذا كتب 
عـن العالقات االجتماعيـة بني الناس 

فقال :-
حگ العرفتونه وعرفناكم ، أيام حلوه 

گضينه وياكم
يومـني والثالـث هجرتونـي ، وگعتو 

گلبي وتايل عفتوني
الله يجازيكم ، الله يجازيكم

أما أغنية (سـمر سـمر) التـي لحنها 
وغناهـا رضـا عـيل حرصاً وسـجلها 
عـام ١٩٥٣ فهـي أغنيـة تلك السـنة 
وسنوات أخرى تلت ، ولم يبق أحد من 
العراقيني لـم يحفظها عن ظهر قلب 
لحنـاً وكلمـات، فلقد كتبهـا والئي يف 
وصف سـيدة مطلقة سـمراء غاية يف 
الجمال ذات عينني سوداوين واسعتني 
تشـقان وجهها املـدور الجميل، وقد 
افتـن بهـا وسـلبت لبه ولم يسـتطع 
اخفـاء تعلقـه بهـا فكتب : سـمره 
وسيعة عني عيني سمر عيني سمر.. 
حلوه وجمالج زين عيني سمر عيني 
سمر.. سـمر سمار يسمر، منچ يغار 
الگمر.. عيني سـمر ويـن تروح ،إنت 
الگلب وإنت الروح وإنته الروح.. وقد 
اكتسبت شـهرة وانتشـاراً كبرياً غري 

معهـود، وأصبحـت أغنيـة الجماهري 
دون منافـس، وتربعـت عـىل عـرش 
األغنيـة العراقية، وكانت تـذاع يومياً 
ويف جميـع حلقات برنامـج (طلبات 
املسـتمعني)، وحينهـا سـجلت دوائر 
النفوس يف عـام ١٩٥٣ والدات جديدة 
بأسـماء ( سـمر، سـمراء، سمرية ) 
تأثراً بهذه األغنية، وقد امتدت شهرة 

األغنية إىل الدول املجاورة .
@›yaã€a@’y@¿@paÜbËí

اسـتطلعت الـزوراء شـهادات بعض 
الكتـاب والفنانـني العراقيـني يف حق 
شـاعرنا املستهدف سيف الدين والئي 

فكان منهم 
@Ôibn»€a@äbjßa@áj«@kmbÿ€a

يف تتبع لتاريخ الغناء سـنجد اسـمني 
لهما حظـوة كبرية يف كتابـة االغاني 
 -  ١٩١١) النجـار  جبـوري   : همـا 
١٩٧٦) وسـيف الدين والئـي (١٩١٥ 

– ١٩٨٤)، لكننـي ارى ان التميز كان 
يحسـب لوالئـي يف تسـطري كلمـات 
متجانسـة ولها معنـى وواضحة عىل 
عكـس النجـار الذي ال نجـد يف بعض 

اغانيه ترابطا حميميا .
اىل  يعـرب  ان  اسـتطاع  لكـن والئـي   
التجـدد وعـدم التعكز عـىل املفردات 
القديمة، واشـعر انه أدخل االغنية يف 
مـزاج جديـد فيه الكثري من املشـاعر 
واالحاسـيس التـي صار لهـا وقع يف 
قلب املسستمع خاصة انه اشتغل عىل 
تعابـري من الواقع زينهـا بألوان فيها 
النكهة البغدادية املحببة ترس السامع 

، وكانـت سلسـة عـىل حناجـر مـن 
غناهـا ، ويمكنني ان اتغنـى بعذوبة 
كلماتـه التـي تغنى بهـا ياس خرض 
يف اغنيـة (من علمك ترمي السـهم يا 
حلو بعيونك)، وجماليتها عند املطربة 
أحالم وهبي بأغنية (عشاك العيون)، 
وال يمكن تجاوز رسمه للوحة الحزن 
لزهـور حسـني يف اغنيـة (غريبة من 
بعـد عينـج يـا يمـة)، والكثـري مما 
منحت املغنني واملغنيات سفرا جميال 

وخالدا.
وال يمكن إال النظر باستمتاع املغنيات 
العربيات حيث سمعنا املطربة سمرية 
توفيـق وهـي تغنـي (اللـه ويـاك)، 
وسـمعنا املطربـة فائـزة أحمد وهي 
تغني (ما يكفي دمع العني)، وسمعنا 
بأغنيـة  شـوقي  نرجـس  املطربـة 
(شـدعي اعليك يـيل حركـت كلبي)، 
كما سمعنا املطربة راوية وهي ترتنم 
بأغنية (ادير العني ما عندي حبايب)، 
وصـوال اىل املطربة نهاونـد التي غنت 
(يابه يابه شلون عيون عندك يابه)!، 
وهذه االغاني ظلت راسخة يف الذاكرة 
وطاملا راحـت تتجدد يف حناجر اجيال 
مختلفـة من املطربني النهـا اكتملت، 
لكننا ننظر دائمـا اىل ان الكلمات هي 
االسـاس الـذي يعتمد عليـه امللحن.. 
سـيف الديـن والئـي.. اسـم تحتفـل 
بـه االغنيـة البغدادية بشـكل خاص 
واالغنيـة العراقية بشـكل عـام كلما 
ارتفعـت رايـات اسـتعراضاتها عـرب 

الزمن .
 fi˝Á ÷Îäbœ

سيف الدين والئي ال يمكن  ان يسمى 
شاعرا غنائيا وحسب، قد يكون واحدا 
من الجيدين يف هـذا املجال الذي تعدد 
فيه الجيدون، لذا يمكن ان يطلق عليه 
الشاعر الرتاثي املؤسس لنمط شعري 
يرتبط اىل االمثال التي يستشهد بها يف 
الحياة االجتماعية اضافة السـتخدام 
الحكاية كثيمة للمسـتهل وسار عىل 
هذا النهـج معظم معارصيـه، وبكل 
هـذه املؤهـالت االبداعيـة يمكـن ان 
نطلـق عليه شـاعر الغنـاء الرتاثي يف 

العراق.
 @Ô‹ÌÎb0a@á‡´

يف برنامـج تلفزيونـي أعـده وقدمه 
محمـد  املعـروف  العراقـي  الشـاعر 
املحاوييل ركز فيه عىل حياة الشـاعر 
الغنائـي الكبـري سـيف الديـن والئي 
فقال: سـيف الدين والئي شاعر كبري 
ترك بصمـة رائعة يف مسـرية االغنية 
العراقية هذا الشاعر كتب روائع الغنا 
العراقي بقيت تراثـا يف تاريخ االغنية 
العراقية ولـد يف مدينة الكاظمية عام 
الفيصليـة  ١٩١٥ ودرس يف مدرسـة 
االبتدائيـة التي تسـمى اليـوم الكرخ 
حتـى عـام ١٩٢٨ وفصـل ألسـباب 
سياسية، يعترب من مؤسيس اول اذاعة 
عراقيـة يف قرص الزهـور يف زمن امللك 
غـازي ١٩٣٦، وامتاز بعذوبة شـعره 
وسالسـته، كما تفـرد يف موضوعات 

تخص حياته وحياة الناس .

ولد شاعرنا سنة ١٩١٥ يف مدينة الكاظمية من أرسة كردية فيليَّة، وهو أول العاملني يف إذاعة 
قرص الزهور عند افتتاحها سنة ١٩٣٦، زاول مهنة الخياطة يف شارع النهر لعدة سنوات وكان 
يذهب اىل اإلذاعة والتلفزيون بالقارب بعد انتهائه من عمله.. يعدُّ من أبرز شعراء االغنية العراقية، 
تميزت كلماته بنكهة بغدادية خاصة.. كتب مئات األغاني لفنانني عرب وعراقيني منهم (سمرية 
توفيق اغنية (الله وياك)، واملطربة فائزة أحمد أغنية (ما يكفي دمع العني)، ونرجس شوقي اغنية 
(شدعي اعليك ييل حركت كلبي)، اىل املطربة راوية اغنية (ادير العني ما عندي حبايب)، واىل املطربة 

نهاوند (يابه يابه شلون عيون عندك يابه)...

ذاكرة
www.alzawraapaper.com9
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تفضل الكثـري من السـيدات املتزوجات 

قضاء وقت لوحدها كونه ليس خطأ عىل 

اإلطـالق، بل عىل العكـس فإن الحصول 

عـىل وقت خـاص بـِك يسـهم يف تقوية 

عالقتك بزوجك، فوقتك الخاص أكثر من 

مجرد سـاعات من الهدوء واالسرتخاء، 

بـل هـو يسـاعد عـىل تحسـني عالقتك 

الزوجيـة بعـدة طـرق، يمكنـِك التعرف 

إليها من خالل قراءة السطور التالية.

1. وقتك الخاص يمنحِك فرصة ملمارسة 

اهتماماتك الخاصة

من املهم ممارسـة أنشطة مشرتكة مع 

زوجـك، ولكن قـد يكون لـِك اهتمامات 

خاصة ليسـت مفضلة لـدى زوجك، ويف 

هذه الحالة يكون من املسـتحيل إجباره 

عىل ممارسـة نشـاط ال يحبه، وأيضاً ال 

يمكنِك الضغط عىل نفسـك والتخيل عن 

يشء تحبينه وتهتمني به ملجرد أن زوجك 

ال يفضله، وهنا يأتي دور وقتك الخاص 

يف الحفـاظ عـىل اسـتمرارية ممارسـة 

اهتماماتك الخاصـة، دون الضغط عىل 

نفسك أو عىل زوجك.

دوائـرك  يعـزز  الخـاص  وقتـك   .2

االجتماعية

بينما أنِت مشـغولة باسـتمرار يف مهام 

أرستـك وعالقتـك بزوجـك، يمثـل وقتك 

الخـاص فرصـة ثمينـة للتواصـل مـع 

أصدقائك وأهلـك ودوائر الدعـم املقربة 

منِك، فيمكنِك االتصـال بصديقتك بينما 

تمارسـني الرياضة مثالً، أو قضاء وقتك 

الخاص يف التسوق بصحبة أختك.

الخـاص يعـزز اسـتقالليتك  3. وقتـك 

ويشعرِك بالقوة

يف أغلـب األحيان تعتمديـن عىل زوجك، 

خاصـة عندمـا تكونـان خـارج املنزل، 

ولكـن قضـاء وقـت بمفـردك يعلّمـِك 

االعتماد عىل نفسـك، لذا فوقتك الخاص 

يعزز اسـتقالليتك ويشـعرِك بأنِك قوية 

دون  يشء  بـأي  القيـام  وتسـتطيعني 

الحاجة إىل االعتماد عىل شخص آخر.

4. وقتك الخاص يعيد شحن طاقتك

قضاء وقـت بمفردك يف القيام بأشـياء 

تحبينهـا أو حتـى التأمل واالسـرتخاء، 

يشـبه إعـادة شـحن طاقتـك، ويجعلِك 

تشـعرين باالنتعـاش والحماسـة، مـا 

يسهم يف تحسني دورك كزوجة وأم.

5. وقتـك الخـاص يمنحـِك فرصة رؤية 

عالقتك بمنظور أفضل

وقتـك الخاص يوفر لِك فرصـة لالبتعاد 

عن زوجـك، هـذا االبتعاد صحـي، فهو 

يوفر لِك مسـاحة كافيـة لرؤية عالقتك 

بطريقة صحيحـة، وغالباً مـا يكون يف 

مصلحـة العالقـة، حيـث تتمكنـني من 

رؤية مدى روعة زوجك أو وسامته، وكم 

أنـِت محظوظـة يف عالقتك بهـذا الرجل 

الرائع.

ليس هناك ما تفعلينه لتجعيل من طفلك شخصاً 

محبوبـاً بـني أصدقائـه أو تجـربي األطفال عىل 

صداقته يف هذا املقال نقدِّم مجموعة من النصائح 

والخطوات لتتابعي صداقات طفلك.

1 – حثـه عىل إعارة أصدقائه دفاتره املدرسـية؛ 

لحل وظائفهم وتعليم املقرص منهم.

2 – دفعـه لزيـارة املريـض منهـم، مـع هديـة 

محببة.

3 – اسـمحي بحضـور أحـد أصدقائـه ملتابعـة 

الدراسـة، عـىل أن تسـتأذني وتدخـيل الغرفـة 

لالطمئنان، دعي كل يشء تحت إرشافك.

4 – ال ترفـيض رغبتـه بالخـروج مـع أصدقائه 

للتسلية إال عند الرضورة.

5 – ال تجربيـه عىل صداقة زميل له ملجرد أن أمه 

صديقتك أو جارتك.

عندما يكره املدّرسة واملدرسة

1 – إذا كان كرهه للمدرسة مجرداً وليس مرتبطاً 

بسوء معاملتها له هنا يمكنك إخباره بأنَّها تحبَّه، 

وأنها تسأل عنه إذا غاب، بعد االتفاق معها.

2 - يمكنـك أن تتواصيل مع املدرسـة لتعريف مثالً 

إن كان قد حدث يشء فيها، وأخربيه أنَّ مدرسته 

هي من أخربتـك باملوضوع، وأنَّها سـعيدة جداً؛ 

ألنَّك غنيت أو لعبت جيداً اليوم.

ـ لو كان يف مرحلـة الحضانة يمكن رشاء بعض 

الحلويـات وإعطاؤها للمدرسـة؛ لتوزيعها عىل 

األطفال ليشعر بأنَّها بالفعل تحبُّه.

ظهرت خـالل مجموعات الخريف يف هذا العـام ألوان قوية 
كاألخرض واألحمر واألصفر واألزرق والبنفسـجي وغريها، 
لذلك تعـريف عىل أبرز ألوان موسـم خريـف 2022، وأّي من 

الدور العاملية اعتمدت هذه األلوان الجميلة واملرشقة.
اللـون األزرق بمختلف تدّرجاته هو أسـايس يف كّل موسـم 
خريف، خصوصاً إذا تم خلطه مع األبيض أو األسود إنه لون 
حيوي ومنعش، يذّكرنا بلون السـماء والبحر، ويبعث راحة 
نفسـية ال مثيل لها عىل اإلطاللة اعتمديه مع إكسسـوارات 
ذهبيـة اللون، ونّسـقي معـه مجوهرات مرّصعـة بالتوباز 

األزرق.
اللون األخرض هو جزء أسايس من موسم الخريف، ويذكرنا 
بأجواء الطبيعة فيه وقد برز هذا اللون بشّدة لدى عدد كبري 
من املصّممني العامليني اعتمديه يف إطالالتك مع إكسسوارات 

متناسقة معه، والفتي أنظار الجميع أينما كنت.

بينما يعكس اللون البنفسـجي أنوثـة ال مثيل لها عىل املرأة 
التي ترتديـه، خصوصاً أنه يبعث دفئـاً خاصاً عىل اإلطاللة 
وقد سـيطر هذا اللـون عىل مجموعات املصممني، عاكسـًا 
نوعـاً من الفخامـة والرقي واأللق عىل اإلطـالالت اعتمديه 
مع مجوهرات مرّصعة بالجمشت واألملاس لتناغمها الفريد 
معه.األحمر الصارخ هو اللـون الرائج هذا الخريف، وليس 
كما جرت العادة األحمر الربغنـدي، وأيضاً تدّرجات األحمر 
الدافئـة القاتمـة عّربي عن شـخصيتك الجريئـة من خالل 
اعتماد هذا اللون امللفت واملميز، الذي سيضفي اليك إرشاقة 
يف موسـم الربد.قد تظن الكثريات أن اللون األصفر هو حكر 
عىل أجواء الصيف فقط، اال أن القاعدة هذا املوسـم تغريت، 
وبـرز هذا اللون كلوحة أساسـية يف خريـف 2022 إنه لون 
مستنبط من عبق الخريف الحالم، عندما تبدأ أوراق الشجر 

باالصفرار والتساقط.
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املكوّنات
صدر دجاج مقّطع إىل قطع صغرية 

- كيلوغرام ونصف
لتحضري التتبيلة:

ثوم مهروس - 10 فصوص
زيت زيتون - ملعقتان كبريتان

خّل - ملعقتان كبريتان
لبن زبادي - 4 مالعق كبرية

بابريكا - ملعقة صغرية
فلفـل حـار (إختياري) - بحسـب 

الرغبة
فلفل أسود - نصف ملعقة صغرية

ملح - بحسب الرغبة
خردل - ملعقتان كبريتان

أوريغانـو (أي زعرت بري مطحون) 
- رّشة

كتشاب - ملعقتان كبريتان
لتحضري األرز:

أرز - كوبان

ماء - 4 أكواب
حبهان حّب - نصف ملعقة صغرية

قرفة - عودان
كمون حّب - ملعقة صغرية

بابريكا - ملعقة صغرية
فلفل أسـود حـّب - نصـف ملعقة 

صغرية
ملح - بحسب الرغبة

ورق غار - 2
كبـش قرنفـل حـّب - ربـع ملعقة 

صغرية
ليمـون حامض مجفـف من خالل 
عمل بعض الخطوط بالسكني وذلك 

كي تصبح نكهته أقوى - 1
ملّون طعام أصفر ممزوج بالقليل 

من املاء - بضع قطرات
ملّون طعام برتقايل ممزوج بالقليل 

من املاء - بضع قطرات
طريقة العمل:

- لتحضـري التتبيلة: يف وعاء، ضعي 
الزيتـون  وزيـت  املهـروس  الثـوم 

والخّل والخردل والكاتشاب.
- أضيفي اللبـن الزبادي والبابريكا 
والفلفـل الحـار والفلفـل األسـود 

وامللح واألوريغانو.
- أخلطي املكونات جيـداً ثّم ضعي 
قطع الدجاج واخلطي حتى تتغلّف 

بالكامل.
- أتركـي الدجـاج منقوعـاً لبعض 

الوقت.
- أدخـيل قطع الطاووق يف أسـياخ 
خشبّية واشويها يف صينية مدهونة 

بالزيت يف فرن محّمى جيداً.
- قلّبي االسـياخ بـني الحني واآلخر 
ترتكـي  ال  تمامـاً.  تنضـج  حتـى 

الدجاج يجّف كثرياً.
- لتحضـري األرز: يف قـدر عـىل نار 

عالية ضعي املاء.
- أضيفي الحبهـان الحّب، القرفة، 
الكمون، البابريكا، الفلفل األسـود، 
امللح، ورقتّي الغار، كبش القرنفل، 

حبة الليمون الحامض املجففة.
- عندمـا يغيل املزيج جيـداً، ضعي 

األرز واتركيه حتى يبدأ بالنضوج.
- عندمـا تبدأ املياء تجـّف، إصنعي 

فتحتني يف األرز.
ملـّون  األوىل  الفحـة  يف  ضعـي   -
الطعـام األصفر ويف الفتحة الثانية 

ملّون الطعام الربتقايل.
عـىل  واتركيـه  القـدر  أغلقـي   -
يتابـع  حتـى  جـداً  هادئـة  نـار 
األرز  تحركـي  ال  نضوجـه.  األرز 
أثنـاء الطبـخ كـي يبقـى اللونـني 

منفصلني.
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تعترب مشـكلة جفاف الشـفاه من املشـكالت الجلدية الخارجية التي تعاني 
منها الحامل، حيث تبدو جافة ومتشـققة وبلـون باهت، ولكن ذلك ال يبدو 

خارجياً فقط؛ فأسبابه حتماً داخلية، وترتبط بعادات سلوكية أيضاً.
ويكون األمر مزعجاً مع حرص الحامل عىل أن تبدو بمظهرحسن والئق رغم 
تقدم أشـهر حملها وِكرب بطنها وزيادة وزنها؛ ولذلك يجب عليها التعرف إىل 

أسباب جفاف الشفايف.
من أسـباب ظاهرة جفاف وتشقق الشفايف عند الحامل وعند النساء عامة 
هي عادة سـيئة وخاطئة يقمن بها، وهي عض الشفايف باألسنان وتبليلها 

باللعاب؛ ما يعرضها للجفاف والتشقق.
و من املعروف أن الشـفايف تكون ذات جلد طري ورقيق وحساس، ومن َثم 
فهي حساسـة ألي ترصف خاطئ، وكذلك لنقص التغذية حيث تظهر عليها 

األعراض برسعة.
ومن األسـباب الرئيسـية للتعرض لظاهرة تشقق الشـفايف وجفافها عند 
الحامـل هـو اإلصابة باألنيميا وفقـر الدم، وتعرض الحامـل لتيارات الهواء 
البارد والجاف يؤدي إىل ظاهرة جفاف الشفايف لديها ووجود نقص يف افراز 

الغدد اللعابية؛ ما يقلل من رطوبة الشفايف فتصاب بالجفاف والتشقق.
باإلضافـة إىل ذلك نقص الفيتامينـات عند الحامل وخاصـة نقص فيتامني 
«ج»، وفيتامـني «ب» وفيتامـني «د»، و إصابـة الحامـل بالوهـن والضعف 

والهزال؛ ما يجعلها تبدو ببرشة شاحبة عموماً.
و تعـرُّض الحامـل لاللتهابات الطفيلية عن طريق العـدوى، وتظهر ظاهرة 
تشـقق الشـفايف عند اإلصابة بأمراض الفشـل الكلوي، وتنـاول األطعمة 
املالحة والالذعة والحريفة، التي تؤثر يف الجلد وتسبب التشققات والجفاف، 
خاصة يف أشـهر الحمل األوىل؛ بسـبب مـا ُيعرف بالوحام واشـتهاء أصناف 
غريبـة من الطعـام، والتعرض للعطش الشـديد وبذل املجهـود دون التزود 

باملاء.
طرق العناية بالشفايف عند الحامل

يجب عىل الحامل التخيل عن عادة قضم الشـفايف باألسـنان، و اسـتخدام 
مرطبـات الشـفايف املناسـبة لجلـد وبـرشة الحامـل، و العنايـة بالصحة 
والتغذية السليمة خالل فرتة الحمل؛ فنقص التغذية وسوء األصناف املقدمة 
للحامل يسـببان جفاف الشفايف، مثل السكاكر ورقائق البطاطس اململحة 

وغريها.
و رشب كمية مناسـبة من املاء والسـوائل لرتطيب الجسم عامة، و تجفيف 
الشـفايف بعد رشب املاء والسـوائل، ويفضل غسـلهما بعـد رشب العصائر 
ة، وكذلـك بعـد تنـاول املوالح، ثـم التجفيـف برفق وبفوطـة رقيقة  املَُحـالَّ

وناعمة.
وعدم استخدام مستحرضات التجميل ذات الجودة الرديئة والنوم دون إزالة 

املاكياج بطريقة صحيحة.
نصائح عامة للعناية بجلد الحامل:

يمكن تدليك الشـفتني بزيـت الزيتون برفـق قبل النوم، وكذلـك أي منطقة 
متشـققة يف الجلد ويمكن تدليك الشفتني، وكذلك حلمتي الصدر بزيت جوز 

الهند، و الحرص عىل لبس مالبس واسعة وناعمة خاصة ملنطقة الصدر.
والتجفيـف الجيد للبرشة وبفوط ناعمة أو مناديـل ورقية خاصة بالبرشة، 
بحيـث تكـون الفوطـة املخصصة لتجفيـف الوجـه مختلفة عـن الفوطة 
املخصصة لتجفيف باقي الجسـم، و عدم التعرض للتيـارات الباردة عموماً 

عند الخروج من األماكن الدافئة خاصة يف فصل الشتاء.
وُيفضل عدم اسـتعمال املرطبات أو الكريمات دون إذن الطبيب؛ ألن بعضها 
يحتوي عىل الكروتيزون وبعضها يسـبب الجفاف وَتَقرشُّ البرشة، فالحرص 
عـىل تناول الخرضوات خالل النهار، وكذلـك الفواكه باإلضافة لرشب أربعة 
ليـرتات من املـاء يومياً، ويمكن تطبيق زبدة الـكاكاو عىل أي جزء جاف من 
البـرشة، وليس فقط فوق الشـفتني؛ حيـث ثبت فاعليتهـا يف ترطيب برشة 

الجلد عامة.

حمايـة الجهـاز الهضمـي تبـدأ من 
مرحلة مـا قبـل التخمة، ألنـه يتأثر 
سـلباً من تنـاول الوجبـات الرسيعة 
الغنيـة بالدهون، ومن كثـرة الطعام 
التـي يتم تزويـده بها دفعـة واحدة، 
سـواء كان الشخص يعاني من حالة 
مرضيـة أم ال، وسـواء كان يف فـرتة 

صوم أم ال.. 
واكد تقرير ان اجسام البالغني تحتاج 
حراريـة  وحـدة   2400  1800- اىل 
يف اليـوم، بحسـب الجنـس والسـن 
ومستوى النشاط اليومي، ومصدرها 
املأكوالت واألطعمـة التي تدخل إليها 

بشكل يومي. 
مضيفـاً انـه إذا ما تمَّ تزويد الجسـم 
مـن  بكثـري  اكـرب  طعـام  بكميـات 
حاجته، وال سـيما إذا تزامن ذلك مع 

قلـة النشـاط والحركة التـي تفقده 
الوحـدات الحرارية مـن خالل عملية 

الحرق، فإن الجهاز الهضمي سـوف 
يرفـض فائـض الوجبـات الغذائيـة 

الكبـرية، وسـوف يقـوم بلفظـه اىل 
والتـي،  املختلفـة،  الجسـم  اعضـاء 
نتيجة تراكم ذلك، سـتطالها تأثريات 

سلبية كثرية عىل املدى الطويل.
ويقول البوفسـور الحـاج بطرس ان 
نتائـج الدراسـات العلمية قـد أثبتت 
الدمـاغ  هـو  الهضمـي  الجهـاز  ان 
الثاني املسـتقل للجسم، والذي يقوم 
بالتنسيق الدائم مع الدماغ األسايس، 
وأن تكـرار حال تنـاول الطعام حتى 
التخمة، سوف يفيض اىل البدانة، التي 
تعد واحدة من أهم األخطار الصحية 
يف العالم، وال سيما يف الدول العربية. 

وهـذه البدانة هي أحد ابرز االسـباب 
املسؤولة عن أمراض الدماغ، والقلب 
وإرتفـاع  والسـكري،  والرشايـني، 
الكوليسرتول وضغط الدم، واألمراض 

رسطانـي  وخصوصـاً  الرسطانيـة، 
القولون واملستقيم.

الحـاج بطرس  الربوفسـور  وينصح 
باإلنتهاء من الطعام قبل الوصول اىل 
مرحلة التخمة، وبإعتماد نظام البحر 
املتوسـط الغذائـي الغنـي بالفواكـه 
والخـرض، واإلبتعـاد عـن األصنـاف 
الغذائيـة الغنيـة بالدهون املشـبعة، 
وعـدم التخـيل عـن القيـام ببعـض 

النشاطات اليومية.
مؤكداً عىل ان إتباع هذه اإلرشـادات، 
خصوصـاً يف شـهر رمضان، سـوف 
يـؤدي اىل تحسـن واضح يف مسـتوى 
الكبـد،  وظائـف  ويف  الـدم،  ضغـط 
واىل فقـدان الـوزن، وتراجـع نسـبة 
الدهنيات الثالثيـة يف الدم، إضافة اىل 
التمتع بأعصاب قوية وصحة جيدة.

هل تسـاءلت ملـاذا ال يوجد مظالت جويـة يف الطائرات 
املدنيـة تسـاعد الـركاب عـىل حمايـة أنفسـهم وقت 
وسـالمة  لسـالمتك،  باختصـار  السـبب  سـقوطها؟ 
الطائـرة. وهناك أسـباب عديدة أدت التخـاذ قرار عدم 

وضع املظالت يف طائرات الركاب.
تحصـل الحـوادث الجوية للطائرات إمـا خالل إقالعها 
أو هبوطهـا، فإن حصلت أي من هاتـني الكارثتني فال 
يوجد هناك ارتفاع يساعد عىل القفز باملظالت الجوية. 
فخـالل ثواٍن معدودة إىل دقائق سـتزداد األمور سـوًءا، 

ولن تخدم املظالت أًيا من الركاب يف هذه الظروف.
دعونـا نفـرتض أنه حـني كانـت الطائرة تسـافر عىل 
ارتفاع 9 آالف مرت، وفجـأة حصل خلل ملحركها وبدأت 

بالنزول إىل األسفل، فال يوجد يف الطائرة مساحة كافية 
الرتداء املظالت بالشكل الصحيح، ونحن هنا ال نتحدث 
عـن شـخص أو اثنـني إنمـا عـن 200 إىل 250 راكًبـا، 
وهـم يف حالة فـوىض عارمة ورعب.كمـا أن الطائرات 
يتـم تصميمها لتكـون مضغوطة بشـكل يحاكي جو 
األرض، بما يسـمح للركاب بالتنفس. فالطائرة ليست 
مصممة عىل أن يتم فتح بابها يف منتصف الرحلة، وإال 
سـيتم فـك الضغط وبالتـايل دخول الطائـرة يف مرحلة 
الخطر.تسـافر الطائـرات يف الجو برسعـة ترتاوح بني 
800 إىل 950 كيلومـرت يف السـاعة، وبالتايل إن قام أحد 
األشـخاص بالقفز من هذه الطائرات فإنه سـيصطدم 
ببـاب الطائرة أو ذيلها ويموت عىل الفور.كما أن هناك 

مهـارات أخـرى يجب عىل الشـخص الذي يريـد القفز 
يف الجـو تعلمها كمهارة الطـريان والقفز من ارتفاع 9 
آالف مـرت وأكثر. وفرص البقاء عـىل قيد الحياة يف مثل 
هذه االرتفاعات معدومة. وللنجاة يف مثل هذه الظروف 
عىل كل شـخص الحصول عىل أسـطوانات األكسـجني 
وارتداء البـدالت الحرارية.وللقفز مـن الطائرات هناك 
رسعـات وارتفاعات معينة تتبعهـا الطائرة. باإلضافة 
لذلك فأسـعار املظالت الجوية ليسـت رخيصة، فتكلف 
الواحـدة منها مـن 2000 إىل 6000 آالف دوالر. فتخيل 
وجود مظلة لكل الركاب، فهي ذات وزن ثقيل ال تحتمله 
الطائـرة، والتي تزن من 9 إىل 12 كيلوجراًما، باإلضافة 

إىل تكاليف أسطوانات األكسجني لكل راكب.
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مهنياً: تعرف تقّدماً وتطّوراً يحّمسانك لتكون رائداً يف حقل 
اختصاصك، بغّض النظر عن عمرك أو جنسك.

عاطفيـاً: يدخل فينـوس إىل برج امليـزان حيث القمـر أيضاً يف 
الجوزاء، فيشـكل معه طالعاً جيداً، مـا يعد بآفاق عاطفية مميزة 

وبأحالم سعيدة.
صحياً: االعتدال هو أفضل الحلول، لذا كن معتدالً يف كمية الطعام التي 

تتناولها يومياً.

مهنياً: يسهل عليك االتصاالت، ويكون تحليلك لألوضاع صائباً 
إال أن الفلك يطلب إليك ضبط األعصاب وعدم االنفعال.

عاطفيـاً: القمر يف الجوزاء يلتقي فينـوس الذي يدخل برج امليزان، 
ما يضمن عالقة مميزة بالرشيك والشعور براحة البال.

صحياً: شـهر حزيران هو شـهر النشـاط والحركة والقيام باملشاريع 
الرتفيهية، استفد منه قدر اإلمكان.

مهنيـاً: تكـون عالقاتـك مع الزمـالء ممتازة، وهـذا ما يدفع 
املحيط إىل تأييدك يف كل خطواتك املهنية.

عاطفياً: تبحث شؤوناً حساسة تتعلق بالرشيك، فحاول أن تالطفه 
وتلنّي طباعك معه، وسايره إىل أقىص حد لكي تكسبه.

صحيـاً: إيالء العمـل االهتمام الالزم وممارسـة الرياضة إىل جانبه أمر 
إيجابي بالنسبة إىل الصحة.

مهنيـاً: تكـون ماهـراً بـاألداء وبالقـدرة عىل قلـب األمور 
ملصلحتـك بعدمـا حولت أحد املشـاريع الخـارسة إىل مرشوع 

مربح عاد بفوائد كبرية عىل مجالك املهني.
عاطفيـاً: تعيش قصـة عاطفية رائعة وتتمتـع بأوقاتك مع الرشيك، 
وتقع تحت سـحر أمر مفاجئ ينسـيك ما حولك من هموم ومشكالت 

وقلق.
صحيـاً: حـاول أن تنام عىل فراش صحي ووسـادة مريحة لئال تعرّض 

نفسك آلالم يف الظهر والعنق.

مهنياً: يولد هذا اليوم بعض العدائية و التملكية يف ترصفاتك، 
وتسلّط األضواء عىل قدراتك اإلبداعية واإلنسانية.

عاطفيـاً: يدخل كوكب فينوس إىل بـرج امليزان ويتحدث عن وضع 
عاطفي مالئم إلعادة النظر يف استمرارية عزوبيتك.

صحياً: ال تضعف أمام املشـكالت املهنية والعاطفية لئال تؤثر سـلباً يف 
وضعك الصحي.

مهنيـاً: أطلب مسـاندة أشـخاص يحملون إليـك إيجابيات 
بشـأن مسـتقبلك ويسـاهمون يف تقدمك، وال ترتدد يف التعبري 
عما يعرتيك من مشـاعر. عاطفياً: ينتقـل كوكب فينوس إىل برج 
امليـزان مـا ما يولد بعـض التفاؤل عـىل الصعيد العاطفي، ويشـري إىل 
تقدم يف العالقات الشـخصية. صحياً: حاول تطبيق اإلرشـادات الطبية 
املطلوبـة منك بعد خضوعك لعملية ربط املعدة لتكون يف أفضل حاالتك 

الصحية.

مهنياً: تمارس صالحياتك وُتذهل الكثريين بحسـن إدارتك 
األمـور وباألفكار العمليـة التي تطرحهـا وتنفذها عىل نحو 

سهل ومقنع.
عاطفيـاً: يدخل فينـوس إىل برج امليزان ويسـبب لك إشـكاالت عىل 
الصعيـد العاطفـي، ما يرتـب بعض الهـدوء والتنـازالت واالبتعاد عن 

النقاشات العاصفة.
صحيـاً: بإمكانـك التخفيف من حدة العوامل الضاغطة عرب ممارسـة 

الرياضة أو التنزه يف أحضان الطبيعة.

مهنيـاً: تحـاول أن تتقرّب أكثـر من الزمالء بغيـة أن تتفق 
معهـم عىل الكثري من األمور التي تعـود بالفائدة عىل الجميع 
وعـىل املجال املهني.عاطفياً: راع ظروف الحبيب الحالية وال تكن 
كثري التطلّب، وحاول أن تجعله يشـعر باالنجـذاب نحوك لكي تتمكن 
مـن معرفة ما يزعجه.صحياً: اسـتفد قدر اإلمكان مـن أوقات فراغك 

وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية

مهنيـاً: أجواء مهنية واعدة، وبانتظـارك املزيد من الفرص 
املهمـة التي تقـدم لك عدداً من املشـاريع الكبرية التي تطمح 

إىل تنفيذها.
عاطفياً: الرشيك عىل عالقة مبارشة بما يدور يف بالك، فصارحه اليوم 

قبل الغد بحقيقة نياتك قبل فوات األوان.
صحياً: العصبية والتهور الزائدان ليسـا يف مصلحتك الصحية، والهدوء 

هو مفتاح الحل لكل األمور.

مهنيـاً: وضع مهني مناسـب جـداً يوحي بأربـاح مالية أو 
بنجاح مهني، أو بصدفة أو مواجهة تجعلك تنتهي من املآيس 

السابقة.
عاطفياً: تخرس الرهان مع الرشيك، لكن عليك الرتيث ثم انتظار عبور 

العاصفة لتنهض مجدداً وتنطلق نحو األفضل.
صحياً: كن عنيداً ومتشـبثاً بكل ما يعود عليك بالفائدة صحياً، وبرهن 

للجميع حسن قراراتك.
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مهنياً: ال تضيع وقتك يف تفاصيل ال تفيدك، وابتعد عن الجدال 
والخصام وعن إثارة النعرات واملشاكل يف محيطك املهني.

عاطفياً: يكون تأثـريك نافذاً حتى لو تعاملت بمزاجية وقد تطلق 
أفكاراً جديدة تالقي الرتحيب من قبل الرشيك ويساعدك عىل تنفيذها.

صحيـاً: تميل إىل الرتفيه والخروج يف سـهرات مع األصدقاء، هذا مفيد 
للوضع الصحي.

1821 - استقالل املكسيك عن إسبانيا.

1833 - تحريـم العبوديـة يف املسـتعمرات 

اإلنجليزية.

1839 - بريطانيا تستويل عىل هونغ كونغ.

1889 - أول بـث السـلكي مـن سـفينة إىل 

اليابسة.

1921 - إعـالن امللكية يف العـراق وتنصيب 

فيصل نجل الرشيف حسني ملًكا عليها.

1939 - أدولـف هتلـر وجوزيـف سـتالني 

يوقعـان معاهدة عدم اعتداء ويتقاسـمان 

دول البلطيق وفنلندا وبولندا.

الجمّيـل رئيًسـا  انتخـاب بشـري   -  1982

للجمهورية اللبنانية.

1990 -الجمهوريـة األملانيـة الديمقراطية 

وجمهورية أملانيـا االتحادية تعلنان نيتهما 

االتحاد يف 3 أكتوبر من نفس العام.

- أرمينيـا تعلـن اسـتقاللها عـن االتحـاد 

السوفيتي من جانب واحد.

1991 - اإلتحاد السوفييتي ُيعلِن حل جهاز 

اإلسـتخبارات السـوفيتية كي جي بي بعد 

تورطِه يف إنقالب فاشل.

2000 - سـقوط طائـرة تابعـة لرشكـة 

 A320 طـريان الخليج من نـوع إيربـاص

كانـت قادمة من القاهـرة يف مياه الخليج 

العربـي قـرب البحريـن، وأدى الحادث إىل 

مقتـل جميع ركابهـا البالـغ عددهم 143 

شخًصا.

2005 - سقوط طائرة ركاب يف بريو يؤدي 

إىل مرصع جميـع ركابها والطاقـم البالغ 

عددهم 51 شخص.

الديمقراطـي  الحـزب  مرشـح   -  2008

النتخابات الرئاسـة األمريكية باراك أوباما 

يختار السـيناتور جو بايـدن ملنصب نائب 

الرئيس يف حال فوزه.

ـر معبد بعل  2015 - تنظيـم داعـش ُيفجِّ

شـمني الكنعاني األثـري الواقـع يف مدينة 

تدمر.

2019 - املعهـد الربازييل الوطنـي ِألبحاث 

الفضاء ُيعلن أنه ضبـط أكثر من 39,000 

حريًقـا يف الغابـات املطرية لِألمـازون ُمنُذ 

شهر كانون الثاني (يناير) املايض.

كشف األسرار الشخصية باختيار االبتسامة المصطنعة

عامل الناس كما تحب أن يعاملوك
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يمكن كشـف ارسار الشـخصية 
بطرق مختلفة منها االعتماد عىل 
النفسسيني  االختصاصيني  خربة 
يمكـن  كمـا  واالجتماعيـني. 
املظهـر  دالالت  مـن  االسـتفادة 
ومـن بعض الحـركات التـي يتم 
القيام بهـا بطريقـة الواعية وال 
اراديـة. ومن طـرق التعرف عىل 
ارسار الشـخصية واملصـري ايضاً 
بعض االختبارات السـهلة. ففي 
هذا االختبـار مثالً يجـب اختيار 
ابتسـامة مـن ١ اىل ٦ باعتبارها 
غري صادقـة ومزيفة ومصطنعة 

وال تعرب فعالً عن الفرح.  
من اجل كشـف ارسار الشخصية 
االختبـار  هـذا  عـىل  باالعتمـاد 
يجب النظـر اىل الصـور واختيار 
الشـخص صاحب االبتسامة غري 
الصادقة اي التي ال تعرب فعالً عن 

الفرح.   

الرقم ١
اذا تـم اختيـار هـذه االبتسـامة 
فهـذا يعنـي التمتـع بشـخصية 
السـيطرة  والقـدرة عـىل  ودودة 
عىل االنفعاالت وعدم فرضها عىل 
اآلخرين. كما يدل عىل االسـتعداد 
الدائـم لتقديم املسـاعدة لكل من 
يحتـاج اىل ذلـك والتصائـح لكل 
مـن يطلبهـا يف الظـروف كافة. 
ولهذا يمكن اكتساب ثقة الجميع 
املفيـدة  التعليمـات  وتقديـم 
لألشخاص الذين يرغبون يف ذلك. 
كمـا يمكـن الحصول عـىل تأييد 

الكثريين يف مختلف املواقف.  
الرقم ٢  

التـي  الشـخصية  ارسار  مـن 
يكشـفها اختيار االبتسـامة رقم 
البالغة  ٢ االتسـام بالحساسـية 
واللطف والـرباءة والود. كما يدل 
هـذا عـىل  القـدرة عـىل السـعي 

الحثيث مـن دون توقف من اجل 
بلوغ االهـداف وتحقيق االمنيات 
واآلمـال يف مختلف االتجاهات أياً 
بلغـت صعوبة ذلـك. ويعني هذا 
ايضاً عدم امليل اىل االستسـالم اياً 
تكن املعوقات التي تتم مواجهتها 
ويشري اىل االنفتاح والصرب وحسن 
بالخيـارات  والقيـام  التخطيـط 

املفيدة يف معظم االحيان.
الرقم ٣

 ٣ الرقـم  يختـار  مـن  يتميـز 
بشـخصية متزنـة وغـري قابلـة 
لالهتزاز ايـًا تكن الظـروف التي 
قـد تدعو اىل ذلك. كما انه يتسـم 
يسـاعد  الـذي  الالفـت  بالـذكاء 
عـىل التفكـري بطريقـة منطقية 
بأمور الحياة كافـة ويف مواجهة 
القضايـا كافة. وهـو يجيد ايضاً 
تحقيق التوازن بني جوانب حياته 
املختلفـة ويـربع يف الحفاظ عىل 
برودة اعصابه وان تم استفزازه 
او القيـام بمـا يشـعره بالتوتر 
والضغـط النفيس. ولهذا السـبب 
فإنه يحظـى بإعجاب الكثري من 
او  يعيشـون  الذيـن  االشـخاص 
يعملون يف محيطه ويشكل ملجأ 

إليهم يف الكثري من االحوال.  
الرقم ٤

يبدو من يختار االبتسـامة الرقم 
٤ شـخصاً غامضـاً. فهو ال يعرب 
عن ذاته وعن مشاعره وافكاره 
بطريقـة واضحـة. وهو يحرص 
عـىل عـدم التعبـري عمـا يعانيه 
مـن مشـاكل ويفضـل التفكـري 
بصمـت من اجل ايجـاد الحلول. 

كذلـك يـدل هذا االختيـار عىل ان 
بعض االشـخاص يعتقـدون انه 
بـارد املشـاعر وانـه ال يشـارك 
اآلخريـن معاناتهـم واملصاعـب 
التي يعانونهـا. ولهذا من املمكن 

ان يبتعدوا عنه احياناً.
الرقم ٥

يكشـف هـذا االختيـار امتـالك 
بشـكل  التأثـري  عـىل  القـدرة 
ايجابي عىل املحيـط وعىل النظر 
اىل املتاعـب بعيـداً عىل التشـاؤم 
والرؤيـة السـوداوية. كمـا يدل 
عىل االنفتاح الذهني وعىل الكرم 
والحرص عـىل االجتهاد من اجل 
تحقيـق االهداف وبنـاء الخطط 
املفيـدة التـي تعـود بالكثري من 
الحيـاة  عـىل  الجيـدة  النتائـج 

العائلية واالجتماعية واملهنية.
الرقم ٦

الرقم  يفيش اختيـار االبتسـامة 
٦ باعتبارهـا االقـل صدقاً الكثري 
الشـخصية. ومنهـا  مـن ارسار 
عـىل  والحـرص  االسـتقاللية 
الحفـاظ عـىل الحرية والسـعي 
الدائم اىل تطوير القدرات وزيادة 
الطاقـة بطرق مختلفة. ويشـري 
الصـدق  اىل  ايضـاً  الخيـار  هـذا 
التـام عـن  والبعـد  والشـفافية 
الكـذب واملواربة والغموض. كما 
يعنـي امتـالك موهبـة االهتمام 
والتحكـم  التفاصيـل  بـأدق 
والنظـرة  السـلبية  باملشـاعر 
كل  اىل  والعمالنيـة  املوضوعيـة 
التـي تتـم  الظـروف والقضايـا 

مواجهتها.

مهنيـاً: ال يمكنك أن تنىس فضل مـن وقف إىل جانبك، بل حاول 
أن تكون وفياً ومخلصاً إىل أقىص حد، فقد تنقلب االمور رأساً عىل 
عقب. عاطفياً: يدخل كوكب فينوس إىل برج امليزان ليواجهك ويفتح 

صفحة جديدة يف عالقتك العاطفية والشخصية الجيدة.
صحيـاً: إذا رغبت يف جسـم سـليم، عليـك أن تمـارس الرياضة بوترية 

مستمرة ومتواصلة.
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شيفيد العتب وتريد احاجيك
ماشه نار حبك تلهب وياي

كافي انزف جرح وتريد اداويك
حتركني بغرامك واشتعل نار
وهسه تريد ترجع ما اخليك
ياريتك جتي وتشوف اجلروح

تلكاهن خطيه يسولفن بيك
شسولفلك عليهن واهللا محتار
ياجرح التشوفه ابناره يجويك

احبك حب عراقي يحب الهموم
اصيل وشايل الدمعه ويسليك

زوجـة ال تحـرتم اهـل زوجها 
فماذا فعل الزوج.....؟؟

يف جلسـة عائليـة هادئـة قال 
الـزوج لزوجته : لقد اشـتقت 
ألهيل واخوتي واوالدهم ، أرجو 
منك غداً أن ُتعدّي طعام الغداء، 
وسـأقوم بدعوتهم اليوم ، منذ 

زمن بعيد لم نجتمع .
فقالـت الزوجـه بتأفـف : ”ان 
شـاء اللـه يصـري خـري، فقال 
الـزوج : سـأقوم بدعـوة اهيل 

إذاً”.
ويف صبـاح اليـوم التـايل ذهب 
الـزوج إىل عمله ، ويف السـاعة 
الواحدة حرض اىل املنزل ، وقال 
لزوجتـه : هل طبختـي طعام 
الغـداء ؟ سـيحرض اهـيل بعد 
ساعة .. فقالت الزوجة : ال ، لم 
اطبخ ؛ ألن اهلك ليسوا غرباء ، 

ويأكلون من املوجود بالبيت .
قال الزوج : الله يسامحك ملاذا 
لـم تقـويل يل من أمـس انك لن 
تطبخني وبعد ساعة سيصلون 

ماذا أفعل .
قالـت الزوجـة : اتصـل بهـم 
واعتذر منهم ما فيها يشء هم 

ليسوا غرباء هم اهلك.
خـرج الـزوج من املنـزل وهو 
غاضـب، وبعـد عـدة دقائـق، 
يطـرق  املنـزل  ببـاب  وإذا 
فقامـت الزوجة ففتحت الباب 

وتفاجأت بأن أهلهـا وأخوتها 
يدخلون  واوالدهـم  وأخواتهـا 

البيت !
أيـن زوجـك،  ابوهـا  فسـألها 

فقالت له : خرج قبل قليل .
فقـال ابوها : لقد قـام زوجك 
طعـام  اىل  بدعوتنـا  البارحـة 
عندكـم،  اليـوم  هـذا  الغـداء 

معقول يعزمنا ويغادر املنزل.
صعقت الزوجة بالخرب، وبدأت 
فـإن  محتـارة  يديهـا  تفـرك 
الطعام املوجود يف املنزل اليليق 
بأهلها إنما يليق بأهل زوجها.

اتصلت بزوجها وقالت له : ملاذا 
لم تعلمنـي بأنـك عزمت اهيل 

عىل الغداء.
فقـال لهـا : اهيل واهلـك ما يف 

فرق..
فقالـت له : أرجـوك أن تحرض 
معك طعامـا جاهزا ال يوجد يف 

البيت طعام..
فقال الـزوج : أنا اآلن بعيد عن 
البيت وهؤالء هم اهلك ليسـوا 
بغربـاء اطعميهم مـن الطعام 
املوجـود يف البيـت مثلمـا كنِت 

تريدين اطعام اهيل...
(ليكن درسـا لـك تتعلمي فيه 

احرتام اهيل ) !.

عامـل النـاس كمـا تحـب أن 
يعاملوك .



أحيت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفًال غنائًيا يف بريوت 

حرضته صديقتها الفنانة ماجي بو غصن وزوجها املنتج 

جمال سنان.

انستغرام  عىل  حسابها  عرب  غصن  بو  ماجي  ونرشت 

الحفل ظهرت فيه تصعد عىل املرسح  مقطع فيديو من 

وشاركت صديقتها املطربة الشهرية الغناء وغنت ماجي 

بو غصن مقطعا من أغنية «الليايل»

الزغبي  ونوال  غصن  بو  ماجي  أن  بالذكر  الجدير 

تجمعهما صداقة كبرية وتعاونا فنًيا عندما قدمت 

نوال الزغبي ترتات مسلسالت ماجي.

نوال  للمطربة  الفني  الصعيد  وعىل 

يف  للمشاركة  تستعد  فهي  الزغبي 

والغناء  للموسيقى  القلعة  مهرجان 

الدويل الـ٣٠، وتقدم حفال يوم ٢٥ أغسطس.

الفنانني  من  الكثري  عمد 

إىل  مؤخراً،   العرب، 

طرح  نحو  اللجوء 

باللهجة  أغنيات 

ما  دائماً  إذ  العراقية، 

األغنيات  تلك  تالقي 

أعداد  وتنال  رواجاً 

هائلة  مشاهدات 

التواصل  مواقع  عرب 

أنها  كما  االجتماعي، 

تحقق نجاحات باهرة.

مؤخراً، طرحت النجمة اللبنانية 

العراقية  اغنيتها  مراد  فيفيان 

الجديدة «دلع» وذلك عرب منصة 

كلمات  من  االغنية  اليوتيوب.. 

الجمايل  وعمار  العبودي  رامي 

وتوزيع  عزيز  رسكيس  والحان 

عمر صباغ.

بعد  االغنية  هذه  طرح  وجاء 

يف  طرحتها  التي  االعمال  نجاح 

االغنية  السيما  األخرية  الفرتة 

العراقية «يا عراق».

أطلت  قرطاج،  مهرجان  فعاليات  بختام 
جماهريي  حفل  يف  الوهاب  عبد  شريين 

ضخم .
شريين  أطلت  قوية،  وعودة  جديدة  بروح 
يف  العربي  جمهورها  عىل  الوهاب  عبد 
بحفل  قرطاج  مرسح  خشبة  فوق  تونس 
العدد»؛  «كامل  شعار  رفع   ضخم  غنائي 
ألف   ١٢ عن  الحضور  عدد  زاد  حيث 

رسالة  شريين  لهم  ووّجهت  شخص، 
خاصة لدعمهم لها ورسالة شكر لطبيبها 
املرسح  خشبة  عىل  رافقها  الذي  الخاص 
دفعها  ما  لدعمها،  الحفل  يف  معها  وبقي 
لتقبيل يده أثناء الحفل تقديراً لدوره أثناء 

محنتها األخرية. 
أعمالها  أحدث  أعلنت  قد  شريين  وكانت 
بعد  «املرتو»  اسم  تحمل  التي  الغنائية 

انتهاء أزمتها مع سارة الطباخ التي تولّت 
مدير  عن  لتعلن  فرتة،  قبل  أعمالها  إدارة 
املشهور  فؤاد  محمد  وهو  جديد  أعمال 
بـ»ميمي» ليكون مسؤوالً عن كل أعمالها 

خالل الفرتة القادمة.
أغنيات  وتعمل شريين حالياً عىل تسجيل 
من  العديد  سيحمل  الذي  الجديد  ألبومها 

املفاجآت لجمهورها خالل الفرتة املقبلة.

حفال  الساهر  كاظم  القيرص  يحيى 

املقبل  الجمعة  يوم  أمريكا  يف  غنائيا 

أن  املقرر  ومن  أغسطس،   ٢٦ املوافق 

يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه 

القديمة والحديثة .

وكان كاظم الساهر قد قدم حفال غنائياً 

يف الساحل الشمايل، والذي يعد الحفل يف 

مرص بعد غياب أكثر من ٢٠ عاماً عن 

مرص، وكانت حفلة ناجحة، وحرضها 

عدد كبري من الجمهور والفنانني.

كما أحيا حفال غنائياً كامل العدد يف دار 

املرصية، بحضور عدد كبري من  األوبرا 

الشخصيات العامة ومحبيه وجمهوره، 

منى  اإلعالمية  مع  حلقة  صور  كما 

الفرتة  عرضها  املقرر  من  الشاذيل 

املقبلة.

الساهر  كاظم  يحل  آخر،  سياق  وىف 

برنامج  من  خاصة  حلقة  يف  ضيفاً 

«معكم» مع اإلعالمية منى الشاذيل عىل 

الحلقة قريباً،  cbc، ومقرر عرض  قناة 

هامش  عىل  الحلقة  تصوير  تم  حيث 

تواجده يف مرص الرتباطه بإحياء حفله 

صفحة  ونرشت  األوبرا،  بدار  الغنائي 

برومو  الشاذيل»  مني  «معكم  برنامج 

املوسم..  «مفاجأة  فيه:  جاءه  للقاء، 

منى  مع  قريبا  الساهر  كاظم  القيرص 

انتظاره..  طال  غياب  بعد  الشاذيل.. 

قبل..  من  يحك  لم  كما  يحكي  القيرص 

كاظم  يتحدث  الحلقة  وخالل  قريبا».. 

حياته  يف  املحطات  أهم  عن  الساهر 

تقديمه  اىل  باإلضافة  والخاضة،  الفنية 

عددا من األغاني منها القديمة والحديثة 

اليف.
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل

Â«@—ìÿm@›ie@NN@bjÌã”
ÈmbÓ‰‘m@táycÎ@iPhone 14@
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تسـتعد آبـل لحدثها السـنوي الكبري 
الذي ستكشف فيه عن أحدث أجهزتها 
 iPhone الذكية ومن ضمنهـا هواتف

.RT 14 املنتظرة وفقا ملا نقلته
نرشهـا  التـي  للمعلومـات  وتبعـا 
الصحفي الشهري، مارك جورمان فإن 
”الرشكة ستكشـف عـن مجموعتها 
األحدث من األجهزة اإللكرتونية خالل 
حـدث سـيعقد يف 7 سـبتمرب املقبل، 
وسـتبدأ بطرح هـذه األجهـزة يف 16 
سـبتمرب عـرب متاجرهـا ومواقعهـا 

الرسمية عىل اإلنرتنت“.
وتشـري الترسيبـات إىل أن آبـل تنوي 
طـرح 4 نماذج من هواتف آيفون هذا 
العـام، كما سـتطرح نمـاذج جديدة 
 iPad وحواسـب Mac مـن حواسـب
اللوحية، فضال عـن إطالقها النموذج 
 Apple Watch الجديـد مـن سـاعات
الذكية. وكانت بعـض املواقع املهتمة 

بشـؤون التقنية قد أشـارت سـابقا 
إىل أن هاتـف iPhone 14 قـد يحـدث 
نقلة نوعيـة يف تاريخ رشكة آبل، فقد 
تخلـو بعـض نماذجه مـن الفتحات 
التقليديـة   SIM لرشائـح  التقليديـة 
املخصصـة لالتصـال مـع الشـبكات 
الخلوية، وسيستعاض عنها بتقنيات 
eSIM التـي توفر اتصـاال مبارشا مع 
الشبكات.ومن جهته توقع الصحفي 
الشـهري مارك جورمـان ”أن هواتف 
آيفـون التي سـتطرح خريـف العام 
 Always On الجـاري سـتأتي بميـزة
Display، وهـي امليـزة املسـتعملة يف 
هواتـف سامسـونج وبعـض هواتف 
أندرويـد منـذ عـدة سـنوات، ويمكن 
مـن خاللها أن تظهر شاشـة الهاتف 
البطاريـة  الوقـت والتاريـخ وحالـة 
وبعـض املعلومـات األخـرى عندمـا 

يكون الهاتف مقفال“.
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لست جهبذا ، وال مالكا لزمام عرش املعرفة ، ولست من فقهاء اللغة ، 
انما هي مالحظات افرزها تاريخ طويل من االلم واملعاناة مع القلم .

 الكتابة ليست لعبة يراد بها التسلية، وهي ال تدخل من باب الهواية أو 
الرتف الذهني، وليست من نوع الفوازير والطالسم.

الكتابة وضوح واقتدار بني طرفنْي: املرسل واملستقبل، وعىل املرسل أن 
يكون قادرا عىل إرسال ما يريد بصورة سلسة وشهية ومغرية، وعىل 

املستقبل أن يأخذ ما يصل اليه بيرس وسهولة.
الكتابة صناعة ال يجيدها إال من امتلك زمام اللغة الرصينة املعربة يف 
بالدهشة  مرتع  فضاء  يف  ومعلومة  لغة  فاملوضوع  العميقة،  دالالتها 

واالحساس والصدق.
ال يوجد وحي ينزل عىل الكاتب مثلما ال يوجد شيطان ينطلق من وادي 
فالكاتب صانع نفسه من خالل تجربته  الشاعر،  ليدخل رأس  عبقر 
وثقافته وذاكرته وقدرته عىل التأثري، وايصال ما يريد قوله اىل املتلقي 

بطريقة سليمة، ورحم الله الجواهري عندما قال:
ال يولد املرء ال هرّا وال سبعا       لكن عصارة تجريب وتمرين

لكل  متواصلة  وقراءة  مرتاكمة،  وخربة  شاق،  ذهني  عمل  والكتابة 
جديد، وقدرة عىل االستنتاج واالستنباط واالختيار والتحليل، والكاتب 
فنان وحاذق يف اختيار الجملة، ومقتدر عىل تنفيذ الهرم الذي وضع 

خريطته، والتعبري عن رأيه وما يراه داخل دائرة صدقه وقناعته.
والكتابة وحدة متماسكة ومتكاملة غري قابلة إلضافة طارئ عليها أو 
انتزاع يشء من جسدها، فإذا ما أضيف اليها دخلت اىل حالة الرتهل، 
التي  انتزع منها دخلت اىل حالة االنكماش  وكل ترهل قبيح، وإذا ما 

تدفع القلم اىل دهاليز الغموض واالبهام.
وهذه  كلمة،  بآخر  وتنتهي  بالعنوان  تبدأ  املتماسكة  الوحدة  هذه 
تناسق  يف  واملعنى  املبنى  واملضمون،  االطار  تشمل  املتكاملة  الوحدة 
إلينا  وصلت  وكلما  وواضح،  ومرسوم  معلوم  هدف  وفق  وعىل  تام، 
الدالالت دقيقة وقوية كان املقال ناجحا، وكلما كانت االلفاظ واضحة 
وبعيدة عن الوعورة جعلت القارئ مشاركا لقلم الكاتب، وهذا هو رس 

النجاح.
واالقالم صنفان، صنف يرسح يف جوفه أرنب يخاف من قول الحقيقة 
والترصيح بها، وصنف يرتبع االسد فيها، فيقول ما يجب قوله دون 

خوف أو تردد، وبعضها يقف عىل التل متفرجا .
الكاتب،  الكتابة ما كان مرتجما ألحاسيس ومشاعر  وأفضل صنوف 

قد قيل سابقا ان االقالم مطايا االذهان، وان عقل الكاتب يف قلمه.
لتكن اقالمنا تنبض بالخري واملحبة، ورائدة يف ميادين البناء واالصالح، 
ومساهمة يف مقارعة الظلم، ومدافعة عن حقوق الشعب، وقادرة عىل 

قول الحق بعيدا عن كل حاالت الغلو والتطرف.
وأفضل االقالم تلك التي تكتب عن هيبة العراق وتاريخ العراق ووحدة 
العراق، واملجد لكل قلم رشيف وهو يتحدث بشجاعة عن  واستقالل 

شعب العراق .
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الزوراء / دبي / ظافر جلود:
اللبنانية الصاعدة، نرسين حميدان، 

ذات  مرهفة  حساسة  فنانة 
عاٍل  وإحساس  رفيع  ذوق 

وهذا  حولها  من  باألشياء 
ما دفع العديد من امللحنني 
بعضا  ملنحوها  العرب 
تجربة  وهي  ألحانهم، 

واثقة  ستخوضها  جديدة 
براعتها وجودة  الخطا وعىل 

عىل  حصلت  انها  خاصة  فنها، 
حب هذا الجيل وتقديره يف املوسيقا. 

كما حصدت جوائز عدة مثل جائزة 
البحر  أفضل صوت يف مهرجان دول 
املتوسط يف اإلسكندرية ٢٠٠٦ ونقابة 
حالًيا  تحرضِّ  مرص،  يف  املوسيقيني 
جديدة  ومرصية  خليجية  ألعمال 
وألبوم غنائي من أجمل أغاني الزمن 
الجميل، وتطمح ألن ترتك أثرا طيًبا يف 
نفوس الناس بصوتها، وترسم القيم 
لتقدم  الفن  عرب  الجميلة  السامية 
الحب  تزرع  فهي  واضًحا،  مستقبًال 
حيث  والخري،  الحق  شعلة  ممسكة 
الفلسطينية  للقضية  كذلك  غنت 

وملحمود درويش.
يف   األوبرا“  دار  يف“  نرسين  غنت 
العاصمة املرصية القاهرة، ودار أوبرا 
اإلسكندرية  مدينة  يف  درويش“  سيد 
يف  تونس“  أوبرا  ”دار  ويف  املرصية، 
عدة  ومهرجانات  السينما  مهرجان 

لوف منها  ملأ ا ”

 “ ت للموشحا
يف الجزائر.

نرسين  الواعدة  الفنانة  درست 
الوطني  املعهد  يف  املوسيقا  حميدان 
آلة  عن  تقول  بريوت.  يف  للموسيقا 
بيني  حميمة  عالقة  ”نشأت   : العود 
الغناء  أحب  لم  العود..  آلة  وبني 
مصدر  بأنه  دونه..أحسست  من 
كما  أغني،  عندما  والراحة  األمان 
كثريًا  وساعدني  عليه  تعودت  أنني 
ومعرفة  األغنية  طبقات  تحديد  يف 
أنه  رسيع..شعرت  بشكل  املقامات 

امتداد يل“..  
حميدان  نرسين  الفنانة  اطلعت  لقد 
عىل موسيقا تراث املنطقة باختالف 
تلك  واحرتمت  ومشاربها،  شعوبها 
حفالت  ”أحيي   : تقول  الثقافات، 
وخصوًصا  وخارجه،  لبنان  يف  عدة 
تسلط  التي  الثقافية  املهرجانات 
وتراث  املنطقة  موسيقا  عىل  الضوء 
 – يميزني  وما  لشعوبها،  املوسيقا 
النقاد – صدق اإلحساس  كما يقول 

واألداء“.
قدمت  فقد  املرسح،  وبخصوص 
مع فنان عراقي ومخرج مرسحي 
مرسًحا  األسدي  جواد  مثل  كبري 
مهًما، من خالل مرسحية من كتابة 
محمود درويش بعنوان «ملاذا تركت 
تتناول  وهي  وحيداً»  الحصان 
الفلسطينية  القضية  موضوع 
الفلسطيني..  الشعب  وعذابات 
العلم  املرسحية  يف  ارتديت  وقد 
وارتجلت  الفلسطيني، 
«الندب»  من  الكثري 
ومن  بالعراقي، 
شاركت  بعدها 
ثالثة  بمرسحية 
األسدي  للدكتور 
كتابة  ومن 
شاوول»  «بول 
دوري  يكن  لم 

أساسياً.

أثارت الفنانة جيهان قمري ضجة كبرية 
الفنانة  يف  رأيها  عن  عربت  بعدما 

ياسمني صربي كممثلة، مؤكدة 
التمثيل،  موهبة  تمتلك  ال  أنها 
الجمال،  مقومات  لديها  لكن 
وذلك خالل حلولها ضيفة عىل 

برنامج «نص الكالم».
وقالت قمري: «أنا بحب ياسمني 

كممثلة،  مش  ولكن  كشخصية 
البني  آدم،  بني  بتعمل  الفلوس  ما  عمر 

آدمني هما اليل بيعملوا فلوس، لكن اليل مدايقني 
إن يف ناس مش القية تاكل والوضع االقتصادي يف الوطن العربي كله صعب 
األفورة  أصل  أصوره،  أروح  ليا  نفس  كل  لبنان، فمش  وال  مرص  بس  مش 
وحشة، لكن ده ألنها بتتسىل، وهي ناجحة إنها تريند عىل السوشيال ميديا».

وأضافت» أنا مش غريانة منها هي ناجحة جًدا عىل السوشيال ميديا، لكن 
مش بشوفها ممثلة شاطرة، أنا بشوفها ملكة جمال وتريند نمرب ون لكن لو 
شيلنا الفلوس مش هتعمل حاجة، ولو قارنا بينها وبني دينا الرشبيني فدينا 
رضوري  مش  للبطولة،  مقياس  مفيش  «دلوقتي  رائعة».وتابعت:  ممثلة 
بطلة،  يخليكي  ممكن  املال  و  بطلة،  تبقي  علشان  شاطرة،  ممثلة  تبقي 
لو ما استغلتهاش، لكن ياسمني  لياسمني وتبقى حمارة  وهي فرصة جت 
محتاجة تشتغل عىل نفسها كممثلة، ياسمني ناقصها إحساس بالدور، يف 

تعابري وأحاسيس».
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كشف مستخدمون ملوقع التواصل االجتماعي (فيس بوك) عن مشكلة واجهتهم، 
وهي اختفاء زر تحديث املنشورات عىل هواتفهم دون سبب معروف.

ورغم أن هذه الشكاوى ال تزال غامضة حتى اآلن ولم يتحدث عن أسبابها الخرباء 
األمر، و يعتقد  املهتمني كان لهم رأي يف  أن بعض  إال  التقنية،  املعروفني يف مجال 
البعض أن (فيس بوك) قامت بحذف هذه الخاصية يف التطبيق عموما بعد تحديثه، 
بينما يشك آخرون يف أن األمر يتعلق فقط بأجهزة آيفون وآيباد.ويف تغريدة له قال 
دانيل نورتون الذي عرف نفسه بأنه مطور برامج متقاعد: «إن اختفاء زر تحديث 
املنشورات مرتبط بقيود فرضتها (فيس بوك( عىل التطبيق املخصص للتحميل عىل 
بأنه يمكن ألصحاب هذا  ذلك،  آيفون وىيباد».واستدل عىل  أنظمة تشغيل هواتف 
النوع من الهواتف تحديث منشوراتهم إذا ما استخدموا (فيس بوك) عرب متصفح 
وليس من خالل التطبيق، ولم تعلق (فيس بوك) حتى اآلن عىل هذا األمر.و تأتي تلك 
التكهنات، يف ظل نار العداوة العنيفة بني رشكتي أبل و (فيس بوك) األمريكتني، يف 
معركة دعت لالستغراب كونهما ليستا يف حالة تنافس.وأعرب زوكربريج عن قلقه 
لسنوات من أن تيم كوك الرئيس التنفيذي ألبل لديه نفوذ كبري عىل أعمال عمالقة 
التواصل االجتماعي، وتفاقم غضبه يف عام ٢٠١٨.فيما قال رئيس آبل تيم كوك قبل 
من  املال  لكسب  كسلعة  مستخدميها  مع  تتعامل  بوك)  (فيس  إن  عديدة  سنوات 
اإلعالنات وتعبث بالبيانات الشخصية ملستخدميه.ويدور الحديث عن إزالة (فيس 
رشكة  فيه  تعكف  الذي  الوقت  يف  الهاتف،  تطبيقات  عرب  التعديل  إلمكانية  بوك) 
أكثر  من  واحدة  التدوينات.وهي  عىل  «التعديل»  ميزة  إضافة  دراسة  عىل  (تويرت) 
بفضل  ولكن  التطوير،  قيد  تزال  وال   - التعديل  زر   - (تويرت)  املتوقعة عىل  امليزات 
التعديالت  تنفيذ  كيفية  عن  فكرة  كشفت  وونج،  منشني  جان  التطبيقات  باحثة 
عىل التغريدات املضمنة عىل موقع الويب.و إذا تم تحرير تغريدة بعد تضمينها عىل 
موقع ويب عىل سبيل املثال، يف مقالة إخبارية، فستظل التغريدة املضمنة تعرض 
النص القديم، ولكنها تتضمن رابًطا لإلصدار األحدث.و ستعرض التغريدات املضمنة 
املعدلة النص «هناك نسخة جديدة من هذه التغريدة»، مما يتيح للمستخدمني خيار 
النقر فوق النص الجديد وقراءته.ويبدو أن مثل هذا التصميم يوفر شفافية أكثر 
من مجرد عرض النص الجديد يف املقدمة، وقد يهدئ املخاوف أن منح املستخدمني 

حرية تحرير التغريدات.

أعلنت رشكة منصة التواصل االجتماعي الصيني تيك توك 
اتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان الحد من استخدام 

املنصة لنرش معلومات مضللة أو غري صحيحة بهدف 
التجديد  انتخابات  يف  الناخبني  اتجاهات  عىل  التأثري 
النصفي للكونجرس األمريكي املقررة مطلع نوفمرب 

املقبل.
يف  املتخصص  كوم  دوت  نت  يس  موقع  وذكر 
لنرش  توك  تيك  منصة  أن  التكنولوجيا  موضوعات 
انتخابيا  مركزا  أطلقت  القصرية  الفيديوهات 
ملحاربة التضليل، حيث سريبط  املستخدمني الذين 
بمصادر  املنصة  عرب  االنتخابي  املحتوى  يتابعون 
معلومات موثقة  بأكثر من ٤٥ لغة.وذكرت منصة 
تيك توك أن ضمان الوصول إىل «معلومات موثقة» 
محاربة  بهدف  ككل  املنصة  اسرتاتيجية  من  جزء 
نرش املعلومات املضللة عليها.وسيتم وضع عالمة 
التجديد  بانتخابات  املرتبط  املحتوى  عىل  مميزة 
لتسهيل  املقبل،  نوفمرب   ٨ يوم  املقررة  النصفي 
كما  انتخابي.  املحتوى  بأن  املستخدم  معرفة 
بالحكومات  املرتبطة  الحسابات  تمييز  سيتم 
والسياسيني واألحزاب السياسية لتسهيل معرفة 
للمستخدمني. بالنسبة  الحسابات  هذه  هوية 

إنها  االجتماعي  التواصل  منصة  رشكة  وقالت 
التحقق  مؤسسات  من  كبري  عدد  مع  تتعاون 
تقييم  عىل  تساعد  لكي  املرموقة  البيانات  من 
 ٣٠ من  بأكثر  املنشورة  املعلومات  دقة  مدى 

لغة، ولن تسمح املنصة بمشاركة أو إعادة 
خضوعه  قبل  انتخابي  محتوى  أي  نرش 
أكدت  املعلومات.كما  من  التحقق  لعملية 

أي  لنرش  الرافضة  بسياساتها  التزامها  توك  تيك 
املنصة.كانت  عىل  األجر  مدفوعة  سياسية  إعالنات 
قد  وفيسبوك  تويرت  مثل  اجتماعي  تواصل  منصات 
أعلنت يف وقت سابق عن خطط للتعامل مع املحتوى 
املضلل أثناء انتخابات التجديد النصفي يف الواليات 

املتحدة.


