
بغداد/ مصطفى العتابي:

اعلنت وزارة الخارجية، امس السبت، 

تضامنها مع باكستان جرّاء األمطار 

والفيضانـات والسـيول.وذكر بيـان 

لـوزارة الخارجية، تلقتـه ”الزوراء“: 

عـن  تعـرب  الخارجيـة  ”وزارة  إن 

تضامنهـا مـع جمهورّية باكسـتان 

الصديقـة، حكومـًة وشـعباً، جـرّاء 

األمطار والفيضانات والسـيول التي 

وقعت مؤّخراً، ُمَخلِّفًة خسائَر مادّية 

وبرشّية“.واضـاف البيـان أنه: ”وإذ 

ُنعـّربُ عن مشـاعر املواسـاة لعائالت 

الضحايا واملفقودين، نرجو لحكومة 

هـذه  تجـاوز  وشـعبها  باكسـتان 

األوقـات الصعبـة، وندعـو للجرحى 

بعاجل الشفاء“. هذا وتسببت سيول 

األمطـار  عـن  نجمـت  وفيضانـات 

املوسـمية الغزيـرة يف معظـم أنحاء 

باكسـتان يف مقتل ما يقرب من ألف 

شـخص وإصابة وترشيد اآلالف منذ 

منتصـف يونيو، حسـب ترصيحات 

املسؤولني.

بغداد/ الزوراء:

املنتجـات  توزيـع  رشكـة  أعلنـت 

وزارة  رشكات  إحـدى  النفطيـة، 

النفـط، امـس السـبت، موعـد طرح 

منتج البنزين السـوبر عايل النقاوة يف 

محطـات التعبئة، فيما حددت سـعر 

اللـرت الواحـد منه.وقـال مديـر عام 

الرشكـة، حسـني طالـب، يف ترصيح 

صحفـي: إن ”وزارة النفـط اعتمدت 

طرح منتج ثالث (سوبر عايل النقاوة) 

ملنتوج البنزين وهو منتوج مسـتورد 

املواطنـني  لتجهيـز   ،100% بنسـبة 

بـه ابتداًء مـن األول من شـهر أيلول 

املقبل“.وأضـاف طالـب أن ”الهـدف 

من ذلك هـو تجهيز املركبات الحديثة 

وطلبـات املواطنني بطرح مادة عالية 

النقاوة“، موضحاً أن ”هذا املنتج من 

البنزين مسـتورد بالعملـة الصعبة“.

الواحـد  اللـرت  ”سـعر  أن  إىل  ولفـت 

كبداية هو 1000 دينار، وهو مدعوم 

من قبـل الدولة بحدود 400 دينار ألن 

سـعر اسـترياده 1.400 دينـار، لكن 

الدولة سـتطرحه بألف دينـار كدعم 

”السـعر  أن  إىل  للمواطن“.وأشـار 

خاضـع للمراجعة الدوريـة كل ثالثة 

أشـهر أو كل شـهرين حسـب أسعار 

السـوق العاملية، وهو ليـس ثابتاً بل 

متغري حسب متغريات السوق العاملية 

النفطية“.وتابع  املشـتقات  السترياد 

”سنخصص بعض املحطات لبيع هذا 

املنتـج، إذ ال نسـتطيع أن نجعـل كل 

املحطات تبيع ثالثة منتجات، وبالتايل 

املحطـة التي تبيع البنزين السـوبر ال 

تبيع منتجـاً آخر“.وأكمـل ”يف بغداد 

حددنـا محطتني للتجربـة، واحدة يف 

قاطـع الرصافة وهـي محطة موىس 

بن نصـري، واألخـرى يف قاطع الكرخ 

وهـي محطـة الرسـالة الحكومية يف 

منطقـة املنصـور، لبيع هـذا املنتج، 

أمـا باقي املحطات فتعمل باملنتوجني 

اآلخرين فقط وهما البنزين املحسـن 

والبنزين املمتاز بأسـعارهما املحددة 

باقـي  يف  أمـا  دينـاراً،  و650   450

املحافظـات فحددنـا يف كل محافظة 

محطة واحـدة كبداية لهـذا املرشوع 

وتكون يف مركز املحافظة“.

طهران/ متابعة الزوراء:
أكـد وزيـر الخارجية اإليراني، حسـني 
املفاوضـات  أن  اللهيـان،  عبـد  أمـري 
الراميـة إلحيـاء االتفـاق النـووي ”يف 
التوصـل  رابطـا  األخـرية“،  مراحلهـا 
املتحـدة  الواليـات  بتحـيل  اتفـاق  إىل 
عبـد  بـ“الواقعية“.وقـال  األمريكيـة 
لقـاء مـع رئيـس دولـة  اللهيـان، يف 
زنجبـار حسـني موينـي: إن الحكومة 
اإليرانيـة ”بذلت جهـودا عظيمة لرفع 

العقوبـات“ األمريكية، مشـريا إىل أنها 
”يف املراحل األخرية من رفع العقوبات“ 
يف املفاوضـات النوويـة مـع املجموعة 
املتحـدة  الواليـات  وبالـذات  الدوليـة، 
الخارجيـة  وزيـر  األمريكية.وأضـاف 
اإليراني أن التوصل إىل اتفاق سيتاح إذا 
تحلت واشـنطن بـ“الواقعية“، مقدماً 
الشـكر إلقليـم زنجبـار عىل مسـاعدة 
إيران يف مواجهـة العقوبات األمريكية، 
وفقاً لوكالة ”إيرنا“ اإليرانية الرسمية.

وتلقـت إيـران، األربعـاء املـايض، الرد 
األمريكـي عـىل تحفظات طهـران عىل 
املسـودة النهائية التي عرضها االتحاد 
األوروبـي عـىل الطرفـني يف الثامن من 
الشهر الجاري.وأكد مسؤول السياسة 
الخارجيـة لالتحـاد األوروبي، جوزيف 
بوريـل، يف تعليـق عىل الـرد األمريكي: 
أنه ”معقول جدا“.ومن جهتها، أعلنت 
الخارجيـة اإليرانيـة أنهـا قـد بارشت 
دراسـة الرد األمريكي منذ تسـلمها له 

األربعـاء.ويف إطـار جهـود الوسـاطة 
بني طهـران وواشـنطن، أجـرى نائب 
رئيس مجلس الـوزراء وزير الخارجية 
القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني، أمس الخميس، اتصاالً هاتفياً 
مـع عبد اللهيان، معربـا فيه عن تطلع 
دولـة قطر إىل توصـل إيـران والواليات 
املتحـدة األمريكيـة إىل ”توافق يسـاهم 
يف إحيـاء االتفاق النـووي والوصول إىل 
اتفاق عادل للجميع، مع األخذ باالعتبار 

مخـاوف جميـع األطـراف“، مؤكدا أن 
ذلـك يصـب يف مصلحة أمن واسـتقرار 
املنطقة.ومـع ارتفـاع التوقعات بقرب 
التوصـل إىل اتفـاق، صّعـدت إرسائيـل 
والدبلوماسـية  السياسـية  تحركاتهـا 
وضغوطها عىل اإلدارة األمريكية لعرقلة 
هـذا املسـار، معتربة أن االتفـاق الحايل 
”أسـوأ“ مـن الـذي أبـرم عـام 2015، 
وانسحبت منه واشنطن يف عهد الرئيس 

السابق دونالد ترامب، عام 2018.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـف مراقبون للشـأن السـيايس العراقي عن 
اسباب تعثر الجهود النعقاد لقاء ثنائي بني زعيم 
التيـار الصدري السـيد مقتدى الصـدر ورئيس 
تحالف الفتح هادي العامري يف منطقة الحنانة 
بالنجف االرشف، وفيما اسـتبعدوا عقد اجتماع 

ثاٍن للقوى السياسـية يف القـرص الحكومي من 
دون حضور التيار الصدري، شددوا عىل رضورة 
الحوار والتشـاور للخروج من االزمـة الراهنة.
وقال عضو ائتالف دولة القانون، وائل الركابي، 
يف حديـث لـ»الـزوراء»: ان التغيري البد أن يكون 
مـن خـالل عقـد جلسـة الربملـان بالتوافق مع 

رشكاء الوطن، ألن قراراً كهذا بحاجة إىل موافقة 
الجميـع، من الكرد والسـنة، وال ينحرص بإرادة 
شـيعية، أو كتـل أو زعامـة سياسـية معينـة.
واضاف: ان الجهود لعقد لقاء بني رئيس تحالف 
الفتح، هادي العامـري، وزعيم التيار الصدري، 
السيد مقتدى الصدر، توقفت، كون السيد الصدر 

اشـرتط خروج العامري من اإلطار التنسـيقي 
والكثـري من اإلمالءات لعقد اللقـاء. الفتا اىل: ان 
اإلطار التنسـيقي أوقف كل املبادرات واللقاءات 
مع التيـار الصدري بعد وصـول املتظاهرين إىل 

مجلس القضاء األعىل.

 ليبيا/ متابعة الزوراء:
بدأت القـوات املوالية لرئيـس الحكومة 
املكلف من الربملان، فتحي باشاغا، تتقدم 
باتجاه وسـط طرابلس، بعد سيطرتها 
عـىل البوابـة الواقعـة غـرب العاصمة، 

بينما أعلنت القوات املحسوبة عىل رئيس 
حكومـة الوحدة الوطنيـة، عبد الحميد 
الدبيبـة، النفـري العام، يف خطـوة تنبئ 
باندالع صدام مسلح عىل السلطة، فيما 
اتهمت حكومـة الوحدة الوطنية الليبية 

برئاسـة، عبد الحميـد الدبيبـة، أنصار 
فتحي باشـاغا رئيس الحكومة املكلفة 
من مجلس النواب، بإفشال املفاوضات 
التـي عقـدت لتجنيب طرابلـس موجة 
جديدة من العنف.وقالت مصادر محلية 

إن ميليشيا «فرسان جنزور» نجحت يف 
صد تقدم امليليشـيات املوالية لباشـاغا 
نحو وسـط العاصمة، بينما شوهد رتل 
عسـكري ضخم يضم عرشات العربات 
املسلحة تابع لباشاغا، وهو يتوجه من 

مدينة مرصاتة نحو العاصمة طرابلس، 
كما تحركت امليليشيات التابعة لـ»اللواء 
أسامة الجوييل» الداعم لباشاغا جنوب 

العاصمة طرابلس.
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الجزائر/ متابعة الزوراء:
وقـع الرئيـس الفرنـيس إيمانويـل ماكرون، 
يف ختام زيارتـه الرسـمية إىل الجزائر، اتفاق 
”رشاكة متجددة وملموسة وطموحة“ سعيا 
لفتـح عهـد جديـد يف عالقـات البلدين.وقال 
تبـون، خـالل مؤتمـر صحفي عقـب توقيع 
اإلعـالن يف قاعـة الترشيفات بمطـار هواري 
بومدين امس السبت: إن زيارة نظريه الفرنيس 
”الناجحـة“ التـي بـدأت الخميـس وانتهـت 
السـبت ”أتاحت تقاربـا لم يكـن ممكناً لوال 

شخصية الرئيس ماكرون“.وكان ماكرون قد 
انتقل مساء الجمعة إىل مدينة وهران (غرب) 
يف ثاني محطة له والتقى فيها شـبابا فنانني 
ورياضيني وراقصـني. وكان يف برنامج اليوم 
الثالـث واألخري مـن زيارته بجولـة إىل حصن 
وكنيسـة سـانتا كروز عىل مرتفعـات املدينة 
املطلة عىل البحر املتوسط وكذلك ميناء وهران 
واستوديو ”ديسكو مغرب“ الذي تخصص يف 
موسـيقى الراب التي انترشت يف أنحاء العالم 

بفضل مطربني مثل خالد ومامي.  

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد محلل سيايس أن قرار املحكمة االتحادية يف الثالثني 
من الشـهر الحايل سيحدد مجريات االحداث السياسية، 
ويف حـني توقع اتجـاه الصدريني اىل العصيـان املدني يف 
حـال رفضت املحكمـة حل الربملان، اشـار اىل ان العراق 
قـد يدخل تحت الوصايـة الدولية.وقال الرشع يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان ”الكل بانتظار موعـد الثالثني من هذا 
الشـهر لتدلو املحكمـة االتحادية العليـا بدلوها وتقرر 
اما حل الربملان او االلتزام باملادة 64 من الدسـتور التي 
افصحت عنها سـلفا“. واضـاف ”إذا لم يحل الربملان او 

إذا لم تسـتطع املحكمة االتحاديـة العليا حل الربملان يف 
الثالثـني من هذا الشـهر فمن الطبيعـي ان تكون هناك 
ردود افعـال قوية من قبل اتباع التيـار الصدري“، الفتا 
”ربمـا تتوجه االمور اىل عصيان مدني وانتهاء كل يشء 
والذهـاب نحـو املجتمع الدويل الذي سـيفرض وصايته 
رافضـا املسـاس بالعمليـة الديمقراطيـة حسـب قول 
السـفارتني الربيطانية واالمريكية يف بغداد كذلك حسب 
رسالة الكونجرس اىل الرئيس االمريكي بايدن الذي حثه 
عىل التدخل املبارش والرسيع إلنهاء االزمة السياسية“. 
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيـس الجمهورية، برهم صالح، 
أن التعثر السـيايس الراهن امر مقلق 
وغـري مقبـول، وفيمـا اشـار رئيـس 
مجلس الـوزراء، مصطفى الكاظمي، 
اىل ان مفتـاح الحـل الجلـوس جميعا 
عىل طاولة الحوار، جدد رئيس مجلس 
تأييـده  الحلبـويس،  محمـد  النـواب، 
ملبـادرة الحوار الوطني، يف حني شـدد 
رئيـس مجلس القضـاء االعىل عىل ان 

يكون التعليم متاحا للجميع.
وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، 
ملناهضـة  اإلسـالمي  املؤتمـر  خـالل 
العنـف ضد املـرأة: إن ”تعزيز الجهود 
املناهضة للعنف ضـد املرأة وتمكينها 
هو بال شـك مهمـة وطنية تسـتحق 
الدعم لتحقيقها من سـلطات رسمية 
وفعاليـات سياسـية واجتماعية، أنه 
يجب مواجهة ظاهرة االتجار بالبرش 
الخطـرية واالجرامية التي تهدد بناتنا 
واخواتنا وقيم مجتمعنا وتمثل انتهاكا 
رصيحـا لحقـوق االنسـان يف بلدنا“.
وأضاف أن ”تعزيـز دور املرأة يف بلدنا 
هـو حاجة أساسـية لرتسـيخ الحكم 
الرشيد والتنمية املستدامة، وال تنمية 
للمجتمـع مـن دون ان يكـون نصف 
املجتمـع ضامنـاً لحقوقـه وارادته يف 
سـبيل بنـاء الوطـن ورفعته“.وتابع: 
”يمر بلدنا اليوم بظرف دقيق وحساس 
وتحديات جسـيمة، التعثُر السـيايس 

الراهـن وحالـة االنسـداد يف التفاهم 
عـىل انجـاز االسـتحقاقات الوطنيـة 
الدسـتورية بعد ميض 10 أشـهر عىل 
اجـراء االنتخابات هو امر مقلق وغري 
مقبول“، الفتاً إىل ان ”الحراك السيايس 
وتعدد مسـاراته يجب أن ال يتحول اىل 
خالف يهدد سـالمة املرشوع الوطني 

يف بناء الدولة واستكمال مؤسساتها، 
وعـىل كل الوطنيني طـوي الخالفات 
واالخـذ يف االعتبار التحديات املُحدقة 
رّص  ”يجـب  أنـه  بالوطن“.وذكـر 
الصف الوطنـي والتكاتف واالنتصار 
لخيـار الحـوار مهمـا بلغـت درجة 
االزمة والخالف، عوضا عن التصعيد 

والتصادم والتناحر -ال سـمح الله- 
حيث ان الجميع سيكون خارسا فيه، 
ورضورة اإلصـالح ومعالجة مكامن 
اىل حلـول  القائمـة وصـوالً  الخلـل 
جذريـة ُتمّكن العراقيني يف بناء دولة 
حقيقية حامية وخادمة ملصالح كل 
العمل  أنه ”يجـب  العراقيني“.وبـنيّ 

عىل مكافحة الفساد وإرساء العدالة 
واملسـاواة وتكافئ الفرص، واصالح 
واالقتصادية  السياسـية  املؤسسات 
لتحصـني  وذلـك  واالجتماعيـة، 
بلدنـا وشـعبنا مـن هـذه املخاطـر 
املاثلـة حولنا يف العالم مـن اإلرهاب 
االقتصاديـة  والتقلبـات  والفسـاد 
الحـادة“، مشـرياً اىل أن ”التحديـات 
القائمة تفرض علينا جميعا حسـن 
التفاهـم والركون إىل مبـدأ التنازالت 
لصالح ما هـو وطني جامع لصالح 
مرشوع اصالح حقيقي نتجاوز فيه 
الخلـل الكامـن يف منظومة الحكم“.

فيمـا أكـد رئيـس مجلس الـوزراء، 
مفتـاح  أن  الكاظمـي،  مصطفـى 
الحـل هـو الجلـوس جميعـاً عـىل 
طاولة الحوار الوطني، مشـرياً إىل أن 
مبادرة الحـوار الوطني هي الطريق 
السـليم لحل األزمة.وقـال الكاظمي 
خالل املؤتمـر: إن ”الوقـوف مجدداً 
لتكريم املـرأة عموماً واملرأة العراقية 
املضحيـة املخلصـة الصبـورة عـىل 
وجـه الخصوص هو مدعـاة اعتزاز 
وافتخار، وإن الـدور الذي أدته املرأة 
األم واألخت والبنت يف الواقع العراقي 
كان عـىل الـدوام دور صـرب وتحّمل 
للضغوط واألزمات، وكان دور إسهام 
فاعل يف بناء كيان املجتمع وتقديم كل 
التضحيات لتحصني األرسة والوطن“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:
منتسبي  كفالة  قبول  الرافدين  مرصف  أعلن 
املوظفني  سلف  عىل  التقديم  يف  االمنية  القوات 
والقروض. السلف  انواع  وجميع  واملتقاعدين 
إن  «الزوراء»:  تلقته  للمرصف،  بيان  وذكر 
منتسبي  كفالة  قبول  قرر  الرافدين  «مرصف 
املوظفني  سلف  عىل  التقديم  يف  االمنية  القوات 
والقروض  السلف  انواع  وجميع  واملتقاعدين 
أن  األخرى».وأضاف  املرصفية  والتسهيالت 
فروع  عرب  والقروض  السلف  معامالت  «ترويج 

املرصف يف بغداد واملحافظات».

@paÏ‘€a@Ú€b–◊@fiÏj”@Â‹»Ì@ÂÌáœaã€a
—‹è€a@ aÏ„c@…Ó‡ß@ÚÓ‰fl˛a

@Êbnè◊bi@…fl@È‰flbõm@Â‹»Ì@÷aã»€a
fiÏÓè€aÎ@pb„bõÓ–€aÎ@äb�fl˛a@ıa�ãu

@aá«Ïfl@›j‘æa@fiÏ‹Ìc@Âfl@fiÎ˛a@Z¡–‰€a
\ãiÏè€a^@ÂÌç‰j€a@wn‰fl@Åã�€

äb‰ÌÜ@1000@Äi@áyaÏ€a@6‹€a@ã»é@Êc@pá◊c

@Ú◊aãí^@÷b–ma@Êb»”ÏÌ@ÊÎã◊bflÎ@ÊÏjm
@\ÚéÏ‡‹flÎ@ÚyÏ‡†

@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a@äaã”@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÔébÓé@›‹´
ÚÓébÓè€a@taáy˛a@pbÌã™@ÜázÓé

ÂÌá‹j€a@µi@pb”˝»€a@¿@\áÌáu@áË«^@|n–€ ÚÓ€Îá€a@ÚÌbñÏ€a@o•@›ÇáÌ@á”@÷aã»€a@Êg@∂g@äbíc

Cäb‰ÌÜ@ÊÏÓ‹Ìãm@100DÄ€@ÚÓ”aã»€a@⁄Ï‰j€a@¿@…ˆaÜÏ€a@äaá‘fl@ b–mäa
@C14@ÊÏ–ÌeD@Â«@Ê˝«�€@aá«Ïfl@›j‘æa@fiÏ‹Ìc@Âfl@…ibè€a@Üá•@›ieÒ7Ç˛a

5@ô

 @ÚÓ”b–ma@…Ó”Ïn€@ÍÜaá»néa@Â‹»Ì@äáó€a@áÓè€a
pbibÉn„¸a@¿@laçy˛a@⁄a6ía@‚á«@¬ãìi

بغداد/ الزوراء:
أعلن زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الصدر، امس السـبت، استعداده لتوقيع 
اتفاقيـة بـرشط عـدم اشـرتاك األحزاب 
يف االنتخابـات املبكرة.وقال وزير السـيد 
الصدر، صالح محمد العراقي، يف تغريدة 
تابعتها «الـزوراء»: إن»هناك ما هو أهم 
من حّل الربملان وإجراء انتخابات مبكرة، 
واألهم هو: عدم اشـرتاك جميع األحزاب 
والشـخصيات التي اشـرتكت يف العملية 
السياسية منذ االحــتالل األمريكي عام 
٢٠٠٣ واىل يومنـا هـذا.. بـكل تفاصيلها 
ودرجـات  وموظفـني  ووزراء  قيـادات 

خاصة تابعة لألحـزاب، بل مطلقاً .. بما 
فيهم التيار الصـدري.. أقول ذلك وبملء 
الفـم» .وأضاف: «هذا بـدل كل املبادرات 
التي يسـعى لها البعض بمـا فيهم األمم 
املتحـدة مشـكورة، وأنـا عـىل اسـتعداد 
وخالل مدة أقصاها (٧٢) سـاعة لتوقيع 
اتفاقيـة تتضمـن ذلك ومـن اآلن، وال أن 
يقـال: إن تحقيـق ذلـك بعـد االنتخابات 
املقبلـة، وال أن يتحقق بطريقة دموية».

وتابـع: «وإذا لم يتحقـق ذلك، فال مجال 
لإلصـالح، وبالتايل فال داعـي لتدخّيل بما 
يجري مسـتقبالً ال بتغريدة وال بأي يشء 

آخر».

\ÚÓ»”aÏ€a\Äi@Ô‹zn€a@Â�‰íaÎ@Û‹«Î@Ò7Ç˛a@bËn‹yãfl@¿@ÚÌÎÏ‰€a@pböÎb–æa@ZÊaãÌg

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، امس 
الكفاح  بورصتي  إن  مصدر  بغداد.وقال  بالعاصمة  الرئيسية  البورصة  يف  السبت، 
دينارا  بلغ ١٤٧٩٥٠  بغداد، سجلتا صباح امس، سعر رصف  املركزيتني يف  والحارثية 
عراقيا مقابل كل ١٠٠ دوالر أمريكي، مبينا أن األسعار كانت قد سجلت يوم الخميس 
والرشاء  البيع  اسعار  أن  إىل  دوالر.وأشار   ١٠٠ كل  مقابل  دينار   ١٤٨٠٠٠ املايض 
استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٥٠٠ 
دينار لكل ١٠٠ دوالر، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار.أما يف اربيل عاصمة 
إقليم كردستان، فإن بورصة الدوالر ال تتداول ايام العطل الرسمية فيها، إال ان محالت 
الصريفة باألسواق املحلية تداولت الدوالر فيها بسعر بيع بلغ ١٤٨١٢٥ دينارا مقابل 

كل ١٠٠ دوالر وسعر رشاء ١٤٨٠٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر.

ÚÓèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿@ä¸Îá‹€@—Ó–†@üb–Øa

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

3ô@›Óñb–n€a



Òcãæa@áö@—‰»€a@ÚõÁb‰æ@Ôfl˝é�a@ã∏˚æa@fi˝Ç

ÔflÏÿ®a@ãó‘€a@¿@ÚÓébÓè€a@ÙÏ‘‹€@�Êbq@ b‡nua@á‘«@aÎá»jnéa

âÓ–‰n€aÎ@·Áb–n€aÎ@Úì”b‰‡‹€@›ib”@äbÓÇ@Òãÿjæa@pbibÉn„¸a@Z·Óÿ®a@äb‡«@áÓè€a

Ú„b‰®a@¿@ãflb»€a@Èˆb‘€@›ib‘fl@b†Îãí@…öÎ@äáó€a@áÓè€a@Z@@@@@@@@@@@Ä€@ÊÏj”aãfl

بغداد/ الزوراء:
صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  أكد 
امر مقلق  الراهن  السيايس  التعثر  أن 
رئيس  اشار  وفيما  مقبول،  وغري 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس 
جميعا  الجلوس  الحل  مفتاح  ان  اىل 
عىل طاولة الحوار، جدد رئيس مجلس 
تأييده  الحلبويس،  محمد  النواب، 
شدد  حني  يف  الوطني،  الحوار  ملبادرة 
ان  عىل  االعىل  القضاء  مجلس  رئيس 

يكون التعليم متاحا للجميع.
وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، 
ملناهضة  اإلسالمي  املؤتمر  خالل 
الجهود  ”تعزيز  إن  املرأة:  ضد  العنف 
وتمكينها  املرأة  ضد  للعنف  املناهضة 
تستحق  وطنية  مهمة  شك  بال  هو 
الدعم لتحقيقها من سلطات رسمية 
أنه  واجتماعية،  سياسية  وفعاليات 
يجب مواجهة ظاهرة االتجار بالبرش 
بناتنا  تهدد  التي  الخطرية واالجرامية 
واخواتنا وقيم مجتمعنا وتمثل انتهاكا 

رصيحا لحقوق االنسان يف بلدنا“.
بلدنا  املرأة يف  أن ”تعزيز دور  وأضاف 
الحكم  لرتسيخ  أساسية  حاجة  هو 
الرشيد والتنمية املستدامة، وال تنمية 
نصف  يكون  ان  دون  من  للمجتمع 
يف  وارادته  لحقوقه  ضامناً  املجتمع 

سبيل بناء الوطن ورفعته“.
اليوم بظرف دقيق  وتابع: ”يمر بلدنا 
التعثُر  جسيمة،  وتحديات  وحساس 
يف  االنسداد  وحالة  الراهن  السيايس 

االستحقاقات  انجاز  عىل  التفاهم 
 10 ميض  بعد  الدستورية  الوطنية 
امر  هو  االنتخابات  اجراء  عىل  أشهر 
ان  إىل  الفتاً  مقبول“،  وغري  مقلق 
مساراته  وتعدد  السيايس  ”الحراك 
يهدد  خالف  اىل  يتحول  ال  أن  يجب 
سالمة املرشوع الوطني يف بناء الدولة 
كل  وعىل  مؤسساتها،  واستكمال 
يف  واالخذ  الخالفات  طوي  الوطنيني 

االعتبار التحديات املُحدقة بالوطن“.
الوطني  الصف  رّص  أنه ”يجب  وذكر 
الحوار  لخيار  واالنتصار  والتكاتف 
والخالف،  االزمة  درجة  بلغت  مهما 
والتصادم  التصعيد  عن  عوضا 
ان  حيث  الله-  سمح  -ال  والتناحر 
الجميع سيكون خارسا فيه، ورضورة 
الخلل  مكامن  ومعالجة  اإلصالح 
القائمة وصوالً اىل حلول جذرية ُتمّكن 
العراقيني يف بناء دولة حقيقية حامية 

وخادمة ملصالح كل العراقيني“.
مكافحة  عىل  العمل  ”يجب  أنه  وبنّي 
واملساواة  العدالة  وإرساء  الفساد 
املؤسسات  واصالح  الفرص،  وتكافئ 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
من  وشعبنا  بلدنا  لتحصني  وذلك 
العالم  يف  حولنا  املاثلة  املخاطر  هذه 
والتقلبات  والفساد  اإلرهاب  من 
أن  اىل  مشرياً  الحادة“،  االقتصادية 
علينا  تفرض  القائمة  ”التحديات 
إىل  والركون  التفاهم  حسن  جميعا 
وطني  هو  ما  لصالح  التنازالت  مبدأ 

جامع لصالح مرشوع اصالح حقيقي 
نتجاوز فيه الخلل الكامن يف منظومة 

الحكم“.
الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد  فيما 
الحل  مفتاح  أن  الكاظمي،  مصطفى 
هو الجلوس جميعاً عىل طاولة الحوار 
الحوار  مبادرة  أن  إىل  مشرياً  الوطني، 
لحل  السليم  الطريق  هي  الوطني 

األزمة.
إن  املؤتمر:  خالل  الكاظمي  وقال 
عموماً  املرأة  لتكريم  مجدداً  ”الوقوف 
املخلصة  املضحية  العراقية  واملرأة 
هو  الخصوص  وجه  عىل  الصبورة 
الدور  وإن  وافتخار،  اعتزاز  مدعاة 
والبنت  واألخت  األم  املرأة  أدته  الذي 
الدوام  عىل  كان  العراقي  الواقع  يف 
دور صرب وتحّمل للضغوط واألزمات، 
كيان  بناء  يف  فاعل  إسهام  دور  وكان 
التضحيات  كل  وتقديم  املجتمع 

لتحصني األرسة والوطن“.
عن  التحدث  أوّد  ”اليوم  وأضاف:   
مستقبل  يهم  الذي  الراهن  الوضع 
جميع العراقيني، وعىل رأسهم أمهاتنا 
واللواتي  وزوجاتنا  وبناتنا  وأخواتنا 
أو  أزمة  أي  من  ترضراً  أكثر  هن 
رصاع حصل سابقاً عىل أرض الوطن، 
فاقدة  وأخت  ويتيمة  أرملة  من  وكم 
إلخوانها وأم فاقدة ألبنائها لدينا اليوم 
نساء  من  كم  السؤال  هذا  العراق؟  يف 
الوطن، هؤالء ضحايا  أجل  فقدن من 
اتخذتها  خاطئة  سياسات  نتاج 

ونتيجة  املايض،  يف  القيادات  بعض 
يف  والصرب  والحكمة  العقالنية  فقدان 
القرارات، ونتيجة غياب صوت الحوار 

والنقاش السليم“.
 وتابع أن ”األزمات السياسية يف العراق 
حلول،  بال  تكون  أن  املعقول  غري  من 
لنختارها،  طرقاً  دائماً  هناك  وإن 
فإما طريق األزمة والفوىض والرصاع 
االجتماعي،  السلم  وتهديد  السيايس 
وإما طريق االستقرار، واألمن، والبناء، 
أزمات  متسائالً:“هل  واالزدهار“، 
ميؤوس  املستويات  كل  عىل  العراق 
من  البعض  يحاول  ما  وهذا  منها؟! 
اليائسني ومصدري اإلحباط للمجتمع 
زراعته يف عقول الناس وإجبارهم عىل 

تصديقه“.
أزمات  لدينا  ”كانت  الكاظمي:  ونوه   
ندفع  وكنا  املايض،  يف  طاحنة  أمنية 
املدن،  كل  شوارع  يف  شهداء  يومياً 
الرعب،  ينرش  اإلرهابي  داعش  وكان 
عن  باليأس  يتحدث  البعض  وكان 
إمكانية تحقيق األمن، ولكن -والحمد 
السالم  مرجع  فتوى  بحضور  لله- 
السيستاني  السيد عيل  اإلمام  واملحبة 
كل  وبالتفاِف  ظله-،  الُله  -أدام 
الوطنية  السياسية  والقوى  العراقيني 
صنوفها  بكل  املسلحة  قواتنا  حول 
شعبنا،  أرواح  عىل  املعتدين  قاتلنا 
وانترصنا عليهم، وطاردناهم، وطوال 
العراقيون  أَِمَن  املاضيني  العامني 
من  وأبنائهم  وأرواحهم  ُمدنهم  عىل 

السيارات املفخخة والعبوات الناسفة 
وسواها“.

أمنية  أزمة  أمام  نحن  ”هل  وبنّي:   
اللحظة  هذه  يف  نحن  ال...  اليوم؟، 
إخوة  بني  ورصاع  سياسية،  بأزمة 
الوطن الواحد، وبني من كانوا يقاتلون 
اإلرهاب يف خندق واحد.. ولكن لألسف 
املنجز  تهدد  السياسية  األزمة  هذه 
نعم..  الناس،  استقرار  األمني، وتهدد 
الناس بدأت تشعر بالقلق واإلحباط“.

اقتصادية  أزمة  لدينا  ”كان  وذكر:   
وانهيار  كورونا،  وباء  بسبب  خانقة 
اعتماد  يف  والتضخم  النفط،  أسعار 
والبعض  النفط،  واردات  عىل  الدولة 
عدم  عن  بيأس  يتحدث  يزال  وال  كان 
إمكانية تحقيق أي تقدم اقتصادي أو 
عدم إمكانية تسديد رواتب املوظفني، 
ونحمد الله إننا معاً كعراقيني تجاوزنا 
هذه األزمة، ووفرنا الرواتب، وأطلقنا 
لإلصالح  االقتصادية  املشاريع 
اقتصادياً  نمواً  وحققنا  االقتصادي، 
فريداً عىل مستوى املنطقة، وأصبحت 
يف  لالستثمار  تتطلع  العالم  دول  كل 

العراق“.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، 
رضورة  عىل  الحلبويس،  محمد 
وامليض  الحوار  طاولة  عىل  الجلوس 

بانتخابات مبكرة.
”أدعو  املؤتمر:  خالل  الحلبويس  وقال 
الجلوس لطاولة  اىل  السياسية  القوى 
حوار تصل لحلول لألزمة السياسية“، 

الحوار  ملبادرة  ”تأييده  مجدداً 
الوطني“.

أن  يمكن  ال  البلد  ”وضع  أن  وأضاف 
يستمر يف هذه الحالة، وإن ما وصلنا 
كّنا  عّما  تراجعاً  يمثل  اليوم  إليه 
عليه“، الفتاً إىل أن ”نهاية هذا العام ال 
تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال 

من دون موازنة“.
من جهته، قال رئيس مجلس القضاء 
األعىل، القايض فائق زيدان، إن التعليم 

يجب أن يكون متاحاً للجميع.
املؤتمر اإلسالمي  وأشار زيدان، خالل 
ملناهضة العنف ضد املرأة، إىل أنه ”يجب 
التعليم مجانياً عىل األقل يف  أن يكون 
إىل  الفتاً  للجميع“،  ومتاحاً  مرحلتني 
عمل  فرصة  للمرأة  يوفر  ”التعليم  أن 
تمكنها من مستلزمات العيش الكريم 
وكما يمكنها من التواصل مع املجتمع 
ويمكنها  اجتماعية  عالقات  وتكوين 

من حل أي مشكلة تواجهها“.
الكامل  االلتزام  اىل  ”الجميع  ودعا 
نص  والذي  اإلنسان  حقوق  بمبادئ 
وأن  بالتعليم،  الحق  فرد  لكل  أن  عىل 
يكون  وأن  مجانياً،  التعليم  يكون 

التعليم االبتدائي إلزامياً“.
بينما أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، 
السبت،  امس  الحكيم،  عمار  السيد 
قابل  خيار  املبكرة  االنتخابات  أن 

للمناقشة والتفاهم والتنفيذ.
وقال الحكيم، خالل املؤتمر اإلسالمي 
ملناهضة العنف ضد املرأة: إن ”الذهاب 

اىل  بحاجة  مبكرة  انتخابات  إىل 
تمهيدات ومناقشات برملانية وقانونية 
عملياً  مساراً  الخيار  هذا  من  تجعل 
الرشكاء،  جميع  من  ومقبوالً  آمناً 
والتفاهم  للمناقشة  قابل  خيار  وهو 
الحكومة  تشكيل  بعد  والتنفيذ 
االنتخابات  قانون  وتعديل  الجديدة، 
العليا  املفوضية  أداء  سالمة  وضمان 
املستقلة لالنتخابات وتوفري املتطلبات 
إلجراء  املطلوبة  والفنية  اللوجستية 
انتخابات نزيهة تعالج أخطاء األمس 
القريب وإقرار املوازنة العامة للبالد“.

وبنّي أنه ”ال شك أن تعقيدات الساحة 
السياسية  التوازنات  واختالل 
عقب  حصلت  التي  واالصطفافات 
الدائر،  اإلعالمي  والرصاع  االنتخابات 
من  مأخذها  أخذت  قد  أزمات  كلها 
زال  وما  وترقباً،  وجهداً  وقتاً  البالد 
ونهاية  الحل  يرتقبون  املواطنون 
مرضاً  بات  الذي  السيايس  االنسداد 
لعمل  ومعطالً  الناس  بمصالح 

مؤسسات الدولة“.
وأضاف أن ”رمي االتهامات والتنصل 
املفتوح  والتصعيد  املسؤوليات  عن 
كلها أمور ال تخدم املواطنني بيشء وال 
جميع  عىل  وحنقاً  نفوراً  إال  تزيدهم 
املطالب  أن رفع سقف  األطراف، كما 
مشاريع  وجود  دون  من  السياسية 
لحل  مدخالً  يمثل  ال  وعملية  واقعية 
خدمياً  والضاغطة  العالقة  امللفات 

وعمرانياً واقتصادياً“.

الزوراء/ حسني فالح:

كشف مراقبون للشأن السيايس العراقي عن 

اسباب تعثر الجهود النعقاد لقاء ثنائي بني 

الصدر  مقتدى  السيد  الصدري  التيار  زعيم 

يف  العامري  هادي  الفتح  تحالف  ورئيس 

وفيما  االرشف،  بالنجف  الحنانة  منطقة 

استبعدوا عقد اجتماع ثاٍن للقوى السياسية 

التيار  حضور  دون  من  الحكومي  القرص  يف 

الحوار  رضورة  عىل  شددوا  الصدري، 

والتشاور للخروج من االزمة الراهنة.

وائل  القانون،  دولة  ائتالف  عضو  وقال 

التغيري  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الركابي، 

الربملان  جلسة  عقد  خالل  من  يكون  أن  البد 

كهذا  قراراً  ألن  الوطن،  رشكاء  مع  بالتوافق 

بحاجة إىل موافقة الجميع، من الكرد والسنة، 

وال ينحرص بإرادة شيعية، أو كتل أو زعامة 

سياسية معينة.

رئيس  بني  لقاء  لعقد  الجهود  ان  واضاف: 

تحالف الفتح، هادي العامري، وزعيم التيار 

الصدري، السيد مقتدى الصدر، توقفت، كون 

من  العامري  خروج  اشرتط  الصدر  السيد 

اإلطار التنسيقي والكثري من اإلمالءات لعقد 

أوقف  التنسيقي  اإلطار  ان  اىل:  الفتا  اللقاء. 

الصدري  التيار  مع  واللقاءات  املبادرات  كل 

القضاء  مجلس  إىل  املتظاهرين  وصول  بعد 

األعىل.

عىل  متفق  التنسيقي  اإلطار  ان  اىل:  ولفت 

رضورة.  تكون  قد  املبكرة  االنتخابات  أن 

جديدة  حكومة  تشكيل  رضورة  عىل  مشدداً 

إلجرائها.

السيايس،  الشأن  يف  الباحث  قال  من جانبه، 

ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الباوي،  أحمد 

اليوم بأزمة كبرية تتطلب تدخل  العراق يمر 

السياسيني  القوى  زعماء  من  الخريين 

ورؤساء  املحايدة  والشخصيات  الوطنيني 

املعتدلة  االكاديمية  والشخصيات  العشائر 

وحتى النقابات من اجل الخروج من االزمة 

تصل  وقد  حدتها،  اىل  وصلت  التي  الراهنة 

بالعراق اىل ما ال يحمد عقباه.

الكفيالن  هما  والتشاور  الحوار  ان  وأضاف: 

الطرف  وتنازل  الراهنة  االزمة  من  للخروج 

واالرصار  التعنت  ان  مؤكدا:  االخر.  للطرف 

الرأي  مع  التعاطي  وعدم  بالرأي  والتمسك 

اىل  البلد  ويذهب  املشكلة  سيعقد  االخر 

املجهول.

عقد  السيايس  الشأن  يف  الباحث  واستبعد 

القرص  يف  السياسية  للقوى  ثنائي  اجتماع 

الصدري  التيار  حضور  دون  من  الحكومي 

ألنه يعد احد اطراف النزاع، بدليل ان االجتماع 

وتم  املايض  الخميس  عقده  املقرر  من  كان 

تأجيله اىل إشعار آخر.

تحالف  يف  القيادي  حذر  سابق،  وقت  ويف 

دعوات  خطورة  من  التميمي،  محمد  الفتح، 

اغالق حقول النفط العراقية.

ان  صحفي:  ترصيح  يف  التميمي  وقال 

التواصل  مواقع  ضجت  املاضية  ”الساعات 

اىل  تدعو  مكثفة  بحمالت  االجتماعي 

يف  العراقية  النفط  حقول  واغالق  تظاهرات 

الجنوب والوسط“. مؤكدا ”ان هكذا دعوات 

إذا  شلله،  اىل  وتؤدي  الوطني  االقتصاد  ترض 

ما عرف بأن %90 من إيرادات الخزينة تعتمد 

عىل مبيعات النفط الخام“.

يف  معقدة  سياسية  ازمة  ”هناك  ان  واضاف 

العراق يجب ان تحل وفق الحوار والتشاور، 

وأي محاوالت إلغالق حقول نفطية ستؤدي 

الوطني  االقتصاد  يف  كبرية  انتكاسة  اىل 

مختلفة“.  اتجاهات  يف  خطرية  وتداعيات 

قد  دعوات  لهكذا  االنتباه  ”رضورة  مؤكدا 

تقود البالد للمجهول“.

واشار اىل ان“ ازمة العراق ال يمكن حلها إال 

االطراف  كل  بني  الهادف  الحوار  خالل  من 

السياسية“.
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 ليبيا/ متابعة الزوراء:
بدأت القوات املواليـة لرئيس الحكومة 
املكلف مـن الربملـان، فتحي باشـاغا، 
تتقـدم باتجـاه وسـط طرابلـس، بعد 
سـيطرتها عـىل البوابـة الواقعة غرب 
القـوات  أعلنـت  بينمـا  العاصمـة، 
املحسـوبة عىل رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية، عبـد الحميد الدبيبـة، النفري 
العـام، يف خطـوة تنبئ بانـدالع صدام 
مسـلح عـىل السـلطة، فيمـا اتهمـت 
الليبيـة  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة 
برئاسـة، عبد الحميد الدبيبـة، أنصار 
فتحي باشاغا رئيس الحكومة املكلفة 
من مجلس النواب، بإفشال املفاوضات 
التي عقـدت لتجنيـب طرابلس موجة 

جديدة من العنف.
وقالـت مصـادر محليـة إن ميليشـيا 
”فرسـان جنزور“ نجحت يف صد تقدم 
امليليشيات املوالية لباشاغا نحو وسط 
العاصمة، بينما شـوهد رتل عسـكري 
ضخم يضم عرشات العربات املسـلحة 
تابع لباشـاغا، وهو يتوجه من مدينة 
مرصاتة نحـو العاصمة طرابلس، كما 
تحركت امليليشـيات التابعـة لـ“اللواء 
أسامة الجوييل“ الداعم لباشاغا جنوب 

العاصمة طرابلس.
يف هذه األثناء، وجهـت ”قوة العمليات 
املشـرتكة“ املواليـة للدبيبـة نـداًء عرب 
إىل كل منتسـبيها  ”راديـو مرصاتـة“ 
لاللتحاق بمقراتهم بكامل تجهيزاتهم 
العسـكرية واالسـتعداد وإعـالن حالة 

التعبئة.
يف ظـل هـذه األوضـاع، قطـع رئيـس 
املجلس الرئايس، محمد املنفي، زيارته 
الرسـمية إىل تونـس، وعـاد للعاصمة 

طرابلس.
واتهمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
برئاسـة، عبد الحميد الدبيبـة، أنصار 
فتحي باشاغا رئيس الحكومة املكلفة 
من مجلس النواب، بإفشال املفاوضات 
التي عقـدت لتجنيـب طرابلس موجة 
العنـف،  فيمـا ال تـزال  جديـدة مـن 
االشتباكات، التي اندلعت ليل الجمعة- 
السـبت يف طرابلس، مستمرة يف بعض 

شوارع العاصمة الليبية.
وقالـت حكومـة الدبيبـة، يف بيـان لها 
امـس السـبت: إن االشـتباكات التـي 
شهدتها العاصمة طرابلس جاءت بعد 
الدماء،  العاصمة  لتجنيب  ”مفاوضات 
بمبـادرة ذاتية تلـزم جميـع األطراف 
الذهاب لالنتخابات يف نهاية العام كحل 

لألزمة السياسية“.
وأشـار البيـان إىل أن ”الطـرف املمثـل 
لفتحي باشاغا قد تهرب يف آخر لحظة، 
بعـد أن كانت هناك مـؤرشات إيجابية 
نحـو الحل السـلمي بـدال مـن العنف 

والفوىض“.
وتابعـت حكومة الوحـدة الوطنية أنه 
كان مـن املفـرتض أن تعقـد الجلسـة 
الثالثـة للمفاوضـات يـوم الجمعـة يف 
مرصاتـة ملناقشـة تفاصيـل االتفاق، 
”إال أنهـا قد أُلغيت وبشـكل مفاجئ يف 
آخـر لحظة، بالتزامن مـع التصعيدات 
التـي شـهدتها طرابلـس  العسـكرية 
ومحيطهـا“، معربـة عـن إدانتهـا ملا 

وصفته بـ“العدوان والخيانة“.
وقالـت: ”هـذا املشـهد يعيـد لألذهان 

الحـروب السـابقة ومـا خلفتـه مـن 
مآٍس“، موضحة أن ”هذه االشتباكات 
قد نجمت عن قيام مجموعة عسكرية 
بالرمايـة العشـوائية عـىل رتـل مـار 
بمنطقة شـارع الزاوية، يف الوقت الذي 
تتحشد فيه مجموعات مسلحة يف بوابة 
الـ27 غـرب طرابلس وبوابـة الجبس 
جنوب طرابلس، تنفيذا ملا أعلنه فتحي 
باشـاغا من تهديدات باستخدام القوة 

للعدوان عىل املدينة“.
مـن جانبهـا، نفـت الحكومـة الليبية 
املكلفة مـن مجلس النـواب ما جاء يف 
بيان حكومـة الوحدة الوطنية بشـأن 
رفـض املفاوضـات، وأكـدت ترحيبها 
”بجميع املبادرات املحلية والدولية لحل 

األزمة“.

”رحبنـا  باشـاغا:  حكومـة  وقالـت 
بـكل مبـادرات نقـل السـلطة سـلميا 
دون اسـتجابة مـن الحكومـة منتهية 

الوالية“.
وال تزال االشـتباكات، التي اندلعت ليل 
الجمعة- السبت يف طرابلس، مستمرة 
يف بعـض شـوارع العاصمـة الليبيـة، 
بحسـب مـا نقلتـه منصـة ”فواصل“ 
املركـز  طرابلـس  بلديـة  عميـد  عـن 
إبراهيـم الشـبيل، فيما نفـت حكومة 
فتحي باشـاغا يف ليبيـا، رفضها إجراء 
مفاوضات مع حكومة الوحدة الوطنية 

برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وقـال عميـد بلديـة طرابلـس املركـز، 
إبراهيم الشبيل: إن ”الوضع مأساوي“ 
يف مناطق شارع الزاوية وسيدي خليفة 

وباب بن غشري.
هذا وأفـادت منصة ”فواصـل“ الليبية 
بـأن الفنان الشـاب، مصطفـى بركة، 
ُقتـل إثـر إصابتـه برصاص عشـوائي 
جـراء االشـتباكات التـي دارات ليالً يف 

شارع الزاوية وسط طرابلس.
وذكرت مصادر طبية ليبية مقتل 4 عىل 
األقل يف االشتباكات، وأكدت ارتفاع عدد 
الجرحى اىل 11، مشرية إىل أن اإلصابات 

بني املتوسطة والخفيفة.
وقال جهاز اإلسـعاف والطوارئ الليبي 
تمنـع  طرابلـس  يف  االشـتباكات  إن 
مسـاعدة املدنيـني وإحصـاء الجرحى 
صعـب بسـبب االشـتباكات. وطالـب 
بفتح كل فروع الجهاز من تاجوراء إىل 
املنطقة الوسطى. وطالب بهدنة لفتح 

ممرات آمنة يف طرابلس.
مـن جهتهـا، طالبـت بلديـة طرابلس 
املركز املجتمع الـدويل بحماية املدنيني 

يف العاصمـة الليبيـة، وحملت مجليس 
النواب واألعىل للدولة واملجلس الرئايس 
والحكومتني مسؤولية تردي األوضاع.

وذكرت وسائل إعالم محلية أن مناطق 
االشـتباكات وسـط طرابلـس تشـهد 

تحليقا للمسريات.
واندلع قتـال عنيف يف العاصمة الليبية 
أثنـاء الليـل حيـث تبادلـت الفصائـل 
املتناحـرة إطـالق النـار بكثافة ودوت 
أصوات عدة انفجـارات عالية يف أنحاء 

املدينة.
وقـال شـهود إن االشـتباكات اندلعت 
يف وسـط مدينة طرابلس وسـط أزمة 
سياسية بشأن السيطرة عىل الحكومة 
الليبية شهدت حشداً متزايداً للجماعات 
املسـلحة حـول العاصمة يف األسـابيع 

القليلة املاضية.
وأظهـرت صـور ومقاطـع فيديـو تم 
تداولهـا عىل اإلنرتنـت لوسـط املدينة 
عربات عسـكرية مرسعة يف الشوارع، 
وسـكان  النـار،  يطلقـون  ومقاتلـني 

محليلن يحاولون إخماد الحرائق.
ولم تصدر وزارتـا الداخلية والصحة 
أي تعليـق حتـى اآلن بشـأن القتـال 
الذي توقف يف معظمه يف وقت متأخر 
مـن الصبـاح أو بخصـوص وقـوع 

إصابات.
واملواجهة الرئيسية يف ليبيا بني حكومة 
الوحدة الوطنية يف طرابلس بقيادة عبد 
الحميـد الدبيبة وإدارة منافسـة تحت 

قيادة فتحي باشاغا يدعمها الربملان.
وحذرت بعثة األمم املتحدة يف البالد هذا 
األسـبوع مـن أي محاولة لحـل النزاع 

بالعنف.
حكومـة  نفـت  نفسـه،  السـياق  ويف 

فتحي باشـاغا يف ليبيـا، رفضها إجراء 
مفاوضات مع حكومة الوحدة الوطنية 

برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
واتهم باشاغا الدبيبة بعدم االستجابة 
للمبـادرات املحليـة والدولية لحل أزمة 
انتقال السلطة، مشدداً عىل أن حكومة 
الدبيبـة ”فاقدة للرشعية بالنسـبة إىل 

الليبيني“.
جاء ذلـك بعدمـا قـال الدبيبـة، امس 
عسـكرية  ”أطرافـاً  إن  السـبت: 
أجـرت مفاوضـات مـع  وسياسـية“ 
باشـاغا يف األيام املاضية، مشـدداً عىل 

تمسك حكومته بمواصلة مهامها.
كما دانـت حكومة الوحدة ما تشـهده 
طرابلس من اشتباكات عنيفة يف أحياء 

مكتظة بالسكان.
وقالـت الحكومـة يف بيـان نرشته عىل 
حسـابها يف ”فيسبوك“ إن االشتباكات 
”نجمـت عن قيام مجموعة عسـكرية 
بالرمايـة العشـوائية عـىل رتـل مـاّر 
بمنطقة شـارع الزاوية يف الوقت الذي 
تحتشـد فيـه مجموعـات مسـلحة يف 
بوابـة الــ27 غـرب طرابلـس وبوابة 

الجبس جنوب طرابلس“.
وأوضحـت الحكومـة أن االشـتباكات 
تأتـي تنفيذاً ملا وصفتهـا ”بتهديدات“ 
مـن رئيـس الحكومـة املدعومـة مـن 
الربملـان فتحـي باشـاغا ”باسـتخدام 

القوة للعدوان عىل املدنية.
”معلومـات  إىل  الحكومـة  وأشـارت 
عن تحشـيدات عسـكرية“ ستعرب من 
الطريـق السـاحيل إىل رشق طرابلـس 
”لزعزعة األمن واالستقرار يف املدينة، يف 
محاولة بائسـة لتوسيع دائرة العدوان 

عىل املدينة“.

بغداد/ الزوراء:
شـدد رئيس مجلـس الـوزراء، القائـد العام 
للقوات املسـلحة، مصطفى الكاظمي، امس 
السـبت، عىل رضورة مضاعفة الجهد األمني 
يف مكافحـة الجريمـة املنظمـة، فيمـا وافق 
املجلـس الـوزاري لالمن الوطني عـىل تمديد 
عمل بعثـة الفريق األممـي للتحقيق بجرائم 

داعش االرهابي.
تلقتـه  بيـان  يف  اإلعالمـي  مكتبـه  وذكـر 
”الـزوراء“: أن ”الكاظمـي تـرأس اجتماعـاً 
للمجلـس الوزاري لألمـن الوطني، جرت فيه 
مناقشـة تطورات األوضـاع األمنية يف البالد، 

وبحث عددا من امللفات األمنية املهمة“.
وأشـاد الكاظمي يف مستهل االجتماع بجهود 
القوات املسـلحة وهـي تواصـل عملياتها يف 
مالحقـة فلول عصابـات داعـش اإلرهابية، 

وتمكنها من قتل عدد من القيادات اإلرهابية 
يف عمليـات نوعية، وتدمـري العديد من أوكار 

اإلرهاب“.
وشـّدد الكاظمي، وفقا للبيـان، عىل رضورة 
مضاعفة الجهـد األمني يف مكافحة الجريمة 
املنظمة، ومالحقة عصابات املخدرات، ووّجه 
سـيادته األجهـزة األمنيـة كافة بالتنسـيق 
والتكامـل يف تنفيـذ الخطـط األمنيـة، وبما 
يسهم يف بسط االسـتقرار، وتعزيز مقومات 

األمن االجتماعي بمختلف أشكاله“.
وتابـع البيـان أن ”املجلـس الـوزاري لألمن 
الوطني ناقش امللفـات واملوضوعات املدرجة 
عىل جدول األعمال، وأصدر بشأنها القرارات 
والتوصيات والتوجيهـات، وقد وافق املجلس 
عىل تمديد عمل بعثة الفريق األممي للتحقيق 
يف جرائم تنظيم داعش اإلرهابي (يونيتاد)“.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة األنواء الجوية حالة الطقس 

يف البـالد لأليـام املقبلـة، فيمـا توقعـت 

ارتفاعاً يف درجات الحرارة.

وذكـر بيـان للهيئـة، تلقته ”الـزوراء“: 

إن ”الحالـة الجوية اليوم األحد سـيكون 

الطقـس صحواً يف جميـع مناطق البالد، 

ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف 

املنطقتني الشمالية والجنوبية، وسرتتفع 

قليالً يف املنطقة الوسطى“.  

وأشـار إىل أن ”يـوم غد االثنني سـيكون 

الطقـس صحواً يف جميـع مناطق البالد، 

ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف 

املنطقتني الشمالية والوسطى وسرتتفع 

قليال يف املنطقة الجنوبية“.

ولفت إىل أن ”الحالة الجوية ليوم الثالثاء 

القادم سـيكون الطقس صحواً يف جميع 

مناطق البالد، ودرجـات الحرارة مقاربة 

لليـوم السـابق يف املنطقتـني الشـمالية 

والجنوبيـة وسـرتتفع قليـًال يف املنطقة 

الوسطى“.

املقبـل  األربعـاء  ”طقـس  أن  وأوضـح 

سـيكون صحواً يف جميـع مناطق البالد، 

وسـتكون درجات الحرارة مقاربة لليوم 

السابق يف املنطقتني الوسطى والشمالية، 

وسرتتفع قليالً يف املنطقة الجنوبية“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد محلل سـيايس أن قرار املحكمة 
االتحاديـة يف الثالثـني من الشـهر 
الحـايل سـيحدد مجريـات االحداث 
السياسـية، ويف حـني توقـع اتجاه 
الصدريـني اىل العصيـان املدنـي يف 
حال رفضت املحكمـة حل الربملان، 
اشـار اىل ان العراق قـد يدخل تحت 

الوصاية الدولية.
وقال الرشع يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان ”الكل بانتظار موعد الثالثني من 
هذا الشهر لتدلو املحكمة االتحادية 
العليا بدلوها وتقرر اما حل الربملان 
او االلتزام باملادة 64 من الدسـتور 

التي افصحت عنها سلفا“. 
واضـاف ”إذا لـم يحـل الربملـان او 
إذا لم تسـتطع املحكمـة االتحادية 
العليـا حـل الربملـان يف الثالثني من 
ان  الطبيعـي  فمـن  الشـهر  هـذا 
تكـون هناك ردود افعـال قوية من 
قبـل اتبـاع التيار الصـدري“، الفتا 
”ربمـا تتوجـه االمـور اىل عصيان 
مدنـي وانتهـاء كل يشء والذهـاب 
نحو املجتمع الدويل الذي سـيفرض 
وصايتـه رافضا املسـاس بالعملية 
الديمقراطية حسب قول السفارتني 
بغـداد  يف  واالمريكيـة  الربيطانيـة 
كذلك حسب رسـالة الكونجرس اىل 
الرئيس االمريكـي بايدن الذي حثه 

عىل التدخل املبارش والرسيع إلنهاء 
االزمة السياسية“. 

وبـنّي ان ”الوصايـة تعنـي فـرض 
حكومـة طـوارئ او فرض حكومة 
انقاذ وطني وال نعلم ما هي حكومة 
االنقاذ وَمن سيقودها رصاحة، هل 
هو حكم عسكري لفرتة ما أم ابقاء 
الكاظمـي رئيـس حكومة  السـيد 
طـوارئ للتهيئـة النتخابات مبكرة 
مـع حضور قـوى دولية تكون هي 

املجريـات عـىل  مرشفـة وتراقـب 
الساحة السياسية ”.

واكـد ان ”املجتمـع الـدويل ال يحبذ 
يف  الديمقراطيـة  العمليـة  انهـاء 
العمليـة  عـىل  وسـيبقي  العـراق 
الديمقراطيـة، لكن يبـدو ان هناك 
تغيـريا للوجـوه سـوف يحصل مع 
تحسينات يف النظام السيايس خالل 

الفرتة القادمة“.
وعن املبادرات، بنّي ”توجد مبادرات 

النظـر  وجهـات  لتقريـب  عديـدة 
لكـن هـذه املبـادرات ولـدت ميتة 
مقتـدى  السـيد  اسـتجابة  لعـدم 
الصـدر ملطالبات الحوار وتمسـكه 
بالرشوط الثالثة التي وضعها وهي 
حـل الربملـان بعيـدا عن الدسـتور 
واجـراء انتخابات مبكـرة مع عدم 
تغيري قانون االنتخابات واملفوضية 
وايضـا اجراء حوار علني امام املأل، 
كل هذه الرشوط لم يكن باستطاعة 

االطار التنسيقي املوافقة العتبارها 
انها رشوط تعجيزية ”.

واضاف ”لذلك يجب اعادة جلسات 
داخـل  التباحـث  ويجـب  الربملـان 
قبـة الربملـان للوصـول اىل جملـة 
حوارات واقرار وترشيع عدة قوانني 
جديدة للتهيئـة للمرحلة القادمة“، 
مسـتدركا“ لكـن عـىل ما يبـدو ال 
توجد قناعة لدى السـيد الحلبويس 
إلعـادة جلسـات الربملـان رغـم ان 
هنـاك تواقيع من 141 نائبا يودون 
عقـد جلسـات الربملـان كـي يتـم 
انتخاب رئيـس جمهورية وتكليف 
رئيس مجلس الوزراء املكلف محمد 
السـوداني، كل هـذه االمـور ربمـا 
لـن تحصل ما لم يكـن هناك توافق 
وطنـي واجمـاع وطنـي عـىل قرار 
واحد وهـذا يبدو يف الوقـت الراهن 

غري موجود عىل االطالق“.
 واشار ”ال يمكن ان نقول ان هناك 
حلوال تلـوح باألفق، ويبدو ان الكل 
عازم او تسلم اشارة املجتمع الدويل 
بأنه سوف يتدخل والحل الخارجي 
سيكون هو األرجح، واعتقد سوف 
يقبل بـه جميع االطـراف والطرف 
الخارجـي  بالحـل  يقبـل  ال  الـذي 
سيعرض نفسه اىل عقوبات او ربما 
سيتم إبعاده عن الساحة السياسية 

واملشهد السيايس“.

@áÌá∏@Û‹«@’œaÏÌ@äaåÏ€a@ê‹1a
@’Ó‘zn‹€@Ôø˛a@’Ìã–€a@Úr»i@›‡«

î«aÜ@·ˆaã°

@pbuäÜ@¿@ b–mäa@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
Ú‹j‘æa@‚bÌ˛a@fi˝Ç@Òäaã®a

@ÜázÓÄÄé@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a@äaã”@Z@@@@@@@@@@ÄÄÄ€@ÔÄÄébÓé@›‹´
ÚÓébÓè€a@taáy˛a@pbÌã™

إثيوبيا/ متابعة الزوراء:
قصـف الطـريان الحربـي اإلثيوبـي مدينـة 
ميكييل، عاصمة إقليم تيغراي، يف تصعيد حاد 
للقتال بني القوات الحكومية ومتمردي جبهة 

تحرير شعب تيغراي.
ولم تؤكـد الحكومة الفيدرالية التي يرأسـها 
أبيـي أحمد آبـي عملية القصف عـىل الفور، 
لكنها أعلنت يف بيان عزمها تنفيذ ”إجراءات“ 
يف تيغـراي داعيـة السـكان إىل االبتعـاد عـن 

األهداف العسكرية.
من ناحية أخرى، نفت بشكل قاطع اتهامات 

املتمردين بقتل الجيش الفدرايل مدنيني.
ويف وقت مبكر بعد ظهر الجمعة، قال الناطق 
باسـم متمردي تيغـراي كينديـا غيربيهيوت 
لوكالـة األنبـاء الفرنسـية إن ”طائـرة ألقت 
قرابـة الظهـر قنابـل عـىل منطقة سـكنية 
وروضة أطفال يف ميكييل أسـفرت عن مقتل 

وجرح مدنيني“.
وأكد مسؤول يف مستشفى أيدير يف ميكييل أن 
املنشأة الطبية اسـتقبلت ”أربعة قتىل بينهم 

طفالن وتسعة جرحى“.

 وأكد مكتب اإلعالم التابع للحكومة اإلثيوبية 
أن ”سـالح الجـو اإلثيوبي يـرد بوضوح عىل 
الهجـوم ضـد إثيوبيـا وال يسـتهدف سـوى 
مواقع عسكرية“، مؤكدا أن متمردي تيغراي 
”وضعوا أكياس جثث زائفة يف مناطق مدنية 

للقول إن الطريان استهدف مدنيني“.
وتتبـادل الحكومـة ومتمردو جبهـة تحرير 
شعب تيغراي املسؤولية عن استئناف القتال 
عىل الحدود الجنوبيـة الرشقية لإلقليم والتي 

أنهت األربعاء هدنة استمرت خمسة أشهر.
 واندلعـت الحـرب يف ترشيـن الثاني/نوفمرب 
2020 يف شمال إثيوبيا وتسببت بسقوط آالف 
القتىل ونزوح أكثر من مليوني شخص، فيما 
تحذر األمم املتحدة من وضع أشـبه باملجاعة 

آلالف اإلثيوبيني.
ويثري اسـتئناف املعـارك مخاوف مـن عودة 
الـرصاع عـىل نطـاق واسـع ويبـدد اآلمـال 

الضعيفة بإحياء مفاوضات السالم.
ودعت دول كثـرية ومنظمات من بينها األمم 
املتحـدة واالتحاد األوروبـي األربعاء إىل وقف 
النزاع وإيجاد حل سـلمي للـرصاع املتواصل 

منذ 21 شهرا.
وكتـب الناطـق باسـم املتمردين غيتاتشـو 
رضا عـىل تويرت ”فيما يدعـو املجتمع الدويل 
الطرفـني املتحاربني إىل وقف التصعيد، اختار 
آبـي أحمد إرسـال قواتـه الجويـة ملهاجمة 
املدنيني يف ميكييل“. ودعـا املجتمع الدويل إىل 
”الضغط عـىل النظـام لدفعـه إىل التفاوض 

بحسن نية“.
وطلبـت السـلطات اإلثيوبيـة الجمعـة مـن 
املجتمع الدويل ”إدانة االسـتفزازات الدائمة“ 
ملتمردي تيغراي ودفعهم ”نحو خيار السـالم 

الذي اقرتحته الحكومة“.
قبل قصف ميكييل، لم يتوسـع نطاق املعارك 
التي اندلعت األربعاء يف منطقتي أمهرة وعفر 
املحاذيتني للطرف الجنوبي الرشقي لتيغراي. 
فيما كان القتال مسـتمرا الجمعة يف ميكييل 

لليوم الثالث عىل التوايل بحسب سكان.
وال يسـتطيع الصحافيون الوصول إىل شمال 
إثيوبيا ما يجعل التحقق املسـتقل مستحيال. 
كما أن شـبكة االتصاالت يف هذه املناطق غري 

منتظمة.

قال أحد سكان كوبو عىل مسافة 500 كيلومرت 
شـمال أديس أبابـا ونحو عـرشة كيلومرتات 
جنوب الحدود مع تيغراي، طالبا عدم كشـف 
هويته ظهر الجمعة ”أسـمع أصوات أسلحة 

ثقيلة، لكن بدون إطالق نار“.
وأضـاف ”يتـم تـداول القليل مـن املعلومات 
الواضحـة“ مـا يخلـق حالـة مـن ”االرتباك 
السـكان،  بـني  اليقـني“  وعـدم  والخـوف 
موضحا أن ”نساء وأطفاال يحاولون مغادرة 
املدينـة“ حيث أوقفت بعض الخدمات العامة 

والرشكات نشاطاتها.
ويف منطقـة أمهـرة أيضـا، قال أحد سـكان 
ميهاغـو، وهي منطقة حدوديـة مع تيغراي 
تقـع عـىل مسـافة حـواىل ثالثـني كيلومرتا 
شـمال غرب كوبو، الجمعة إنه كان يسـمع 
”انفجـارات وأصوات إطالق نـار“ منذ اليوم 

السابق.
ويف منطقـة عفـر كان ”القتـال مسـتمرا“ 
الجمعـة بني بلدتـي يالو وغولينـا الواقعتني 
عىل مسـافة 15 و20 كيلومرتا عىل التوايل من 

حدود تيغراي.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت دائـرة التحقيقـات يف هيئـة النزاهة 
صدور أمر استقداٍم جديٍد بحق قائمقام قضاء 
سامراء يف محافظة صالح الدين سابقاً، فيما 
ضبطـت هدر للمال العـام واختالس ومغاالة 

وعمليات تهريب يف دياىل.
وأفادت الدائرة حسـب بيان، «بقيام محكمة 
ـة بنظر قضايا  تحقيـق صـالح الدين املُختصَّ
النزاهـة بإصدار أمر اسـتقداٍم بحقِّ قائمقام 
قضاء سـامراء سـابقاً؛ عـىل خلفيَّـة قيامه 
بسـحب صكٍّ خاصٍّ بأمانات مرشوع تجهيز 
سـيَّاراٍت ملُديريَّـة رشطة صالح الدين يف عام 

.«٢٠١٣
وأضافت أنَّ «املحكمة أصدرت أمر االستقدام 
بنـاًء عـىل أحـكام املـادَّة (٣١٦) مـن قانون 

العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) املُعدَّل».
 الجديـر بالذكـر أنَّ الهيئة أعلنـت خالل املُدَّة 
املُنرصمـة عن صـدور ثالثة أوامر اسـتقدام 
فني  بحقِّ املُتَّهم يف قضايا اختالس رواتب ُموظَّ

وارتكاب ُمخالفاٍت يف رصف صكوٍك.
يف غضـون، أعلنت هيئـة النزاهة، ضبط هدر 
للمـال العـام واختـالس ومغـاالة وعمليـات 

تهريب يف دياىل.
وقالت دائـرة التحقيقات بالهيئة يف بيان إنها 
«ضبطت حـاالت هـدر للمال العـام ومغاالة 
يف األسـعار واختـالس وتهريـب يف عـدد من 
دوائـر الكهرباء ومحطات الوقود يف محافظة 

دياىل».
وأضـاف البيان أنَ» فريق عمل مكتب تحقيق 
ديـاىل نفـذ (٥) عمليـات متفرقـة يف دوائـر 
الكهربـاء يف املحافظـة، كشـف يف أولهـا عن 

مغاالة يف أسـعار رشاء (٢٠) عمودا كهربائيا 
من قبـل مديرية توزيع الكهرباء يف املحافظة 
بمبلـغ (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) مليـون دينـار، وهو 
مبلغ يفـوق األسـعار الحقيقية السـائدة يف 
األسـواق املحليـة، مبينـة أن عمليـة الرشاء 
جـاءت مخالفة للمواصفـات الفنية املعتمدة 
لـدى وزارة الكهربـاء، بحسـب تقريـر لجنة 

الفحص».
وأشـار إىل أن» تحريات مكتب تحقيق الهيئة 
يف املحافظـة أفضت إىل ضبـط معاملة رصف 
خاصـة تم ترويجهـا مرة ثانيـة؛ بالرغم من 
رصفها سابقا، الفتة إىل قيام ديوان محافظة 
دياىل – قسم الحسابات برتويج معاملة رصف 
ملرشوع تنفيذ شبكة كهرباء جديدة إىل (الحي 
العسـكري – زهريات – أبي صيدا)، موضحة 
أن ذلك أدى إىل حدوث هدر يف املال العام بلغت 

قيمته (٥٢,٧٢٢,٥٧٢) مليون دينار».

وتابع البيان أنـه»يف عملية ثالثة، قام الفريق 
بضبـط أصـل معاملـة رشاء مـواد مخالفة 
للمواصفات الفنيـة يف مديرية توزيع كهرباء 
دياىل، فضال عن مغاالة يف أسعار رشاء (١٥٠) 
براكيت إنارة حجم  (٢٥٠واطا) ملرشوع إنارة 
الشارع من تقاطع القدس إىل مجرس املفرق، 
الفتـة إىل أن أسـعار الـرشاء للمـواد التي تم 
إدخالها مخزنيا بلـغ (٢٠,٤٣٣,٠٠٠) مليون 

دينار».
ولفـت البيـان اىل أن» فريـق عمـل املكتـب 
تمكـن من ضبط مدير مركـز صيانة كهرباء 
العظيـم وأحد موظفيـه؛ لقيامهمـا برتويج 
معامالت صيانة «وهمية» واختالس األسالك 
الكهربائيـة التـي تـم رصفهـا بموجـب تلك 
املعامـالت، مشـرية إىل ضبـط (٤) معامالت 

«وهمية».
دوائـر  يف  األخـرية  العمليـة  أن»  اىل  ونـوه   

الكهربـاء، تم خاللها ضبـط متهمني اثنني يف 
مركـز صيانة كهربـاء كنعـان وأمني مخزن 
الشـبكات التابع لفرع توزيـع كهرباء دياىل؛ 
مـع   (٢٥٠kv) محولـة  برسقـة  لقيامهـم 
ملحقاتها، علمـا أن املحولة تم تجهيزها من 

رشكة توزيع كهرباء املحافظة».
عمليتـني  نفـذ  الفريـق  أن»  البيـان  وأكـد   
منفصلتـني يف محطتـني وقـود، تمكـن  بعد 
أعمـال التحري واملتابعة خـالل العملية األوىل 
من كشف عمليات تهريب مشتقات نفطية  يف 
محطـة وقود يف خانقني، من خالل مد أنابيب 
مـن خزانات الوقـود مخفية تحت خرسـانة 
أرضية املحطـة إىل خارجها تنتهي إىل معدات 
ضخ وتفريـغ داخل غرفة مخفية تسـتخَدم 
لتهريـب (البنزيـن والـگاز)، كما تـم ضبط 
أسـالك كهربائية داخل أنابيـب تحت أرضية 
املحطـة، إضافـة إىل أجهـزة توليـد نبضـات 
كهربائيـة للتالعب بعـدادات مضخات التزود 
بالوقود ومعدات تفريـغ وأختام تثبت تورط 
موظفني مـن املنتجـات النفطيـة بالتالعب، 

حيث تم ضبط متهمني اثنني».
وأشـار البيـان إىل أنه» يف العمليـة الثانية، تم 
ضبط (٤) من منتسـبي مديرية رشطة نفط 
الوسـط املكلفـني بحمايـة محطـات الوقود 
الحكومية؛ لقيامهم بتزويد أصحاب العجالت 
« املحورة» بكميات كبـرية من مادة البنزين؛ 
خالفـا للضوابط؛ لقاء تسـلمهم مبالغ مالية 
(رشـوة)، مع اإلشارة إىل قرار قايض محكمة 
تحقيـق بعقوبة املختصـة بقضايـا النزاهة 
بتوقيـف املتهمني وفق أحـكام  املادة (٣٤٠) 

من قانون العقوبات».
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بغداد/الزوراء:

هاجمـت مجموعة مـن النمور، امس 

السـبت، طبيبا بيطريا أثناء االرشاف 

عىل غذائها يف العاصمة بغداد.

وقـال مصـدر محـيل إن «مجموعـة 

من النمـور هاجمـت طبيبـا بيطريا 

أثنـاء االرشاف عىل غذائهـا يف حديقة 

الحيوانات بمتنزه الزوراء يف العاصمة 

بغداد».

وأضاف املصـدر أن «النمـور التهمت 

جزءا من سـاق الطبيـب»، الفتا اىل ان 

«الطبيـب يف حالـة خطـرة، وتم نقله 

اىل مستشـفى الريمـوك إلجراء عملية 

كربى».

وأشار إىل أن «الطبيب يعمل يف حديقة 

الحيوانات ضمن قرار ٣١٥».

كربالء/الزوراء:
أفـاد مصـدران أمنيان، امس السـبت، بمرصع شـاب جـراء العبـث واملزاح 
بسـالح «مسـدس» يف دياىل، فيما أقدم آخر عىل االنتحار يف بابل، جراء تراكم 
الديون.وأخرب أحد املصادر ان «شـابني وخالل مزاح بسـالح مسـدس تسبب 
بخـروج إطالقـة نارية من السـالح، وقتلت أحدهمـا يف قرية السـيد التابعة 
لناحية السـالم»، ٣٠ كم شـمال رشق بعقوبة، الفتاً إىل أن «السلطات األمنية 
فتحـت تحقيقاً بالحادث الذي ال تزال تفاصيلـه غامضة».وأضاف املصدر أن 
«الضحية وصديقه من سـكان محافظة كربـالء، وقدموا إىل الناحية لحضور 
مجلس عزاء ألحد ضحايا الجيش الذي قتل جراء هجوم لداعش بناحية بهرز 
جنوب مدينة بعقوبة»، مشرياً إىل أن «الحادث وبحسب املعلومات األولية وقع 
بعد خروجهمـا من مجلس العزاء».إىل ذلك، أبلغ مصـدر آخر، أن «رجالً يبلغ 
من العمر (٣٤) عاماً، أقدم عىل االنتحار من خالل شـنق نفسـه داخل منزله 
يف ناحية االسـكندرية ضمن محافظة بابل، وذلك بسبب تراكم الديون عليه»، 

وفق تحقيقات الجهات األمنية املختصة.

بغداد/الزوراء:
حددت وزارة التخطيط، امس السبت، الجهات املشمولة بالرقم الوظيفي.

وقال املتحدث باسـم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، يف ترصيح صحفي إنه «لحد االن بلغ عدد 
االرقـام الوظيفية املمنوحـة ملوظفي الدولة، ٣ ماليني وحوايل ٣٠٠ الف رقم وظيفي». وأضاف 

أن «الرقم الوظيفي يشمل جميع الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة».
وتابـع الهنداوي ان «منصة الرقم الوظيفي التؤثر عـىل رواتب املوظفني، حيث ان كل موظف 
سيتسـلم راتبه بشكل طبيعي».ويف وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط انها وصلت اىل املراحل 
النهائية إلنجاز مرشوع منصة الرقم الوظيفي، ويعول عىل هذا املرشوع يف القضاء عىل حاالت 
الرواتـب املزدوجة ومعالجة الرتهل والنقـص الوظيفي.وتعتزم وزارة التخطيط اطالق منصة 
الرقـم الوظيفي بعد إنجـاز ”بعض املعرقالت“ لـدى وزارات معينة، ليصبـح لدى كل موظف 
حكومـي كود خاص به حتى بعد إحالته عىل التقاعد، ويعول عىل هذا املرشوع يف القضاء عىل 

حاالت الرواتب املزدوجة ومعالجة الرتهل والنقص الوظيفي.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت مديرية املـرور العامـة، امس 
السبت، اعمالها الرئيسية، فيما اكدت 
انها ليست مسؤولة عن تبليط وتأثيث 
الشـوارع الداخلية والخارجية، مبينة 
اىل وزارة  تذهـب  الجبايـة  أن رسـوم 

املالية.
لــ  ورد  بيـان  يف  املديريـة  وذكـرت 
«الزوراء» «نود أن نبني وحسب ما جاء 
من تسـاؤالت املواطنني الكرام، والتي 
تداولتها مواقـع التواصل االجتماعي، 

ان عمل مديرية املرور األسايس هو:ـ
ـ تنظيـم حركة السـري واملـرور يف كل 
والشـوارع  والتقاطعـات  السـاحات 

الرئيسية.
املركبـات  ـ تنظيـم عمليـة تسـجيل 

بكافة أنواعها.
السـياقة  إجـازات  ومنـح  إصـدار  ـ 
وفـق القانون املروري رقم (٨) لسـنة 

.٢٠١٩
- التنسـيق مـع الجهـات ذات العالقـة 
املرتبـط عملهـا مـع مديريتنـا، وهـي 
(أمانـة بغداد، الطرق والجسـور، وزارة 

النقل، ومحافظة بغداد).
وأضافـت أن «املرور ليس هو املسـؤول 
عن التبليط وإكسـاء وتأثيث الشـوارع 
الداخلية والخارجية بل العالمات املرورية 
واإلشـارات الضوئيـة؛ الن هـذا العمـل 
مـن صميم عمـل أمانة بغـداد وبلديات 
املحافظـات و إدارة الطـرق والجسـور 

التابعة لوزارة اإلسكان واإلعمار».
وبشأن رسـوم جباية الطرق والجسور، 
تجبـى يف  «االمـوال  أن  البيـان  أوضـح 
مديريـة املـرور، لكـن تذهـب اىل وزارة 
املاليـة (الخزينـة العامـة)»، مبينـا أن 
«وزارة املاليـة هي املسـؤولة عن توزيع 
كافـة اإليـرادات التي تصلها مـن كافة 

الدوائر الحكومية».

بغداد/الزوراء:
حددت محافظة بغداد سـقوفا زمنية ترتاوح بني 
سنة وسنة ونصف السـنة، لتسليم املستشفيات 
األربـع الكبـرية املتبقيـة التي تنفذهـا املحافظة 
ضمن مشـاريع تطوير القطاع الصحي، مشرية 

إىل تسليم مستشفى الخامس إىل وزارة الصحة.
وقال مدير قسـم الهندسـة يف املحافظـة، حيدر 
كريم، يف ترصيح صحفي إن «عدد املستشـفيات 
 ٥ هـي  بغـداد  محافظـة  قبـل  مـن  املنفـذة 
مستشفيات، أحدها تم إنجاز أعمال تأهيله وهو 
مستشفى الشـيخ ضاري، وتم تسليمه إىل وزارة 

الصحة».
تتمثـل  األخـرى  «املستشـفيات  أن  وأضـاف 
بمستشفى الحرية بسعة ٤٠٠ رسير ومستشفى 
الشعب بسعة ٢٠٠ رسير وكذلك الفضيلية بسعة 
٢٠٠ رسير ومستشفى النعمان بسعة ٧٦ رسيرا، 
ونسـب اإلنجـاز تتفاوت فيها من مستشـفى إىل 
أخرى، فالحرية بلغت  ٪ ٤٣، واملستشفيات الثالثة 
األخرى وصلت نسـب اإلنجاز فيها بحدود ٦٠ ٪ -

.«٦٥ 
وتابـع كريـم أن «بعض هـذه املستشـفيات تم 
أعـوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤، وقـد  إحالتـه يف 
أدت ظـروف مواجهة عصابـات داعش اإلرهابية 
لبعـض مناطق البالد إىل توقفـات يف التنفيذ، ويف 
عـام ٢٠١٨ عـادت هـذه املشـاريع لكـن بعدها 

حصلت جملة من التغيريات بضمنها تغيري سعر 
رصف الـدوالر والذي أدى اىل تغري يف أسـعار املواد 
والكلف االستريادية»، مشريا إىل أنه «تمت معالجة 
هـذا األمر من خـالل توجيهـات رئيـس الوزراء 
وبـإرشاف املحافـظ حيـث تـم احتسـاب تغيري 
سـعر رصف العملة وفـق آليات معينـة حددتها 
وزارة التخطيط». وذكر أنـه «بخصوص اإلنجاز 
فنحن لدينا جداول لتقـدم العمل والتخصيصات 
املالية يجب أن يعاد النظر بها وتواكب التطورات 
التكنولوجيـة، إذ أن التعاقـد عـىل رشاء األجهزة 

سـابقا تم يف عـام ٢٠١٣ واآلن هنـاك تغيريات يف 
املواصفات والكلف».

وتابـع: «ونحـن بانتظار اتخـاذ القـرار النهائي 
بخصـوص قرار ٤٥ لسـنة ٢٠١٨، والـذي أوقف 
جميع املشـاريع نتيجة األزمة املالية وآخذ تغيري 
سـعر الرصف بنظر االعتبار حتـى تكون هنالك 
مبالـغ كافيـة لإلنجاز». وختـم بالقـول: «لدينا 
تعـاون مـع وزارة الصحـة الجهـة القطاعيـة 
املسـتفيدة، وهنالك سـقف زمني محدد بسنة أو 

سنة ونصف السنة لتسليم هذه املستشفيات».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئة املنافذ الحدودية، امس السـبت، احباط 
تهريب مولـدات كهربائية يف منذ من ضبط شـاحنة 
منفـذ  للتهريـب  معـدة  الجمركـي  الحـرم  خـارج 

زرباطية. 
وذكـر بيـان للمديرية، تلقتـه «الـزوراء» ان «مفارز 
املديريـة تمكنـت مـن ضبط شـاحنة خـارج الحرم 
الجمركـي معـدة للتهريـب»، مبينـاً أنـه «من خالل 
الكشـف والتدقيق تبـني وجود مولدتـني كهربائيتني 
عمالقني».وتابع «يف حني تشري الترصيحة الجمركية 
اىل وجود (عدد اليه حديد، فرش وماسـحات بالستك،  
ملهيـة اطفـال) وهـذا مخالـف لـرشوط وضوابط 
االسترياد».وأشـار إىل أنـه «تم تنظيـم محرض ضبط 
أصويل وإحالـة الكيفية واملعاملة الجمركية إىل مركز 

رشطة جمرك زرباطية».

بغداد/الزوراء:
الوطنـي،  األمـن  جهـاز  أعلـن 
امس السـبت، تفكيك أحد أخطر 
شبكات تجارة املخدرات يف بغداد.

وقـال الجهاز يف مقطع فيديو أنه 
«بناًء عىل معلومات اسـتخبارية 
تفيد بوجود اثنـني من املتاجرين 
بمـادة الكرسـتال يف أحـد أحياء 

العاصمة بغداد تشـكل فريق من 
عمليـات الجهـاز ملداهمـة الدار 
واعتقـال املتهمني بعـد مقاطعة 
املوافقات  واستحصال  املعلومات 
القضائية»، الفتاً اىل أن «املتهمني 
حاولوا الفرار من القوة التنفيذية 
إال أن رسعـة االجـراءات احبطت 

هروبهم».

العثـور  «تـم  أنـه  اىل  وأشـار 
بحوزتهـم عـىل كميـة قليلة من 
مـادة الكرسـتال وأدوات تعـاٍط 
وقنـربة يدوية ومسـدس»، مبيناً 
التحقيـق اعرتفـا  أنـه «وخـالل 
عىل أحد الناقلني ملادة الكرسـتال 
ميسـان  محافظـة  مـن  قادمـاً 
وجـرى التأكـد من هويـة الناقل 

والعجلـة التـي يسـتقلها وتمت 
مداهمتـه وإلقاء القبـض عليه 
والـذي اعـرتف أثنـاء التحقيـق 
الكرسـتال  بمكان إخفـاء مادة 
والتي تبني أنها ٤ كيلوغرامات».

اعـرتف  «الناقـل  أن  وأضـاف 
عـىل اثنني مـن التجـار اآلخرين 
املنتظرين لتسـلم جزء من املواد 
املخدرة، وتم نصب كمني محكم 
لهمـا وأسـفر عـن اعتقالهمـا 
وضبـط كميـة مـن الكرسـتال 
داخل الدراجة التي يسـتقلونها، 
إضافة اىل أنهما كشفا معلومات 
عن أحد التجـار الفرعيني اللذين 
يتعامـالن معه، وبـارشت القوة 
والتوجـه  الواجـب  باسـتكمال 
وفـق  واعتقالـه  املتهـم  دار  اىل 
مذكـرة قبض».وبني أن «حصيلة 
املقبوض عليهم بلغت ٦ متهمني 
كيلوغرامـات   ٨ ومصـادرة 
كرسـتال خالل يوم واحد، مشرياً 
اىل أنـه «تمت إحالـة املتهمني مع 
املضبوطات اىل الجهات القانونية 
املختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة 

بحقهم».
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كركوك/الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس السبت، 

انطـالق املرحلة السادسـة مـن عملية 
اإلرادة الصلبة يف محافظة كركوك.

وذكرت الخلية يف بيان ورد لـ «الزوراء» 
انه «بعـد ان حققت املرحلة الخامسـة 
نتائجهـا  الصلبـة  اإلرادة  عمليـة  مـن 
املرسـومة، انطلقت عىل بركة الله فجر 
يف  السادسـة  املرحلـة  السـبت،  امـس 
محافظة كركوك، حيث رشع األبطال يف 
طريان القوة الجوية بواسـطة طائرات 
L١٥٩ بدك أهداف محدده ضمن قاطع 

املسؤولية».
وتابعت «شـارك يف هذه املرحلة الفرقة 
الثامنـة ضمـن املقـر املتقـدم لقيـادة 
العمليـات املشـرتكة يف كركـوك وكذلك 
الفرقـة الثالثـة بالرشطـة االتحاديـة، 
املغاويـر، وتسـتهدف مناطق  وأفـواج 
الزاب والحدود الفاصلة بني قاطع املقر 
املتقـدم لقيـادة العمليات املشـرتكة يف 

كركوك وقاطع قيادة عمليات نينوى»



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

العراقية بغداد ويف اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس السبت.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي بلغ 359 الف دينار، وسـعر رشاء 355 الفاً، 
مبينـا أن اسـعار البيع ليـوم الخميس املايض كانت قد سـجلت 363 الف 

دينار للمثقال الواحد.
وأشـار املصدر إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 

سجل انخفاضا أيضاً عند 329 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 325 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 360 الف دينار و 370 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 330 الفاً و 340 الف دينار.
ويف اربيل عاصمة اقليم كردستان، شهدت تسعرية الذهب التي تم نرشها 
من قبل نقابة الصياغ، انخفاضا لعيار 24 وعيار 21 مقارنة بيوم الخميس 
املايض.. وجاءت االسـعار كالتايل: مثقال ذهب عيار 24 بـ 410.000 الف 
دينار عراقي، مثقال ذهب عيار 22 بـ 380.000 الف دينار عراقي، مثقال 
ذهـب عيار 21 بــ 368.000 الف دينار عراقي، مثقـال ذهب عيار 18 بـ 
310.000 الف دينار عراقي.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة 

غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أغلـق خام البرصة الثقيل عىل مكاسـب سـعرية األسـبوع املايض، مع 
ارتفـاع اسـعار النفط عامليـا بعد ترصيحـات وزير الطاقة السـعودي 

باحتمالية أن تخفض أوبك إنتاجها النفطي.
وأغلـق خـام البـرصة الثقيـل يف آخر جلسـة له مـن يـوم الجمعة عىل 
انخفـاض بمقـدار 1.08 دوالر ليصـل إىل 95.47 دوالرا، إال أنـه سـجل 

مكاسب اسبوعية بلغت 4.38 دوالرات، بما يعادل 4.81%.
فيما أغلق خام برنت يف آخر جلسة عىل ارتفاع يف آخر جلسة له من يوم 
الجمعـة بمقدار 1.65 دوالرا ليصل اىل 100.99 دوالر، وحقق مكاسـب 

اسبوعية بلغت 4.27 دوالرات او ما يعادل 4.41 %.
وأغلـق خام غـرب تكسـاس الوسـيط األمريكي عـىل ارتفـاع أيضا يف 
آخر جلسـة من يوم الجمعة بمقدار 54 سـنتا ليصـل اىل 93.06 دوالرا 
للربميل، وحقق مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 2.29 دوالران او ما يعادل 

.2.52%
وشهد االسبوع املايض ارتفاعا يف أسعار النفط مع انخفاض املخزونات 
النفطيـة االمريكية وترصيحـات وزيـر الطاقة السـعودية باحتمالية 
تخفيـض انتـاج اوبـك، مـع امكانية احيـاء االتفـاق النـووي االيراني 

االمريكي.

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعات البنك املركزي العراقي يف مزاد بيع العملة الصعبة للدوالر 

خالل األسبوع املايض ما يقارب من مليار و300 مليون دوالر. 
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع، خالل االسبوع املايض لأليام الخمسة 
التي فتـح بها املـزاد وابتداًء من االحـد ولغاية الخميس، مليـارا واحدا 
و292 مليونـا و29 ألفـا و 554 دوالرا بمعدل يومـي 258 مليونا و459 

الف دوالر، منخفضا بمقدار %3.7 عن االسبوع الذي سبقه. 
وأضـاف: ان اقـل مبيعـات للـدوالر خـالل األسـبوع املـايض كان ليوم 
الخميس، حيث بلغت فيها املبيعات 224 مليونا و465 الفا و450 دوالرا، 
فيمـا كانت أعـىل املبيعات ليوم االثنـني التي بلغت فيهـا املبيعات 273 

مليونا و775 ألفا و540 دوالرا. 
وأشـار املصـدر اىل ان معظـم هذه املبيعـات ذهبت عىل شـكل حواالت 
للخـارج لتمويل التجـارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول 
لحسابات املصارف يف الخارج، اضافة اىل البيع النقدي 1460 دينارا لكل 

دوالر.

بغداد/ الزوراء:
العامـة لتجارة  أوضحـت الرشكـة 
التعاقدات  الغذائيـة طبيعـة  املـواد 
لـرشاء مواد السـلة الغذائيـة، فيما 
أكـدت أن موادها سـتتوفر بشـكل 

منتظم حتى نهاية العام الحايل.
وقالـت مدير عـام الرشكـة التابعة 
لوزارة التجارة، ملى هاشم املوسوي، 
يف ترصيح صحفي: إن ”ملف السلة 
وتدعيمهـا  وديمومتهـا  الغذائيـة 
لتحقيق األمن الغذائي للبلد من أهم 
أولويـات الحكومـة ودعـم من قبل 
أعضـاء مجلس النـواب عرب ترشيع 
قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
وكل هذا الدعم ساهم بشكل كبري يف 

توفري هذه املواد“.
وأضافت املوسوي أن ”قانون الدعم 
الطـارئ أعطى طمأنينـة للمواطن 
السـلة  مـواد  توفـري  يف  ورشكتنـا 
حتـى نهاية السـنة الحالية بصورة 
منتظمـة، ومع كل بداية شـهر يتم 
تجهيـز املواطـن باملـواد، والعامـل 
األساس يف تحقيق األمن الغذائي هو 

املطلوبة  املالية  التخصيصات  توفري 
وهـذا تحقـق عـرب قانـون الدعـم 

الطارئ“.
التعاقدات  يتعلـق بطبيعـة  وفيمـا 
لتوفري مواد السلة الغذائية، أوضحت 
املوسـوي أن ”التعاقـدات تتـم عرب 

عقـود متوسـطة األمـد وتتمـاىش 
مع توصيات ديـوان الرقابة املالية، 
إنجـاح  عـىل  حريصـة  والرشكـة 
هكـذا صيغة عقود تسـمح بمرونة 
يف التعامـل وتوفـر الوقت املناسـب 

إلتمام التعاقدات

بغداد/ متابعة الزوراء:
احتل العـراق املرتبـة 79 عاملياً ضمن 
رغـم  العالـم  شـعوب  أفقـر  قائمـة 
اإلمكانيات والثروات التي تعد ”نعمة“ 
يملكهـا بالد الرافدين، إال أنها أصبحت 
نقمـة عـىل العراقيـني نتيجـة الرتدي 
االقتصادي والسياسات الخاطئة التي 
اتبعتها الحكومات املتعاقبة والفسـاد 
املسـترشي يف مفاصـل الدولـة وعدم 
تفعيـل القطاع الخاص، حيث ارتفعت 
نسـبة الفقـر إىل مسـتويات أعىل من 
السـابق، وذلك وفقـاً ملجلـة ”غلوبال 
فايننـس“ األمريكية، يف حـني توقعت 
وزارة التخطيـط والتعـاون اإلنمائـي 
العراقية ارتفاع نسبة الفقر يف البالد إىل 
25 باملئة خالل العام الحايل 2022 بعد 
أن سـجل 22.5 باملئـة يف آخر إحصاء 

لعام 2019.
وقالـت املجلة يف تقرير لهـا: إن ”أفقر 
دول العالـم عانـت من حـروب أهلية 
ورصاعـات عرقية وطائفيـة، ثم جاء 
األوضـاع  زاد  فـريوس كورونـا ممـا 
السيئة سوًءا“، مبينة أن ”العالم يمتلك 
ما يكفي مـن الثروة واملـوارد لضمان 
تمتع الجنس البرشي بأرسه بمستوى 

معييش أسايس“.
وأضافـت: ”مع ذلك، مـا زال الناس يف 
بلدان مثل بوروندي وجنوب السـودان 
وجمهورية أفريقيا الوسطى – األفقر 

يف العالم – يعيشون يف فقر مدقع“.
وبينـت املجلة، بحسـب جـدول أعدته 
لذلـك، أن ”العراق احتل املرتبة 8 عربياً 
و79 عاملياً من أصل 192 دولة مدرجة 
بالجـدول ضمن أفقر شـعوب العالم، 
حيـث بلغ نصيـب الفـرد العراقي من 

الناتج املحيل اإلجمايل سـنوياً 12.141 
ألف دوالر“.

يف املقابـل، كشـفت وزارة التخطيـط 
عزمهـا إعـداد اسـرتاتيجية لتحسـني 
دخـل ومعيشـة األرس الفقـرية فيمـا 
أكدت قرب إطالق أكرب مسح اقتصادي 

واجتماعي.
وقال املتحدث باسـم وزارة التخطيط، 
الهنـداوي، يف ترصيـح  الزهـرة  عبـد 
صحايف: إن ”الوزارة تستعد وبالتنسيق 
وزارات  مجموعـة  مـع  والتعـاون 
ومؤسسـات، بينهـا وزارتـا التجـارة 
والعمل والشـؤون االجتماعية، إلعداد 
اسـرتاتيجية خفـض مسـتوى الفقر 
الثالثـة يف العراق للسـنوات من 2024 
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وأضاف أن ”الهدف من االسـرتاتيجية 
تحسني مسـتوى العيش لذوي الدخل 
املحـدود، والتـي تركـز عـىل محورين 
األول: إعـادة النظـر وتقييـم شـبكة 
الحمايـة االجتماعيـة بحيـث نضمن 
وصولها اىل املستحقني لإلعانة وإعادة 
دراسـة مسـتوى خـط الفقـر حتـى 

نضمن وصول الدعم لألرس الفقرية“.
وأشـار إىل أن ”املحور الثاني يركز عىل 
إصالح نظام البطاقة التموينية والعمل 
مـع وزارة التجـارة بهـدف تخصيص 
هـذا الربنامج لألرس الفقرية مع إعادة 
النظـر باملشـمولني حيـث أن الكثـري 
منهم هم من ميسـوري الحال واألوىل 

أن تذهب هذه املواد لألرس الفقرية“.
وتابـع ”كمـا أن االسـرتاتيجية تهدف 

معيشـة  ومسـتوى  دخـل  لتحسـني 
العوائـل الفقـرية من خالل مسـارات 
والصحـة  بالتعليـم  ترتبـط  أخـرى 

والسكن“.
وأكد أنه ”من هذا اإلطار تستعد وزارة 
التخطيـط إلطـالق أحد أكرب املسـوح 
االقتصاديـة واالجتماعيـة يف العـراق 
وقريباً سـوف يتم إطـالق العمل بهذا 
مـؤرشات  سـيعطينا  والـذي  املسـح 
مهمة جـداً عن مسـتوى الفقر وخط 
الفقـراء  معيشـة  ومسـتوى  الفقـر 
ومناطق تركزهم، ومن ثم سنستخدم 
مخرجـات هـذا املسـح ومؤرشاتـه يف 
كتابـة اسـرتاتيجية الفقـر التـي يتم 

اإلعداد لها حالياً“.
إىل ذلـك، يـرى الباحـث االقتصـادي، 

بسـام رعـد، أنـه رغـم املـوارد املالية 
الضخمـة املتأتيـة من عائـدات النفط 
والتـي تجاوزت 72 مليـار دوالر خالل 
األشهر السبعة املاضية من هذا العام، 
إال أن معدالت البطالة ارتفعت إىل 16.5 
باملئة وهي تمثل النسبة املئوية للقوى 
العاملة العاطلة عن العمل كما ارتفعت 
معدالت الفقر إىل حـدود 25 باملئة من 
السكان بحسب بعض التقديرات وهو 
ما يؤرش أننا نعيـش يف مرحلة حرجة 

للغاية“.
ويلفت إىل أن ”مكافحة الفقر يف العراق 
سـتكون مهمة صعبـة إىل أنهـا باتت 
رضورة قصـوى وينبغـي العمـل عىل 
إنهـاء الفقر بكل أشـكاله والعمل عىل 
تعزيـز التنمية املسـتدامة مع ضمان 
التعليم الالئق وفـرص التعليم والعمل 
عـىل تعزيز النمو االقتصادي الشـامل 
املسـتدام والعمالـة املنتجـة والعمـل 
الالئـق للجميع، وهـذا يتطلب إصالحاً 
اقتصادياً شـامالً باإلضافة إىل القضاء 
عـىل مظاهـر الفسـاد اإلداري واملـايل 
حيث ُيعد الفسـاد اإلداري واملايل واحداً 
من أهم اإلشـكاليات التي يعاني منها 
البلـد ويعيـق بشـكل كبري سياسـات 

خفض معدالت الفقر والبطالة“.
ورأى رعـد ”أن خفـض معدالت الفقر 
بشـكل رسيـع ممكن من خـالل دعم 
مكونـات البطاقـة التموينيـة وزيادة 
مبالـغ الرعايـة االجتماعيـة للفئـات 
الهشة والتي تعاني من البطالة والفقر 
وبخـالف ذلك فـإن خارطـة الفقر يف 
البلد سـوف تتوسع مما ينذر بمخاطر 
اجتماعية خطرية تهدد وحدة املجتمع 

وسالمته“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
رصدت بيانـات واحصائيـات لرشكة 
اسـتهالك  معـدل  أن  الربيطانيـة   bp
الفرد العراقي من الطاقة بلغ أكثر من 
51 غيغـا واط خالل عـام 2021. من 
جانـب متصل كشـفت رشكـة النفط 
الربيطانية عن احتـالل العراق املرتبة 
الثالثـة بني دول العالـم يف حرق الغاز 

خالل عام 2021.
وأظهـرت اإلحصائيـة، التـي اطلعـت 
عليها ”الـزوراء“، أن اسـتهالك الفرد 
العراقي من الطاقة بلغت معدل 51.6 
غيغا واط خالل عـام 2021، مرتفعة 
من معدل 49.4 غيغا واط عام 2020. 
مبينة أن اعىل استهالك للفرد يف العراق 
كان يف عـام 2018، حيـث بلـغ معدل 

59.6 غيغا واط.
وأضافت: ان معدل النمو يف اسـتهالك 
الطاقـة يف العراق ارتفـع اىل %1.2 ما 

بني عامي 2011 و2021.
واشـارت اىل: ان العـراق كان أقل دول 
الخليـج العربـي اسـتهالكا للطاقـة، 
حيث جـاء الفرد القطـري أوال واالول 
عامليـا أيضـا بمعـدل اسـتهالك بلـغ 

686 غيغا جول، يليـه الفرد اإلماراتي 
بمعدل 487 غيغا جول، ومن ثم الفرد 
الكويتي بمعدل 402 غيغا جول، ومن 
ثـم العماني بمعـدل 329 غيغا جول، 
ومن ثم السـعودي بمعـدل 303 غيغا 

جول“.
وكل غيغـا جول يسـاوي مليون ميغا 
جـول، وكل ميغا جول يسـاوي 0.28 

كيلو واط/ ساعة.
مـن جانـب متصـل، كشـفت بيانات 

لرشكة النفـط الربيطانية عن احتالل 
العراق املرتبة الثالثة بني دول العالم يف 

حرق الغاز خالل عام 2021.
وأشـارت البيانـات اىل أن ”حرق الغاز 
ارتفع عاملًيا بنسـبة %3 يف 2021 مع 

التعايف من كورونا، وقد جاء العراق يف 
املرتبـة الثالثة بني الـدول األكثر حرقا 
للغاز بنحـو 17.7 مليار مرت مكعب يف 

.“2021
فيمـا احتلت روسـيا املرتبـة األوىل يف 
حـرق الغـاز بنحـو 26.4 مليـار مرت 
مكعـب حيث تمثـل وحدهـا أكثر من 
%17 مـن عمليات الحرق، تليها ايران 

18.5 مليار مرت مكعب.
وتشري بيانات البنك الدويل -الصادرة يف 
مايو/أيـار -2022 إىل أن أكثر 10 دول 
حرًقا للغاز عاملًيا مسـؤولة عن 75% 
من جميع عمليات حرق الغاز و50% 

من اإلنتاج العاملي للنفط يف 2021.
كما تشـري حسابات البنك الدويل إىل أن 
حـرق 144 مليار مرت مكعب من الغاز 
يف مواقـع إنتـاج النفط والغـاز العام 
املايض، أدى إىل إطالق 361 مليون طن 
من انبعاثات الكربون و39 مليون طن 
مـن انبعاثـات امليثان، ويمثل نشـاط 
الحـرق %30 مـن إجمـايل انبعاثـات 
الكربـون، التي تطلقها صناعة النفط 
والغاز، بحسب تقديرات رشكة أبحاث 

الطاقة، ريستاد إنرجي.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت حكومة النجف املحلية، امس السـبت، أن لـجـنـة تــعــويــض 
فـالحـي املحافظة ممن ترضروا بسـبب عدم زراعتهم ملحصول الشـلب 
للموسـم الحايل أتمت ضـع آلية الحتسـاب تعويضاتهـم ورفعتها إلــى 

مجلس الـــوزراء مـن أجل إقرارها.
وقـــال النائب األول للمحافظ، هاشـم الكرعـاوي، يف حوار اطلعت عليه 
”الـزوراء“: إن ”مجلـس الــوزراء شـكل لجنة مركزية برئاسـة وزيــر 
املـــوارد املائيـة وعضوية كل مـن وكالء وزارات: املـالـيــة والتخطيط 
والتجـارة والزراعـة، إضافـة إىل ممثلـني عن محافظتـي النجف األرشف 

والديوانية“. 
وأضــاف الكرعـاوي أن ”اللجنة، وبعد عقد اجتماعات عدة، أتمت وضع 
آلية لتعويض الفالحني عن موسـم الشـلب، وتضمنت إقــرار مبلغ 450 
ألف دينار عن كل دونم كان يزرع بالرز صنف العنرب، و350 ألف دينار لكل 
دونم كان يزرع بالرز صنف الياسـمني“، موضحاً أن ”اآللــيــة رفـعـت 

إلــى مجلس الوزراء بانتظار املصادقة عليها خالل جلساته املقبلة“. 
وأشـار إىل أن ”النجـف األشـــرف، كانـت األكثر ترضراً بـني املحافظات 
بسـبب خفض املـســاحـات املــزروعــة بالشـلب فيها مـن 212 ألف 

دونم إىل 10 آالف دونم فقط والتي لم تزرع بالكامل اصال“.
كاشـفا عن ”وجود آالف الفالحني ممن حرموا من زراعة أراضيهم بسبب 
شح املياه وقلة اإلطالقات املائية وتناقص معدالت هطول األمـــطـــار 
فــي الــبــالد خــالل الشتاء املـاضـي، مـا اثــر سلباً فـي معيشتهم 
وعـلــى اقتصـاد املحافظة، ما اسـتوجب رصف تعويض عـن األضـرار 

الجسيمة التي لحقت بهم جراء ذلك“.

بغداد/ الزوراء:
اتهم الخبري االقتصادي ضياء محسن، امس السبت، البنك املركزي العراقي 
بتواطئه مع املصارف االهلية وشخصيات سياسية متنفذة يف عملية مزاد 
بيـع العملة الصعبة، مشـريا اىل ان أرباح املصارف من املـزاد تكفي لبناء 

الف مدرسة. 
وقـال محسـن يف ترصيح صحفـي: ان ” نرشة بيـع العملة بمـزاد البنك 
املركـزي تؤكد وجود تواطؤ بـني البنك املركزي واملصـارف االهلية وكذلك 
شخصيات سياسـية متنفذة من خالل ارتفاع بيع العملة، حيث تجاوزت 
اكثر من مليار دوالر والتي تحقق أرباحا خيالية نتيجة فرق السعر بني ما 

يبعه البنك وبني سعره املحيل ” . 
وأضـاف ان ”ارتفاع فرق العملـة ملا يبيعه البنك للمصـارف االهلية ازداد 
اىل (20) نقطـة، حيث انه لو حسـبنا أرباح املصارف ملبيعات شـهر واحد 
فسـتكون اكثر من تريليون دينار شـهريا تذهب اىل تلك املصارف واغلبها 
تعود لشـخصيات سياسية متنفذة“. مبينا ان ” اغلب األموال نتيجة مزاد 

العملة أصبحت خري وسيلة لتهريب العملة ” . 
وأشـار محسـن اىل ان ”األرباح التي تجنيها املصارف شـهريا كافية لبناء 

اكثر من الف مدرسة شهريا“.
وبحسـب مصادر إعالمية، فقـد بلغت مبيعات البنك املركـزي العراقي يف 
مزاد بيع العملة الصعبة للدوالر خالل األسبوع املايض ما يقارب من مليار 

و300 مليون دوالر.

بغداد/ الزوراء:
ذكرت مؤسسة ”عراق املستقبل“ املعنية بشؤون 
االقتصاديـة، بارتفـاع مقـدار الودائـع بالبنوك 

العراقية لتصل إىل 100 تريليون دينار.

وقـال رئيس املؤسسـة، منار العبيـدي، يف تقرير 
نـرشه امـس: إن مقـدار الودائـع ارتفـع إىل 99 
تريليـون دينار وذلك لغاية شـهر تمـوز/ يوليو 
2022 بينمـا كان مقدارها 83 تريليونا يف شـهر 

كانون الثاني من العام 2021.
وأضـاف: ان الودائع لدى البنوك الخاصة تصل إىل 
حـدود %20 مـن مجموع الودائع، مشـريا إىل أن 
خمسة مصارف خاصة تسـتحوذ عىل %51 من 

مجمل ودائع القطاع الخاص.
وقّدر تقرير املؤسسـة االقتصاديـة حجم العملة 
النقدية خارج النظام املرصيف بحدود 70 تريليون 

دينار.
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بغداد / هشام السلمان 
قال نائب رئيس االتحاد العراقي لتنس الطاولة الباراملبي، لؤي الرساي، ان االتحاد 

الدويل للعبة اعلن ان الالعبة زينب حسن قد تأهلت اىل بطولة كأس العالم.
وأضاف الرساي: ان بطولة كأس العالم من املؤمل ان ُتقام يف اسبانيا شهر ترشين 

الثاني املقبل. 
بحسب  والالعبات  لالعبني  التنقيط  اساس  اعتمد  للعبة  الدويل  االتحاد  ان  وأكد: 

املشاركات الدولية واملؤهلة للبطولة. 
ُمشريا اىل: ان الالعبة زينب حسن هي الالعبة العراقية الثالثة التي تتأهل اىل كأس 

العالم بعد الالعبة نجلة عماد والالعبة رسل فاضل وأخريا الالعبة زينب حسن.

املنامة / كريم قحطان
للناشئني  الوطني  منتخبنا  يخوض 
اليد، اليوم، عند الساعة الحادية  بكرة 
عرشة صباحا آخر مبارياته يف البطولة 
يف  حاليا  املقامة  التاسعة  االسيوية 
البحرين املؤهلة لكأس العالم للناشئني 
حيث   ،٢٠٢٣ كرواتيا  يف  ستقام  التي 
سيلتقي منتخب الهند لتحديد املركزين 
التاسع والعارش عىل صالة ام الحصم.

وكان منتخبنا قد خرس اربع مباريات 
السعودية  امام  املجموعات   دوري  يف 

تمكن  فيما  والكويت  وقطر  واليابان 
املنتخب  عىل  واحد  فوز  تحقيق  من 
االماراتي ليلعب مع خامس املجموعة 
مع  البطولة  نظام  وحسب  االوىل 
التاسع  املركزين  عىل  الهند  منتخب 

والعارش.
الكريم  عبد  منتخبنا  العب  ان  يذكر   
افضل  جائزة  عىل  حصل  قد  حسن 
العب يف مباراتنا مع الكويت، فيما فاز 
بجائزة  جالل  مقتدى  املرمى  حارس 

االفضل يف مباراة االمارات.

@∂g@Âèy@k‰Ìå@Új«˝€a@›Ádm
=æaäbj€a@Ú€Îb�€a@ê‰m@fibÌá„Ïfl

@ç◊ãæa@’Ó‘zn€@|‡�Ì@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl
@bÓée@áÓi@‚ÏÓ€a@á‰:a@lbèy@Û‹«@…ébn€a
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بغداد/ متابعة الزوراء
قـدم مدرب فريق الديوانيـة، قيص منري، ومالكـه التدريبي اعتذاره عـن تدريب الفريق 

ألسباب مالية.
وقدم قيص منري اسـتقالته من تدريب الديوانية قبل بدء الدوري املمتاز للموسم ٢٠٢٢-

٢٠٢٣.وكان سـبب استقالة قيص منري ومالكه املسـاعد تعود للمشاكل املالية التي يمر 
بها النادي.يذكر أن الهيئة العامة للنادي حلت االدارة السـابقة وتم تشـكيل هيئة مؤقتة 

لحني إجراء االنتخابات.

ãºcÎ@ã–ñc

@ıb‰Óæa@k»‹flÎ@Òãój€a@¿@ÚÓöbÌã€a@Ú‰Ìáæa@äÎçÌ@ÔvÓ‹©a@áœÏ€a

ÚÌÏÓé�a@ÚÓö6€a@äaÎÜc@¿@‚ÏÓ€a@ÂÌãzj€a@ÈuaÏÌÎ@paäbfl�a@‚çËÌ@Òãˆb�€a@lbjí@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء
 جددت الهيئـة العامة لنادي 
الزوراء ، امس السـبت، الثقة 
للـدويل السـابق فالح حسـن 

رئيسا للنادي.
الهيئة  حسـن فـاز برئاسـة 
الـزوراء  لنـادي  اإلداريـة 
صوتـا   215 عـىل  بحصولـه 
التوايل  الرابعـة عـىل  للـدورة 

وملـدة أربـع سـنوات ُمقبلة، 
بعـد ان  دخل كمرشـح وحيد 
 215 الرئاسة، وحقق  ملنصب 
صوتـا. كمـا فـاز ايضـا كال 
شـاكر الجبوري وكريم رزاق 
وعبد الرحمن رشـيد، وفراس 
حسـن وصالح هادي، واسعد 
الزم ورافـد حمدان ومقصود 

عبد العزيز وخليل ضاحي.

@Âèy@Å˝œ@ıaäÎç€a@Üb„@êÓˆä
Ú»iaä@ÚÌ¸Ïi@åÏ–Ì

@@ãiÏè€a@Ú€Ï�i@pbÓ–ón€@@|ub„@‚bnnÇa
@Õ‰è◊Ïi@ŸÓÿ€bi

بغداد/ الزوراء 
زاَر الوفـُد الخليجـّي املُكلـف باالطالِع عىل 
املُنشآِت الرياضّيِة التي تستضيف خليجي 
٢٥ يف البرصة املدينـَة الرياضّية ، وأعقبها 
بزيارٍة أخرى إىل ملعِب امليناء، ورافَق األمنُي 
العـاّم لالتحاِد العراقّي لكـرِة القدم محمد 
فرحان الوفـَد الخليجّي يف زيارته إىل هذين 
املرفقـني الرياضيـني اللذين سـيحتضنان 

خليجي٢٥.
وقـاَل فرحـان: إن االنطبـاَع لـدى الوفـِد 
ُصـورًة  ويعطـي  جيـداً،  كان  الخليجـّي 
واضحـة عن الُجهـوِد الَسـخيِة التي بذلت 
من قبـل وزيـِر الَشـباب والرياضة رئيس 
االتحـاد العراقّي لكرِة القدم عدنان درجال 

يف َتسـخرِي جميع الُجهـوِد املُمكنِة إلكماِل 
وكذلـك  املُناسـِب،  الوقـِت  يف  املُتطلبـاِت 
التعاون الكبري من محافِظ البرصة أسـعد 
العيدانـي يف تهيئِة املُسـتلزماِت الرضورّيِة 

وتقديم التسهيالت إلنجاِز العمل.
وأضاَف: طالَب الوفُد الخليجّي املُهندسـني 
والرياضـة  الشـباب  وزارِة  يف  العاملـني 
ببـذِل املَزيد من الُجهـوِد إلكماِل األعمال يف 

األوقاِت املُحددة.
وأشـاَر فرحان إىل: إن املُهندسـني َصّمموا 
يف  املُشـخصة  املُتطلبـاِت  إنجـاِز  عـىل 
التوقيتاِت التي تّم تحديدها ُمسبقاً، وإزاء 
ذلـك فـإن األموَر تسـرُي بُصـورٍة مطمئنٍة 

إلقامِة خليجي ٢٥ يف البرصة.

الديوانية / رحيم عودة
اختتمـت عـىل قاعـة املرحـوم اعـالن عبد 
الحسني لاللعاب الرياضية نزاالت  تصفيات 
بطولة السـوبر بنسـختها  الثانيـة بالكيك 
بوكسـنغ التـي نظمـت بنجـاح مـن قبـل 
االتحـاد العراقـي املركـزي للعبـة بحضور 
رئيس االتحـاد العراقي املركـزي لرياضات 

الكيك بوكسينغ  قاسم الواسطي .

وقد أسفرت نتائج البطولة عن فوز الالعب 
-full co ٥٧ كغم بنظام   احمد صادق بوزن
tact ” وفـاز الالعب زيد عبـد الزهرة بوزن 
٥..٦٣ كغـم، ويف وزن  وزن ٨١ كغـم فـاز 
الالعب مصطفى كريم  بنفس النظام أيضا، 
كما فاز الالعب مرتىض عيل لفته بنظام ال 
full contact ، فيما أحرز الالعبني  الحسـن 
محمد سعود ومحسن عيل عبود  املركز األول  

م  بنظا
.” full contact

ويف نظام الـK1 أحرز املركز االول عيل مجبل 
بـوزن ٥٤ كغم ومحمد عـيل بوزن ٦٠ كغم 

وحسـني سـامي بوزن ٦٧ كغم ومصطفى 
طالب بوزن ٩١ كغم. 

أمـا يف نظـام point fighting فقـد احـرز  
املركـز االول كل مـن الالعبني محمـد وليد 

مهـدي يف وزن ٥٧ كغـم وتـاج الدين كريم 
بـوزن ٦٩ كغـم، يف حل  الالعـب عيل كريم 
عبد الزهرة باملركـز األول  بوزن ٨٤ كغم يف 

النظام نفسه.

املنامة / عباس هندي
حقـق منتخبنـا الشـبابي للكـرة 
الطائـرة  فوزاً مهماً عىل شـقيقه 
االماراتي بثالثة أشـواط لشوطني 
ضمن منافسات بطولة آسيا تحت 
20 عاما املقامة منافساتها حالياً 

يف العاصمة البحرينية املنامة.
وكانت أشواط املباريات عىل النحو 
االتي (23-25) و(25-22) و(-25

23)  و(25-17) و( 10-15). 
وسـيالقي منتخبنا الشبابي اليوم 
االحد منافسـه البحرينـي يف تمام 
السـاعة الحادية عـرشة والنصف 

صباحاً يف الصالة الرئيسية.
للمباراة  الشـبابي  ودخل منتخبنا 
ومازال يعيش أجواء الخسارة التي 
تكبدهـا امـام املنتخـب التايلندي 
برغم التحفيز وبث الروح املعنوية 
من قبل املـالك اإلداري والتدريبي، 
إال ان الليوث خرسوا الشوط االول 

بـ 25-23.
ويف الشـوط الثانـي، مللـم االيطايل 
املنتخـب  أوراق  ناتـيش  فيشـنزو 
واسـتطاع ان يعدل النتيجة ويعود 
بالفريـق إىل نقطة البداية بحسـم 
الشوط الثاني لصالح الليوث -25

.22
يف الشـوط الثالـث، عـدم الرتكيز 
والرتاخـي كان حـارضاً يف كتيبـة 
الليـوث وتقديم الهدايـا للمنافس 
من خالل  النقاط مجانية واإلرسال 
الخاطئ والضعف يف الدفاع لينتهي 
الثالـث لصالح االبيـض االماراتي 
أبنـاء  شـعر  ان  ومـا   ،25-23
الرافديـن بصعوبـة املوقـف حتى 
عادوا من بعيد ليحسـموا الشوط 
الرابع بفارق نقطـي كبري ليعدلوا 

النتيجة 25-17.
الحاسـم  الشـوط  الليـوث  دخـل 

كبـري،  وتحـٍد  وإرصار  بعزيمـة 
لتصحيـح مسـار مبـاراة االمـس 
التـي أخذت مأخذا كبرياً وشـكلت 
البطولـة  يف  مهمـاً  منعطفـاً 
وحصدنـا  الجميـع  فاستبسـل 
النقطة تلو االخرى لينهوا الشوط 

الحاسم (15-10).
وسيخوض منتخبنا الشبابي اليوم 
االحد مواجهة مهمة عندما يالقي 
صاحب االرض والجمهور منتخب 
البحرين يف الساعة الحادية عرشة 
والنصـف لتحديـد املراكـز مـن ( 
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امـري  سـعيد-  احمـد  بغـداد/ 

الداغستاني

أعلن مـدرب املنتخـب العراقي لكرة 

القدم، رايض شنيشـل، ان أول وحدة 

تدريبيـة للمنتخـب تحـت ارشافـه 

والجهاز الفني املسـاعد سـتبدأ يوم 

غد االثنني.

وقال شنيشـل: ان التدريبات ستقام 

يف ملعـب الجامعـة بتمام السـاعة 

الثامنـة من مسـاء  يوم غـٍد االثنني 

استعدادا للبطولة الرباعية املقررة يف 

األردن خالل شهر أيلول املقبل.

واوضـح: انه اختـار قائمـة العبيه 

الذين سيمثلون املنتخب وهم مزيج 

ما بـني املنتخبني االوملبـي واالول يف 

اول مهمـة لـه يف البطولـة الرباعية 

التي حددت للمدة من 19 - 27 أيلول 

املقبـل يف العاصمـة عمـان، ضمـن 

أيام فيفا املعتمدة بمشـاركة العراق 

وسلطنة عمان وسوريا واألردن.

واكد شنيشـل: ان  امتناع األندية عن 

تفريغ العبيها سابقة خطرية ستلقي 

بضاللها عىل الكرة العراقية.

واضـاف: ان األندية ترفـض تفريغ 

الالعبني برغـم الوقت الكبري املتبقي 

عىل انطـالق الـدوري، وبالتايل كيف 

نطالب املنتخـب بالنتائـج والتطور 

واألندية تقف بالضد من ذلك. 

واشار شنيشـل اىل: ان املدير اإلداري 

يواصـل  كريـم  مهـدي  للمنتخـب 

مباحثاتـه مـع األنديـة مـن تفريغ 

الالعبـني، واملوضوع بيد اتحاد الكرة 

وهو املسـؤول عن إيجاد حلول قبل 

االستحقاق املقبل. 

وتابع: انه من غري املنطقي أن ارفض 

قيـادة املنتخـب الوطني مـع وجود 

استحقاق قريب وعدم وجود مدرب، 

فأنـا اول مـن قـام بتفريـغ العبيه 

من األنديـة للمنتخبات الوطنية منذ 

2006 ويف أحد الفرتات ارسلت العبي 

فريقـي مع املنتخب املـدريس وليس 

الوطني.

وتابـع: ان مدربـي األنديـة يضعون 

الكـرة يف ملعـب اداراتهـم واإلدارات 

ترمـي الكـرة يف ملعـب املـدرب وال 

نعرف أين الحقيقة، واألندية ترفض 

تفريغ العبيها حتـى لو كانت بدون 

غريـب  موقـف  وهـو  اسـتحقاق 

ومعيب.

وزاد يتحدثـون عن قائمـة الالعبني 

وينتقـدون خيـارات املـدرب وهم ال 

يفرغون العبيهم للمنتخبات.

وكان شنيشـل قـد أعلـن القائمـة 

االوليـة التي تضم 35 العبـًا هم كٌل 

من: جالل حسن، أحمد باسل، أحمد 

شـاكر ، حسـن حبيـب، أحمـد عبد 

الحسـني، مهند جعاز، حسني عمار، 

رسـالن حنون، زيد تحسـني، مناف 

يونـس، كاردو صديق، مارتن حداد، 

عيل فائز، مريخاس دوسكي، حسن 

رائـد، حمزة عدنان، أمجـد عطوان، 

زيـدان إقبـال، محمـد عـيل عبـود، 

محمد قاسم، سجاد جاسم، إبراهيم 

بايش، بسام شـاكر، أمري العماري، 

منتظر محمد، حسـن عبـد الكريم، 

شـريكو كريم، وكاع رمضان، أحمد 

فرحـان، منتظر عبد األمري، حسـني 

عيل، أيمن حسـني، اسو رستم، عالء 

عباس، عيل الحمادي. 

كمـا تم اختيـار املدرب نـزار ارشف 

حميـد  وصالـح  مسـاعداً  مدربـاً 

مدربـاً لحـراس املرمى وعبـد االمري 

املدربـني  ان  إذ  محلـًال،  ناجـي 

املذكورين سـريافقوه بمهمته خالل 

واقربهـا  املقبلـة  االسـتحقاقات 

البطولـة الرباعية املقـررة يف االردن 

شـهر ايلول املقبل، حيـث تم اختيار 

مسـاعديه يف ضـوء الخـربة الجيدة 

التي يتمتع بها املساعدون الثالثة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية، الزميل قاسـم حنـون، ثمن كل من 
حـرض مراسـم عزاء عمـه او اتصل او ارسـل 
برقيـات التعـازي، ويلتمس العـذر لكل من لم 
تسـعفه الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب، 
سائال العيل القدير ان يحفظ الجميع ويجنبهم مع 

عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
 *************

عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميـل رائد محمد، حـل ضيفا يف 
برنامـج (صـوت املالعـب) الذي يبـث من عىل 

شاشة قناة (الرابعة) الفضائية.
حيـث ناقـش الربنامج عمـل اتحـاد الكرة خالل 

الفـرتة االخرية، وكذلـك تطرق الضيـوف اىل الحديث 
عن جاهزية محافظة البرصة الستضافة منافسات بطولة خليجي 25 
التي من املقرر ان تنطلق مبارياته مطلع شـهر كانون الثاني من العام 

املقبل.



مانشسرت / متابعة الزوراء
مدرب  غوارديوال،  بيب  اإلسباني  أكد 

أن  االنكليزي،  سيتي  مانشسرت 
برناردو  الربتغايل  ألعابه  صانع 
الفريق  صفوف  يف  سيبقى  سيلفا 
خالل النافذة الحالية لسوق االنتقاالت 
الصيفية.وكانت تقارير أشارت إىل رغبة 
اإلنكليزي  الدوري  عن  الرحيل  يف  سيلفا 

ناديي  من  اهتمام  وسط  املمتاز 
اإلسباني. برشلونة 

سيلفاً  وشارك 
طًيا  حتيا ا
أول  يف 
مباراتني 

الدوري يف 
قبل  املحيل 
يشارك  ان 
يف  اساسيا 
ضد  الثالثة 

نيوكاسل وسجل فيها هدف التعادل ٣-٣.وسئل 
املباراة  بعد  سيلفا  مستقبل  عن  غوارديوال 
املايض،  األربعاء  برشلونة  ضد  الخريية 
عن  التخيل  إمكانية  اىل  حينها  فأملح 
عرض  عىل  الحصول  حال  يف  خدماته 
جيد، لكن يف املؤتمر الصحايف التقليدي 
باالس  كريستال  ضد  املباراة  عشية 
لهجته  كانت  الرابعة  املرحلة  يف  أمس 
دون  من  هنا  «سيبقى  بقوله:  مختلفة 
أدنى شك. لم نتلق أي اتصال من أي ناد يف 
سيبقى.  وبالتايل  سيلفا،  بربناردو  يتعلق  ما 
أنا أقول لكم إنه سيبقى».وتخىل مانشسرت سيتي 
األوكراني  الظهري  األخرية وهم  الفرتة  ثالثة العبني يف  عن 
أولكسندر زينتشنكو واملهاجم الربازييل غابريال جيزوس 
رحيم  الجناح  إىل  باالضافة  أرسنال،  إىل  انضما  وكالهما 
ضم  املقابل،  يف  ضم  لكنه  تشيليس.  إىل  املنتقل  سرتلينغ 
دورتموند  بوروسيا  من  هاالند  إرلينغ  النرويجي  املهاجم 

األملاني وكالفن فيليبس من جاره ليدز يونايتد.

نيويورك / متابعة الزوراء
الرصبي  لغياب  حزين  إنه  نادال  رافايل  اإلسباني  قال 
نوفاك دجوكوفيتش عن بطولة أمريكا املفتوحة، رابعة 
إىل  عودته  يف  املرضب،  كرة  يف  الكربى  األربع  البطوالت 

نيويورك للمرة األوىل منذ ثالث سنوات.
اللقب  تحقيقه  منذ  البطولة  غمار  اإلسباني  يخض  لم 
يف ٢٠١٩ يف خمس مجموعات مثرية ضد الرويس دانييل 

مدفيديف يف النهائي.
أخرى  كربى  ألقاب  ثالثة  اإلسباني  أضاف  حينها،  منذ 
عرب  القيايس  الرقم  بحوزته  وبات   ٢٢ إىل  رصيده  رافًعا 

التاريخ.
يف حني سيتطلع ابن الـ٣٦ عاًما لتعزيز هذا الرقم اعتباًرا 
الطامح ملعادلة  أن غياب دجوكوفيتش  أقر  االثنني،  من 
االخري  أكد  أن  بعد  جًدا،  محزن  سالم  الغراند  يف  رقمه 
لعدم  نيويورك  اىل  السفر  عىل  قدرته  عدم  بسبب  غيابه 

تلقيه اللقاح املضاد لفريوس كورونا.
قال نادال: «من وجهة نظري، إنها أخبار حزينة جًدا. من 
املؤسف دائًما عندما ال يستطيع أفضل الالعبني يف العالم 

من املشاركة يف بطولة بسبب إصابة أو أسباب أخرى».
أفضل  أحد  وجود  عدم  يعترب  الحالة،  هذه  «يف  وتابع: 
بمثابة خسارة  التاريخ يف بطولة غراند سالم  الالعبني يف 
للجماهري  بالنسبة  هذا صعب  كذلك؟  أليس  دائًما،  كبرية 

أيًضا ألننا  إنه أمر صعب عىل الالعبني  وللبطولة. يف رأيي، 
نريد أن يكون لدينا أفضل النخبة».

لكن عىل الرغم من غياب دجوكوفيتش، يرص نادال عىل أن 
البطولة لن يخفت بريقها.

الرياضة  عديدة:  مرات  قلته  ما  «أكرر  الصدد:  هذا  يف  قال 
يف  املهمة  البطوالت  من  الكثري  «فاتني  العب.  أي  من  أكرب 
أكن  لم  املايض  العام  شك.  بال  اإلصابات،  بسبب  مسريتي 
هنا. منذ عامني لم أكن هنا. البطولة تستمر، عالم التنس 
يستمر...حتى لو لم تكن أخباًرا جيدة للجميع، فإن العالم 
روجيه  بعد  نوفاك،  بعد  بعدي،  من  سيستمران  والتنس 

(فيدرر)».

نيون / متابعة الزوراء
أقوى  يف  األملاني  ميونيخ  بايرن  مضيفه  مع  اإلسباني  برشلونة  يتواجه 
مباريات دور املجموعات يف دوري أبطال أوروبا يف كرة القدم، الثالثاء ١٣ 
من  املعلن  الربنامج  بحسب  الثانية،  الجولة  ضمن  املقبل  أيلول/سبتمرب 
يستهل  املنتظرة،  املباراة  هذه  (يويفا).وقبل  للعبة  األوروبي  االتحاد  قبل 

أيلول/سبتمرب   ٧ يف  األوىل  القارية  املسابقة  يف  مشواره  أملانيا  بطل 
حديدية  ثالثة  مجموعة  ضمن  ميالنو،  يف  اإليطايل  إنرت  أرض  عىل 
يستهل  أيلول/سبتمرب،   ٦ التشيكي.ويف  بلزن  فيكتوريا  أيضاً  تضّم 
االسكتلندي، يف  لقبه عىل أرض سلتيك  الدفاع عن  ريال مدريد حملة 
مجموعة سادسة تضّم اليبزيغ األملاني وشاختار دانييتسك األوكراني.
ويف الوقت عينه، يتواجه باريس سان جريمان الفرنيس ونجومه مع 

قد  حيث  البارييس  برانس  دي  بارك  ملعب  يف  اإليطايل  يوفنتوس 
يعود األرجنتيني املخرضم أنخل دي ماريا ملواجهة زمالئه 

السابقني، ضمن منافسات املجموعة الثامنة.
زمني  جدول  يف  السنة  هذه  نسخة  وتقام 

قطر  مونديال  تنظيم  بسبب  ضيق، 
(بني  الشتاء  فصل  مشارف  عىل 

و١٨  الثاني/نوفمرب  ترشين   ٢٠
كانون األول/ديسمرب).

وتقام املرحلة السادسة األخرية 
و٢   ١ يف  املجموعات  دور  من 

ترشين الثاني/نوفمرب.

                         

األندلس / متابعة الزوراء
اعتىل ريال بيتيس صدارَة الدوري اإلسباني مؤقتاً بعد تحقيِقه 
االنتصاَر الثالَث تواليا بفوزه عىل ضيفه أوساسونا بهدف دون 
رد لحسـاب مباريات الجولة الثالثة.بورخا إيغليسياس سجل 
هـدف اللقاء الوحيد عنـد الدقيقة الرابعـة والثالثني، وعرفت 
املبـاراة طرَد العـب ريال بيتيـس جريمان بيزيـال يف الدقيقة 
الثالثة والسـبعني.بدوره حقق سيلتا فيغو الفوز عىل مضيفه 
جريونا بهدف دون رد، هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع إياغو 

أسباس يف الدقيقة التاسعة و األربعني.

رفـع مكتب مجلس االتحاد الدويل لكـرة القدم (فيفا) عقوبة 
تعليق عضوية االتحاد الهندي لكرة القدم الذي اتخذها بحقه 

يف 16 آب/أغسطس الحايل بسبب ”انتهاك خطري“ لقوانينه.
وكان مـن املقرر أن ُيعـني االتحاد الهندي لكرة القدم رئيًسـا 
2020، لكـن مشـاكل يف  جديـًدا يف كانـون األول/ديسـمرب 
التعديـالت الدسـتورية أّخـرت عمليـة التعيني ما دفـع فيفا 
إىل معاقبته.وقضـت املحكمـة العليـا يف الهنـد بحـل االتحاد 
املحـيل للعبة وتعيـني هيئة قضاة من ثالثة أشـخاص إلجراء 
االنتخابـات بحلول 15 ايلول/سـبتمرب. لكـن فيفا أوضح أنه 
”تلقـى تأكيـًدا“ بـأن ”إدارة االتحاد الهندي تديـر مرة أخرى 
كل الشـؤون الجارية“، معرتًفا بإعادته إىل عضويته يف الوقت 
الذي شـجع فيه عىل إجراء االنتخابات ”يف الوقت املناسـب“.
وأكد االتحاد الدويل ان بطولة كأس العالم للسـيدات تحت 17 
سـنة والتي من املقرر إقامتها يف الهند يف الفرتة من 11 إىل 30 

ترشين األول/أكتوبر ”ستقام كما هو مخطط لها“.

اسطنبول / متابعة الزوراء
لبطولة  املجموعات  دور  قرعة  أسفرت 
«يوروبا  القدم  لكرة  األوروبي  الدوري 
اسطنبول  مدينة  يف  سحبت  التي  ليغ»، 

الرتكية عن مجموعات متباينة.
لليوروبا  املجموعات  دور  قرعة  وأوقعت 
األوىل  املجموعة  اإلنكليزي يف  أرسنال  ليغ 
وبودو/غليمت  الهولندي  أيندهوفن  مع 
فيما  السويرسي،  وزيوريخ  النرويجي 
مانشسرت  العريق  مواطنه  سيواجه 
اإلسباني  سوسييداد  ريال  يونايتد 
وأومونيا  املولدويف  ترياسبول  وشرييف 

القربيص ضمن املجموعة الخة.
املؤتمر  دوري  لقب  حامل  روما،  أما 
املدرب  عليه  يرشف  الذي  األوروبي، 
يف  حّل  فقد  مورينيو  جوزيه  الربتغايل 
لودوغوريتس  رفقة  الثالثة  املجموعة 
اإلسباني  بيتيس  ريال  البلغاري، 

وهلسنكي الفنلندي.
وفيما ييل نتائج القرعة :

بي   - (إنكلرتا)  أرسنال  األوىل:  املجموعة 
اس يف أيندهوفن (هولندا) - بودو/غليمت 

(النرويج) - زيوريخ (سويرسا).
املجموعة الثانية: دينامو كييف (أوكرانيا) 
 - (تركيا)  فنربهتشه   - (فرنسا)  رين   -

آيك الرناكا (قربص).
 - (إيطاليا)  روما  الثالثة:  املجموعة 
ريال   - (بلغاريا)  رازغراد  لودوغوريتس 

بيتيس (إسبانيا) - هيلسنكي (فنلندا).
 - (الربتغال)  براغا  الرابعة:  املجموعة 

(أملانيا)  أونيون بريلني   - (السويد)  ماملو 
-  أونيون سان جيلواز (بلجيكا).

يونايتد  مانشسرت  الخة:  املجموعة 
 - (إسبانيا)  ريال سوسييداد   - (إنكلرتا) 
أومونيا   - (مولدوفا)  ترياسبول  شرييف 

(قربص).
 - (إيطاليا)  السادسة: التسيو  املجموعة 
(الدنمارك)  ميتيالند   - (هولندا)  فينورد 

- شتورم غراتس (النمسا).
املجموعة السابعة: أوملبياكوس (اليونان) 

- كاراباخ (أذربيجان) - فرايبورغ (أملانيا) 
-نانت (فرنسا).

املجموعة الثامنة: النجم األحمر (رصبيا) 
فريينتسفارويش   - (فرنسا)  موناكو   -

(املجر) - طرابزون سبور (تركيا).
وتقام منافسات دور املجموعات ببطولة 
أيلول/ من  الثامن  بني  األوروبي  الدوري 
الثاني/ ترشين  من  والثالث  سبتمرب 

نوفمرب.
عىل  للبطولة  النهائية  املباراة  وستقام 

العاصمة  يف  أرينا»  «بوشكاش  معلب 
املجرية بودابست يف ٣١ أيار/مايو ٢٠٢٣.

وأفرزت قرعة دور املجموعات يف النسخة 
الثانية من بطولة دوري املؤتمر األوروبي، 
الثالثة من حيث األهمية يف أوروبا والتي 
مقبولة  مواجهات  اسطنبول،  يف  سحبت 
ووست  اإلسباني  فياريال  للمرشَحني 
هام اإلنكليزي.وحّل فياريال يف املجموعة 
وليخ  فيينا  وأوسرتيا  هابويل  مع  الثالثة 

بوزنان.

املجموعة  يف  وقع  فقد  هام  وست  أما 
وأندرلخت  بي  اس  يس  أف  مع  الثانية 

وسيلكيبريغ.
وفيما ييل نتائج القرعة :

املجموعة األوىل: اسطنبول باشاكشهري - 
فيورنتينا - هارتس - آر اف إس

املجموعة الثانية: وست هام يونايتد - اف 
يس اس بي - أندرلخت - سيلكيبريغ 

 - هابويل   - فياريال  الثالثة:  املجموعة 
أوسرتيا فيينا - ليخ بوزنان

 - بلغراد  بارتيزان  الرابعة:   املجموعة 
كولن - نيس - سلوفاتسكو

املجموعة الخة: ألكمار - أبولون ليماسول 
- فادوز - دينيربو-١

 - مولده   - خينت  السادسة:  املجموعة 
شامروك روفرز - ديورغاردن

املجموعة السابعة: سالفيا براغ - كلوج - 
سيفاسبور - بالكاني

سلوفان   - بازل  الثامنة:  املجموعة 
براتيسالفا - زالغرييس - بيونيك

انتهت  املايض  املوسم  نسخة  وكانت 
مدربه  بقيادة  اإليطايل  روما  بتتويج 
عىل  مورينيو  جوزيه  الشهري  الربتغايل 

حساب فينورد الهولندي.
بني  املجموعات  دور  مباريات  وتقام 
الثاني/ ترشين  و٣  أيلول/سبتمرب   ٨

نوفمرب.وستقام املباراة النهائية للبطولة 
العاصمة  يف  أرينا»  «فورتونا  معلب  عىل 
حزيران/يونيو   ٧ يف  براغ  التشيكية 

.٢٠٢٣

روما / متابعة الزوراء
ألحق  وبيدرو،  ألربتو  لويس  اإلسبانيني  بديليه  بفضل 
عىل  بتفوقه  املوسم  هذا  بإنرت  األوىل  الهزيمة  التسيو 
افتتاح  ضمن  روما،  يف  األوملبي  امللعب  يف   ٣-١ ضيفه 

املرحلة الثالثة من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وتقدم فريق العاصمة عرب الربازييل فيليبي أندرسون 
إلنرت  مارتينيز  الوتارو  األرجنتيني  عادل  فيما   ،(٤٠)
(٥١). إال أن كلمة الحسم كانت للبديلني ألربتو (٧٥) 

وبيدرو (٨٦) لريتقي التسيو إىل الصدارة.
ذاتها  النتيجة  ساري  ماوريستيو  املدرب  فريق  وكرر 

للموسم املايض التي جمعت الفريقني يف روما.
بتسديدة  نواياه  بانطالقة قوية وكشف عن  إنرت  قام 
بني  سهلة  كانت  دمفريز  دنزل  الهولندي  من  مبكرة 

يدي الحارس (٣).
أن  بعد  الخطر  مصدر  مجدًدا  الظهري-الجناح  وكان 
الذي  القريب  القائم  مرر عرضية اىل غاليارديني نحو 
لها  تصدى  بورفيديل  إيفان  الحارس  أن  إال  تابعها، 

برباعة (٧).
روميلو  البلجيكي  وحاول  ضغطه  نرياتسوري  واصل 

لوكاكو برأسية لم يصب فيها املرمى (١٩).
فعلية  أوىل  لفرصة  وانتظر التسيو حتى مرور نصف 
يف  كان  دمفريز  أن  إال  فيتشينو،  ملاتياس  بتسديدة 

يدي  اتجاهها وتصل سهلة بني  ليغري  املناسب  املكان 
الحارس السلوفيني سمري هندنوفيتش (٣٢).

وجاء الدور لتشريو إيموبييل ليهدد مرمى الضيوف بعد 

أن وصلته كرة عرضية زاحفة من أندرسون عن الجهة 
اليرسى، سددها من منتصف املنطقة زاحفة بيرساه 

تصدى لها هندانوفيتش (٣٦).

افتتح  األول،  الشوط  انتهاء  عىل  دقائق  خمس  وقبل 
مصيدة  من  مفلًتا  جميلة  برأسية  النتيجة  أندرسون 
ميلينكو- سريغي  الرصبي  من  عرضية  بعد  التسلل 

سافيتش (٤٠).
ونجح إنرت يف معادلة النتيجة رسيًعا يف الشوط الثاني 
بعد أن وصلت الكرة داخل املنطقة اىل دمفريز تابعها 
الشباك  يف  مارتينيز  غمزها  االمام،  اىل  تمريرة  برأسه 

من مسافة قريبة (٥١).
فيما   ٥٧ الدقيقة  يف  وبيدرو  بألربتو  ساري  ودفع 
دفع  عندما   ٦٩ الدقيقة  يف  ثالثي  بتبديل  إنزاغي  رد 
وماتيو  لوكاكو،  من  بدالً  دجيكو،  إدين  بالبوسني 

دارميان واالملاني روبن غوزنس.
بيدرو  مرر  عندما  التقدم  لهدف  اإلسبانيان  وتعاون 
خارج  من  صاروخية  كرة  سدد  الذي  ألربتو  إىل  الكرة 
املنطقة بينماه استقرت يف أعىل الزاوية اليرسى وبدا 

أنها ارتدت قليال من نيكولو باريال (٧٥).
تأكيد  هدف  بيدرو  السابق  برشلونة  العب  وسجل 
الفوز بعد أن وصلته الكرة إثر عرقلة من دارميان عىل 
اليرسى  الجهة  يف  استلمها  املنطقة،  داخل  إيموبييل 

وسددها جميلة لولبية يف مرمى هندانوفيتش.
أرضه عىل  أودينيزي خارج  فاز  ذاتها  املرحلة  وضمن 

مونزا ٢-١.
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الدوحة/متابعة الزوراء:
العربـي يف  التلفزيـون   ينطلـق 
الثالثاء  الجديـدة مسـاء  حلتـه 
املقبـل من قطـر يف خطوة ينظر 
إليهـا مراقبون عىل أنها محاولة 
مـن قطـر لتجميـع إعالمهـا يف 
الخـارج عىل أرضهـا لتتحول إىل 
مركـز إعالمـي إقليمـي ينافس 

السعودية واإلمارات.
وتجرى حالياً االسـتعدادات عىل 
قدم وسـاق النتقـال التلفزيون 
العربـي بالكامـل مـن مقره يف 
لنـدن إىل مدينة لوسـيل يف قطر، 
وذلك بعد تجهيز أسـتوديوهاته 
التقنيـة،  الوسـائل  بأحـدث 
وبحضـور نخبة مـن بني أفضل 

وجوه اإلعالم العربي.
”الـرشق“  صحيفـة  وقالـت 
القطرية إنه من املقرر أن ينطلق 
حلتـه  يف  العربـي  التلفزيـون 

الجديدة مساء الثالثاء املقبل.
#العربـي_ هاشـتاغ  وضمـن 

عىل_أرض_عربيـة عـىل تويـرت، 
التلفزيـون العربي وفريقه  غرد 
اإلعالمي طـوال األيـام املاضية، 
معلنني االنتقال الكامل من مقر 
القنـاة يف العاصمـة الربيطانية 
لندن، إىل مدينة لوسيل، ورافقت 
التغريدات مقاطع فيديو وصور، 
تعكـس االسـتعدادات الجاريـة 
يف التلفزيـون العربـي يف مقـره 

الجديد.
وذكـر حسـاب قنـاة التلفزيون 
العربـي يف تغريـدات أنـه ”بعـد 
تجربـة حافلـة يف لنـدن. قنـاة 
التلفزيون العربـي تنقل مقرها 
”هـو  وأضـاف  الدوحـة“.  إىل 
انتقـال يتسـارع، وسـباق مـع 
والصـورًة“.  والصـوت  الحـرف 
وتابع”منكم نقرتب أكثر، ونحو 

قضايانا باتت املسافة أقرص“.
وغـرد التلفزيـون العربـي أيضا 
ونحـو  واملوعـد،  الوعـد  ”عـىل 
مرحلة جديدة.. انتظرونا قريباً“، 

و“خطانا ثابتة وعهدنا يتجدد.. 
انتظرونا قريبا“، و“يتغري املكان 
وال تتغري اتجاهاتنا، فكل دروبنا 

تؤدي إليكم“.
الرئيـس  الذيـب،  مؤيـد  وغـرد 
فضـاءات  ملجموعـة  التنفيـذي 
”التلفزيـون  قائـًال  اإلعالميـة، 
العربي يستعد للبث بشكل كامل 

من مدينة لوسيل يف قطر“.
وعرضـت اإلعالمية آمـال عراب 
عرب حسـابها عىل تويرت مقطع 
فيديـو يعكـس األيـام األخـرية 
لنـدن  يف  العربـي  للتلفزيـون 
قائلة ”األيـام األخرية للتلفزيون 
العربي يف لندن استعداداً النتقاله 
إىل أرض عربية من الدوحة، وما 
النهايات إال بدايات بثوب آخر“.

جـداً  ”متحمسـون  وأضافـت 
النطالقتنا الجديدة بعد سـنوات 
من البث يف لندن. سنكون معكم 
فوق أرض عربية مـن الدوحة.. 

من قطر“.
وكتبـت اإلعالميـة صبـا مدور، 
صحفيـة ومذيعـة أخبـار ”بعد 
تجربـة حافلـة يف لنـدن، تعـود 
العربـي إىل ديارهـا لتبـث مـن 
رحلتهـا  لتكمـل  عربيـة،  أرض 

مع شـعوب تقاسمهم همومهم 
وأحالمهـم. العربي مـن الدوحة 

سيكون أقرب إليكم“.
غسـان  اإلعالمـي  وعـرض 
خرض، مراسـل قنـاة العربي يف 
أربيـل فيديـو للحظـات األخرية 
للتلفزيـون العربي يف لندن قائالً 
”إزالة يافطـة التلفزيون العربي 
من املبنى يف لندن تمهيدا النتقال 
انتظـروا  الدوحـة،  مـن  البـث 
العربي يف حلة جديدة من مدينة 
لوسـيل اإلعالميـة تحت شـعار 
’العربـي عـىل أرض عربية‘. بعد 
سـبع سـنوات من البث يف لندن. 
انطالقـة جديـدة يف الثالثني من 

الشهر الحايل“.
كما غـرّد اإلعالمي حازم كالس، 
مدير مكتب التلفزيون العربي يف 
طهران، ”بعد ٨ سنوات تراكمت 
فيها الخربات وكربت فيها شبكة 
وباتـت  #التلفزيون_العربـي 
تضـم  العربي أخبـار والعربي٢ 
العربـي ومنصاته عىل  وموقـع 
االجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 
#العربي_عىل_أرض_عربيـة بعد 
إغالق اسـتديوهاتها يف #لندن و 

افتتاحها يف لوسيل“.

يف  العربـي  التلفزيـون  وأعلـن 
سبتمرب املايض انتقال مقره من 
لنـدن إىل مدينة لوسـيل يف قطر. 
وجاء يف البيان أن القرار الصادر 
عـن هيئـة مالكـي التلفزيـون، 
بالتشـاور مـع مجلـس إدارته، 
يأتـي يف إطـار عمليـة تطويـر 
التلفزيـون الجاريـة عـىل نحـو 
األخرييـن،  العامـني  يف  حثيـث 
إصـدار  لتسـهيل  و“أيضـاً 
التأشـريات واإلقامـات للعاملني 
والزائرين، وألغراض االسـتثمار 
الحديثـة  لوسـيل  مدينـة  يف 

والصاعدة يف قطر“.
ويريـد القائمـون عـىل اإلعـالم 
القطـري أن يكـون عـام ٢٠٢٢ 
عام بـروز الدوحة عىل الخارطة 
عمومـا،  العربيـة  اإلعالميـة 
وتلفـت  تحديـدا.  والخليجيـة 
مصـادر إىل أن القطريـني قرروا 
اإلعالميـة  املنافسـة  خـوض 
الخليجيـة مـن بابهـا الواسـع 
واستدعاء مؤسساتهم اإلعالمية 
يف الخـارج. وتسـعى الدوحة إىل 
بناء مركزهـا اإلعالمي اإلقليمي 

عىل غرار  السعودية واإلمارات.
وتتوفـر قطـر عـىل مؤسسـات 
نخبويـة“  ”عامليـة  إعالميـة 
تشـمل األخبار والرياضة، لكنها 
ال تتوفـر عـىل قنـوات إعالميـة 
ترفيهيـة متخصصة موجهة إىل 
املشـاهد العربي، تنافس باقات 
يف  متخصصـة  عربيـة  قنـوات 
مجـال الرتفيـه العـام يف الرشق 
األوسط.ووضعت باقات القنوات 
كالجزيرة  اإلخبارية  املتخصصة 
والجزيـرة اإلنجليزيـة والجزيرة 
مبـارش، التـي ينظـر إليها عىل 
أنها ”قنبلة قطر النووية“، البلد 
الخليجـي الصغري عـىل خارطة 
اإلعـالم العاملي يف فرتة قياسـية 
لـم يسـبق أن سـبقتها إليها أي 
منظومـة إعالمية متخصصة يف 
العالـم، وتأتـي القـوة اإلعالمية 

قنـوات  يف  الثانيـة  القطريـة 
الجزيرة الرياضيـة التي تحولت 
الحقـا إىل مجموعة قنوات ”بي.

واسـتطاعت  أن.سـبورتس“ 
بدورها أن تضع لنفسـها مكانا 
هامـا عـىل املسـتويني العربـي 
والعاملـي يف وقـت أقـرص ممـا 
اإلخبارية.  الجزيـرة  اسـتغرقت 
ومكنـت مجموعة قنـوات ”بي.

أن.سـبورتس“ قطر من احتكار 
أحـد مصـادر الرتفيـه وليسـت 
كلها.وسـبق أن أعلنـت قنـوات 
التلفزيـون العربـي عـن إطالق 
قنـاة ”العربي٢“ مـن العاصمة 
القطريـة الدوحة يوم الثاني من 
شـهر يناير املايض. وهـي قناة 
ترفيهيـة ثقافية منوعة متعددة 
للجمهـور  ”تقـدم  املنصـات، 
للتلفزيـون  مفهومـا  العربـي 
العائـيل يشـمل جيـل الشـباب، 
وذلـك من خـالل برامـج جديدة 

ومتنوعة تهمه“.
وأوضحـت القنوات خـالل بيان 
أنهـا ”تسـعى لتقديـم محتوى 
ترفيهـي ثقـايف مميـز يناسـب 
يف  واألذواق  املشـارب  تعدديـة 
العربـي، ويضعها  الوطن  أنحاء 

يف طليعة القنوات املنوعة“.
وينظـر إىل القنـاة الجديـدة عىل 
أنهـا ”نـواة أوىل“ تسـعى مـن 
خاللهـا قطر الختبار السـوق يف 
مرحلة أوىل، ثم االنتقال يف مراحل 
قادمة إىل منافسة قنوات الرتفيه 
يف الرشق األوسـط، التي حجزت 
لنفسها حصة األسـد من سوق 

املشاهدين يف العالم العربي.
ومع انطالق القناة اختتمت قناة 
العربـي عملية تحّولهـا إىل قناة 
إخبارية متكاملة ُتعنى بمتابعة 
الحدث وخلفياته، وتقديم الخرب 
والتحقيق.  والتقييـم  والتحليـل 
وسـوف تظهـر القنـاة األصلية 
من اآلن فصاعدا باسـم ”العربي 

- أخبار“.

برلني/متابعة الزوراء:
 اتهمت وسـائل إعالم غربية روسيا بقيادة حملة دعائية 
باللغة العربية ”تعمل عىل تشـويه الحقائق وتغيري الرأي 
العـام بشـأن الغـزو الـرويس ألوكرانيا تقودها شـبكة 
’روسـيا‘ إىل جانـب وسـائل إعـالم روسـية أخـرى مثل 
سبوتنيك وريبتيل“.وتتصاعد مخاوف الباحثني الغربيني 
يف املنطقـة العربيـة ممـا يمكـن أن يسـفر عنـه نجاح 
الربوباغندا الروسـية يف العالم العربـي. ويقول باحثون 
ومتخصصـون يف اإلعـالم إن محطـات روسـية -مثـل 
”روسـيا “- ”تطمس الخطـوط الفاصلة بـني التقارير 
اإلخباريـة والدعايـة والقوة الناعمة، وقـد أصبحت منذ 
إنشائها يف عام ٢٠٠٥ موضوًعا للكثري من الجدل، السيما 
يف الدول التي تسـعى فيها روسـيا إىل تعميـق نفوذها“.
وتقـول قناة ”روسـيا “ العربية إنها تقـدم وجهات نظر 
بديلـة أو غـري سـائدة، وهو أحد أسـباب جـذب املحطة 
الروسـية ملشاهدين عرب اعتادوا عىل صوت واحد يصدر 
من وسائل اإلعالم، إضافة إىل ما قد يعتقدون أنه تغطيات 
غـري متوازنة يف التعامل اإلعالمـي الغربي مع األحداث يف 
منطقتهم.وينطبق هذا التفسري لشعبية هذه القناة بني 
هة  الناطقـني بالعربية أيضاً عىل الدعاية الروسـية املوجَّ
إىل جمهور الرشق األوسـط بشـكل عام. وبحسب خرباء 
فإن شـبكة ”روسـيا “ تلقى جمهوراً متزايداً يف املنطقة 

العربية خاصة يف سوريا ومرص والعراق.
ومـن املواضيع التـي تـروق ملواطني الرشق األوسـط أن 
روسـيا تقف ”ضد التدخل الخارجي يف الشؤون السيادية 
للدول“، حسب ما جاء يف تقرير مركز جورج يس مارشال 
األوروبي للدراسـات األمنية. كما أن هنـاك موضوعا آخر 
هو أن روسيا تفضل عاملاً متعدد األقطاب كبديل عن عالم 
تهيمن عليـه املصالح الغربية.ويقـول ديمرتي غورنربغ، 
كبـري الباحثـني يف مركـز ”يس.أن.آي“ األمريكـي للبحث 

والتطوير، إنه عىل الرغم من أن روايات السياسة الخارجية 
الروسـية مصممة لتحريـف الواقع ”إال أن أحـد الخيوط 
املشـرتكة التي تربط هـذه الروايات معاً هـو أن جميعها 
تحتـوي عىل جزء من الحقيقة“.وقد شـهدت املنشـورات 
الروسية بلغات مختلفة عىل مواقع التواصل ارتفاعاً كبرياً 
يف األسـابيع التي أعقبت بدء الحـرب، وفقاً لتحليل أجرته 
منظمة آفاز للحكم الرشـيد.ويقول مصطفى عياد، املدير 
التنفيذي لقسـم أفريقيا والرشق األوسـط وآسـيا بمعهد 
الحوار اإلسـرتاتيجي يف لندن، إنه منذ بداية الغزو الرويس 
اسـتقبل موقع ”روسيا “ العربي أكثر من ١٠ ماليني زائر، 
لتصبح بذلك هـذه القناة من القنوات اإلخبارية اإلقليمية 
األكثـر شـعبية يف جميع أنحاء الرشق األوسـط وشـمال 
أفريقيا، وإن أكثر من ٦٠٠ ألف زائر وصلوا إىل محتوياتها 
عـىل منصـات التواصل خـالل األشـهر الثالثـة املاضية.

ورغـم القيـود التي فرضتهـا منصات التواصـل املختلفة 
لتقييد حسـابات وسـائل اإلعالم الحكومية الروسـية، إال 
أن املنشـورات الصادرة من تلك الحسابات ال تزال منترشة 
خصوصاً باللغات اإلسـبانية والعربيـة وغريها ويف أماكن 
خارج دول الغرب، ما يعني أن جهود التقييد لم تكن بهذه 

الفاعلية سـوى حيال اللغة اإلنجليزيـة وداخل عدد معني 
من الدول.وتقول شـبكة  ”دويتشه فيله“ األملانية ”سواء 
من خـالل اللغة اإلسـبانية يف أمـريكا الالتينيـة أو باللغة 
العربيـة يف جميع أنحاء الرشق األوسـط، يسـتمر التدفق 
املسـتمر للدعاية واملعلومات املضللة الروسـية يف محاولة 
لتربيـر الغـزو، كما تتواصـل محاوالت شـيطنة أوكرانيا، 
فيما يتم التعتيم عىل املسؤولية الروسية عن الفظائع التي 
ارتكبـت بحق اآلالف مـن املدنيني األوكرانيني“.وبحسـب 
صحيفـة ”نيويورك تايمـز“ األمريكية كانـت نتيجة عدم 
القـدرة عىل السـيطرة عىل نرش الدعاية الروسـية حدوث 
تبايـن كبـري عـىل املسـتوى الجغـرايف والثقـايف يف حـرب 
املعلومـات حـول أوكرانيا، األمـر الذي سـاعد يف تقويض 
الجهـود التي تقودهـا الواليات املتحدة وأوروبا ملمارسـة 
ضغـط دويل واسـع عىل الرئيـس الـرويس فالديمري بوتني 
إلنهاء حربه، حسـب قول بول إم باريت، نائب مدير مركز 
سـترين لألعمال وحقوق اإلنسـان بجامعـة نيويورك.ويف 
تحليل عىل موقع مركز واشـنطن للدراسـات تقول نادية 
عويدات، الباحثة الزائرة بربنامج الرشق األوسط يف مركز 
ويلسـون، إن األنظمـة االسـتبدادية، ومن بينهـا النظام 
الرويس، تسـتغل وسـائل التواصل لتصوير الغزو عىل أنه 
رصاع بـني الخري والرش تمثل فيه روسـيا الجانب الطيب، 
مضيفـة أن ”هـذا التشـويه الفاضح ما هـو إال جزء من 
حرب دعائية أوسع نطاًقا تستهدف الديمقراطية وتشّنها 
األنظمة االسـتبدادية يف مختلف أنحـاء العالم، وأن الغرب 
يخرس هذه الحرب، أقله عىل سـاحة التواصل بالعربية“.

من األمثلة السابقة يتضح أن الرسدية الروسية قد ترسبت 
إىل املتابعـني العـرب بمسـتوياتهم املختلفـة، مـا جعلها 
سـائدة توجه مشـاعر التعاطف بعيداً عن أوكرانيا وترّكز 
عـىل ”رشور“ الديمقراطيات الغربيـة وكيلها بمكيالني يف 

قضايا مختلفة.

نيويورك/متابعة الزوراء:
ظهر اسم الصحفية الفلسطينية 
الشـهيدة شـريين أبو عاقلة عىل 
شاشة عرٍض كبرية، يوم الثالثاء 
املايض، ضمن حفلة للموسـيقي 
املشـهور وأحـد مؤّسـيس فرقة 
بينـك فلويـد، روجـر ووتـرز، يف 
مدينة نيويـورك، وذلك مع مرور 

مائة يوم عىل اغتيالها.
اسـم  الشاشـة  أسـفل  وكتـب 
أبـو عاقلـة: ”الجريمـة: كونهـا 
املوت“،  و“العقوبة:  فلسطينية“ 
روح  إىل  تحّيـة  ووتـرز  ووّجـه 
الصحفيـة الراحلـة. كمـا ارتدى 
الكوفية الفلسطينية، كشكٍل من 
أشـكال التعبري عن التضامن مع 

الشعب الفلسطيني.
روجـر  عـن  املعـروف  مـن 
ووتـرز تأييـده املطلـق للقضيـة 
الفلسطينية ودفاعه املتكّرر عما 
يواجهـه الفلسـطينيون يف ظـّل 
االحتالل، كما أّنه ينشط يف حركة 

مقاطعة إرسائيل.
ونـّدد ووتـرز باغتيـال مراسـلة 

قنـاة الجزيرة شـريين أبو عاقلة 
برصاص قّوات االحتالل يف مايو/

أّيار املايض خالل تغطيتها عملية 
جنـني،  يف  إرسائيليـة  عسـكرية 
وكان مـن بني أكثر من مئة فنان 

وّقعوا عىل بيان ينّدد بالجريمة.
بجولـة  حاليـاً  ووتـرز  يقـوم 
موسـيقية عـىل املـدن األمريكية 
املختلفة، بدأت يف أغسـطس/آب 
الجاري وتسـتمر حّتـى أكتوبر/ 
ترشين األّول املقبل. تحمل الجولة 
اسـم ”ذيس إذ نـوت آ دريل“، أي 
”هـذه ليسـت منـاورة“، ويعمد 

ووترز خاللها إىل توجيه رسـائل 
سياسـية تظهـر عـىل شاشـات 

موضوعٍة يف موقع الحفل.
وّجـه ووترز رسـائله باتجاهات 
مختلفـة فدعـا إىل إطـالق رساح 
إنهـاء  وإىل  أسـانج،  جوليـان 
االحتـالل اإلرسائيـيل، قائـًال: ”ال 
يمكـن أن يكـون لديـك احتـالل 
وحقوق إنسـان“، وأدان املحكمة 
العليـا األمريكيـة بسـبب قوانني 
اإلجهـاض، ودافـع عـن مجتمع 
الرشطـة  قتـل  وهاجـم  امليـم، 

األمريكية للسود.

 تونس/متابعة الزوراء:
أوقفت السلطات التونسية املقّدم التلفزيوني سمري 
الـوايف بعد صـدور منشـور تفتيش بحقـه ، تنفيذاً 
ملضمون حكـم جزائـي غيابي صادر عـن محكمة 
االسـتئناف يف تونـس قىض بسـجنه مدة 6 أشـهر، 

وفقاً ملواقع إخبارية محلية.
وأفـادت إذاعـة موزاييـك أف أم، يـوم الجمعة، بأن 
الحكـم الغيابـي يتعلـق بقضية رفعتهـا املقّدمة يف 
قناة التاسـعة، مريم بن مامي، ضد زميليها سـمري 
الوايف وعالء الشـابي، عىل خلفيـة ترسيبات نرشت 
عىل مواقع التواصل االجتماعي اعتربت ما ورد فيها 

”هتكاً لعرضها ومساً يف رشفها“.
وقبل عام، رسبت مكاملة هاتفية بني الوايف والشابي 
يسـيئان فيها لزميلتهما مريم بن مامي التي رفعت 
دعوى ضدهما. وقضت املحكمة يف الطور األول بعدم 
سـماع الدعـوى، لكن بـن مامي اسـتأنفت الحكم، 
ليصدر حكم عىل سـمري الوايف بالسـجن 6 أشهر، يف 

حني لم يذكر الحكم الصادر ضد الشابي.
التلفزيونيـة يف  الوجـوه  أبـرز  الـوايف مـن  سـمري 
تونـس، إذ قدم برامج ناجحة عـدة، آخرها ”وحش 
الشاشـة“. عام 2019، اتهـم بالتحايل عىل عدٍد من 
األشخاص، وصدر بحقه حكٌم قضائي بالسجن ملدة 
سنة وأربعة أشهر. ألقي القبض عليه مجّدداً بتهمة 
االحتيال واستغالل النفوذ يف إبريل/ نيسان املايض، 
وقىض شـهراً يف السـجن قبل اإلفراج عنه يف مايو/ 

أّيار املايض.

لندن/أ.ف.ب:
تويف مصور حرب فيتنام الشـهري تيم بيج عن عمر 
٧٨ عاماً إثر رصاع مع مرض الرسطان، بعد مسرية 
مهنية حافلة أشـاد بها زمالء سابقون له وصفوه 

بـ»املعلم» و»صاحب املوهبة االستثنائية».
ورغم كثرة األحداث التـي غطاها املصور الصحفي 
اإلنكليزي خالل أكثر من نصف قرن، بقيت سلسـلة 
الصـور املؤملة التـي أنتجتها عدسـته خـالل حرب 
فيتنام أشـهر أعماله.وبكامريا «ليـكا» املعلّقة عىل 
كتفه والسـيجارة بني شـفتيه، جاب تيم بيج خالل 
جانـب كبـري من سـتينيات القـرن العرشين شـبه 
جزيـرة الهنـد الصينيـة جامعـاً لقطات سـاهمت 
قـي توثيق حـرب وتأريـخ مرحلة.وقـال يف مقابلة 
بعـد نصف قـرن «أي صورة حرب هـي صورة ضد 
الحـرب»، مذّكـراً بـأن «التغطيـة اإلعالميـة أثـرت 
عـىل الـرأي العام».وانطلـق تيـم بيـج املحبب وذو 
الشـخصية الجذابة يف مهنة التصويـر الصحفي يف 
مرحلـة احتدام حرب فيتنام، وتحّول رمزاً لجيل من 
املصوريـن الشـجعان وغري التقليديني.واسـُتلهمت 
مـن تيم بيج الشـخصية التي أداهـا دنيس هوبر يف 
الفيلم السـينمائي الشـهري «أبوكاليبس ناو». لكّن 
تجربـة فيتنام أّثرت عـىل حياته الخاصـة بقدر ما 
طبعت حياته املهنيـة، إذ لزمه أكثر من عقد للتعايف 
مـن الجـروح التي سـببتها لـه الحـرب، وبعد ذلك 
جاهر بمعاناته من ضغوط ما بعد الصدمة.ومع أن 

بيج «لـم يكن يروق للجميع»، عـىل ما قال صديقه 
لـوك هانـت، غالباً مـا كان يضع نفسـه يف ترصف 
املصورين الشـباب املتأثرين به والطامحني إىل اتباع 
خطـاه، وكان بمثابة معلّم ذي خربة واسـعة لهم. 
وأضـاف هانت أنـه «كان كاتباً موهوبـاً ، وصاحب 
موهبـة غري عادية».ويف مطلع التسـعينيات، انتقل 
تيـم بيج إىل كمبوديـا وتعاون مع عدد من وسـائل 
اإلعالم من بينها وكالة فرانس برس.ونشط بعد ذلك 
يف العمل لحفظ السـالم وكرّم ذكرى صحفيني لقوا 
حتفهم يف سـاحات الحرب، وسعى مدى سنوات إىل 
كشـف مالبسـات اختفاء صديقيه شون فلني ودانا 
سـتون اللذين ُيعتقد أّن الخمري الحمر قتلوهما.ويف 
 Requiem العام ١٩٩٧ شارك يف إعداد كتاب بعنوان
عـن ١٣٥ مصوراً صحفيـاً ُقِتلوا خـالل حرب الهند 
الصينية ثم حـرب فيتنام.والحظ صديقه مارك دود 
أّن بيـج جعل من هذا املوضـوع «قضية حياته، ويف 

نهاية املطاف، تمكن من تكريمهم».
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بغداد /الزوراء/ نينا:

 اختتمت، الخميس املايض، اعمال دورة تدريبية 
للصحفيني تحت عنـوان « العالقات العامة وفن 

االتكيت والصحافة االستقصائية « يف اربيل.
واختتم ٨٠ صحفيا عراقيا من بغداد واملحافظات 
ضمن برنامج نقابة الصحفيني العراقيني الثقايف 
للموسـم الحـايل دورة تديبية اقيمت يف شـقالوة 
بأربيـل يف اقليـم كردسـتان واسـتمرت اربعـة 
ايـام بعنـوان « العالقـات العامة وفـن االتكيت 

والصحافة االستقصائية « .

وحـارض يف الـدورة الدكتور عمـار طاهر عميد 
كليـة االعـالم بجامعة بغـداد والدكتـور محمد 

العامري .
وتلقى املشـاركون يف الدورة محـارضات علمية 
تتعلق بالعالقات العامة وترسـيخ قيم ومبادىء 
فن االتكيت التي تعترب من اهم املمارسـات التي 
يجـب ان يتقنهـا الصحفي يف عالقاتـه املهنية ، 
اضافة اىل محارضات عن الصحافة االستقصائية 

وسبل كتابة التقارير املكملة للعمل املهني .
كما تضمنت الدورة زيارات للمعالم السياحية يف 

اقليم كردستان .
وتأتي اقامة هذه الدورة تنفيذا لتوجيهات نقيب 
الصحفيـني العراقيـني رئيس اتحـاد الصحفيني 
العـرب مؤيـد الالمـي يف اكتسـاب الصحفيـني 
العراقيـني مهـارات مهنيـة تسـهم يف فتح آفاق 
جديـدة لالبـداع املهني ، اضافـة اىل وضع برامج 
ترفيهيـة لهـذه الرشيحـة املهمـة يف املجتمع.. 
ومـن املؤمل ان تكون هذه الـدورة بداية لالكثار 
من اقامة مثل هذه الدورات يف املستقبل القريب 

لتشمل اغلبية الصحفيني.
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منذ زمن يقدر ببضع سنني لم أكتب قصة جديدة..
انتظـر إلهاما لم يأت، وحماسـا افتقـده.. قررت 
أن أمسـك بالقلم، واحاول أن أخـط أول الكلمات 
لقصة جديدة.. كتبت كلمة.. اثنتني.. ثالثة.. ثم لم 
استطع أن أكمل الجملة، فقررت شطبهما.. كان 
البـد من أجول يف خبايا الذاكرة املتخمة بأحداث ال 
حرص لها، النتقي منها ما يناسـب قصتي.. ظلت 
املشـاهد تتصارع أمامي، كال منها يبغي أن يعرب 
اىل أوراقـى املبعثرة..قررت أخـريا أن ألتقط منها 
مشـهدا من القرية الغنيـة بمفرداتها، وتقاليدها 

العريقة، وأحداثها التي ال تهدأ.. وبدأت الكتابة:
”كنت أسري وقت املساء بمحاذاة الغيطان املمتدة 
عـىل أطـراف القرية.. استنشـق النسـيم املحمل 
برائحة األرض الطيبة، عندما سمعت طلقا ناريا.. 
ارتعدت أوصـايل، وأنا التفت يمينا ويسـارا، ألري 
مصـدر هـذا الطلق.. تريثـت دقائق حتـي تبينت 
مصـدر الصوت ومـن ثمة هرعـت ناحيته، حيث 
اخرتقت بجسـدي النحيـل أعواد الـذرة الكثيفة، 
لكي أصل إىل مسـاحة فارغة يف منتصف الغيط.. 
تقبـع فيها شـجرة نخيل يسـتند عليها ”سـيف 
الضمراني“ ممسـكا ببندقيته، وهو ينظر شـذرا 
عىل جثة مضجرة يف دمائهـا، وملقاة عىل األرض 

عـىل بعـد أمتار منـه لـ“حافظ عـواد“.. من أول 
وهلـة أدركت األمر، فهو ثأر قديـم بني العائلتني، 
ومـن حظـي السـئ أنـه تـم اليـوم حـني قررت 
الخـروج، وهـو يشء نادر الحـدوث، حيث أفضل 
املكـوث ىف غرفتـي أتجول بني صفحـات الكتب.. 
ملحني ”سيف“ فصوب بندقيته ناحيتي.. سقطت 
عىل ركبتـي متـو..“كال.. قلتها بصـوت مرتفع، 
ثم وضعـت جبهتي بني كف يـدي اليرسى، بينما 
القلـم يرتعش بني أصابع يـدي اليمنى.. انتظرت 
دقائـق، ثم أمسـكت بالورقـة.. كرمشـتها جيدا 
قبل أن اقذفها بقوة ىف سـلة القمامة.. لن اعرتف 
أنني كنـت لحظتها جبانا رعديـدا، وظللت طوال 
حياتـي صامتا خوفا عـىل حياتي البائسـة..هل 
التقط مشـهدا آخر من الذاكـرة أم..هنا قفزت إىل 
ذهني فكرة .. ملاذا يجب أن أنقل الحدث كما هو؟ 
.. سـوف اسـتخدم مخيلتي التـي تكتظ بقصص 
كنت فيها بطال طوال الوقت.. كم هزمت فيها من 
األعـداء، وخلقت فيها عاملا خاصـا يخضع فقط 
لقواعدي، وعشـت فيهـا أحالم يقظة سـعيدة .. 
سـأغري األحداث طبقا لقواعدي تلك، وأعيد كتابة 

نفـس القصـة مـن جديـد ثـم أكملهـا كاآلتـي:
” ..قبـل أن يصـوب ”سـيف“ بندقيتـه ناحيتـي 
وثبـت عليـه النتزعهـا منه..حذرنـي مـن مغبة 
مـا أفعلـه، وأنني سـوف أواجـه متاعـب جمة..

لـم اكـرتث.. جعلته يسـري أمامي حيـث قدته إىل 
دار العمـدة، والذي مـا لبث أن طلـب املركز وهو 
االجراء الـرضوري يف مثل هذا النوع من الحوادث 
الخطرية..كنا يف فصل الشتاء حيث يسكن الناس 
يف منازلهـم ىف هذا الوقت هربا من برودة الطقس 
.. يتجمعون حول املنقذ وأمام التلفاز .. يشعلون 
أعـواد الذرة ملقاومة الصقيـع والتدفئة، لهذا كان 
الهـدوء يخيم عىل طرقـات القريـة والذى قطعه 
صفـري سـيارة الرشطة الـذي ظل يـرتدد قويا يف 
أنحاءها حتى وصلت إىل دار العمدة .. خرج الناس 
جميعا لينظروا السبب.. رسعان ما تجمع معظم 
أهاىل القرية، حيث اسـتقرت السـيارة يتسـألون 
عمـا جرى.. لـم تمِض دقائق حتـى ترسب الخرب 
لهم من احـد الخفراء.. خرج بنا ضابط الرشطة، 
وخلفه الجنود يمسكون بالقاتل، وبجانبهم كنت 
أسـري قلقا من كثـرة الجمـوع حولنـا، وخاصة 
عندمـا رأيت نظراتهم السـاخطة نحـوي.. بدأت 
طوال الطريق أحاول تفسري تلك النظرات العدائية 
من الجميع.. أخريا أدركت السـبب، فأنا بالنسبة 
لهم خائـن ..لم يكن أهل قريتـي يفضلون تدخل 
الرشطـة يف حـل مشـاكلهم، وخاصـة يف حاالت 
الثأر.. إنهم يفضلون أن تحل بطريقتهم الخاصة، 
وهـي الدم بالدم.. وصلنا أخريا إىل موقع الجريمة 
حيث كانت جثة ”حافـظ عواد“ ملقاة يف مكانها 

نفسـه ..غارقة يف دمائها..عندما رأيته أحسست 
أن أمرا سيئا جدا يف طرقه للحدوث..لم تمر دقائق 
حتى سـمعت طلقـا ناريا .. سـقطت أرضا، وأنا 
أشـعر بالدماء الدافئة وأراها تبلل قمييص بعدها 
غابـت صورة هذا العالم عـن ناظري إىل األبد......

تمت“.
أخريا قد انتهيت من كتابة قصتي الجديدة.. أعدت 
قراءتها مرارا وتكرارا، ويف كل مرة أجد فيها شيئا 
ناقصا، لذلك كرمشتها كسابقتها ثم ألقيت بها يف 
صنـدوق القمامة وأجلت كتابة قصة جديدة ليوم 

آخر.

عـن دار أمل الجديدة يف دمشـق صدر للكاتب زيد 
الشـهيد مجموعة(دولة داخل قلبي) الشـعرية، 
ومجموعة(قصاصـات مـن كتـاب الصحـراء* 
قصـص قصـرية جـداً)... واملجموعة الشـعرية 
هي الثالثة بعـد مجموعتي ( أمـي والرساويل“، 
” أشـجان الغرباء“)... أما مجموعة ”قصاصات 
من كتـاب الصحراء“ فهي املجموعة  الخامسـة 
من مجاميع القصص القصرية جداً التي اصدرها 
الشـهيد.. ويذكر أن ثقافية الـزوراء نرشت عدداً 

من النصوص الشعرية للمجموعة.
يشار اىل زيد الشهيد كونه مهندسا بارعا يف كتابة 
الرواية ، يحسـن االسـتهالل ويدخـل القارئ اىل 
فضاء متخم بالدهشـة واالنبهـار، يلتقط املنيس 
مـن االحداث فيشـحنها بكل عوامـل االثارة وله 
قدرة كبـرية عىل مللمة الخيوط الروائية السـائبة 
لتخـرج الروايـة من بني يديه رشـيقة شـهية ال 

تعرف الرتهل .
وزيد الشـهيد شـاعر يحسـن الدخـول وينتقي 
الجمـل الشـعرية ذات الدالالت العاليـة واملعاني 
العميقـة ، وقصائـده تحمل بصمـة خاصة به.. 

وهـو قـاص متميـز يف كتابة القصـة القصرية ، 
يسـتخدم االسـلوب السـينمائي يف كتابة القصة 
مستخدما الكثري من العدسات التي يتم توظيفها 

من اجل كتابة قصة قصرية ناجحة .

وزيد الشهيد مرتجم ، ترجم الكثري من النصوص 
القصصية والشعرية وأخرجها لنا يف عدة كتب .

من نصوصه الشعرية :
ياقوٌت يتثَّنى

يف رأِسَك الذي َتكَتِنُفه النُّجوُم املُْطفأُة
والغيوُم الَبليدُة التي كالرَّماد

أَغرُس أفكاري، لُتيضَء ُعتَمِتَك
َخمائيل ِمَن الَكلِماِت أَترُكها َتتثّنى 

يف َحقِل َيباِبَك
َتَتهدَُّل َدْهَشُتَك ِمْن َفرِط

أَْشجاِرَك العاريَِّة
ولَيلَِك الَيتيم.

احالُمَك اثماٌر باِئسٌة
ياع ال تنُضج إال عىل َرمِل الضَّ

عِر أُطِعُمَك َعذيَب الشِّ
فُتسقيني ُسمَّ ُسقراط

أَهدِهُدَك بارجوَحِة الروح
فَتطعُنني بخنجر بروتس

الجباُل تتأىسَّ عىل الوديان
َترأُف بالُكهوِف النائمة يف العتمة

َتذِرُف دمعاً عىل الصحراء
أُصاِفُحَك بكفِّ الَورِد

وأقوُل سالماً.. سالماً
***            ***                 ***

    * نال الباحثون االتية اسـماؤهم  عىل شـهادة 
املاجسـتري يف اعمـال زيـد الشـهيد، وكمـا مبني 

أدناه:
- ( الشـخصية يف روايات زيد الشهيد )    للباحثة 
وصـال طـارق العبـايس – عـن جامعة سـمراء 

.2014
- ( تقنيات الرسد يف روايات زيد الشهيد )  للباحث 
عالء كريم عاجل  من جامعة املصطفى العاملية – 

فرع طهران 2016.
- ( التمثل الرسدي للتاريخ يف روايات زيد الشهيد)   
للباحثة مها خالد سلمان  من كلية الرتبية للعلوم 

اإلنسانية – جامعة دياىل  2018  .
- اطروحة دكتوراه (املرجعيات الثقافية يف منجز 
زيـد الشـهيد الروائي) قدمهـا الباحـث ابراهيم 
خليل عجيـل – جامعة القادسـية، كلية اآلداب- 

قسم اللغة العربية 2021 .

www.alzawraapaper.com

ثقافية

@Ò7ó”@
Úó”

paäaáñg

أيها البعيد القريب من خاطري 
سأمت الوحدة ...

ها أنا وطيفك نختيل 
شاخص البرص لخيالها

قولوا لها 
إن يف بعادها سقمي 
وإن قربها هو قاتيل
لقاؤنا تأويل لحلمي 

من قديم األزل 
فيا قافلة العزيز هال

أتيت بها عىل عجل
ألتربع ملكا عىل عرش قلبها 

لتمنحني الدالل وامنحها القبل 
أهيم شوقا يف حسنها

ولطيفها متأمل 
مايل أراها كخيايل تالزمني 

والشعر فيها يتغزل 
آه من شهد شفتيها كالورد الندي 

كطعم العسل 
دواء  لقلبي املتيم الثمل 

عجبا لنور عينيها ...
إنه منارة تيضء

يف ظلمة لييل األكحل 
وجهها الوضاء يشع 

كقمر مكتمل 
افتح باب الغياب وأمزق ثوب الضباب 

ألراها من بعيد وتصبح لروحي هي العيد 
تمتزج ارواحنا باألحضان والقبل 

اهمس لها رفقا يا حبيب العمر 
عىل قلب تجرع  عشقا 

حتى ثمل 
ما بالها وسادتي خالية وزماني بها يبخل 

عشقي بني الحقيقة والخيال مصلوب 
مستوطنة بقلبي حتى

 انتهاء األجل...
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بلغة مبـارشة مكتنزة بالحكمة 
واملوعظة يولج الروائي بالقارئ 
حكيـه  دعائـم  ُيثِبـت  ملتنـه، 
ويهندسه ، يسرتسل يف تسلسل 
األحداث التي تنمو نموا منطقيا 
منسـجما ، يختار الشـخصيات 
ويـوزع أدوارها كمـا وجدها يف 
الواقـع  وكمـا هـو تخصصهـا 
يف مجـال عملها.. اعتمـادا عىل 
مقولـة ”العـدل أسـاس امللـك” 
يطرح الروائـي فكرته يف روايته 
عـدل“  ”سـاعة  املوسـومة 
الصـادرة عـام 2021م عن دار 

ديوان العرب.
يقـول الجاحـظ  :“ العـدل هو 
اسـتعمال األمـور يف مواضعها، 
وأوقاتها ، ووجهها، ومقاديرها، 
من غري رسٍف ،ومن غري تقصرٍي، 

وال تقديٍم ، وال تأخرٍي ”.
يحدد الروائي املكان األّول للرواية 
بصيدليـة بقريـة - الزقازيـق - 
بمـرص، دأب فتحـي عـىل جلب 
األدويـة ملخـزن الصيدليـة ملدة 
شـهرين من كّل سـنة بواسطة 
مركبـة صغـرية الحجم وصفها 
الروائي بأنها تنقل البضائع لها 
ثالث عجـالت ومقـود ليس لها 
أبواب ونوافذ تسمى – التكتوك - 
يساعده يف حمل األدوية للمخزن 
العّم منصور املوظف الذي يعمل 
معه يف الصيدلية، يمزج الروائي 
بني ضمريي املتكلـم والغائب يف 

رسده.
ملوظفـني  نمـاذج  الروايـة  يف 
متقاعسني ساهموا بطريقة ما 
يف تأخر تطور البالد، يرى روالن 
بارث أنه (1)“ ومما ال شـك فيه 
أنـه ال يوجد عنـرص – يف العمل 
الروائـي – ليسـت لـه وظيفـة 
بنائية وداللية، فحتى الذي يبدو 
لنا هامشـيا أو ثانويا، بالقياس 

إىل غريه يؤدي وظيفة ”
يفصح الروائي عن هواية البطل 
محـب  فهـو  فتحـي  الرئيـيس 
ملطالعة الكتـب التاريخية عاش 

الوحدة واليتم والفقر منذ نعومة 
أظافره، يتذكر مرة لم يجد ثمن 
رشاء كتـاب يف تخصصه فوبخه 
الحادثـة  تثبـط  لـم  أسـتاذه، 
عزيمته وواصـل تحصيله حتى 
فاحرتمـه  وتوظـف،  تخـرج 
وقدره أهل القريـة إلخالصه لم 
يكن ممـن يستسـلمون لليأس 
والذرائع، كان يقدم االستشـارة 
ملن يطلبهـا، أصبح محـل ثقة.

الـدويل رتـب  القاهـرة  بمطـار 
وحمـل فتحـي حقائب سـفره 
الفضـاء   - الغربيـة  للصحـراء 
املكانـي الثانـي للحكـي -علّـه 
يجد بيئة يسـودها العدل أفضل 
مـن بيئته بمـرص، تذمـره كان 
منحـرصا بأنه سـيحل بمنطقة 
عربيـة غـدت محـل رصاعات.

فتحـي صيـديل بعمر التاسـعة 
والثالثـني، ُتبنـى فكـرة الرواية 
حـول بحثـه عـن العـدل وفـك 
الحبـكات التـي تصادفـه حيث 
وتصاعدها  األحـداث،  تسلسـل 
وفـق منحـى زمنـي منسـجم، 
يعمل الصيديل عـىل مدار أحداث 
الروايـة بصـورة فردية، يناقش 

كّل مسؤول بمفرده . 
يفـكك خيـوط املؤامـرة حيـث 
اتفاق الرفاق عىل خيانة األمانة 
وتغليب الذات وجمع املال بطرق 

أيامـه ووصل  ملتويـة، ضاعت 
ملشـارف األربعني دون أن يحقق 
اسـتقرارا أرسيـا ، ضاع ماضيه  
عـن  التنقيـب  يحـاول  فـراح 
مسـتقبل يسـوده العدل واألمن 
خارج الديار.. شاب مثقف خبري 
بمجـال الطـب والصيدلـة وإن 
كان الروائي كما جاء يف سـريته 
متحصل عىل دبلوم  بكالوريوس 
صيدلـة جامعة الزقازيق سـنة 
2004 م ودبلوم الدراسات العليا 
يف امليكروبيولوجـي التطبيقيـة 

جامعة الزقازيق 2006 م.
فأسـقط خرباته بهـذه الرواية، 
ومـا تحمله مـن دالالت، يتعرف 
ويصـادف أشـخاصا ال مبدأ وال 
ضمـري يحكـم حياتهـم إال مبدأ 

املادة.
فهـل الرواية بهـذا املنظور جزء 
من تاريخ حيـاة البطل؟ أم هي 
حيـاة الروائي بالـذات حتى ألَم 
بـكل التفاصيـل الدقيقـة، وما 

خفت عنه ال شاردة وال واردة.
الكاتـب مـن خـالل شـخصية 
فتحي كان يبحـث يف املايض أو 
عن فرتة يسـود ويحقـق فيها 
العـدل ولو سـاعة يف حياته ويف 
عمله حتى تحول بحثه لرساٍب.

عنـد وصـول فتحـي الـذي هو 
محور الحدث للصحراء الغربية

ومـا يتميـز به مـن حبه 
للتحديـات وقدرتـه عـىل حـّل 
الـرصاع واملغامرة ومـا واجهه 
مـن عراقيـل وعقبـات تخلقها 
شخصيات تتصف كونها رشيرة 
قصـارى  ،يبـذل  واسـتغاللية 
جهده للتغلب عليها، والسـؤال 
الذي ُيطرُح هل بإمكان الصيديل 
نهايـة  يف  االنتصـار  فتحـي 

الرواية؟
وإن كانت الشخصيات الثانوية 
تعتـرب   – األساسـية  غـري   –
شخصيات أخرى مكملة للعمل 
الروائي ومؤثرة فيه لكن بدرجة 
أقل، يف مكان الحكـي األّول بلد 
مرص نجد من الشـخصيات عّم 
منصور سـائق التكتوك وأيضا 
العـّم لطفـي الـذي يتقاعس ال 
يتقن عملـه والعاملة أم مجدي 
التـي تتصنـع الطـرش لتفلت 
من القيـام بمهامها والدكتورة 
إخالص التي تهديه رواية األمري 
مليكافييل التي اتخذها كمرشـد 
وأسـقط مـن أحداثهـا عىل ما 
وجـد بمدينة سـمارة عاصمة 
وجدهـا  الغربيـة،  الصحـراء 
مدينـة رائعة هكذا وصفها أول 
من يجـد يف املستشـفى صديق 
دراسته مرىس وما قدمه له من 
نصائـح حتى ال يصطـدم بمن 

يعمل يف ذاك املستشفى .
ثم مقابلة املديـر اإلداري مزمل 
السـوداني  بالطبيـب  يصفـه 
الباطنـي طويل القامـة هادئ 
الطبـاع خفيـف الشـعر همـه 
جمع املـال والطرق املشـبوهة 
دون  لذلـك  يسـتعملها  التـي 
رادع، ما سـيثري حفيظة فتحي 
مـكان اإلقامة الذي تتقاسـمه 
معهـم الفـرئان، ويثري األسـف 
أيضا هـو صاحب املستشـفى 
الذي شـيد ما يزيد عن سـبعني 
مسـجدا وتزوج بزوجته الربعة 
وهـو عـىل مشـارف الثمانـني 
ولديـه ثالثة عـرش ابنا وخمس 
بنات.. لكن يقطع أرزاق العمال 
الذين يطالبون بحقهم يف زيادة 

راتبهم . 
يف الصيدلية يتعرف عىل املرشف 
الطويلـة  بقامتـه  املرشـدي 
ولحيتـه البيضـاء .يثـري ريبته 
أنـه من أصل هنـدي.. وال يملك 
يعـد  لكـن  جامعيـة  شـهادة 
مـن أكـرب الصيدليـني، صاحب 
املشـفى الحـاج إسـماعيل من 
يملك القرار يف التعيني، تالعبات 
كبرية يكشفها فتحي عىل غرار 
مـن يصـاب بمـرض الكوفيـد 
ويطـرد،  املشـفى  عـن  يبعـد 
أيضـا جماالت نمـوذج للعاملة 

املستهرتة املهملة لعملها ، جاء 
عىل لسـان مزمـل : ”أتعرف يا 
فتحـي  لو سـار إسـماعيل يف 
االتجـاه الصحيـح  فلن يكلفه 
ربع ما سوف يتكلفه يف املسار 
الخاطئ ” الرواية 56 .. وإن كان 
فتحي يسقط ما يجده يف كتاب 
ميكياييل عىل غرار:“ يجب عىل 
املهام الصعبة  األمراء تفويض 
لآلخريـن و الحفاظ عىل املهام 
الشـعبية ألنفسـهم ”الروايـة 
يهاجـم  أحـد  فـال   ،  57 ص 
إسماعيل بينما يتهمون املدراء 
وعـدم  والتجاهـل  بالرتاخـي 
اطالع إسـماعيل عىل مطالبهم 

واحتياجاتهم .
لصاحـب  ويف  شـخص  مـراد 
أعمـال  صاحـب  املستشـفى 
زيـارات  مـن  خفيـة،  قـذرة 
اكتشـف  لألقسـام  فتحـي 
ذكرى  للدكتور  االستهتار،يصل 
سـلوكه  القلـب  اختصـايص 
سـيئ مشـني - يمضغ العلكة 

ويتحرش باملمرضات -.
حتى الدكتورة آمال الفلسطينية 
املسؤولة عن الصيدلة الداخلية 
تعينـت  لجمـاالت،  صديقـة 
بالواسـطة زوجهـا مقرب من 

صاحب املستشفى إسماعيل. 
مرشدي رئيس ملصلحة لم يكن 
يهتـم للجـودة :“ مىض شـهر 
الجديدة  الحياة  ومازالت دوامة 
تعتـرص فتحي لقد ظنها مهربا 
ملا قاسـاه يف مرص لكن هيهات 
فالوضع أقـىس وأمر..“ الرواية 

ص71 .
كمـا يسـجل فتحـي إعجابـه 
بالتقاليـد خاصة ما تعلق منها 
باألعراس واالحتفاالت، وتعلقه 
بعـد ذلـك بزاويـة الشـيخ ماء 
العينني وحرصه عىل زيارتها يف 
يـوم إجازته من كل شـهر:“ يا 
نـوح إنه ليس مـن أهلك ، فمن 
تنحى عن طريقنا فال تنسـبوه 

لنا ”76الرواية ص.
حـني اعتقد مزمل وإسـماعيل 

بالنجاح قدم فتحي اسـتقالته 
الحـاج   “: مزمـل  أقـره  مـا 
ال  أرضيـة  ظاهـرة  إسـماعيل 
مناص من التعايش معها نحن 
يف عالم ال يعرتف باألخالق فقط 
باملادة وباملادة وحدها ” الرواية 

ص 82 .
رافـق الشـيخ أبـي السـعود.. 

وأصبح يكنى بالشيخ فتحي أي 
لجأ يف نهايـة املطاف للتصوف، 
خلص أنه ال مكان للعدل قي كل 
من مـرص والصحـراء الغربية، 
الروائـي  بإمـكان  كان  فهـل 
تقديـم نهايـة أخـري للرواية، 
وتبقى–سـاعة عـدل  - جديرة 

بالقراءة .
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النقد األدبي فنون ومذاهب ومدارس شتى، فهناك االنطباعية التأثرية 
.... املوضوعيـة املنهجيـة والبنيوية...واملذهـب التاريخـي والنفيس 

واللغوي...
وعندمـا يختار الناقد شـاعرا أو فيلسـوفا أو كاتبـا ....يتوجب عليه 
(قـدر اإلمـكان) الحيادية يف التعامل مع النص ومـع ما يتعلق بحياة 
املبـدع أيضا من خـالل مصادر موثقة وموثوقة وليسـت متحاملة أو 

حاقدة فكريا أو عقائديا أو دينيا أو شخصيا.....
ادعى القايض الناقد اآلمدي يف كتابه: املوازنة بني الطائيني ( أبي تمام 
والبحرتي) أنه سيكون ناقدا قاضيا عادال، ولكنه نيس القضاء والعدل 

ومال كثريا إىل البحرتي ونال من أبي تمام يف كثري من القضايا...
ال قيود عـىل النقد الحر املوضوعي املتسـلح بمنهجية البحث العلمي 

والتوثيق دون حب أو بغض لدوافع شتى. 
أحب شعر أدونيس جدا وكنت خططت وتقدمت لنيل رسالة ماجستري 
عن ( الحلم الشـعري عند أودونيس) ورست يف الرسـالة شوطا بعيدا 
وحال دون إتمامها سـفر الغربة واالغرتاب يف بالد الله الواسعة سعيا 

وراء الرزق ( املر)!!
ومـع ذلك نـرشت مقاالت نقدية عن شـعر أدونيس تغضـب محبيه. 
وما زلت معجبا  بشـعره.. لكن بتحفظ عىل بعض أفكاره يف دراساته 

النقدية وبخاصة رسالته لنيل الدكتوراه ( الثابت واملتحول....).
 وأحب الكثري من إبداعاته الشـعرية وأنقد ما ال يستقيم مع منهجي 
النقـدي التطبيقـي  املعلـل.. وطبعـا ال يمكـن للناقد أن يكـون مثل 
الروبـوت أصم مجردا مـن الذوق الشـخيص والتأثـري ...طبعا دون 

شطط أو مبالغة ممجوجة.
وأعجـب ببعض أشـعار الجواهـري ونقدت بعضها ، مـع آراء نقدية 

له...
كـم مـن املفكريـن والباحثني....مجـدوا أنبياء وفالسـفة وشـعراء 
وادباء....وكتبا مقدسـة  وآلهة منذ العصور األسطورية الوثنية حتى 

اليوم، فاتفقوا واختلفوا...

قيل : 
وعني الرضا عن كل عيب كليلة

ولكن عني السخط ُتبدي املساويا
وقيل : حبك اليشَء ُيعمي وُيِصم.

ال مجـال للحـب والكره الشـخصيني يف عالـم النقد. ال بد مـن تعليل 
األحكام . 

أرسـطو كان تلميذ أفالطـون وكان أفالطون يقول إن أرسـطو عقل 
متجسد بهيئة إنسان.... وذلك إعجابا به.

ومع ذلك نقد أرسطو فلسفة أستاذه نقدا شديدا. 
وملـا كانوا يعاتبونه عـىل هذا ، كان يقول: أفالطـون عزيز لدي . لكن 

الحقيقة أعز .
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يحـذر خـرباء التنمية الذاتيـة من بعض 

العـادات التـي ال ينتبـه لهـا معظمنـا، 

ولكنها ترسق سـعادتنا مع الوقت، و أن 

8 منها هي األكثر شيوعاً.

وكل من سقط يف فخ هذه العادة البد وأنه 

كان تعيساً ولم يصل للنجاح املرجو

نستعرض 8 عادات هي األسوأ برأيه.

1 - مقاومة التغيري يف الحياة 

النمـو أمـر مؤلـم يف كثري مـن األحيان، 

لكننا نسـعى لـه بكل جوارحنـا، وعليك 

إدراك أن التقـدم والتطـور ال يتحقق بال 

تغيري، والحياة تقوم أساساً عىل التغيري، 

فال يشء يبقى عىل حاله.

تحمل مسؤوليتك تجاه أي تغيري يحدث، 

وتوقف عن مقاومته.

2 - السـماح لآلخرين بتحديد إمكانياتك 

يف الحياة

قد تكـون معتاداً عىل السـماح لآلخرين 

بالتأثري فيك، وهذا سـيقتل سعادتك مع 

الوقت دون أن تشعر.

تذكـر دائمـاً أن النجـاح الحقيقي ليس 

فيما يراه اآلخرون، بل فيما تراه وتشعر 

به أنت وحدك، وال تسـمح ألي شـخص 

بتحديـد مـا الـذي يمكـن لـك فعلـه يف 

حياتك.

3 - االهتمام باآلخرين قبل نفسك

يدمن البعض مسـاعدة اآلخرين، والقلق 

بشأنهم واالهتمام بهم، أكثر من ذواتهم، 

وهذه عادة مدمرة.

تجنـب املبالغـة يف االهتمـام باآلخريـن 

وجعلهم أولوية يف حياتك، اهتم بنفسـك 

وبنجاحـك أوالً، وال تقـارن موقعك بأي 

شخص آخر.

4 - تضخيم املشاكل الصغرية

تعترب عادة تضخيم صغائر األمور مدمرة 

مستهلكة للوقت والجهد بال طائل.

حني تسـمح للغضـب أو القلق أو الحزن 

بالسيطرة عليك يف املشاكل الصغرية التي 

تواجهك سـتتضاعف هذه املشاعر حني 

تواجه مواقفاً أصعب.

تذكـر أن نتيجة محنـك يف الحياة تعتمد 

عىل طريقة تعاملك معها.

5 - التمسك بشخص يؤذيك دائماً

ال تسمح لنفس بالتعلق العاطفي املبالغ 

فيـه بمن يؤذي مشـاعرك غالبـاً، فوهم 

الحـب أحياناً يجعلك تتمسـك بشـخص 

يرسق سعادتك.

مـن  النـوع  هـذا  عـن  االبتعـاد  عليـك 

األشـخاص، فهم ال يستحقون أن تضيع 

دقيقـة واحدة من وقتـك معهم أو تحت 

عصا أذيتهم.

6 - توقع املحبة واللطف ممن حولك

العالم ليس جنة قوس قزح ترفرف فيها 

الفراشـات وتسـبغ عليها السـعادة، لذا 

ال تتوقـع كل ما هـو جيد ممـن حولك، 

خاصة محبتهم ولطفهم.

حـني تعتـاد توقع محبـة اآلخريـن لك، 

سـتتعود بالنتيجـة عـىل خيبـات أمـل 

كثرية.

7 - توقع عدم الخسارة

بمـرارة  وستشـعر  كثـرياً،  ستسـقط 

الخسـارة ملـرات عديـدة، لكـن عليك أن 

تسـتمر. النجاح الحقيقي يرتبط بمدى 

قدرتك عـىل تحمل العثـرات والرضبات، 

واالسـتمرار رغـم ذلـك، يعتمـد عىل أن 

تحاول ملرة أخرى دائماً.

ال تتوقع عدم الخسـارة، بل تعامل معها 

وتجاوزها.

8 - السـماح للمايض بالتأثري السلبي يف 

حياتك

يجب أن تتعلم من أخطاء املايض بطبيعة 

الحال، لكن ال تسـمح له بالتأثري سـلبياً 

عليك.

يف حـال اعتدت عـىل ذلك سـتالزمك آالم 

املايض وخيباته، لتطبع حارضك وترسق 

مستقبلك.

يؤثر الطعام بشـكل مبارش عىل برشة السيدات، 

حتى إن مشـاكل الجلد مثل حب الشباب، املسام 

الواسعة ، والرؤوس البيضاء والسوداء قد تظهر 

فقط بسـبب اتبـاع نظام غذائي ال يناسـب نوع 

البرشة. 

يظهر تأثري النظام الغذائي عىل صاحبات البرشة 

الدهنيـة أكثر مـن األخريـات،  ألن هناك أطعمة 

تزيد كمية الزيوت الطبيعية التي تفرزها البرشة 

وتفاقـم املشـكلة دون االلتفـات إىل أن النظـام 

الغذائي هو السبب األول.

يف هـذه الحالـة يمكنـك إصالح مشـاكل برشتك 

فقـط بتنـاول أطعمـة تدفـع البـرشة إىل انتاج 

الزيوت بمعدل طبيعي ال يرض بها، وهنا ننصحك 

بـرضورة ادراج األطعمـة التاليـة ضمن نظامك 

الغذائي اليومي.

أفضل األطعمة للبرشة الدهنية

1. الخيار 

يحتوي الخيار عىل 95.23 جم من املاء لكل 100 

جم هـذا يعني أنـه ثمـرة  تتكون من املـاء كما 

نعلـم جميًعـا ، فـإن الرتطيب مهم جـًدا للبرشة 

ألنه يطرد املاء السـموم من الجسم ويعزز إفراز 

الهرمونات بشـكل طبيعي أيضا، يحتوي الخيار 

عىل نسبة عالية من مضادات األكسدة، وهو أمر 

رضوري لبـرشة نرضة، فهي املسـئول األول عن 

تجدد الخاليا.

2. الحبوب الكاملة

تناول الحبـوب الكاملة بدًال مـن الكربوهيدرات 

املصنعة سيعزز أنسجة البرشة ويحسن مظهرها 

اختاري دائًما األطعمة التي تتم معالجتها بشكل 

محدود- عىل سـبيل املثـال ، اختاري خبز القمح 

الكامل مقابل االبتعاد عن الخبز األبيض تحتوي 

الحبـوب الكاملـة عـىل مـادة الروتـني املضادة 

لألكسـدة ، والتي تسـاعد عـىل منع تلـف الجلد 

وحمايته من االلتهابات.

تسـاعد األطعمة الغنية باأللياف ، مثل الشوفان 

واألرز البنـي ، عـىل التخلـص من السـموم مما 

ينعكـس عـىل برشتك وشـعرك وصحتك بشـكل 

عام، تسـاعد األلياف أيضا يف عالج اإلمساك الذي 

يـؤدي إىل اختالل التوازن يف الجسـم ما يتسـبب 

يف انسـداد املسام وحب الشـباب ومشاكل أخرى 

بالجلد.

 3. املكرسات

املكـرسات غنيـة بأحمـاض أوميجـا 3 الدهنية 

الرضوريـة لبـرشة صافية وصحية كمـا أن لها 

خصائـص مضـادة لاللتهابـات وتسـاعد عـىل 

تحسـني ملمس برشتـك لكن احـذري من تناول 

الكثـري منها ، فقـد يكون لها تأثـري عكيس عىل 

برشتك اكتفي ال تزيد عن قبضة اليد. 

4. املوز

والفوسـفات  ه  فيتامـني  عـىل  املـوز  يحتـوي 

والبوتاسـيوم مما يعـزز صحة الجلـد هم أيضا 

مـواد تقلـل مـن السـموم املوجودة يف الجسـم، 

ينعكـس ذلك عىل البـرشة فتصبح أكثـر نضارة 

وشبابا.

5. األفوكادو

األفـوكادو مـن الفاكهـة الرائعـة للحصول عىل 

برشة صحية ألنـه يحتوي عىل أحمـاض دهنية 

تحد مـن إفراز الزيـوت األفـوكادو أيضا مصدر 

للكاروتينات املضادة لألكسـدة مثل ألفا كاروتني 

التي تساعد عىل تجدد.
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خطوات العمل :

1.  يف البدايـة ، تتم تغطية العجني 
بغالف بالستيكي وتركه حتى يربد 

لبضع ساعات يف درجة الغرفة .
2.  لف العجني بصورة إسطوانية 

كما موضح بالصورة .
3. بإسـتخدام أداة فرد العجني قم 
بفرد كل قطعة عجني  بمفردها .

4. دهن العجني بفرشاة مغموسة 
بزيت الزيتون  أو زيت الطهي .

5. فرد العجـني بالكامل ثم وضع 
البربونـي عليهـا بالكامـل حتـي 
تغطي العجني بالكامل.. ويمكنك 

إستخدام البربوني الجاهز .
املوتزرايـال  الجبـن  رش   .6

املبشورة.
7. ويف الخطـوة التاليـة، قم برش 
املبشـور..  الباراميـزان  جبـن 
ويمكنـك برش الجبـن الباراميزان 
بنفسك أو رشائها مبشورة جاهزة 

من محالت التجارية ..
8. ثم قم برش القليل من األعشاب 
فوقهـا و إضافـة التوابل املجففة 
والريحـان..  البقدونـس  مثـل 
ولكن كـن حـذرا يف الكميـة التي 
تسـتخدمها ألنها يمكن أن تكون 

قوية للغاية.
9. إضافـة القليـل من مسـحوق 

الثوم  وامللح .
10. البدء يف لف العجني برفق .

11. وضـع كل اللفائـف بالرتتيب 

عـىل ورق الخبـز  وتـرك مسـافة 
جيدة بينهم .

12 .ثـم دهـن الطبقـة الخارجية 
من العجني بفرشـاة مغموسة يف 

الزبدة املذابة.
13 . هـذا العجـني ال يحتاج فرتة 
لكـي يختمـر ، يمكنـك خبزه عىل 

الفور يف الفرن .
14. يفضل خبـز لفائف البربوني  
يف درجة 375 درجـة تقريباً ، ملدة 

15 – 20 دقيقة .
15. بعد اإلنتهـاء من الخبز يجب 
أن تتأكـد مـن لفائـف البربونـي 

أصبحت بني ذهبي .
16. تأكد من ترك لفائف البربوني 

لتربد تماماً قبل التقديم.
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يعانـي الكثري من األشـخاص من السـمنة املفرطـة املفاجئة، عىل 
الرغم من محاولة اتباع حمية غذائية وتنظيم أوقات تناول الطعام، 

إال أن الوزن قد زاد دون أن نعلم سبب حدوث ذلك.
لذلك نتعرف عىل أهم أسباب زيادة الوزن رغم تقليل كمية الطعام.

أسباب زيادة الوزن رغم قلة األكل:
كثـرة النوم: بعد النوم املفرط أحد األسـباب الرئيسـية لعدم فقدان 
الوزن، يمكن أن يسـبب أيضاً زيادة الـوزن، ويعني اإلفراط يف النوم 
أنه النوم ألكثر من 9 سـاعات يف الليلـة الواحدة، ومع ذلك ، إذا كنِت 
تنامـني أقل من 7 سـاعات يف الليلة، فقد يكون ذلك ضاًرا لجسـمك 

أيًضا.
عـدم تناول وجبـة اإلفطار: من املهـم  أال تتخطي وجبـة اإلفطار، 
ألن تخطيهـا يؤثر عىل عملية األيـض، ويمكن أن يؤدي إىل اضطراب 
الساعة الداخلية لجسمِك، مما يؤدي إىل زيادة الوزن، كما أن تخطي 

وجبة اإلفطار يجعل جسمِك مستنزًفا وخامًال طوال اليوم.
عدم تناول املياه بشـكل كاٍف: وجد باحثون أملان أن تناول 6 أكواب 
مـن املاء البارد يومًيا يمكن أن تـؤدي إىل زيادة التمثيل الغذائي التي 
تحرق 50 سعرة حرارية يومًيا، هذا يكفي لخسارة 5 أرطال سنوياً، 
كما أن زيادة الوزن تأتي نتيجة عدم رشب املياه، واإلصابة بالجفاف 

املستمر بالجسم.
تناول الطعام برسعة كبرية: يستغرق األمر 20 دقيقة ملعدتك لتخرب 
عقلك أنها كافية، وجدت دراسة يف مجلة الجمعية األمريكية للتغذية 
أن األشخاص الذين يأكلون ببطء يأخذون 66 سعراً حرارياً أقل لكل 
وجبـة، ولكن مقارنة بأقرانهم الذين يأكلون رسيًعا، شـعروا بأنهم 

تناولوا املزيد.
تنـاول الطعام يف أطباق كبـرية: املزيد من الطعـام، يعني املزيد من 
السـعرات الحرارية، واملزيد من تراكم الدهون يف الجسـم، فحافظي 
عـىل حصصك اليومية من الطعام باختيار أطباق صغرية الحجم إن 

لزم األمر.
تنـاول الطعام خالل مشـاهدة التلفـاز: يعد تناول الطعـام يف أثناء 
مشـاهدة التلفـاز أو الجلوس أمام الحاسـب اآليل مـن األمور التي 
تجعلك تتناولني كميات كبرية من الطعام دون الشـعور بذلك، وهذا 

ما يسبب زيادة الوزن.
أسباب زيادة الوزن املفاجئ عند النساء:

اتباع أنظمة غذائية قاسـية: تعترب األنظمة الغذائية القاسـية التي 
تسـتبعد مجموعات غذائية كاملة من األمور التي ال تسمح يف كثري 
من األحيـان بالتوازن واالعتـدال الذي نحتاجه التبـاع نظام غذائي 
صحي مـدى الحيـاة، األشـخاص الذين يتبعـون هـذه الخطط قد 
يشعرون بامللل بسـهولة من خططهم املقيدة، وينتهي بهم املطاف 

باإلفراط يف تناول الطعام.
األكل العاطفي: أولئك الذين اعرتفوا بتناول الطعام استجابة للضغط 
العاطفي أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة، فإذا شعرِت بالحاجة 
إىل تناول الطعام استجابة للتوتر، حاويل مضغ قطعة من العلكة، أو 

رشب كوب من املاء، أو امليش حول املبنى.
حـب الطبخ كثـرياً: تذكـري دائماً أنه كلمـا زادت أصنـاف الطعام 
املطبوخ، زاد عدد السـعرات الحرارية املوضوعة أمامك، إذ إنك يجب 
عليـِك ملء نصف طبقك بالخضـار، والنصف اآلخر يجب أن يحتوي 
عىل حصة من الربوتني الخايل من الدهون، حتي وإن كنِت من محبي 

الطعام.
تناول الوجبات الرسيعة: يعترب عدد السعرات الحرارية لكل سلة من 
رقائق التورتيال هو 450 سـعرة حراريـة، والتي تذهبني لتناولها يف 
مطعمك املفضل خالل وجبة العشاء، كما أن هذه السعرات الحرارية 

ال تحتوي عىل أي قيمة غذائية للجسم.

تمارس السـيدات الحوامل الكثري 
من النشـاطات واألعمال املنزلية 
آمنة خـالل فرتة الحمـل، و لكن 
بعـض املهام املنزليـة التي تعترب 
آمنـة؛ قـد تصبـح محظـورة يف 

مرحلة ما من الحمل.
إليِك مـا يجب عليـك فعله وما ال 
يجـب عليك فعلـه، وكيـف تؤثر 
عـىل  الشـاقة  املنزليـة  األعمـال 

صحتك أثناء الحمل.
عالمـات تحذيريـة للتوقـف عن 
القيـام باألعمـال املنزليـة أثنـاء 

الحمل:
يجب عـىل الحامـل االبتعـاد عن 
بعض األعمال التي تشـكل خطراً 
عـىل الحامـل والجنـني، ويمكن 
طلـب املسـاعدة مـن أحـد أفراد 
األرسة أو من الزوج؛ للقيام بهذه 

األعمال.
التـي  بخـالف األعمـال املنزليـة 
تتطلب التعرض للمواد الكيميائية 
وامليكروبـات الضارة، فإن جميع 
األعمال املنزلية تقريباً آمنة للقيام 
بها خالل الشهر األول من الحمل، 
ومع ذلك فمن املستحسن االبتعاد 

عن املهام املتكررة والروتينية.
و يمكـن أن يـؤدي هـذا النـوع 
مـن األعمـال املنزليـة إىل زيـادة 
أن  ويمكـن  التوتـر،  هرمونـات 
يعيـق صحـة الحامـل والتطـور 
الطبيعي للحمل، وإذا واجهِت أياً 
من العالمات التالية؛ فتوقفي عن 
األعمال املنزلية فوراً واستشـريي 

طبيبك:
أي نـوع من األلم أو التشـنجات، 

خاصة آالم الظهر.

الشعور بالغثيان.
الشعور بالتعب الشديد.

الدوار.
الرؤية املشوشة.

تـورم أو ألـم يف السـاقني، أو أي 
جزء من الجسم.

أعمـال منزلية يجب عىل النسـاء 
الحوامل تجنبها:

1. تنظيف وتعقيم املنزل:
يعـد تنظيـف املنزل أثنـاء الحمل 
أمراً مهمـاً إذا كنـِت معتادة عىل 
تنظيف املنزل باستخدام املطهرات 
القويـة، وأظهرت الدراسـات أن 
اسـتخدام املطهرات التي تحتوي 
عىل جليكـول إيثر ليس آمناً أثناء 
الحمل وباملثل، فإن تنظيف املنزل 
باملكانـس الصغـرية؛ يجعل املرأة 
الحامل تضطـر إىل االنحناء أكثر 

من الالزم.
عـىل الرغم مـن أنه مـن األفضل 

تجنب تنظيف املنزل أثناء الحمل، 
إذا  الحامـل  عـىل  يجـب  فإنـه 
اضطرت إىل ذلك، وبعد استشـارة 

الطبيب، اتباع النصائح التالية:
املسح باستخدام ممسحة يدوية، 
ويجـب أن تكون املقابض طويلة 
بمـا يكفـي، بحيـث ال تضطر إىل 
االنحناء عىل اإلطالق، لذلك تأكدي 
من أن املمسحة ليست ثقيلة جداً 
بالنسـبة للحامل، ويمكن حملها 

بسهولة.
اسـتخدام مطهـر خفيـف وآمن 
منتجـات  واختيـار  للحمـل، 
التنظيـف الطبيعيـة؛ مثـل الخل 
وصودا الخبـز والليمون، بدالً من 
الكيميائيـة  التنظيـف  منتجـات 

الثقيلة.
عند الكنـس أثناء الحمـل، يجب 
تغطيـة األنف والفم مـن األتربة، 
واختيـار املكانـس ذات املقابض 

الطويلـة؛ حتـى ال تضطـري إىل 
يـؤدي  حيـث  كثـرياً،  االنحنـاء 
االنحنـاء كثـرياً إىل الضغـط عىل 
العصب الوركي؛ وهو عصب يمتد 
من أسـفل الظهر إىل الساق، مما 
يسـبب تفاقم آالم أسـفل الظهر 

لدى الحامل.
2. تنظيف غرف الحمامات:

الحمـام  غـرف  تنظيـف  يعتـرب 
عمـًال شـاقاً، ويـوىص باالبتعاد 
عنـه يف نهاية الفصـل الثاني من 
الحمـل؛ ألنه تـزداد خالله فرص 
إصابـة الحوامل بفقدان التوازن، 
ويجب القيام بالتنظيف بواسطة 
منظفات آمنة وطبيعية؛ ألن املواد 
الكيميائيـة واألبخـرة املوجـودة 
يف مـواد التنظيف يمكـن أن تؤثر 

سلباً عىل نمو الجنني.
3. رفع األشياء الثقيلة:

يجب عىل النساء الحوامل االمتناع 

تمامـاً عن رفع األشـياء الثقيلة؛ 
الظهـر  آالم  إىل  يـؤدي  ال  ألنـه 
فحسـب، بل قد يتسـبب أيضاً يف 
حـدوث نزيف مفاجـئ وتمزق يف 
الكيس األمنيويس ووالدة مبكرة.

يعد عـدم رفـع األشـياء الثقيلة 
أثناء الحمل أمراً مهماً خالل فرتة 
الحمـل، ومع ذلك يف حالة تعرض 
الحامـل ملوقـف يسـتلزم  املـرأة 
رفـع يشء ثقيـل؛ فعليهـا اتخاذ 
حركة القرفصاء؛ عن طريق ثني 
الركبتني والحفاظ عىل استقامة 
ببـطء،  األشـياء  الظهـر ورفـع 
مـن  بالقـرب  بهـا  واالحتفـاظ 

الجسم وليس بعيداً.
4. الوقوف لفرتات طويلة:

يجب أيضـاً تجنب األعمـال الذي 
تتطلـب الوقوف لفـرتات طويلة، 
حيـث إن الوقـوف لفـرتة طويلة 
يقطـع تدفق الدم، ممـا يؤدي إىل 
الثالثة  -خاصـة خـالل األشـهر 
تـورم  الحمـل-  مـن  األخـرية 
القدمني، كما أنـه يزيد من خطر 

ارتفاع ضغط الدم.
5. فضالت الحيوانات:

التعامـل مع فضـالت الحيوانات 
ليـس بالتأكيد عمل املرأة الحامل 
قـد يـؤدي التخلص مـن فضالت 
الشـعور  إىل  وحدهـا  املطبـخ 
بـالغثيـان مـن ناحيـة أخـرى، 
الحيوانات  فإن تنظيف فضـالت 
لألمهـات  آمنـاً  ليـس  األليفـة 
الحوامـل، فقد تحتـوي فضالت 
القطـط عـىل ميكروبـات يمكن 
أن تسـبب عدوى داء املقوسـات 

للطفل يف الرحم.
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وزع االرقام من ١ اىل ٩ داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي االرقام من ١ اىل ٩ يف األعمدة التسـعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

مـع  التواصـل  اليـوم؟  تخـاف  ممـا 
األشـخاص؟! ربما تمر بمرحلة صعبة جدا 
تربطك باملايض. عالقاتك الفاشـلة ربما تجرح 
مشـاعرك وتؤثر عـىل حياتك عمومـا. تخلص من 

الهواجس التي تشغل تفكريك.

أفـكارك مختلفة جدا اليـوم، ولذلك ربما يعارضك من 
حولـك ويقفـون يف طريقـك. ربمـا يحقد عليـك هؤالء 
ويخافون من أن تكتشـف شـيئا جديدا أو فكرة جديدة. ال 
تنـس أنك الوحيد املسـؤول عن ترصفاتك وأنـك الوحيد الذي 

تخطط ملستقبلك وليس أي شخص آخر.

سـتنعم بحيـاة عاطفيـة هادئـة اليـوم. ربمـا تلتقي 
ببعض األشـخاص واألصدقاء وستالحظ ترابطا بينكم لم 
تالحظه من قبل. األسابيع املقبلة تتميز بالهدوء واالستقرار. 
املوسـيقى هي رس سـعادتك وهدوئك. استمع إليها يف أي مكان. 
عليـك أن تهتم بصحتك هذه األيام حتى تسـتمتع بأوقاتك خالل 

الفرتة املقبلة.

باسـتطاعتك اليوم حـل القضايـا الطارئة، ألن 
لديـك الكفـاءة والقدرة عـىل تحليل املسـتجدات 
والوضع الحـايل بأعصاب هادئة وأسـلوب منطقي. 
تتعـرض لبعض املضايقـات من األهل بسـبب عالقتك 
بالحبيـب، لكنـك رسعـان ما تضـع حدا لذلك. تشـعر 

باإلرهاق اليوم بسبب كثرة الضغوط املحيطة بك.

عندمـا يقـرتب مـن حولك إليـك، سيشـعرون بحبك 
وجودك وكرمك وتعاونك. أما إذا كنت وحيدا، ستشـعر 
أنـك منبوذ مـن اآلخرين. من الصعب جـدا عليك أن تفرس 
ترصفات مـن حولك، ولكن يف الواقع املشـكلة تكمن يف عدم 

التفكري يف األمور بطريقة موضوعية.

انفراجـة كبـرية عىل املسـتوى الشـخيص 
والعاطفـي. سـتعيش أيامـا جميلـة خـالل 
هـذه الفـرتة، ولكـن عليـك أن تكـون واثقـا يف 
نفسك وواضحا تمتع باللحظات الجميلة واستغل 

الظروف الجيدة التي تمر بها اآلن.

خطوة حاسـمة تحدد مسـتقبلك املهني اليوم، 
ويف حـال تخطيت املوضوع فإن القادم سـيكون 
أفضل وأكثر إرشاقـا. فرتة متوترة مع الرشيك، ومن 
األفضـل تقديـم تنازالت طفيفـة لتخطيهـا. إذا انتابك 
ألـم خفيف يف الـرأس عالجه بنفسـك لكـن إذا عاودك 

باستمرار فاألمر يتطلب معالجة طبية.

ربمـا يتدهور وضعك املادي من سـيئ إىل أسـوأ هذا 
اليوم. ال تحاول أن تعالج هذه املشاكل اليوم. استخدم 
كل ما تمتلك من أموال إليقاف الكارثة التي أوشـكت عىل 
الحدوث. حاول ان تكون هادئا عند التعامل مع الشخصيات 

العنيدة. ال تعتمد عىل اآلخرين.

تميـل إىل تفويض رشيـك حياتـك يف كل أمورك 
وقضايـاك. ربما تدرك اليوم أن هذا األمر غري جيد 
بالنسبة لك. ستشعر أنك تدني نفسك دون مقابل. يف 
الحقيقة، ستشـعر أنك ال وجود لـك يف الحياة. عليك أن 
تستقل بنفسك عن اآلخرين. اتخذ كل قراراتك بنفسك.

أنـت عاطفـي جـدا اليـوم وربمـا تبتعد عـن الواقع 
وترسح يف عاملـك الخيايل. ننصحك بالراحة التامة حتى 
تسـتطيع التعامل مع القضايا الجادة. اسـتعد وكن قويا 
حتى تسـتطيع إدارة املشـاريع القادمة. أنت شخص متميز 

ولكن بحاجة إىل إدراة شؤونك بطريقة موضوعية.
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األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

إذا حـاول أحد األصدقاء أو املقربني أن يعطيك بعض 
النصائـح التـي تتعلق باملـال أو االسـتثمار، فال تهتم 
بها! ربما يكون الشـخص الذي يسـدي إليك النصيحة ال 
خربة له يف مجال االستثمار والبورصة وقد تؤدي نصائحه إىل 

كارثة. ال ننصحك باملشاركة يف األنشطة الجماعية اليوم.

476 - قبائل الجرمان تحتل روما.
1516 - سـيطرة العثمانيـني بقيـادة السـلطان 
سليم األول عىل حلب بعد أيام من انتصارهم عىل 

املماليك يف معركة مرج دابق.
1916 - أملانيـا تعلـن الحرب عـىل رومانيا وذلك 

أثناء الحرب العاملية األوىل.
1943 - إرضاب عـام يف الدنمـارك ضـد االحتالل 

النازي.
1984 - معمر القذايف يضع حجر األساس لتشييد 

النهر الصناعي العظيم يف ليبيا.
1987 - الواليـات املتحـدة تعلن إعادة سـفريها 
ويليـام إيغلتون إىل دمشـق الذي ُسـحب يف وقت 
سـابق احتجاجـاً عـىل محاولـة تفجـري طائرة 
إرسائيليـة يف لنـدن اتهمت سـوريا باملسـؤولية 

عنها.

1990 - العراق يعلن أن الكويت محافظة عراقية 
وسميت «بمحافظة كاظمة» وذلك بعد غزوه لها 

يف 2 أغسطس.
1992 - إيـران تبسـط سـيطرتها الكاملـة عىل 
جزيـرة أبو موىس بعـد أن كانت تسـيطر عليها 

جزئًيا منذ عام 1971.
1996 -طـالق ويل عهـد اململكـة املتحـدة األمري 

تشارلز من زوجته ديانا سبينرس.
2002 - الحكـم عىل املعارضني السـوريني كمال 
اللبواني بالسجن 3 سنوات، وفواز تللو 5 سنوات، 
وحسـن السـعدون سـنتني.. اعتقل املعارضون 
الثالثة خالل الحملة األمنية عىل منتديات الحوار 
الوطني يف الفرتة املعروفة باسم ”ربيع دمشق.“

2007 - الربملـان الرتكـي ينتخـب عبـد اللـه غل 
رئيًسـا وذلك بالجولة الثالثة من التصويت وبعد 

اعرتاض قادة الجيش والعلمانيني.
2009 - هـدم قرص تحوف التاريخي الذي بني يف 
العهد العثماني يف مدينة بانياس السـورية وسط 
اعرتاضات مـن املديرية العامة لآلثـار واملتاحف 

وشعبة آثار بانياس.
2014 -اختتام الدورة الثانية من األلعاب األوملبية 

الصيفية للشباب يف نانجينغ بالصني.
- رجـب طيب أردوغـان يخلف عبـد الله غول يف 
رئاسـة الجمهوريـة الرتكية ويعـني أحمد داوود 

أوغلو يف منصب رئيس الوزراء.
2018 - ُحُكومة بورتوريكو ُتعلن أنَّ عدد ضحايا 
إعصـار ماريا الذي رضب البالد سـنة 2017 هو 
2,975 شخًصا عوض 64 كما أُعلن سابًقا، وذلك 
بعد سنة من االنتقادات التي ُوجهت لِعملها فيما 

يخص إغاثة املنكوبني.

اختبار يكشف نوع شخصية الزوج العاطفية باختيار مرآة

جامع المسامير
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1-ظاهـرة طبيعية تحدث ملياه املحيطات بتأثـري جاذبية القمر - 
اإلخضاع لوقع ما (ن).

2-عاصمة إفريقية.
 3-لطيفـة و لينـة الجانب - صوت خفي مـن حركة يشء أو وقع 

أقدام  .
4-مـن جـادت عبارتها وفصحت ألفاظها وعال بيانها - يف السـلم 

املوسيقي.
5- للنهي - يميش مشيا رويدا.

6-الجدب و الجفاف (ن) - أصون.
7- من أنواع الطاقة.

8- مـا ارتفع من األرض - اإلسـم األول لفيزيائي فرنيس اشـتهر 
بأبحاثه يف النشاط اإلشعاعي.

9-الّتواب الذي يرجع عن ذنبه - أعلل (م).
10-من األمراض املزمنة.

1- دولة يف املحيط الهادي.
2- نجاح - خاطر.

3- إبن الزوج أو الزوجة - طائر جميل الشكل كثري األلوان.
4- أجعل أعاله سافله - أعىل الكتف (م).

5- مقدمة - إحسان.
6- متشابهان - ظلمات.

7- مقر الجيش - محرم عىل الرجال (ن).
8- وحدة زمنية - لقياس شدة التيار الكهربائي.

9- من أطراف الجسم - طريقة كتابة للمكفوفني (م).
10- عربات - ال تقال للوالدين.

يكشـف اختبار شـخصية بسيط 
جداً الكثري من صفات الشـخصية 
العاطفيـة وخصوصاً لدى الزوج. 
ويف هـذا االختبار مثالً يجب النظر 
اىل املرايا االربعـة واختيار احداها 

من ١ اىل ٤.
وبحسـب االختبار يمكـن معرفة 
درجـة الرومنسـية التـي يتمتـع 
الزوج والتي تدفعه اىل التعبري عن 
مشـاعره تجـاه الزوجة بشـكل 
واضح او اىل اخفاء ذلك. ولهذا من 
املفيد تجربـة اختبار الشـخصية 

هذا.
يمكـن اختبار الشـخصية هذا ان 
يساعد عىل معرفة نوع الشخصية 
العاطفيـة التي يتسـم بها الزوج 
ومـدى قدرتـه عـىل التعبـري عن 

مشاعره او العكس.
١. الشخصية املحبة لالكتشاف

املـرآة  هـذه  اختيـار  يكشـف   
حـب الـزوج للمغامـرة يف الحياة 
العاطفيـة والزوجيـة. وهذا يعني 
االندفاع نحو الزوجة والسـعي اىل 
التعرف بشـكل مستمر وبطريقة 

افضـل اىل طباعهـا وصفاتها من 
خـالل دعوتها اىل خـوض تجارب 
مختلفة وغري مسـبوقة. لكن هذا 
يـدل ايضـاً عـىل عـدم التخيل عن 
االحيـان  بعـض  يف  االسـتقاللية 

وصفات كثرية اخرى.
• امليـل اىل اختبار تجـارب جديدة 

مع رشيكة الحياة.
• عدم الخوف من خوض التجارب 
والنشـاطات غري املسـبوقة وغري 

املألوفة يف الحياة الزوجية.
القـول والتـرصف  العفويـة يف   •

والبعد عن التصنع واملواربة.
والحيويـة  بالطاقـة  التمتـع   •

والقدرة عىل املبادرة.
عـىل  ينعكـس  الـذي  التفـاؤل   •

مشاعر الزوجة بطريقة ايجابية.
• املرونة واالنفتاح ما يجعل الحياة 

الزوجية اىل جانبه مريحة جداً.
٢ . الشخصية املبارشة

يعني التمتع بالشخصية العاطفية 
املبـارشة امليـل اىل السـيطرة واىل 
واالقـوال  املواقـف  كل  تحليـل 
بطريقة عقالنية واىل االعتماد عىل 

املنطق يف اخذ القـرارات بعيداً عن 
االنفعـاالت والعواطـف. كما يدل 

عىل طباع اخرى كثرية.
وبالقـرارات  بالـذات  الثقـة   •

واالحكام الخاصة.
عـىل  السـيطرة  عـىل  القـدرة   •
االنفعـاالت يف حـاالت الغضب، ما 

يجعل الحياة الزوجية مستقرة.
• التعبري الرصيـح والعمالني عن 
تلك املشاعر يف بعض االحيان ومن 

دون مواربة او كتمان.
• حـب النظام والرتتيـب واالبتعاد 
عن الفوىض، ما قد يشعر الزوجة 

بالضغط النفيس احياناً.  
٣. الشخصية البناءة

 من خالل اختبار الشـخصية هذا 
يمكـن كشـف شـخصية الـزوج 
البنـاءة، أي التـي تحـرتم املبادئ 
التعامـل مع  والقوانـني واصـول 

اآلخرين اضافة اىل صفات اخرى.
االجتماعيـة  الحيـاة  اىل  امليـل   •

الحافلة بالحيوية والنشاط.
• حب االسـتقرار والهـدوء والبعد 

عن الخالفات.

• العنـاد يف بعض االحيان وهو ما 
يجعل الزوجة تشـعر باالنزعاج يف 

بعض املواقف.
• الوفاء وهذا يشعر رشيكة الحياة 

باالطمئنان.
• الحـرص عـىل احـرتام العادات 

االجتماعية والتقاليد.
عالقـات  بنـاء  عـىل  القـدرة   •
اجتماعيـة تضفـي عـىل الحيـاة 
الزوجية الكثري من التنوع واملرح.

٤. الشخصية املفاوضة
 اذا تـم اختيـار هـذه املـرآة فهذا 
يعني التمتع بشـخصية عاطفية 
اىل  وتميـل  وديـة  اي  مفاوضـة 
املثالية. كما يشـري اىل الحساسية 
واالنفتاح الذهني واىل طباع كثرية 

مختلفة.
• عدم االهتمام باملظاهر والرتكيز 

عىل طباع الزوجة وشخصيتها.
• الـذكاء والقدرة عـىل معرفة ما 
تفكر وتشـعر به االخرية من دون 
ان تعـرب عنـه وهـو ما يشـعرها 

باالرتياح والطمأنينة.
•  القدرة عىل الحوار الهادئ وعىل 
حـل املشـاكل بعيـداً عـن العنف 

والخالفات.
• القدرة عـىل تقديـم التضحيات 
مـن اجل الزوجة كلما احتاجت اىل 

ذلك.
مـن  الـذات  نسـيان  اىل  امليـل   •
اجـل االهتمـام بمشـاعر الزوجة 

ومتطلباتها.
• عـدم الرغبة يف السـيطرة عليها 
ايـاً كان املوقـف الـذي يواجهانه 
معاً.. وهو ما يكشفه اختيار املرآة 
رقم ٤ يف اختبار الشخصية السهل 

والرسيع هذا.

مـا تفكر به اليوم قـد يحدث أمامك عـىل الرغم من أنه 
يشء غري متوقع. ربما كنت تخطط بطريقة معينة للقيام 
بيشء ما، ويف النهاية ترصفت بصورة مختلفة تماما. حاول 
أوال أن تفكر بطريقة عقالنية بغض النظر عن النشاط الذي 

تقوم به حاليا.
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نشف بير الصبر من ضيم دنيــــــاي
ورياگي من العطش ما تلذ باملــــاي
ب عالنفس واضحك چذب للناس أچذَّ
ما يدرون انه من املهد بچـــــــــاي
حرت ما بني وكتي وبني عـــــــذال

يمن بعد شو كلهم عــــــــــداي أرضِّ
إذا ارضي الوكت عذالي بيَّه تــجور
وإذا ارضي العذل وكتي يجور وياي

ر للمشو دمع انخبط بـــدموم و احدِّ
واناديهم عساهم يسمعون نـــــداي

حكـي أن وزير الصناعـة يف إحدى 
الـدول كان يـزور أحـد املصانـع، 
فلفت انتباهه عامل يعبئ املسامري 
يف العلب، وهو يغني ووجهه يطفح 

بعالمات السعادة.
مسـتغرباً  وسـأله  منـه  فاقـرتب 

سعادته: ماذا تفعل؟!
فأجاب: أصنع الطائرات!!

فخاطبه متعجباً: طائرات؟!!
فرد الرجل بكل هدوء وثقة بالنفس: 
نعم سـيدي طائرات، هذه الطلبية 
لرشكة تصنيع طائرات، والطائرات 
التي نسافر عليها ال يمكن أن تطري 

من دون هذه املسامري الصغرية!
هذا العامل البسـيط كشـف لنا رس 
قيمتنـا ونظرتنـا ألنفسـنا، وأحـد 

أسباب سعادتنا.
ثمة فرق كبري بني من يرى نفسـه 
جامع املسامري وبني من يرى نفسه 

رشيكاً يف صنع الطائرة.
فـرق كبـري بـني مـن ال يـرى مـن 
وظيفتـه إال األجر الذي يجنيه وبني 

من يرى األثر الذي يرتكه.

أنت لسـت مجـرد كنـاس للطريق، 
أنت تساهم يف تجميل وجه املدينة.

أنت لسـت مجرد خيـاط، أنت تهب 
الناس ملسة أناقة.

أنت لسـت مجرد مدرس أوالد، أنت 
صانع أجيال.

أنت لست مجرد طبيب أنت مخفف 
آالم البرش.

أنت لست مجرد ربة أرسة، أنتي أول 
وأهـم مربيـة، فليس ثمـة أهم من 

صناعة اإلنسان.
العربة:

«كل من ال يرى مـن عمله إال األجر 
الذي يتقاضاه هو إنسـان أعمى ال 
يـرى، وهناك أثر يجب أال يغيب عن 
بالنا، وهو الذي يجعل العمل رسالة 
ويعطـي اإلنسـان قيمتـه، وقيمة 
اإلنسـان الحقيقيـة هـي الطريقة 
التـي ينظـر بهـا إىل نفسـه وليس 
الطريقـة التي ينظر بهـا اآلخرون 

إليه.
تـرى كـم نحـن بحاجـة إىل مثـل 

معنويات ذلك العامل البسيط؟!



أوزديمري تأجيل حفل زفافها  الرتكية، ديميت  املمثلة  أعلنت 

من الفنان أوزهان كوتش إىل اليوم األحد.

وأحدث الخرب ضجة كبرية بني املتابعني، وقال أوزديمري أنه 

الذي  الزفاف  الجوية تم تأجيل حفل  بسبب سوء األحوال 

كان من املقرر أن يقام امس السبت.

تصل  زفاف،  فساتني  ثالثة  ترتدي  أن  أوزديمري  وتنوي 

ألف   ١١ يعادل  ما  أي  تركية،  لرية  ألف   ٢٠٠ الـ  إىل  قيمتها 

دوالر أمريكي.

أحد فساتينها  أن ديميت قررت تقديم  املعلومات  أكدت  كما 

كهدية للفتاة التي ستتزوج قريباص من بني متابعاتها.

وكانت قد نرشت الصحافة الرتكية مقطع فيديو لديميت 

تموز  شهر  يف  كوتش  أوزهان  حبيبها  يظهر  أوزديمري 

وذلك  القهوة،  له  ُتقّدم  وهي  عائلتها  منزل  يف  املايض، 

بزيارة له لخطوبتها.

اإلذاعيني  اتحاد  يف  الثقايف  املركز  احتفى 
كمر،  حسني  محمد  بالفنان،  والتلفزيونيني 
صباح امس السبت. وقال رئيس املركز حافظ 
يزهو  «العراق  إن  الجلسة:  أدار  الذي  العاديل 
بقدراته اإلبداعية، وكمر من العالمات الفارقة يف 
الفن الرتاثي وعمل طويالً عىل نرش الفن األصيل 
الجوزة،  آلة  خالل  من  وعاملياً،  وعربياً  محلياً 

عىل  العزاوي،  أيوب  وسام  الفنان  يشاركه 
السنطور».بدوره أكد كمر «أنه بدأ مشواره من 
العام ١٩٧٤ طالباً يف الدورة الخامسة من معهد 
«املوسيقية حالياً» مشموالً  النغمية  الدراسات 
بعناية منري بشري الذي احتضن موهبته بتعيينه 
لغاية  واستمر   ١٩٨٠ سنة  املعهد  يف  أستاذاً 
١٩٩٧»، مضيفاً أن «تأسيسه فرقة املقام مكنه 

من نرش الرتاث املوسيقي العراقي وآله الجوزة 
أن  وأضاف  مهرجاناً».  وخمسني  مائتني  يف 
«معهد الدراسات املوسيقية الوحيد املتخصص 
خطواته  اتبعت  املنطقة  ودول  الرتاث  بتدريس 
عىل  بمعزوفات  الجلسة  بعد».واختتمت  ما  يف 
أسئلة  بعدها  وتوالت  والسنطور،  الجوزة 

الحارضين.
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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أعلن مارك غورمان، الصحفي 
دائًمـا  املطلّـع  بلومبـريج  يف 
عـىل مشـاريع رشكة آبـل، أن 
العمالق األمريكي يعتزم تقديم 
هاتفـه الجديـد ايفـون 14 يف 
مؤتمر سيعقد يوم األربعاء، 7 

سبتمرب 2022.
وأضـاف غورمان يف تقريره أن 
رشكة أبل تخطـط مرة أخرى 
بالكامـل،  افـرتايض  لحـدث 
كمـا كان الحـال مـع جميـع 
مؤتمراتها يف السنوات األخرية.
واضطـرت رشكة أبـل يف بداية 
جائحـة كوفيـد19- إىل تنظيم 
مؤتمـرات افرتاضية بـدالً من 
املؤتمـرات مع الجمهور، ومنذ 
ذلك الحني يبدو أنها قد أعجبت 

بهذا النوع من األحداث.

الطلـب  وفـرتة  الحـدث  بعـد 
املسـبق التـي تزيد قليـًال عن 
أسبوع، سـيتم طرح الهواتف 
للبيـع أخـرًيا يف 16 سـبتمرب، 
باإلضافة إىل ايفـون 14، نعلم 
أن أبل تخطط أيًضا للكشف عن 
سلسـلة جديدة من السـاعات 
املتصلـة، أبـل وتـش رسيز 8. 
سـتكون مصحوبـة بنمـوذج 
بـرو أكثـر مقاومـة وتصميم 
مختلـف قليـًال ألول مـرة منذ 
عام 2018. يمكن تسويق هذا 
الجديد بسـعر قيايس،  الطراز 
1000 دوالر.  حيث سـيتجاوز 
عىل أي حـال، سـنعرف املزيد 
عنها قريًبا جًدا، حيث سـيعقد 
مؤتمـر اإلطالق يف غضون أيام 

قليلة.
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بمزيٍد من معاني الفخر والشكر لنقابتهم املجاهدة، قّدَم عدد من الصحفيني 
شكرهم وتقديرهم لنقيبهم الهمام «مؤيد الالمي» وما يقدمه من جهود 
لتطوير عمل املهنة، فقد تلقينا اليوم، وبعد اختتام الدورة التطويرية التي 
انتهاء  بعد  التهنئة  برقيات  مزيدا من  املايض،  الخميس  اعمالها  اختتمت 
الدورة، وأنقل لكم عددا من هذه الربقيات، فقد بعث الزميل ابراهيم ثلج 
الجبوري من محافظة صالح الدين برقية قال فيها: إن من اهداف هذه 
مميزاتها،  ومن  نوعها،  من  االوىل  تعد  التي  والتطويرية  الرتفيهية  الدورة 
اننا تعرفنا عىل زمالء املهنة وهم يمثلون مختلف محافظات العراق وهذا 
بحد ذاته انجاز. وأضاف: ان هذه الدورة حظيت باهتمام خاص من قبل 
نقابتنا العزيزة متمثلة بنقيبها الهمام مؤيد الالمي الذي عودنا دائما عىل 
ان يكون االب واالخ لألرسة الصحفية. كما ثمن الزميل جهود القائمني عىل 
الزميل عضو املجلس سعد محسن والزميل  الدورة، ومنهم  االرشاف عىل 
رئيس قسم التصوير يف النقابة كريم العبودي واملستشار جعفر العلوجي 

واالساتذة املحارضين الدكتور عمار طاهر والدكتور محمد العامري. 
عظيم  عن  بابل،  محافظة  فرع  من  جاسم،  جعفر  الزميل،  أعرب  بينما 
شكره لألستاذ الفاضل مؤيد الالمي والتفاتته الكريمة واهتمامه بتطوير 
اقامة هكذا ورش ودورات تدريبية  املهنية من خالل  الصحفيني  قابليات 
من  عدد  أكرب  لتشمل  الورش  هذه  اقامة  من  االكثار  وتمنى  تطويرية، 

الصحفيني.
وقال الصحفي «عبد الحسني الديامي» من محافظة الديوانية: إن اختتام 
هذه الورشة كان مسكا وعنربا. وأضاف: انا مدين لنقابتنا العزيزة بهذا 
العراق  النقابة جمعنا من كل محافظات  االبداع املهني، حيث استطاعت 
كشدة ورد، حيث تقاربت االفكار نحو هدف نبيل وهو ان نكون كحزمة 
وتقديره  شكره  عن  الزميل  عّرب  االختتام،  ويف  العراق.  لخدمة  واحدة 
حتما  وقال:  الالمي،  مؤيد  العراقيني  الصحفيني  نقيب  الفاضل  لألستاذ 

ستكون هذه الدورة باكورة إلقامة دورات اخرى تخدم عمل املهنة.
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الذين  الفنانني  من  حسني  تامر 
والضحك  الفكاهة  بحس  يتميزون 
فهو معتاد عىل ممازحة من حوله 
وال سيما املشاهري، ولكن هذه املرة 
املرصية  اإلعالمية  بممازحة  قام 
وإحراجها  الرشبيني  رضوى 
الجمهور  من  كبري  عدد  أمام 
اإلعالمية  وشاركت  والحارضين. 
رضوى الرشبيني جمهورها مقطع 
فيديو لها وهي بجانب تامر حسني 
أصدقائهم  أحد  زفاف  حفل  يف 
بممازحتها  قام  حيث  املشرتكني، 

أمام الجمهور بطريقته اللطيفة.
الفيديو رضوى  يف مقطع  وظهرت 

بيني  لرش ا
تقف  وهي 

بجوار تامر حسني 
مع  يتحدث  كان  حيث 

الجمهور ووصف زغروتتها باملميزة، 
كل  أنت  «هو  وتجيبه:  لتفاجؤه 

مرة؟ 
ما 

بعرفش»، 
تقوم  وبعدما 
بطلب تامر يرد عليها: 
ويكمل  قال»  بعرفش  ما  «قال 

الزفاف.  حفل  يف  املختارة  أغنياته 
تامر  الرشبيني  رضوى  وفاجأت 
الفيديو  مقطع  ونرشت  حسني 
تطبيق  عىل  الخاص  حسابها  عرب 
تبادل الصور (إنستغرام)، ووجهت 
كالمها لبسمة بوسيل، زوجة تامر، 
حيث قالت: «يرضيكي كده كل مرة 
ازغرط  يخليني  جوزك  فرح  وكل 
وانا ما بعرفش اتكلمي معاه بقى.. 

مايش… الفرح الجاى بقى».
وقالت:  رضوى،  عىل  بسمة  وردت 
«يا بنتي كل دا حب والله ، بيمارانيك 

يا رضوى شويت صولفيج».
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التي   ٤٤٠  BVS VT مروحية  أن  الروسية  إس»  إم  إم  «رادار  مؤسسة  أعلنت 
البالد،  يف  اعتماد  شهادة  عىل  تحصل  مسرية  مروحية  أول  أصبحت  طورتها 
وخالل فعاليات منتدى «الجيش-٢٠٢٢» قال املدير التنفيذي للمؤسسة، إيفان 
روسيا  يف  طيار  بدون  هليكوبرت  طائرة  أول  هي   ٤٤٠  BVS VT  » آنتسيف: 
معتمدة بموجب النظام القانوني التجريبي وفقا ملتطلبات وكالة النقل الجوي 

الفيدرالية».
ووفقا ملا ذكره موقع «RT»، هذه املروحية حصلت عىل رقم خارجي، وتؤدي 
الطائرة  لهذه  االعتماد  شهادة  إصدار  وتم  الرويس،  االتحاد  لصالح  مهامها 
هذه  قبل  البالد  يف  مسرية  مروحية  أي  اعتماد  يتم  لم  وإذ  الفائت،  مايو  يف 

املروحية».
وأضاف «مؤسستنا تركز عىل االنتقال إىل اإلنتاج الضخم من هذه املروحيات، 
واالختبار،  التصنيع  منصات  لدينا  األمر..  لهذا  الالزمة  اإلمكانيات  كل  ولديينا 
االختبارات  وحجرات  الصدى،  عزل  وحجرات  املحركات،  اختبارات  وحجرات 
لنا باختبار  املناخية، واألهم من ذلك نملك مجمعا اختباريا خاصا بنا يسمح 

هذه الطائرات».
وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن مروحية BVS VT ٤٤٠ يبلغ وزنها عند اإلقالع 
الحركة  ويمكنها  كلج،   ١٠٠ تزن  حموالت  نقل  عىل  القدرة  ولها  كلغ،   ٤٤٠
برسعة ١٥٠ كلم/سا، والتحليق ملدة ٤ ساعات يف كل مهمة، كما يمكن االعتماد 

عليها يف مهام مختلفة مثل مهمات االستطالع.

إىل  للتسلل  طرًقا  قراصنة  اكتشف 
جيميل  يف  الوارد  الربيد  صناديق 
وياهو وأوتلوك ملا ال يقل عن عرشين 
وتنزيل  املستوى  رفيعي  مستخدًما 
عن  صادر  لتقرير  وفًقا  محتواهم، 
مجموعة تحليل التهديدات يف جوجل 
(TAG). وطورت املجموعة املعروفة 
األصل  يف   Charming Kitten باسم 
 Hyperscape تسمى  قرصنة  أداة 
لتنظيم  واستخدمتها   ٢٠٢٠ عام  يف 
األخرية.  اإللكرتونية  الهجمات 
وأفادت TechRadar أن TAG تمكنت 
هذه  من  نسخة  عىل  الحصول  من 
أن  جوجل  للتحليل.وأوضحت  األداة 
حيث  خفية  بطريقة  يعمل  الهجوم 
نموذجية،  قرصنة  طقوس  توجد  ال 
برامج  لتنزيل  املستخدم  خداع  مثل 

ضارة.
يف  املتسللون  يتحكم  ذلك  من  وبدالً   
من  مستفيدين  نهايتها،  من  األداة 
اعتماد  بيانات  مثل  الضعف،  نقاط 
أو ملفات تعريف  املخرتقة  الحساب 
االرتباط للجلسة املرسوقة، من أجل 
الوصول إىل حساب. ويف حني أن هذا 
يكون  قد  املحدد  السيرباني  الهجوم 
الواضح  فمن  سياسية،  دوافع  له 
استخدام  بكيفية  مهتمة  جوجل  أن 
هذه الثغرات األمنية من قبل اآلخرين 
موقع  نقل  حسبما  املستقبل  يف 
تقرير  ويوضح   .Digitartlends
كيف  بالتفصيل   Sophos من  حديث 
أن رسقة ملفات تعريف االرتباط هي 
من بني أحدث االتجاهات يف الجريمة 
املتسللون  يستخدم  اإللكرتونية. 
طريقة لتجاوز إجراءات األمان مثل 
العوامل والوصول  املصادقة متعددة 

البيانات  قواعد  إىل 
الخاصة.

الحالة  هذه  ويف   
تسجيل  بمجرد 
إىل  الدخول 

الربيد  حساب 
 ، ني و لكرت إل ا
م  يستخد
ن  ملتسللو ا
لخداع  األداة 
الربيد  خدمة 
ني  و لكرت إل ا
بأن  لالعتقاد 
ملتصفح  ا
ثم  قديم، 
م  يقو
يله  بتحو
عرض  إىل 

 H T M L
أسايس. 

لغة  يغري  ثم   
إىل  الوارد  الربيد 

اإلنجليزية  اللغة 
رسائل  ويفتح 
اإللكرتوني  الربيد 
لبدء  فردي  بشكل 
بتنسيق  تنزيلها 

.eml
  ثم يحدد املتسللون 

بريد  رسائل  أي 
مفتوحة  إلكرتوني 

مقروءة  غري  أنها  عىل 
رسائل  أي  ويحذفون 

تحذيرية،  إلكرتوني  بريد 
لغته  إىل  الوارد  الربيد  ويعيدون 

األصلية، ويخرجون.

حرضت  ياسمني رئيس العرض 

الخاص لفيلمها الكوميدي 

الذي  مازنجر»  «خطة 

انطلق يف دور العرض 

السينمائية يف الوطن 

وأقيم  العربي، 

االفتتاحي  العرض 

سينما  يف  للفيلم 

بوليفارد يف مدينة الرياض 

السعودية،  العربية  اململكة  يف 

وصّناع  اإلعالميني  من  الكثري  وحرضه 

«السيناريو  رئيس:  ياسمني  ّرصحت  الفن..  ونجوم  السينما 

مازنجر»،  «خطة  فيلم  يف  ألشارك  وحمسني  جداً،  أضحكني 

وكانت فعالً تجربة ممتعة كثرياً، خاصة أن فريق العمل بينهم 

كيمياء واضحة أمام الكامريا»، وتمنت ياسمني أن يكون هناك 

ياسمني  جديد».وكانت  فني  عمل  يف  معاً  يجمعهم  آخر  تعاون 

 ٢٠٢٣ الرمضاني  السباق  خوضها  عن  أخرياً  أعلنت  قد  رئيس 

الذي  موىس،  خالد  أحمد  للمخرج  املجال»  «بابا  مسلسل  يف 

تعود فيه للتعاون مع النجم مصطفى شعبان بعد 

«ملوك  مسلسل  يف  معاً  حققاه  الذي  النجاح 

 ،٢٠٢١ رمضان  يف  انطلق  الذي  الجدعنة» 

vip، وحصد  تريند منصة شاهد  وتصدر 

وعربياً.ويف  محلياً  املشاهدات  ماليني 

الوقت نفسه، تستكمل ياسمني رئيس 

مشاهدها يف فيلمها «رضب نار» الذي 

تتصّدر بطولته بجوار النجوم محمود 

الليثي، محمد محمود، نبيل عيىس، 

مصطفى غريب، نور قدري، مي 

سليم، والفيلم من إخراج عمرو 

صالح.

أعلنت رشكة HBO التحضري رسمًيا ملوسم ثاٍن من 
أيام  بعد  وذلك   ،«House of the Dragon» مسلسل 
قليلة من عرض الحلقة األوىل من املوسم األول التي 
حققت نجاًحا كبريًا، مسجلة ما يقرب من ١٠ ماليني 
ملسلسل  مشاهدة  نسبة  أعىل  يعد  فيما  مشاهدة، 

وهو   HBO عىل  جديد  أصىل 
 HBO رقم قيايس عىل شبكة
ما  أصيل.وحسب  ملسلسل 
جاءت   ،cnbc موقع  نرشه 
تقريًبا  متكافئة  النسبة 
للموسم  األول  العرض  مع 
مسلسل  من  السادس 
 ،«Game of Thrones»
يف  أنه  أيًضا  الرشكة  وأفادت 
األول  العرض  تلت  التي  األيام 
نسبة  ارتفعت  للمسلسل، 
 ٢٠ إىل  األوىل  الحلقة  مشاهدة 
مليون مشاهد يف الواليات املتحدة 
عرب األنظمة األساسية للبث وعند 
HBO Max.وقال  ومنصات  الطلب 
و   HBO يف  املحتوى  مسؤويل  كبري  بلويز،  كييس 
املاليني  الرائع رؤية  بيان: «كان من  HBO Max، يف 
إىل  معنا  يعودون   Game of Thrones عشاق  من 

 House of the الليلة املاضية، حيث يضم Westeros
الذين وضعوا قلوبهم  Dragon طاقم من املوهوبني 
وروحهم يف اإلنتاج، ونحن نشعر بسعادة غامرة مع 
إىل  نتطلع  ونحن  للمشاهدين،  اإليجابية  االستجابة 
مع  وميجيل  وريان  جورج  لهم  يخبئه  ما  مشاركة 
 House Of The Dragon متابعني املوسم».ومسلسل
منهم  العالم  حول  دول  عدة  يف  تصويره  جرى 
الربتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع يف اململكة املتحدة، 
السلسة  العاملون عىل  أسبانيا، وبدأ  بلدان يف  وعدة 
يوليو  من    House Of The Dragon أبطال  اختيار 
من عام ٢٠٢٠، وحتى ويوليو من العام التايل ٢٠٢١، 
من  أقل  املنتظر  الجديد  املسلسل  تصوير  واستغرق 
إىل   ،٢٠٢١ عام  من  أبريل  بني  ما  بدء  حيث  عام، 
فرباير من العام الحايل ٢٠٢٢. ومن املقرر أن يتكون 
من  مدتها  تصل  حلقات،   ١٠ من  الجديد  املسلسل 
٤٥ إىل ٦٠ دقيقة، وأكثر يف بعض الحلقات، ووصلت 
إىل   House Of The Dragon مسلسل  إنتاج  تكلفة 

أكثر من ٣٠٠ مليون دوالر يف املجمل.

عبد  شريين،  النجمة  تعيش 
النشاط  من  حالة  الوهاب، 
الغنائي  املستوى  عىل  الفني، 
عبد  شريين  وأعلنت  والتمثييل، 
مرة  للتمثيل  عودتها  الوهاب 
أخرى بفيلم كوميدي بعد غياب 
عاما،   ٢٠ ملدة  السينما  عن 
بشكل  التمثيل  عن  وغياب 
التجربة  خوضها  منذ  عام 
عىل  أما  تقريبا،  سنوات   ٨ قبل 
فطرحت  الغنائي  املستوى 
مؤخراً أغنية «خاصمت النوم»، 
وأغنية  غريانة»،  «كلها  وأغنية 

«القماص».
أن  قررت  الوهاب  عبد  شريين 
تواجه أزماتها التي تعرضت لها 
ىف  اهتمامها  كل  بصب  مؤخرا 
العمل الفني وإرضاء جمهورها 
طويلة  لفرتة  عنه  غابت  الذي 
فصالحت  األزمات،  تلك  بسبب 
جمهورها بحفالت غنائية كان 
آخرها يف مهرجان قرطاج الدوىل 
بتونس، والذي يعد الحفل الذي 
أعاد الروح إليها من جديد بعد 
سيطرت  التي  السعادة  حالة 

عليها بلقاء جمهورها.

الوهاب  عبد  شريين  تكتف  لم 
صالحت  ولكنها  بذلك 
الغنائي  املجال  يف  جمهورها 
يدخل  الذي  الجميل  بصوتها 
خالل  من  بسالسة،  القلوب 
طرح ٣ أغنيات هي «خاصمت 
غريانة»،  «كلها  وأغنية  النوم»، 
كما  «القماص»،  وأغنية 
كشفت عن طرح أغنية بعنوان 
املقبلة  الفرتة  خالل  «املرتو» 
مفاجأة  بمثابة  ستكون  والتي 

لجمهورها.
كشفت  قوية،  وبمفاجأة 

النجمة شريين عبد الوهاب عن 
عودتها للتمثيل مرة أخرى من 
تأليف  من  كوميدي  فيلم  خالل 
بعد  قمر،  بهجت  أيمن  الشاعر 
عاماً   ٢٠ السينما  عن  غياب 
من خالل فيلم «ميدو مشاكل» 
مع النجم أحمد حلمي، وغياب 
من  عام  بشكل  التمثيل  عن 
«طريقي»  مسلسل  خالل 
سنوات،   ٨ من  يقرب  ما  منذ 
هذا  يحوز  أن  املتوقع  ومن 
لرؤية  الجمهور  اهتمام  الفيلم 

نجمتهم املفضلة.


