
بغداد/ الزوراء:
أعلن وزيـر الرتبيـة، عيل حميـد الدليمي ، 
امس األحد، نتائج امتحانات طلبة السادس 
اإلعدادي / الدور األول بفروعها كافة للعام 

الدرايس 2021 – 2022 .
وقـال الدليمـي يف مؤتمر صحفـي تابعته 
”الزوراء“: ان املديريات التي حققت املراكز 
األوىل عـىل مسـتوى العـراق وقـد صنفـت 

كاآلتي : 
•  الفرع األدبي : 

-  املركز األول / تربية الكرخ الثالثة .

-  املركز الثاني / تربية الكرخ االوىل .
-  املركز الثالث / تربية النجف األرشف .

•  الفرع العلمي / األحيائي :
-  املركز األول / تربية الكرخ األوىل .

-  املركز الثاني / تربية الرصافة االوىل .
-  املركز الثالث / تربية النجف األرشف .

•  الفرع العلمي / التطبيقي :
-  املركز األول / تربية الكرخ األوىل .

-  املركز الثاني / تربية الرصافة االوىل .
- املركز الثالث / تربية محافظة بابل

واضـاف: انـه حصـل األول عىل العـراق يف 
الفـرع االحيائي ١٨٣ طالـب مكرر حصلوا 

عىل معدل ٩٩.٨٦ .
واشـار اىل إن ”الطالبة كوثر ماجد ارخيص 
هاشـم من تربية الكـرخ الثانيـة حصدت 
املركـز األول يف الفرع األدبـي“، الفتا اىل ان 
”الطالبة شـهد احمد عبدالله من ميسـان 
وفاطمـة هـادي هاشـم مـن تربيـة بابل 
تقاسـمتا املركـز األول يف الفـرع العلمي / 

التطبيقي“.
وتابـع الدليمـي، ان ”172 طالبـاً وطالبـة 
حصلوا عىل نفس املعدل يف الفرع العلمي / 

االحيائي ليتشاركوا املركز االول“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة اإلعالم واالتصاالت عن مساع 
إللغـاء رضيبـة كارتـات شـحن املوبايل، 
فيما أكـدت العمل عـىل إدراج املوضوع يف 
املوازنة العامة.وقال املعاون الفني لرئيس 
هيئة اإلعالم واالتصـاالت، محمد عبد الله 
الغربـاوي، يف ترصيح صحفي: إن ”الهيئة 
فاتحـت عـددا مـن الجهـات الحكوميـة 
ووزارة املاليـة، والربملان إللغـاء الرضيبة 
عـىل كارتـات شـحن املوبايـل“. وأضاف 
أن ”الفائـض املايل وارتفاع اسـعار النفط 
يسمح بإلغاء الرضبية عىل كارتات الشحن 

ويف ضوء ذلك تمت مخاطبة وزارة املالية“، 
مبينا أن ”الوزارة أكدت أنها ستنظر يف هذا 
الطلب“.وأشار إىل أن ”إلغاء رضيبة 20% 
عـىل كارتـات املوبايـل ستسـمح بتقليل 
التكاليـف عىل املواطـن وأيضاً تشـجيعه 
عىل رشاء الخدمـات التي تقدمها رشكات 
االتصاالت واالسـتفادة منها“، موضحا أن 
”طلـب إلغـاء الرضيبة قـد يناقش ضمن 
لجنـة اعـداد املوازنـة والربملان“.وبنّي أن 
”الهيئة وضحت وجهة نظرها وننتظر أن 
يرفع طلبنا ضمن موازنة 2022 أو املوازنة 

املقبلة“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أعلنت السلطات السـودانية ارتفاع 
حصيلـة الفيضانـات املدمـرة التي 
تـرضب البـالد لتالمـس 100 وفاة، 
يف وقت تحذر السـلطات من اتسـاع 

املترضرة.وقـال  املناطـق  نطـاق 
املجلـس القومـي للدفـاع املدنـي يف 
السـودان يف بيان إن حصيلة ضحايا 
الفيضانـات ارتفعـت إىل 99 قتيـال 
ونحـو 94 إصابة.وكانـت حصيلـة 

سـابقة نـرشت قبـل أيـام تحدثت 
عن مـرصع 83 سـودانيا من جراء 
الحصيلـة  وتفـوق  الفيضانـات. 
الجديـدة عـدد الضحايـا الذين لقوا 
مرصعهم يف الفيضانات التي رضبت 

جانـب  املـايض.وإىل  العـام  البـالد 
الخرطوم  البرشية، قالت  الخسـائر 
إن الفيضانات ألحقت أرضارا مادية 
كبرية، إذ دمرت بشكل كامل تجاوز 
18 ألـف منزل يف جميع أنحاء البالد، 

بينمـا ترضر ما ال يقـل عن 25 ألف 
منزل بشكل جزئي.وتشري إحصاءات 
األمم املتحدة إىل ترضر أكثر من 146 

ألف شخص جراء الفيضانات.

بغداد/ مصطفى فليح:
أكـد رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمي، خالل لقائه رئيس الجمهورية 
برهـم صالـح، ورئيس مجلـس القضاء 
االعىل القايض فائق زيدان، كل عىل حدة، 
اهميـة الحوار الجـاد والفاعـل للخروج 
من االزمـة الراهنة، فيما ابدى اسـتعداد 
الحكومـة لتقديم كل ما من شـأنه دعم 
القضاة.وذكـر بيان لرئاسـة الجمهورية 
تلقته «الـزوراء»: ان رئيس الجمهورية، 
برهـم صالح، اسـتقبل يف قرص السـالم 

ببغداد، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، وتّم التطـرق، خالل اللقاء، إىل 
العديـد من القضايـا املتعلقـة باألوضاع 
األزمـة  وخصوصـاً  البلـد،  يف  العامـة 
السياسية القائمة وتداعياتها، حيث جرى 
التأكيـد عىل أهمية الحوار الجاد والفاعل 
للوصول إىل مخـارج لألزمة وحلول تأخذ 
يف االعتبـار الظـرف الدقيق الـذي يمر به 
البلـد وتطلعـات املواطنني.واضاف: كما 
جرى التأكيد عـىل رضورة تمتني الجبهة 
الداخليـة وانتهاج مسـارات عمل ترتكز 

عـىل املصلحة الوطنية العليا، وُتسـهم يف 
إخـراج البلد من األزمـة الراهنة، وتواجه 
التحديات السياسية واالقتصادية واملالية، 
املُنتظـرة  لالسـتحقاقات  وتسـتجيب 
وُترّسـخ األمن واالستقرار وتحمي السلم 
األهيل واالجتماعي يف البلد.يف غضون ذلك، 
قال مجلس القضـاء األعىل يف بيان تلقته 
«الـزوراء»: إن «رئيـس مجلـس القضاء 
األعىل فائق زيدان استقبل رئيس مجلس 
الـوزراء، مصطفى الكاظمـي»، مبيناً أن 
«اللقاء حرضه رئيس املحكمة االتحادية 

جاسم محمد عبود ونائب رئيس املحكمة 
سـمري عبـاس ونـواب رئيـس محكمـة 
التمييز، كلٌّ من القضاة زيدون سـعدون 
ونجم احمد وكاظم عباس وحسـن فؤاد 
ورئيس االدعاء العام نجم عبد الله احمد 
ورئيـس هيئـة االرشاف القضائـي ليـث 
جرب «.وأشـاد الكاظمي «بأداء القضاء يف 
مختلف االختصاصات»، مبدياً «استعداد 
الحكومـة لتقديم كل ما من شـأنه دعم 
واجبهـم  أداء  مـن  لتمكينهـم  القضـاة 

الوطني يف أفضل الظروف».

الكويت/ متابعة الزوراء:
صدر يف الكويت مرسـوم يدعو الناخبني 
الختيـار أعضـاء مجلـس األمـة يف ٢٩ 
أيلـول/ سـبتمرب املقبـل، بحسـب مـا 
أفادت وكالـة األنباء الكويتيـة «كونا».

ووقع املرسـوم، الـذي نـرش يف الجريدة 
الرسـمية، ويل العهد يف الكويت الشـيخ 
مشـعل األحمد الصباح، الذي توىل بعض 
مهام أمري الكويت الشـيخ نواف األحمد 

الجابر الصباح أواخر العام املايض.وجاء 
يف املرسـوم: «يدعى الناخبـون النتخاب 
أعضـاء مجلـس األمة يف يـوم الخميس 
٣ ربيـع األول ١٤٤٤ املوافـق ٢٩ أيلول/ 
سـبتمرب ٢٠٢٢».ويأتي هـذا القرار بعد 
أكثر من شـهر عىل تعيني الشـيخ أحمد 
نـواف الصبـاح رئيسـا جديدا للـوزراء، 
ليحل محـل رئيس الحكومة املسـتقيلة 
الشيخ صباح الخالد الذي واجه سجاالت 

مـع الربملـان.ويف األول مـن أغسـطس 
الحايل، أعلنت الكويت تشكيلة حكومتها 
الجديدة، دون تغيريات كبرية يف الوزارات 
الرئيسـية، وبعد ذلك بيوم صدر مرسوم 
أمريي بحـل مجلس األمة رسـميا.وقال 
ويل عهد الكويت يف مرسـوم حل مجلس 
األمـة إن األمر جاء «تصحيحا للمشـهد 
السـيايس وما فيه من عدم توافق وعدم 
تعـاون واختالفات ورصاعـات وتغليب 

للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض 
للبعـض اآلخر وترصفات تهـدد الوحدة 
الوطنية».وأضـاف أنـه: «وجـب اللجوء 
إىل الشـعب باعتبـاره املصـري واالمتداد 
والبقـاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح 
املسـار بالشـكل الذي يحقـق مصالحه 
العليـا».ويف حزيران/يونيـو، أعلـن ويل 
العهـد، الشـيخ مشـعل األحمـد الجابر 
الصبـاح، حـل مجلـس األمـة الكويتي 

املنتخـب يف اقرتاع جرى يف كانون األول/
للمعارضـة  وأتـاح   ،٢٠٢٠ ديسـمرب 
الحصول عىل ما يقرب من نصف املقاعد.
وخالفا للدول األخرى يف املنطقة، تتمتع 
الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى 
برملانهـا، الـذي ينتخب أعضـاؤه لوالية 
مدتها أربع سـنوات، بسلطات ترشيعية 
واسعة ويشـهد مناقشات حادة يف كثري 

من األحيان.
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لندن/ متابعة الزوراء:
قـال رئيـس الـوزراء الربيطانـي املسـتقيل، 
بوريس جونسون، إن األشهر املقبلة ستكون 
صعبة عىل الربيطانيني وقـد تفقدهم فواتري 
الكهرباء عقولهم.وكتب جونسـون يف مقالة 
لصحيفـة ”ديـيل ميل“: ”سـتكون األشـهر 
القليلـة املقبلة صعبة، وربمـا صعبة للغاية. 
سـتكون فواتري الطاقـة الكهربائيـة مذهلة 
للسـكان. وبالفعل باتت فواتري تدفئة املنازل 

مخيفة جدا بالنسبة للكثريين منا“.ويف وقت 
سـابق، أعلنـت الهيئـة الربيطانيـة لتنظيـم 
الطاقـة Ofgem عـن زيـادة بنسـبة ٪80 يف 
الحـد األقـىص لفاتـورة الكهرباء املسـموح 
بها للمسـتهلكني ابتداًء من 1 أكتوبر بسـبب 
ارتفاع أسـعار الطاقة العاملية. وبهذا الشكل، 
قـد يرتفع الحد األقىص للفاتورة للربيطانيني 
بمقدار 1578 جنيها، أو ٪80. حتى اآلن كان 

الحد األقىص يبلغ 1971 جنيها إسرتلينيا.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
خّيـم الهـدوء الكامـل عـىل أجـواء العاصمـة الليبية 
طرابلس، منذ الساعات األوىل ليوم امس األحد، بعد يوم 
داٍم خلف 191 ضحية، منهـم 32 قتيالً و159 جريحاً، 
بحسـب مـا أعلنـت وزارة الصحـة بحكومـة الوحدة 
الوطنية.وعادت املحـال التجارية لفتح أبوابها، صباح 
امس األحد، كما بدت الحركة تسـري بشـكل طبيعي يف 
مفاصل املدينة، مع استمرار مظاهر الدمار الذي لحق 
بممتلكات املدنيني يف أزقة وشوارع األحياء التي شهدت 

االشـتباكات، ال سـيما حـي بـاب بن غشـري وشـارع 
الجمهورية ومـا جاورهما. وبدأت االشـتباكات، فجر 
السـبت، بني الكتيبة 77 وقوة دعم االستقرار، بهجوم 
األخرية عىل مقار األوىل املنترشة يف عدد من أحياء وسط 
طرابلس مكتظة بالسكان.وبحسـب شـهود عيان، لم 
تتمكن فرق اإلسـعاف واإلنقاذ مـن دخول تلك األحياء 
لعدة سـاعات إلجالء املدنيني.وخالل السـاعات األوىل، 

خّيم الغموض عىل مسار األحداث من القتال.
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الزوراء/ حسني فالح:
شـّدَد ائتـالف النرص عـىل رضورة 
القـوى  بـني  املشـرتك  االتفـاق 
السياسية ومؤسسات الدولة املعنية 
لوضـع خارطة طريق لحـل األزمة 
الراهنة، فيما اشـار قيادي باإلطار 
التنسـيقي اىل ان إطـالق املبـادرات 

يجب ان يكون عرب الحوار.
وقـال عضـو ائتالف النرص، سـالم 
لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  الزبيـدي، 
ان ائتـالف النـرص يجـدد موقفـه 
مـن األزمة واالنسـداد الحاصل بعد 
تغريدة السيد الصدر االخرية ويشدد 
عـىل رضورة االتفـاق املشـرتك بني 
القوى السياسية ومؤسسات الدولة 
املعنيـة لوضع خارطـة طريق لحل 
األزمـة الراهنة، وال بديل عن الحوار 
الجاد واملسـؤول املفـيض إىل اتفاق 
رشعـي وواقعـي. واضـاف: لسـنا 
مـع التصعيـد بسـقوف املطالـب، 
والتنـازالت مطلوبة من الجميع، ما 
دامت تخدم الشعب والدولة. مؤكدا: 
علينـا التمييز بني مرحلتـني، األوىل 
حل األزمـة الراهنة كـي ال تقود إىل 
الفوىض أو املجهول .واشـار اىل: ان 
املرحلـة الثانية االتفاق عىل خطوط 
عريضة إلصـالح النظام السـيايس 
ليتمكن من تجاوز ارهاصات املراحل 

السـابقة املليئة باألخطاء والفشـل 
يف ادارة الدولـة، وان يكون املرشوع 
القـادم كفوءاً وصالحـاً وقادراً عىل 
إدارة الدولة.من جهته، قال القيادي 
يف اإلطار التنسـيقي، عيل الفتالوي، 
يف حديث لـ“الـزوراء“: نحن نحرتم 
السـيد الصـدر ونحـرتم قراراته إذا 

كانت منه شـخصيا حتـى اآلن ولم 
تصدر منه شـخصيا. مبينـا: ان ما 
يسـمى بوزيـر القائـد ال يمثل رأي 
الصدريـن بصورة عامـة .واضاف: 
يجـب ان تكـون هـذه املبـادرة هي 
من نـوع الحوار وليـس التغريدات. 
او  التغريـدة  متسـائال: هـل هـذه 

البيـان معمـم عـىل جميـع الكتـل 
السياسـية ام فقـط عـىل اإلطـار، 
ويف حـال ان ال يريـد السـيد الصدر 
حل الكتـل السياسـية برمتها فهل 
هـذا الكالم ينطبق عـىل بقية الكتل 
الكردسـتاني وتقدم  كالديمقراطي 
وعـزم ام فقـط اإلطـار.ويف وقـت 

سـابق، أعلن زعيم التيار الصدري، 
السـيد مقتـدى الصدر، اسـتعداده 
لتوقيع اتفاقية برشط عدم اشرتاك 
األحـزاب يف االنتخابات.وقـال وزير 
السيد الصدر، صالح محمد العراقي، 
يف تغريـدة: إن ”هنـاك مـا هو أهم 
من حـّل الربملان وإجـراء انتخابات 
مبكـرة، واألهـم هو: عدم اشـرتاك 
التي  األحزاب والشـخصيات  جميع 
اشـرتكت يف العملية السياسية منذ 
االحــتـالل األمريكـي عـام 2003 
واىل يومنـا هـذا .. بـكل تفاصيلهـا 
قيـادات ووزراء وموظفني ودرجات 
خاصـة تابعة لألحزاب، بـل مطلقاً 
.. بمـا فيهم التيار الصـدري.. أقول 
ذلـك وبملء الفم“ .وأضـاف: ”هذا، 
بـدل كل املبـادرات التي يسـعى لها 
البعـض بمـا فيهـم األمـم املتحدة 
مشـكورة، وأنا عىل استعداد وخالل 
مدة أقصاهـا (72) سـاعة لتوقيع 
اتفاقيـة تتضمـن ذلـك ومـن اآلن، 
وال أن يقـال: إن تحقيـق ذلـك بعـد 
االنتخابـات املقبلـة، وال أن يتحقق 
بطريقـة دموية“.وتابـع: ”وإذا لم 
يتحقـق ذلـك، فال مجـال لإلصالح، 
وبالتايل فال داعي لتدخّيل بما يجري 
مسـتقبالً ال بتغريـدة وال بأي يشء 

آخر“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:
الوزارة جاهدة  الغانمي، سعي  الداخلية، عثمان  اكد وزير 
للوزارة  بيان  بالعودة.وذكر  املشمولني  جميع  إلنصاف 
وزارة  يف  القيادات  جميع  مع  اجتماعاً  عقد  «الغانمي  ان 
ملناقشة  الوزارة،  مفاصل  يف  اإلدارات  ومديري  الداخلية 
إعطاء املشمولني حقوقهم وتوزيعهم بني الوكاالت والدوائر 
واملديريات كافة».وقال الغانمي «نسعى جاهدين إلنصاف 
جميع املشمولني بالعودة والتحاقهم بخدمة بلدهم العراق، 
من بينهم» الفاحصون والهاربون واملفصولون واملستقيلون 
أنظر إىل جميع  الغانمي «كنت ومازلت  واملطرودون».واكد 
من عمل يف وزارة الداخلية واألجهزة األمنية بعني االحرتام 

والتقدير، ولن أبخل يف تلبية احتياجاتهم وطلباتهم».

@µ€Ï‡ìæa@“bó„�@Û»è„@ZÔπbÃ€a
Úflá©bi@·Ë”bzn€aÎ@ÒÜÏ»€bi

@pb„bznfla@wˆbn„@Â‹»Ì@ÚÓi6€a@ãÌåÎ
Úœb◊@È«Îã–i@Üaá«¸a@ëÜbè€a

@÷aã»€a@›ˆaÎc@Òäaáñ@Û‹«@�Â‡ÓËÌ@pbj€b�€a

@ÚjÌãö@ıbÃ€�@ÔflÏÿy@⁄ã•
›ÌbiÏæa@Âzí@pbmäb◊

@á‘–m@á”@ıbiãËÿ€a@7maÏœ@ZÊÏè„Ïu
·:Ï‘«@µÓ„b�Ì5€a

@191@—�Ä‹Ç@‚aÜ@‚ÏÌ@á»i@ê‹iaã†@¿@›flb◊@ıÎáÁ
˝Ón”@32@·Ë‰fl@ÚÓzö

Ô„ÏèÌã€a@áºc@µ‡‹èæa@ıb‡‹»‹€@Ôæb»€a@Üb•¸a@êÓˆä@Ú€b‘néa

Û‰ræa@¿@äb‰ÌÜ@paäbÓ‹fl@8@Âfl@ãr◊di@paåÎb§@¡jõm@ÚÁaç‰€a4@ô

3@ô

 @ã∏˚æa@á‘«@Û‹«@÷b–m¸a@ZÔfl˝€a
@¿@lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•�@ÔibÉn„�a

›j‘æa@fiÎ˛a@ÂÌãìm
القاهرة/ الزوراء:

أعلن رئيـس اتحاد الصحفيـني العرب، 
مؤيـد  العراقيـني،  الصحفيـني  نقيـب 
املؤتمـر  عقـد  عـىل  االتفـاق  الالمـي، 
اإلنتخابـي العـام إلتحـاد الصحفيـني 
اكتوبـر  األول/  ترشيـن  يف  العـرب 
املقبل.وقـال الالمـي يف تغريـدة له عىل 
«تويـرت» تابعتهـا «الـزوراء»: انـه تـم 
اإلتفـاق خالل وجودنـا يف القاهرة عىل 
عقـد املؤتمـر اإلنتخابي العـام إلتحاد 
اكتوبـر  شـهر  يف  العـرب  الصحفيـني 
املقبل.واضـاف: كمـا التقينـا رئيـيس 
لجنة الحريات ولجنة املستشـارين مع 
عدد من رؤسـاء املؤسسـات اإلعالمية 
املرصيـة، وبحثنا أوضـاع الصحافة يف 
العالـم العربـي والظـروف االقتصادية 
الصعبـة للصحفيني.وكان رئيس اتحاد 
الصحفيـني العـرب نقيـب الصحفيني 
العراقيني، مؤيد الالمي، قد وصل يف وقت 
سـابق اىل العاصمة املرصيـة القاهرة.

والتقـى الالمـي رئيس لجنـة الحريات 
الصحفيـة يف اتحـاد الصحفيني العرب 
ورئيس لجنـة املستشـارين وعددا من 
أعضاء األمانة العامة، كما أجرى رئيس 
االتحـاد عىل هامـش زيارتـه للقاهرة 
لقاءات مع رؤساء املؤسسات اإلعالمية. 
وناقش رئيس اتحاد الصحفيني العرب، 

بحسـب بيان اتحاد الصحفيني العرب، 
لالتحـاد  العـام  املؤتمـر  عقـد  موعـد 
الــ١٤ الذي سيشـهد إجـراء انتخابات 
االتحاد، الختيار قيـادة جديدة لالتحاد 
يف أكتوبـر املقبل. كمـا بحث الالمي مع 
قيادات االتحـاد بالقاهرة أوضاع حرية 
الصحافـة يف العالـم العربـي واألوضاع 
للصحفيـني  الصعبـة  االقتصاديـة 
واملخاطر التي تهدد الصحافة الورقية. 
كذلك بحث الالمي األوضاع السياسية يف 
العالـم العربي واألوضاع املهنية واملالية 
لالتحاد واملنظمات األعضاء، كذلك بحث 
خطة عمـل اللجنـة الدائمـة للحريات 
وخطة عمل لجنة التدريب خالل الفرتة 

املقبلة.

Úibñg@94@ÏÆÎ@ÒbœÎ@99@∂g@Òãfláæa@pb„bõÓ–€a@Ú‹Óóy@ b–mäa@NNÊaÜÏè€a
Úqäbÿ€a@÷b�„@ bèma@Âfl@päây@pb�‹è€a

بغداد/الزوراء:
املخلفات  إزالة جميع  األحد،  البيئة، امس  إحدى دوائر وزارة  األلغام،  دائرة شؤون  أعلنت 
الحربية من العاصمة بغداد.وقال املدير العام لدائرة شؤون األلغام، ظافر محمود، يف ترصيح 
بغداد كان بحدود ١١ مليون مرت مربع،  املسجل يف محافظة  التلوث  إن «مقدار  صحفي: 
حيث تم انجازه بالكامل»، مؤكداً أن «قاعدة املعلومات املسجلة لدينا تشري النتهاء التلوث 
بالكامل يف بغداد».وأضاف أن «هناك معلومات وردتنا من بعض املناطق يف العاصمة بغداد، 
املناطق ملوثة سنقوم بتطهريها،  أنه «إذا كانت تلك  اىل  التأكد منها قريباً»، مشرياً  سيتم 
وإن كانت غري ملوثة فسنعلن أن بغداد مطهرة بالكامل من التلوث».وتابع أن «العاصمة 
العنقودية  اىل  كانت عبارة عن مخلفات حربية من قذائف هاون وعبوات ناسفة، إضافة 
التي وجدت يف أماكن معينة»، الفتاً اىل أن «امللوثات الحربية أزيلت بالكامل بجهود وطنية 

متمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية».

@pb–‹Éæa@…Óª@Ú€aåg@Â‹»m@‚bÃ€˛a@ÊÎ˚í
ÜaáÃi@Âfl@ÚÓiã®a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

ı˝iã◊@∂g@·Ë‰Óflbru@›‘„@á»i@bÓ◊ãm@¿@7è€a@tÜby@bÌbzö@…ÓÓìm
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بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس الجمهوريـة برهم صالح، 
امـس األحـد، أهميـة اعتمـاد الحوار 
حجـم  إىل  ترتقـي  لحلـول  وصـوالً 
التحديـات واالسـتحقاقات املطلوبة، 
فيما شدد عىل رضورة تعزيز العالقات 

العراقية األسرتالية.
يف  الجمهوريـة  رئاسـة  وقالـت 
بيـان تلقتـه «الـزوراء»: ان «رئيـس 
الجمهورية برهم صالح اسـتقبل، يف 
قرص السـالم ببغـداد، ُممثلـة األمني 
العـام لألمم املتحـدة يف العراق جينني 

هينيس بالسخارت».
وأضـاف ان «الجانبـني بحثا تطورات 
الوضع السيايس يف البلد وسبل الخروج 
من األزمة القائمـة عرب حلول ترتقي 

إىل حجـم التحديـات واالسـتحقاقات 
عـىل  صالـح  واملطلوبة».وأكـد 
«أهميـة اعتمـاد الحوار بـني الجميع 
نتائـج ُمرضيـة تضمـن  إىل  وصـوالً 
األمـن واالسـتقرار وُتحقـق تطلعات 
املواطنني».يف غضون ذلك، شدد رئيس 
الجمهورية برهم صالح، عىل رضورة 
العراقية األسـرتالية،  تعزيز العالقات 
مؤكداً أن قوات األمن ملتزمة بحماية 

البعثات الدبلوماسية.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي، لرئاسة 
أن  «الـزوراء»:  تلقتـه  الجمهوريـة، 
«رئيـس الجمهوريـة برهـم صالـح، 
ببغـداد،  السـالم  قـرص  يف  أسـتقبل 
السفرية األسـرتالية لدى العراق  بوال 
غانـيل، وجـرى خـالل اللقـاء، بحث 

التـي  املشـرتكة  الثنائيـة  العالقـات 
تجمع البلديـن، ورضورة تعزيزها يف 
مختلف املجـاالت وخصوصاً يف املجال 
االقتصادي والثقـايف والتعاون األمني 

وبما يحقق املصالح املتبادلة».
وأّكد صالح، خالل اللقاء، عىل «أهمية 
تجمـع  التـي  املشـرتكة  العالقـات 
البلدين ورضورة رفع سـقف التعاون 

الثنائي».
وأشـار إىل أن «الحـادث الذي تعرّضت 
له عجلة دبلوماسـية تابعة للسفارة 
األسـرتالية يف بغـداد هـو أمـر ُمـدان 
ومستنكر»، مؤكداً أن «القوات األمنية 
العراقية ملتزمة بحماية أمن البعثات 
مـن  أسـايس  كجـزء  الدبلوماسـية 

مهامها».

بغداد/ الزوراء:
أكـدت هيئـة الجمارك العامـة، امس 
األحـد، أن قرار التصفري الجمركي أّثر 
بشكل كبري يف اإليرادات املالّية للخزينة.

وقـال مديـر عـام الهيئـة الحقوقي، 
شـاكر محمـود الزبيـدي، يف ترصيح 
صحفي: إن «عمل الجمارك ال يقترص 
عىل رفد خزينـة الدولة باإليرادات، بل 
أن هنـاك غايـات اجتماعيـة تتحمل 

الحكومة مسـؤوليتها، خصوصاً بعد 
األزمة العاملية بسبب جائحة كورونا، 

والحرب الروسية األوكرانية».
وأضاف أنـه «كان البد مـن التخفيف 
عـن كاهـل املواطـن بإدخـال املـواد 
الغذائيـة واالسـتهالكية واإلنشـائية 
اىل أن «قـرار  بـدون رسـوم»، الفتـاً 
التصفري أّثر بشـكل كبري يف االيرادات 
املاليـة للخزينة، عىل الرغم من االبعاد 

االنسانية».
وأعلنت هيئة الجمارك، يف آذار املايض، 
تطبيق اجراءات اصـدار أعمام تنفيذ 
قرار ٧٢ لسنة ٢٠٢٢ واملتضمن تصفري 
الرسـوم الجمركيـة للمـواد الغذائية 
واالسـتهالكية األساسية ومواد البناء 
وذلـك لدعم رشيحـة املواطنني وقوت 
الشـعب والتي تمس حياتهم اليومية 

ملواجهة تحديات غالء األسعار.

يـرس رشكـة املشـاريع النفطية دعوة مقدمي العطـاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديـم عطاءاتهم (تصميم وتجهيـز منظومة العـوازل (Mechanical Seal) لخزانات 
الـ(Floating Roof) عدد ٣ ملرشوع خزانات مصفى الصينية) وتسليمها وتفريغها يف موقع املرشوع (مصفى الصينية) علماً ان تكون املواد من املناشئ التالية (امريكا- 
انكلرتا- كندا -اليابان –كوريا الجنوبية -ايطاليا -بلجيكا -أملانيا-فرنسا-اسـبانيا -سـويرسا –النرويج –السويد-فنلندا-هولندا-النمسا) علماً ان املناقصة ممولة ذاتياً 
وكلفتها التخمينية هي (١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار) (مائة وخمسـة وتسـعون مليون دينار عراقي) وتكون مدة تجهيز (١٢٠) مائة وعرشون يوم تقويمي، مع مالحظة  ما 

يأتي:
        scop@scop.oil.gov.iq // -:١. عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املشاريع النفطية/قسم التوريدات والتعاقدات

Pur.cus@scop.oil.gov.iq   (من االحد اىل الخميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة (٩:٠٠ص) لغاية (١٢:٠٠م) وكما موضحة بالتعليمات ملدمي العطاءات.
٢. عـىل املجهزيـن الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشـرتاك يف هذه املناقصـة تقديم عطاءاتهم وفقا للرشوط املطلوبة يف الوثائق القياسـية واالعالن 

بموجب املعايري اآلتية:
أ - املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسـلع والخدمات املتصلة بها.

ب - خدمات ما بعد البيع (الضمان).
ت - يلتزم مقدم العطاء بتقديم عمل مماثل (واحد) منجز وخالل مدة ال تتجاوز (١٠) سـنوات قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء وبمقدار (٣٠٪) من الكلفة التخمينية 

للمناقصة.
ث - مدة تنفيذ العقد بااليام التقويمية.

ج - يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سـيولة نقدية تبلغ (٣٩,٠٠٠,٠٠٠) تسـعة وثالثون مليون دينار عراقي من مرصف معتمد.
ح - يكون تجهيز املواد مع التفريغ DDP حسـب االنكوترم ٢٠١٠ واصل ومفرغ unloaded  يف موقع املرشوع (مصفى الصينية)، ويتحمل مقدم العطاء كافة الرضائب 

والرسوم املتعلقة بذلك.
خ - مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة.

د - يلتزم مقدم العطاء املشـرتك تقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محسـومة تجاه املؤسسـات العراقية خالل (٣٠) ثالثون يوما من تاريخ التبليغ بقرار 
االحالة علما ان اجراء التسوية رشط إلزامي إلصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة باملناقصة.

ذ - يف حالة وجود مطالبات لدى مقدم العطاء املشـرتك يف املناقصة يلتزم بتقديم تعهد بتسـوية مرضية للطرفني (التسـوية وفقا التفاقية نادي باريس او التسوية وفقا 
لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ او شطب الدين كلياً بحسب مقتىض الحال) ألية منازعات او مطالبات سابقة خالل (٣٠)ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار 

االحالة علما ان التسوية رشط إلزامي إلصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة يف املناقصة.
ر - يتعهد مقدم العطاء بعدم اجراء أي مطالبة قضائية او ادارية عىل اي مديونية بحق املؤسسات العراقية بعد االحالة مبارشة او غري مبارشة من خالل البيع او التنازل 
للغري عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية بمعنى استمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املشرتكة للعمل بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغري ويسعى 

املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
٣. بإمـكان مقدمـي العطـاء املهتمني لـرشاء وثائق العطاء بعد تقديـم طلب تحريري إىل العنـوان املحدد يف ورقة بيانات العطـاء وبعد دفع قيمة البيـع للوثائق البالغة 

(٢٥٠,٠٠٠) دينار عراقي (مئتان وخمسون ألف دينار عراقي) نقداً وغري قابل للرد .
٤. يكون مكان استالم وثائق املناقصة (رشكة املشاريع النفطية-قسم التوريدات والتعاقدات-الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي من االحد اىل الخميس من الساعة 

(٩:٠٠ ص) ولغاية الـ (١٢:٠٠ م).
٥. مكان تسـليم العطاء (وزارة النفط-رشكة املشـاريع النفطية-لجنة اسـتالم وفتح العطاءات املحلية- الطابق االول / الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي).

يكون موعد غلق املناقصة وتسـليم العطاءات بتاريخ (٢٠٢٢/٩/٢٠) حيث ان العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني بالحضور يف العنوان التايل:-

رشكة املشاريع النفطية/الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد-العراق
الجهة التي تستلم العطاء/لجنة استالم وفتح العطاءات املحلية.

التقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح.
٦. يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واإلجابة عىل االستفسـارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أسـبوع من تاريخ الغلق 

وعىل مقدمي العطاء تقديم استفساراتهم تحريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤتمر، ويكون الحضور إلزامياً.
الوقت : (٩:٠٠ ص) لغاية (١٢:٠٠ م).

التاريـخ:   /   / ٢٠٢٢
املكان: يحدد الحقاً.

٧. تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.
٨. يلتزم مقدم العطاء بإرفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:-

- هويـة غرفة التجارة(نافذة)عقد تأسـيس الرشكة ومحرض التأسـيس والنظام الداخيل وشـهادة تأسـيس الرشكة العراقية مصدقة من مسـجل الـرشكات يف وزارة 
التجارة.

- املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:
• ملواطني جمهورية العراق :البطاقة الوطنية املوحدة(او شهادة الجنسية +هوية االحوال املدنية)، بطاقة السكن، عقد ايجار او الطابو للداللة عىل العنوان .

• ملواطني الدول االخرى: صورة واضحة عن جواز السفر.
- شهادة تسجيل الرشكة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعيل إذا كانت الرشكة املقدمة للعطاء فرع يف العراق او (مكتب اقليمي) مصدقة اصوليا.

- تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ معنون اىل رشكة املشاريع النفطية.
- يلتـزم مقـدم العطاء اذا كان رشكة عراقيـة او (رشكة اجنبية لها فرع بالعراق او مكتب اقليمي بالعراق) بتقديم كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشـرتاكها 

بالضمان االجتماعي للعمال.
- شهادة تأسيس الرشكة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تأسيس الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية يف ذلك البلد ودائرة التصديقات يف وزارة الخارجية 

يف العراق اذا كان مقدم العطاء اجنبياً.
- يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة.

- وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصوليا.

-  كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل .
-  تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء مصدق اصوليا.

- وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
املالحظات:-

يتم تقديم العطاء يف خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:
األول- يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله.

الثاني- يحتوي عىل العرض الفني+الجدول الزمني(يتم ارفاق نسخة الكرتونية من العرض الفني، ويف حالة وجود اختالف يتم اعتماد النسخة الورقية ).
الثالث- يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر.

الرابع – يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.
الخامس – يحتوي عىل التأمينات االولية والبالغة (٥,٠٠٠,٠٠٠) (خمسـة ماليني دينار عراقي) (ويجب ان تكون بشـكل خطاب ضمان مدرج ضمن املنصة االلكرتونية 
لخطابات الضمان لدى البنك املركزي العراقي او سفتجة او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد ويوضع يف ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم 

الرشكة) ويتم تمديد خطابات الضمان تلقائيا لحني ورود انتفاء الحاجة من رشكتنا، ويمكن الحصول عىل قائمة املصارف املحظورة حاليا من الهيئة املالية.
توضع االظرف يف ظرف واحد مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عليه عىل الظرف الخارجي والداخيل ما ييل:

أ - اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب - عنوان مقدم العطاء وفقا للفقرة ٢٤-١ من تعليمات ملقدمي العطاء.

ت - اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار اليه يف الفقرة الفرعية ١-١ من تعليمات ملقدمي العطاءات وأي اشارات اخرى مذكورة يف بينات العقد.
ج - تاريخ الغلق .

د - بيان محتوى الظرف الداخيل (عرض فني، عرض تجاري مسعر، عرض تجاري غري مسعر، الوثائق املطلوبة، التأمينات االولية).
٩.  عىل مقدم العطاء تقديم نسـخ اضافية طبق االصل عدد (٢) من العطاء (فني، تجاري، تجاري غري مسـعر) الخاص باملناقصة اعاله اضافة اىل العطاء االصيل عىل 
ان تكون جميع النسـخ (مختومة بختم حي من مقدم العطاء)، توضع النسـخة االصلية يف غالف منفصل وتؤرش بعبارة (نسـخة اصلية)، توضع كل نسخة من النسخ 

االضافية يف غالف منفصل ويتم تأشري كل مغلف بعبارة (نسخة إضافية) وتوضع هذه املغلفات (االصلية واالضافية) يف مغلف واحد.
١٠. الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

١١.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.
١٢. لجهـة التعاقـد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسـباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمـن رشاء وثائق املناقصة فقط للمناقصني 

وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحاالت اآلتية:-
• إلغاء املناقصة وتغيري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري عند توفر رشوط اللجوء اىل تطبيق هذين االسلوبني عىل اعتبار ان اعتماد هذين االسلوبني 

ال يتطلب بيع وثائق املناقصة.
• الغاء املناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.

١٣. يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح رشكة املشاريع النفطية ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم / مقدمي العطاء يف الحاالت االتية:
• اذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.

• اذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فرتة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقديم العطاءات.
• اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته الخاطئة والتي من املمكن ان تؤثر عىل قرار االحالة.

١٤. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها .
١٥. يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه مع السعر املدون رقما، كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.

١٦. يتحمل املناقص الذي تحال له املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة.
١٧.  تهمل العطاءات الغري املستوفية للمستمسكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري املستويف ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها.

١٨.  يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسـم الشـخص املسؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت املوقع والربيد االلكرتوني وعليه اشعار الطرف االول بأي تغيري 
يطرأ عىل العنوان خالل (٧) ايام من تاريخ حصول التغيري.

١٩. إذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سـعر ازائها يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشـمولة بالسـعر 
االجمايل للعطاء .

٢٠. تجديد خطابات الضمان (التأمينات االولية وكفالة حسـن االداء)بصورة تلقائية بعد اسـتالم قرار االحالة وقبل توقيع العقد لحني اصدار كتاب انتفاء الحاجة من 
رشكتنا. يجب ان يتم تمديد فرتة نفاذية خطابات الضمان (تأمينات اولية وكفالة حسن االداء) بشكل تلقائي من قبل املرصف املصدر لها كل ثالثة اشهر ويقوم املجهز 

بحث املرصف عىل ارسال سند التمديد وصحة الصدور اىل صاحب العمل اىل ان يتم اصدار كتاب انتفاء الحاجة من صاحب العمل موجه للمرصف املصدر.
٢١. يكون املجهز/ املتعاقد مسؤوال عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص املواد كمركيا من نقطة الدخول ودفع اي مصاريف متعلقة بها مدفوعة داخل العراق لتخليص 
املـواد ويتحمل مقدم العطاء كافة الرضائب والرسـوم الكمركية وغري الكمركية املتعلقة بذلك وحسـب القوانني واالنظمة والتعليمـات العراقية وكلما يجري تعديلها او 

استبدالها من وقت آلخر.
٢٢. عىل مقدم العطاء تقديم تعهد بعدم العمل يف عقود ومشاريع يف قطاع النفط والغاز يف اقليم كردستان خالفا لقرار املحكمة االتحادية العليا رقم ٥٩ اتحادية/ ٢٠١٢ 
وموحدتها ١١٠ اتحادية ٢٠١٩ ، ويف حال وجود عقود او مشـاريع حالية فعىل مقدم العطاء التعهد بإنهائها خالل ثالث اشـهر، وعند عدم التزام مقدم العطاء بما ورد 

آنفا يتم وضعه يف القائمة السوداء ويحظر التعامل معه.
٢٣. يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عىل االنرتنيت .

Web site: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.Oil.gov.iq

E-mail: Pur.cus@scop.Oil.gov.iq
                                                        و. مدير عام
 رشكة املشاريع النفطية
عارف جعفر فعل

تعلـن رشكة خطوط االنابيب النفطية عن اعـالن املناقصة العامة املرقمـة (م.م/٢٠٢٢/١٨) والخاصة بـ (رشاء 
قابلوات كهربائية (جهد منخفض) متعدد االحجام والكميات) ومن مناشـئ (سـعودي، اماراتي، أردني) واملدرجة 
ضمـن تخصيصات امليزانية االتحادية لسـنة ٢٠٢٢ وبكلفـة تخمينية مقدارهـا (٤,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار (اربعة 
مليارات وثمانمائة وخمسـة وسـبعون مليون دينار) فعىل الرشكات املختصة الراغبة باالشـرتاك باملناقصة تقديم 
عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسـمي اىل العنوان التايل (مقر الرشكة الكائن يف بغداد – الدورة –املجمع النفطي) 
ويتم تسـجيل العطاء يف سـجل العطاءات يف قسم املشرتيات ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف مقر الرشكة يف 
موعـد اقصـاه قبل موعد غلق املناقصة عىل ان تقدم عطاءاتهم داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسـم 

مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مع ارفاق داخل العطاء البيانات اآلتية :
١- التأمينـات االوليـة عىل شـكل صك مصـدق او خطاب ضمان او سـفتجة بمبلغ (٤٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار(تسـعة 
وأربعون مليون دينار) باسم الرشكة مقدمة العطاء لصالح رشكة خطوط االنابيب النفطية (رشكة عامة) صادرة 
مـن احـد املصارف املعتمدة من قبـل البنك املركزي العراقي عـىل ان تكون نافذة ملدة (١٨٠) يـوم من تأريخ تقديم 
العطاء علما بأنه سيتم مصادرة التأمينات االولية عند سحب مقدم العطاء لعطائه بعد موعد الغلق او يف حالة عدم 

استكمال البيانات الفنية والرشوط املطلوبة.
٢- كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب أصيل ومعنون اىل رشكة خطوط 

االنابيب النفطية نافذ املفعول لعام ٢٠٢٢ مع الهوية الرضيبية نافذة املفعول.
٣- وصل رشاء وثائق املناقصة (النسخة االصلية).

٤- شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس والنظام الداخيل للرشكة.
٥- نسـخة ملونة من املستمسكات الشـخصية للمدير املفوض للرشكة واملساهمني (هوية االحوال املدنية، شهادة 

الجنسية العراقية، بطاقة السكن).
علماً ان مبلغ رشاء وثائق املناقصة (٧٥٠,٠٠٠) دينار (سـبعمائة وخمسـون الف دينار) غري قابل للرد عىل ان يتم 
تقديم هوية غرفة تجارة او شـهادة تسـجيل الرشكة عند املراجعة لرشاء اوراق املناقصة وان موعد غلق املناقصة 
هو يف يوم الثالثاء املصادف ٢٠٢٢/٩/٢٠ وسـيتم فتح العطاءات بشكل علني بحضور مقدمي العطاءات الراغبني 
بالحضور يف مقر رشكة خطوط االنابيب النفطية بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢١ الساعة التاسعة صباحا ويف حال مصادفة 
يوم موعد الغلق او الفتح عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسـوف يهمل أي عطاء يتم تقديمه بعد موعد 
الغلق وسيتم عقد مؤتمر للرشكات املتقدمة يف قسم املشرتيات لإلجابة عىل استفسارات املشاركني يف تمام الساعة 

العارشة صباحاً بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٣.
يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.

 (pipelinecompany@oil.gov.iq)                            ( pipelinecompany@yahoo.com) الربيد االلكرتوني للرشكة
ويف حال وجود أي استفسار االتصال عىل رقم قسم املشرتيات (٠٧٨٣٢٢٠١٩٥٢).

املناقصة معلنة بموجب الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية.
لجهة التعاقد الحق بإلغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات سوى إعادة ثمن رشاء وثائق املناقصة.

ماجد عبد الرضا لفتة
                                                   وكيل املدير العام
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طرابلس/ متابعة الزوراء:

خّيم الهدوء الكامل عىل أجواء العاصمة 

الليبيـة طرابلس، منذ السـاعات األوىل 

ليـوم امس األحـد، بعد يـوم داٍم خلف 

191 ضحيـة، منهـم 32 قتيـًال و159 

وزارة  أعلنـت  مـا  بحسـب  جريحـاً، 

الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وعادت املحـال التجارية لفتح أبوابها، 

صبـاح امس األحد، كما بـدت الحركة 

تسري بشكل طبيعي يف مفاصل املدينة، 

مع استمرار مظاهر الدمار الذي لحق 

بممتلـكات املدنيـني يف أزقة وشـوارع 

االشـتباكات،  التـي شـهدت  األحيـاء 

ال سـيما حي باب بن غشـري وشـارع 

الجمهورية وما جاورهما. 

وبدأت االشـتباكات، فجر السبت، بني 

الكتيبـة 77 وقـوة دعـم االسـتقرار، 

األوىل  مقـار  عـىل  األخـرية  بهجـوم 

املنتـرشة يف عـدد مـن أحيـاء وسـط 

طرابلس مكتظة بالسكان.

وبحسـب شـهود عيـان، لـم تتمكـن 

فرق اإلسـعاف واإلنقاذ من دخول تلك 

األحياء لعدة ساعات إلجالء املدنيني.

وخالل السـاعات األوىل، خّيم الغموض 

عـىل مسـار األحـداث مـن القتـال، إذ 

كان يعتقـد أنه يدور بـني مجموعتني 

مسـلحتني تابعتـني لحكومـة الوحدة 

الوطنيـة باعتبارهما تابعتـني لوزارة 

داخليتهـا، لكـن رسعـان مـا أخـذت 

األوضاع طابعاً سياسـياً بصدور بيان 

مـن جانـب رئيـس حكومـة الوحـدة 

الوطنيـة، عبـد الحميد الدبيبـة، اتهم 

فيـه رئيـس الحكومـة املكلفـة مـن 

مجلس النواب فتحي باشاغا بـ“الغدر 

والخيانة“، وتورطه يف أحداث طرابلس، 

فيما نفى األخـري عالقته بما يدور من 

قتال. 

وأشـار الدبيبـة، يف بيانـه، إىل وجـود 

”لتجنيـب  باشـاغا  مـع  مفاوضـات 

جميـع  والتـزام  الدمـاء“،  العاصمـة 

األطراف الذهـاب لالنتخابات يف نهاية 

العام كحل لألزمة السياسية، مشرياً إىل 

أن باشـاغا رفض املفاوضات وبادرت 

قوة موالية لـه بالرماية عىل رتل تابع 

لحكومتـه، فيمـا كانت قـوات أخرى 

تحشـد يف بوابة الــ27 غرب طرابلس 

وبوابة الجبس جنوب طرابلس.

يف املقابـل، نفـى باشـاغا عـىل الفور 

اتهامـات الدبيبة، وأكـد أن ال عالقة له 

بما يدور يف طرابلس. 

ومنذ صـدور البيانني بـدأت اتجاهات 

األوضـاع يف الوضوح أكثـر، إذ تقدمت 

قـوات تابعة لحكومة باشـاغا باتجاه 

طرابلس من محورين، األول من مدينة 

الزاوية (30 كيلومـرت غرب طرابلس) 

وسـيطرت عىل كوبري 17 كم، قبل أن 

تدحرها قوات تابعـة للدبيبة، والثاني 

مـن مدينـة مرصاته لكنهـا توقفت يف 

مدينـة زليتـن عىل بعـد 150 كيلومرتاً 

حيث اشـتبكت مع قـوة تابعة للدبيبة 

أجربتها عىل الرتاجع.

ويف الوقت نفسـه، تقدمـت قوة تابعة 

آلمر املنطقة العسكرية الغربية، اللواء 

أسـامة الجويـيل، املـوايل لباشـاغا، يف 

اتجاه طريق املطـار، جنوب طرابلس، 

قبـل أن تتوقـف بعد فشـل التقدم من 

محوري الـرشق والغرب، وبـدأ انهيار 

مقرات التاجوري وسط العاصمة.

وعقب انتهاء االشـتباكات، أعلنت قوة 

دعم االستقرار سيطرتها عىل كل مقار 

الكتيبة 77، وقالت إن قائد هذه الكتيبة 

هيثم التاجوري ”كان يعد لزعزعة أمن 

العاصمـة وإدخالهـا يف دوامـة رصاع 

طويلة“، موضحة أن التاجوري ”رشع 

يف تنفيذ مخططـه بالرماية املبارشة“ 

عىل رتل تابع للحكومة.

وتزامن بيان دعم االستقرار مع زيارة 

أجراها الدبيبة للمقاتلني قرب خطوط 

القتـال بطريق املطار، أكـد خاللها أن 

مـا جرى ”عدوان مخطـط من الداخل 

والخـارج“، يف إشـارة إىل تخطيط كان 

معداً مسـبقاً بالتنسيق بني التاجوري 

مـن الداخل وقوات باشـاغا التي بدأت 

يف االقرتاب مـن العاصمة من الخارج، 

واصفـاً رد فعل القوات التابعة له بأنه 

”دفاع عن الوطن والبيوت اآلمنة“.

وجدد التمسـك بالسـلطة، مشدداً عىل 

أن ”ال حـل لألزمة الليبيـة إال بالتوجه 

نحو االنتخابات“، وأن ”زمن االنقالبات 

العسكرية قد وىل“. 

وكانـت القـوات املوالية للدبيبـة أثناء 

زيارتـه إىل خطـوط القتـال يف طريـق 

املطـار تجـري عمليـات قتاليـة عـىل 

بعض املعسـكرات التي تتموضع فيها 

قـوات الجويـيل، وأهمهـا معسـكر 7 

إبريل بطريق الجبس، جنوب طرابلس، 

قبـل أن تتمكـن مـن السـيطرة عليه، 

وترغـم قـوات الجويـيل مـن الخروج 

مـن قطاعـات العاصمـة الجنوبية إىل 

خارجها.

وبـدا جليـاً أن مـا خلصت لـه أحداث 

فشـل  حصيلـة  يف  يصـب  طرابلـس 

جديـد لباشـاغا يف دخـول العاصمـة، 

وعـىل الرغم من محاولـة إنكار صلته 

بمـا حدث خـالل السـاعات األوىل من 

القتـال، إال أن الناطق باسـمه عثمان 

عبـد الجليل، اعرتف بـوالء الكتيبة 77 

لحكومتـه، يف ترصيحـات لتلفزيـون 

محيل ليـل أمس، كما اعتـرب الجوييل، 

يف ترصيحـات صحافية، بـأن ”إدخال 

الحكومـة الرشعيـة للعاصمـة ال يعد 

فعالً يعاقب عليه القانون“.

وباإلضافة لذلك، كان باشاغا قد أصدر 

بيانـني قبل اندالع القتـال بأيام قليلة، 

دعا يف األول الدبيبة لتسـليم السـلطة 

”طواعيـة“، ويف الثانـي وجـه ”نـداًء 

أخرياً“ ملجموعات املسلحة يف طرابلس 

بأن تلق السالح.

وتبـدو خطـوات الدبيبـة هـذه املـرة 

مختلفة يف تعاملها مع تحركات باشاغا 

العسـكرية، ففيما اكتفى بتجريد لواء 

النوايص مـن صالحياته بعد تسـهيله 

دخـول باشـاغا إىل طرابلس، منتصف 

مايـو/ أيار املـايض، وإقالـة الجوييل 

لالسـتخبارات  مديـراً  منصبـه  مـن 

العسكرية، أصدر هذه املرة قراراً عقب 

انتهاء االشـتباكات بـرضورة القبض 

عىل جميع املشـاركني يف ”العدوان عىل 

العاصمة طرابلس“. 

وكلف الدبيبـة وزارة الداخلية واملدعي 

العسـكري واألجهـزة األمنيـة بتنفيذ 

قراره الذي شدد فيه عىل عدم استثناء 

أي أحد، عسـكريني أم مدنيني، وكذلك 

”أيـة أشـخاص يشـتبه يف تورطهـم 

بأي شـكل من أشـكال الدعم مع هذه 

العصابـات الخارجـة عـن الرشعية“، 

مـا يجعل قـادة الحكومـة املكلفة من 

مجلـس النـواب وقادتها العسـكريني 

تحت طائلة هذا القرار. 

وفيمـا لـم يصـدر أي بيـان أو موقف 

مـن جانب باشـاغا يعلن فيه رسـمياً 

عـن عالقتـه بالصـدام الذي شـهدته 

طرابلـس، وخطواتـه املقبلـة، ال يزال 

مجلـس النـواب الـذي كلـف حكومة 

باشاغا بديالً عن حكومة الدبيبة، يلزم 

الصمت حتى اآلن.

كذلـك ال يـزال املجلـس الرئـايس يلزم 

الصمـت أيضاً عـىل الرغم مـن إعالنه 

عن قطع رئيسـه، محمد املنفي، زيارة 

رسـمية إىل تونس والعودة إىل طرابلس 

ملتابعة األحداث.

وتابـع عـدد مـن العواصـم اإلقليمية 

يف طرابلـس، ومنهـا وزارات خارجية 

قطر وتركيا ومـرص والجزائر وتونس 

واإلمـارات، ودعـت لـرضورة التهدئة 

وقف االشتباكات. 

كمـا دعـت واشـنطن ورومـا واألمم 

املتحدة بوقف االشـتباكات، ورضورة 

توفري ممـرات آمنة للمدنيني العالقني 

واعتـربت  االشـتباكات،  مناطـق  يف 

جميع البيانات أن إجـراء االنتخابات 

هـو الطريـق الوحيـد إلنهـاء أزمة يف 

ليبيا.

بغداد / محمد عيل:
يف قـرار القـى استحسـاناً واسـعاً مـن قبـل 
يف  املحليـة  السـلطات  فرضـت  املواطنـني، 
محافظة األنبار، غربي العـراق، رشطاً لقبول 
الطـالب الجدد يف املدارس، يتضمن زراعة ذوي 
الطالب شـجرة واحدة، ويكون مسـؤوالً عنها 
طوال سـنوات دراسـته االبتدائية الست، وذلك 
بالتزامن مع دعوات شـعبية واسـعة بالعراق 
ملواجهـة التصحـر ومشـاكل التغـري املناخي، 
الـذي تعاني منه البالد، حيث تشـهد عواصف 
ترابية ورملية متكررة سببت وفيات وخسائر 
ماديـة خـالل العـام الحايل.وأظهـرت وثيقـة 
ملديريـة الرتبيـة والتعليم يف محافظـة األنبار، 
كـربى محافظات العـراق غربّي البالد، تشـري 
إىل التصديـق عىل مقـرتح يهـدف إىل مواجهة 
العواصـف الرتابيـة وظاهرة التصحـر، وذلك 
باعتبار زراعة شـجرة واحدة لكل طالب جديد 
رشطاً لقبوله يف الصف األول االبتدائي، ويكون 
مسؤوالً عنها ملدة 6 سنوات، وهي مدة الدراسة 
االبتدائية يف العراق.ولم تكشف الوثيقة عن آلية 
زراعة األشـجار من قبل أولياء أمـور التالميذ 
الجـدد أو مكان زراعتها، لكن الدكتور محمود 
القيـيس، املرشف بوزارة الرتبيـة يف بغداد، قال 

لـ“العربي الجديد“ إن ”القرار غري ملزم قانوناً 
لتسـجيل الطـالب، لكنها مبـادرة مرحب بها، 
ويمكن أولياء األمور االعتذار منها أو قبولها“.
املدرسـية  للقيـيس، فـإن ”الحدائـق  ووفقـاً 
بالدرجة األوىل ثم محيـط املدارس من جزرات 
وسطية وأرصفة ستكون مكاناً ممتازاً لزراعة 
األشجار، وهي ثقافة يجب أن تسود باملجتمع 
عموماً، مع تحديات التصحر وتغيريات املناخ“، 
مضيفـاً أن ”دوائـر البلدية يف املـدن يمكن أن 
تنسـق مع املدارس يف تحديـد مناطق حاجتها 
للغطاء النباتي والقريبة أيضاً من مصادر مياه 
الري، إلنجـاح املبادرة“.ويعتـرب العراق إحدى 
أبـرز دول املنطقة تأثـراً بالتغيـريات املناخية 
األخرية، وأبرزها الجفاف الذي أثر باملسـاحات 
الخرضاء يف البالد، إىل جانب العواصف الرتابية 
والرملية التي خلفت ضحايا وخسائر مالية يف 
األشـهر األخرية.وتسـعى بغداد للتخفيف من 
آثـار األزمات املناخية عرب برامـج عدة أبرزها 
حمالت التشجري العامة، لكن يؤكد خرباء أنها 
غـري كافية حتـى اآلن ما لم ترتـق إىل حمالت 
وطنيـة لزراعـة أحزمة خـرضاء حـول املدن 
وإعادة إحياء الغابات التي تصحرت بالسنوات 

املاضية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس األحد، حالة 
الطقس يف البالد لأليـام املقبلة، فيما توقعت 
تصاعداً للغبار وانخفاضاً يف درجات الحرارة 

األسبوع الحايل.
وذكـر بيـان للهيئـة، تلقتـه ”الـزوراء“: أن 
”طقس البـالد اليوم االثنني سـيكون صحواً 
يف املنطقتـني الوسـطى والجنوبيـة، والرياح 
شـمالية غربيـة خفيفـة اىل معتدلة الرسعة 
 (30-40) إىل  تنشـط  كـم/س   (10-20)
كـم/س مسـببة تصاعـداً للغبـار يف بعـض 
األماكن ، فيما سـيكون الطقـس يف املنطقة 
الشـمالية صحواً مـع غبار خفيـف وظهور 
بعض الغيوم ، والرياح شمالية غربية خفيفة 
اىل معتدلـة الرسعـة (20-10) كـم/س، أما 
درجـات الحـرارة فسـتكون مقاربـة لليوم 
السـابق يف االقسـام الوسـطى والشـمالية، 
يف حني سـرتتفع قليـًال عن اليوم السـابق يف 

القسم الجنوبي البالد“.
وأضـاف البيـان أن ”طقس يوم غـد الثالثاء 

سـيكون صحـواً، والريـاح شـمالية غربيـة 
معتدلة الرسعـة (30-20) كم/س مسـببة 
تصاعداً للغبار يف بعض األماكن يف املنطقتني 
الوسـطى والجنوبيـة، فيما سـتكون الرياح 
يف املنطقة الشمالية شـمالية غربية خفيفة 
اىل معتدلـة الرسعـة (20-10) كـم/س، أما 
درجـات الحـرارة فسـتكون مقاربـة لليوم 

السابق يف عموم البالد“. 
وتابـع أن ”يـوم األربعـاء سـيكون الطقس 
صحـواً ، والريـاح شـمالية غربيـة خفيفـة 
اىل معتدلـة الرسعـة (20-10) كـم/س، أما 
درجـات الحـرارة فسـتكون مقاربـة لليوم 

السابق يف عموم البالد“.
ولفـت إىل أن ”طقـس البـالد ليـوم الخميس 
املقبـل سـيكون صحـواً ، والرياح شـمالية 
غربيـة خفيفـة اىل معتدلـة الرسعـة (-10

20) كـم/س، أما درجات الحرارة فسـتكون 
مقاربة لليوم السـابق يف األقسـام الوسطى 
والشمالية ، وترتفع قليالً يف القسم الجنوبي 

من البالد“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
قـررت وزارة التعليم العـايل والبحث 
العلمي إعادة تسجيل الطلبة املقبولني 
يف السـنة السابقة بالجامعات ، فيما 
اعلنت فتح استمارة التقديم اىل قناة 
تطويـر املـالكات الصحيـة الخاصة 

بوزارة الصحة.
وذكر بيان للـوزارة تلقته ”الزوراء“: 
أنـه ”تقـرر إعـادة تسـجيل الطلبة 
املقبولـني الذيـن لـم يسـجلوا أو لم 
يستكملوا إجراءات التسجيل املتعلقة 
بقبولهـم املركزي للسـنة الدراسـية 

السابقة 2022/2021“.
وأوضح أن ”إعادة التسـجيل للطلبة 
يشـرتط عدم التحاقهم يف الدراسات 
التعليـم  أو  األهليـة  أو  املسـائية 

الحكومـي الخـاص الصباحـي أو يف 
كلِّيتـي الوقفني“، الفتـًا اىل أن ”آخر 
موعـد إلعادة التسـجيل سـيكون يف 
نهاية األسبوع األول بعد إعالن نتائج 
القبـول املركـزي للسـنة الدراسـية 

.“2023/2022
يف غضون ذلـك، اعلنت وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي فتح االستمارة 
اإللكرتونيـة للتقديـم اىل قناة تطوير 
املـالكات الصحيـة الخاصـة بوزارة 
الصحة من خريجي املعاهد (حرصا) 
وفـق التخصصـات املناظرة للسـنة 

الدراسية 2023/2022.
واكدت ”اسـتمرار التقديـم اىل غاية 
دائـرة  بوابـة  عـرب   2022/9/25

الدراسات والتخطيط واملتابعة ”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن رئيس االتحاد العاملي للعلماء املسلمني، 
أحمـد الريسـوني، اسـتقالته مـن منصبـه، 
وأرجع الريسـوني هذا القـرار لحرصه ”عىل 
ممارسـة حريـة التعبري مـن دون ضغوط“، 
وفق رسـالة نرشها عـىل موقعه اإللكرتوني. 
ويف ذلك إشـارة لترصيحاته بشـأن الصحراء 
الغربيـة التـي أثـارت جـدال واسـعا، فيمـا 
قبـل   مجلس األمناء لالتحـاد العاملي لعلماء 

املسلمني استقالة الريسوني.
 وتضمنت رسالة نرشها الداعية املغربي عىل 
موقعه اإللكرتوني ”قررت تقديم اسـتقالتي 
من رئاسـة االتحاد العاملي لعلماء املسلمني“، 
مضيفـا أن هـذا القـرار جاء ”تمسـكا مني 
بمواقفـي وآرائـي الثابتـة الراسـخة التي ال 
تقبل املساومة وحرصا عىل ممارسة حريتي 

يف التعبري، بدون رشوط وال ضغوط“.
وأشـار يف نـص االسـتقالة إىل أنـه حاليا ”يف 
تواصـل وتشـاور مـع فضيلة األمـني العام“ 
لالتحـاد الـدويل لعلماء املسـلمني عـيل القره 

داغي ”لتفعيل قرار االستقالة وفق مقتضيات 
النظام األسايس لالتحاد“.

”املغاربـة  أن  رصح  قـد  الريسـوني  وكان 
مسـتعدون للزحـف نحـو تنـدوف لتحريـر 

صحرائهـم“. وأشـار إىل أنـه ”حتـى وجـود 
موريتانيـا غلط، فضال عن الصحراء واملغرب 
يجب أن يعود كما كان قبل الغزو األوروبي“.

واعتـرب أن قضيـة الصحـراء هـي ”صناعة 

اسـتعمارية ولألسـف، فـإن بلدان شـقيقة 
عربية ومسلمة مثلها مثل املغرب متواطئة يف 

محاولة التقسيم هذه“.
وترصيحاتـه هـذه القـت انتقادات واسـعة، 
مـا دفعـه إىل توضيحهـا يف بيـان رسـمي يف 
موقعه. وقال يف هـذا البيان ”ال تفريق عندي 
وال مفاضلة: بني مغربي وجزائري أو مغربي 
وموريتانـي أو مغربـي وتونـيس أو مغربـي 

وليبي. بل املسلمون كلهم إخوتي وأحبتي“. 
وتوافق مجلس األمناء لالتحاد العاملي لعلماء 
املسلمني عىل االسـتجابة لرغبة الشيخ أحمد 

الريسوني، باالستقالة من رئاسة االتحاد.
وحسـب بيان مجلس األمناء لالتحاد العاملي 
لعلمـاء املسـلمني، فقد تمت إحالة اسـتقالة 
الريسوني عىل الجمعية العمومية االستثنائية 
كونهـا جهة االختصـاص للبت فيهـا يف مدة 

أقصاها شهر.
واالتحـاد العاملـي لعلماء املسـلمني يتخذ من 
الدوحة مقرا له وينتمـي إليه عرشات اآلالف 

من علماء الدين من شتى أنحاء العالم.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع 
حصيلـة الفيضانـات املدمرة التي 
ترضب البالد لتالمـس 100 وفاة، 
يف وقت تحذر السلطات من اتساع 

نطاق املناطق املترضرة.
وقال املجلس القومي للدفاع املدني 
يف السـودان يف بيـان إن حصيلـة 
ضحايا الفيضانات ارتفعت إىل 99 

قتيال ونحو 94 إصابة.
وكانـت حصيلـة سـابقة نـرشت 

قبل أيـام تحدثت عـن مرصع 83 
سودانيا من جراء الفيضانات.

الجديـدة عدد  وتفـوق الحصيلـة 
الذيـن لقـوا مرصعهم  الضحايـا 
يف الفيضانـات التـي رضبت البالد 

العام املايض.
البرشيـة،  الخسـائر  جانـب  وإىل 
قالـت الخرطـوم إن الفيضانـات 
ألحقـت أرضارا ماديـة كبـرية، إذ 
دمرت بشكل كامل تجاوز 18 ألف 
منزل يف جميـع أنحاء البالد، بينما 

ترضر ما ال يقل عن 25 ألف منزل 
بشكل جزئي.

وتشري إحصاءات األمم املتحدة إىل 
ترضر أكثر من 146 ألف شـخص 

جراء الفيضانات.
وحذرت السـلطات السودانية من 
اتساع نطاق الكارثة، خاصة أن 10 
واليات سـودانية باتـت مترضرة، 
بعدمـا كان العـدد مقترصا عىل 6 

واليات.
وأضاف أن هناك توقعات باستمرار 

األمراض الغزيرة والسـيول، عالوة 
عىل تهديد ارتفاع مناسيب النيلني 

يف السودان.
تسـوء  أن  السـودانيون  ويخـىش 
األوضـاع اإلنسـانية أكثـر يف ظـل 
االسـتعدادات الحكومية الضعيفة 
والصعوبـات اللوجسـتية الكبرية 
التي تواجههـا املنظمات الطوعية 

املحلية والدولية.
وتمتد املخـاوف إىل التدهور البيئي 
املريـع وتوالـد النامـوس والذباب 

والنقص الكبـري يف املياه الصالحة 
للرشب بات الوضع الصحي يشكل 

الهاجس األكرب.
ويبدأ موسـم األمطار يف السـودان 
عادة يف يونيو ويستمر حتى نهاية 
سبتمرب، وتبلغ الفيضانات ذروتها 

يف أغسطس وسبتمرب.
وشـهد العام املايض وفاة أكثر من 
80 شـخصا يف حـوادث مرتبطـة 
موسـم  خـالل  بالفيضانـات 

األمطار.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
حـددت وزارة الصحـة، امس األحد، أسـباب فقدان 
بعـض األدوية باملستشـفيات، مؤكـدة أنها اتخذت 
تحـركاً لتوفريهـا للمـرىض بالتواصل مـع القطاع 
الخاص، وفيما اعتربت دخول األدوية املهربة للعراق 
مـن أكرب التحديات، أكدت وضع خطة اسـرتاتيجية 

ملواجهة هذا األمر. 
وقالـت مديـرة املركز العراقـي لليقظـة الدوائية يف 
الـوزارة، منال محمد يونس، يف ترصيح صحفي: إن 
«األمن الدوائي يؤمن بتطبيق اسرتاتيجية وسياسة 
منظمة تبدأ من إقرار الدواء يف العراق وبعدها يدخل 
إىل التسـجيل ويذهب إىل الرقابـة والفحص وبعدها 
يدخـل إىل الرشكات الدوائية أن كان القطاع العام أو 
القطاع الخاص»، موضحة أن «تسـعرية الدواء هي 

جزء من مهام وزارة الصحة». 
وأشـارت إىل أن «دخول الدواء بصورة غري رسـمية 
إىل العـراق مـن خـالل التهريب من أكثـر التحديات 
املقلقـة»، مبينـة أن «العـراق من اكرب األسـواق يف 

املنطقـة، وهـذا يسـاعد عىل انتشـار التجـارة غري 
الرسمية يف الدواء».

وتابعـت ان «وزارة الصحـة ال تسـتطيع أن تعمـل 
وحدها، ومن املفرتض أن تكون هناك جهات داعمة 

لهـا للحد من دخـول االدويـة املهربـة اىل العراق»، 
مؤكدة أن «الوزارة لديها خطة واسرتاتيجية وتعمل 
عـىل زيـادة الوعـي للمجتمـع ملعرفـة األدوية غري 

الرسمية داخل العراق ».
وحـول عدم وجـود بعض االدوية يف املستشـفيات، 
أوضحـت يونـس: ان «وزارة الصحـة سـمحت اىل 
املؤسسـات الصحية أن تأخذ بعض احتياجاتها من 
الرشكات الدوائية يف القطاع الخاص، وفق تعليمات 
أصدرتها الوزارة لتوفريها إىل املستشفيات العامة».
ولفتـت إىل أن «القطاع الخاص لـه دور كبري يوازي 
القطـاع العـام، للمسـاهمة يف تغطيـة احتياجات 

الدواء»
وذكـرت أن «هنـاك بعـض األدوية تتأخـر يف العقد 
بسـبب الظروف العاملية او تأخري يف الشـحن، لذلك 
قد تتأخر يف الوصول إىل املرىض»، مستدركة بالقول 
إن «الوزارة لجأت إىل رشاء األدوية حتى من القطاع 
الخـاص، لتوفريها إىل القطـاع العام، لكي ال يحتاج 

املريض إىل الدواء».

نينوى/الزوراء:

انتقـد النائب عـن محافظـة نينوى، 
نايف الشـمري، امس االحد، استمرار 
فساد دائرة صحة نينوى دون إجراءات 
حكومة رادعـة، فيما بني ان ٥ ماليني 
فقري يعانون االمرين يف املستشـفيات 
واملؤسسـات الصحيـة يف املحافظـة.
وقال الشـمري يف حديث لـ «الزوراء»: 
«أنـا اتحـدث باسـم ٥ ماليني نسـمة 
يف املحافظـة، حيـث يعانـي املريـض 

عنـد ذهابـه اىل املؤسسـات الصحية 
واملستشفيات االمرين بسبب الخدمات 
الرديئـة»، مشـريا اىل ان «أي مواطـن 
عندمـا تسـأله عن وضع املؤسسـات 
الصحيـة سـيجيبك بكل وضـوح عن 
املعاناة».وتابـع ان «املتـرضر الوحيد 
هـو املواطـن الفقـري الـذي يذهب اىل 
املستشـفى ولم يجـد «كانونة» او أي 
عالج».واضاف ان «هناك مبالغ طائلة 
تـرصف عىل دائـرة صحـة نينوى وال 

يعلم أهايل نينوى أين تذهب!»، الفتا اىل 
ان «هناك ملفات فساد كثرية يف صحة 
نينوى».وكشـف ان «اول أمس حصل 
حادث سري يف املحافظة وعند ذهابهم 
اىل مستشـفى ابـن سـينا لـم يجـدوا 
«املفراس» لتشخيص الحالة!»، مردفا 
ان «املواطن املتمكـن يذهب اىل خارج 
نينـوى للعالج لكن هنالـك أكثر من ٤ 
مليـون مواطن فقري أيـن يذهبون!».
وأوضح النائب عـن محافظة نينوى: 

العراقيـة  الحكومـة  مـع  «تحدثنـا 
مديـر  موضـوع  بانتهـاء  ووعدونـا 
صحـة نينوى لكـن لألسـف لحد اآلن 
يمـارس مهامه وينفق أمـواال طائلة 
والضحية هـو املواطن الفقري».ولفت 
اىل انه «يف اوىل جلسات مجلس النواب، 
سـيذهب ممثلـو محافظـة نينوى اىل 
لجنـة الصحـة النيابيـة كونهـا لجنة 
اختصاصيـة لبحـث موضـوع دائـرة 
الصحـة»، متسـائال: أال يوجـد أطباء 

أكفـاء ونزيهـون يف املحافظـة ونحن 
نبحث عن بديل عن مدير صحة نينوى 

منذ ٣ أشهر؟».
وبـني الشـمري ان «الكاظمـي عـىل 
اطـالع بملف الصحة يف نينوى ووعدنا 
باتخاذ إجراءات رسيعة لكن لحد اآلن 
لم نر شـيئا عـىل ارض الواقع»، داعيا 
«الحكومة العراقية اىل اتخاذ إجراءات 
رسيعـة ان كانـت جـادة يف مكافحة 

الفساد».

kÌãËn€a@Âfl@á®aÎ@ÚÌÎÜ˛a@ò‘„@—‹fl@Úßb»æ@⁄ãznm@Úzó€a
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ذي قار/الزوراء:

افـاد مصدر محـيل بقضاء الشـطرة 

شـمايل محافظة ذي قار، امس االحد، 

بتعرض احد القابلـوات الكهربائية يف 

القضاء للرسقة.

وذكر املصـدر ان « مجهولـني اقدموا 

عـىل رسقـة قابلـو (٣٣ ك ف) املغذي 

قضـاء  يف  الثانويـة  شـبعاد  ملحطـة 

الشطرة شمايل محافظة ذي قار».

األفعـال  «هـذه  ان  املصـدر  وبـني 

يف  نـادرا  إال  تحصـل  ال  اإلجراميـة 

القضـاء»، مؤكدا أن «حـادث الرسقة 

تسـبب بإطفاء التيـار الكهربائي عن 

غالبية مناطق قضاء الشطرة».

يف غضون ذلك، تعرضت نافورة حديثة 

تـم تشـغيلها مؤخـرا بقضاء سـوق 

الشـيوخ جنوبي محافظة ذي قار إىل 

عمليات تخريب وتشويه.

ورشح املهندس املقيم للمرشوع، أحمد 

عبيد، يف بيـان، األرضار الحاصلة بها، 

وهـي: رسقة نـوزل عـدد/ ٢ ، اعمال 

تخريبيـة يف النـوزل الـدوار املركزي، 

النافـورة  حـوض  داخـل  السـباحة 

ألوقـات متأخرة من الليل، اسـتخدام 

مياه حوض النافورة لغسـل اطارات 

السيارات والتكاتك والستوتات .

صالح الدين/الزوراء:
أفاد مصدر امني، امس االحد، بالقبض عىل ستة متهمني وكميات كبرية 

من زيت الغاز املهرب يف محافظة صالح الدين.
وقـال مصدر امنـي إنه «من خـالل املتابعة لكل ما يمـس امن املواطن 
رشعت مفارزنا يف سـامراء بالقيـام بحملة موسـعة ملداهمة واعتقال 
اصحاب الجشـع ومسـتغيل االزمات من ضعاف النفـوس داخل مدينة 

سامراء».
واضاف أنه «تم ضبط عدة مواقع وعجالت تستخدم يف عمليات التهريب 
واحتكار املنتوجات النفطية تحتوي عىل كمية من مادة زيت الغاز تقدر 
بحوايل ١٨ الف لرت كانت معدة للتهريب واعتقال ٦ متهمني وتسـليمهم 

للجهات املختصة الستكمال االجراءات القانونية».
وأتم البيان: «ويعاهدكم ابناؤكم من جهاز االمن الوطني يف سـامراء أن 
يكونوا سـيوًفا بتارة عىل كل من تسـول له نفسـه املساس بقوت وامن 

املواطنني».

النجف/الزوراء:

أعلنـت محافظة النجف، امس األحد، افتتاح مستشـفى تخصيص يف جراحة 

الجهاز الهضمي والكبد باملحافظة، فيما أشـارت اىل السـعي إلضافة خدمة 

اإلسعاف الجوي.

وقال محافظ النجف األرشف ماجد الوائيل يف ترصيح صحفي: إنه «تمَّ افتتاح 

املستشـفى التخصيص ألمـراض وجراحة الجهاز الهضمـي والكبد بحضور 

مدير عام دائرة الصحة أحمد األسـدي وعدد من مديري األقسام واملسؤولني 

يف القطـاع الصحي»، مشـيداً «بالجهود الكبرية التي بذلت يف سـبيل تحقيق 

هـذا املنجز».وأضاف أن «القطـاع الصحي يحظى باهتمـام إدارة املحافظة 

النجـف األرشف وهنـاك متابعة مسـتمرة مع مدير عام الدائرة»، مشـرياً اىل 

َذ  أن «املستشـفى التخصيص ألمـراض وجراحة الجهاز الهضمـي والكبد ُنفِّ

عىل مسـاحة ١٢٠٠ مرت مربع، ويتألف من سـتة طوابق وبسـعة ٦٠ رسيراً، 

كمـا تحتوي عىل ١٠ أرسة لالنعاش و٤ صاالت للعمليات الجراحية».وأكد أن 

«محافظة النجف األرشف تسعى اىل إضافة خدمة اإلسعاف الجوِّي من خالل 

تجهيز دائرة صحة املحافظة بطائرة مروحية (اسعاف)».

بابل/الزوراء:

اكـد عضـو حركـة حقـوق عـن 

محافظة بابل، حسني عيل جاسم، 

امس األحـد، أن محافظة بابل تعد 

أسوأ محافظة من ناحية الخدمات 

وابسـط مقومات العيش للمواطن 

غـري موجودة، محمـال الحكومات 

املحليـة املتعاقبة مسـؤولية تدني 

مستوى الخدمات يف املحافظة.  

وقال جاسـم يف ترصيـح صحفي 

ان «املحافظـة أصبحت من أسـوأ 

محافظـات العـراق والعيش فيها 

يمثل انتحارا بسبب سوء اإلدارة». 

وأضـاف أن «بابـل تحتـل املرتبة 

األوىل من حيث انعـدام الخدمات 

والبطالة وقلة فرص العمل وسط 

إهمال الحكومة تجاه املحافظة». 

وأشـار إىل أن «املحافظـة تعيش 

اوضاعـا مأسـاوية يرثـى لهـا ، 

املجـاورة  املحافظـات  ان  كمـا 

تـكاد تكـون نسـبيا أفضـل من 

ناحية تقديم الخدمـات»، مؤكدا 

أسـوأ  إىل  يسء  مـن  «بابـل  أن 

الحكومـي». االهمـال  بسـبب 

وكان النائب عـن محافظة بابل، 

أحمـد فواز الوطيفـي، قد اكد، يف 

ترصيح سـابق، أن «نسبة الفقر 

أعـىل  إىل  وصلـت  املحافظـة  يف 

مسـتوياتها بنسـبة بلغت ٤٠ ٪، 

مشـريا إىل ارتفـاع معـدالت الفقر 

بسـبب تأخـر تشـكيل الحكومـة 

واملوازنة».

نينوى/الزوراء:

اعلنت مديرية شـهداء نينوى، امس االحد، 

انجـاز ١٥ ألـف معاملـة خاصـة بضحايا 

لعـدم  صغـري  دار  يف  املحافظـة  وشـهداء 

تخصيص بناية رسـمية.وقال مدير قسـم 

ضحايـا االرهاب يف املديريـة قيرص اديب يف 

ترصيح صحفي: إن «شهداء نينوى انجزت 

١٥ ألـف معاملة تخص الشـهداء وضحايا 

االرهاب داخل دار سكني صغري أنجز خالل 

السنوات املاضية».

واضاف ان «هذه الدار املؤجرة ملقر مديرية 

شهداء نينوى التي ال تمتلك بناية منذ اعالن 

نينـوى مدينـة منكوبة سـبب الحرب عىل 

االرهاب».

ولفـت أديـب إىل ان «هـذا االعالن لـم يوفر 

بناية رسـمية إلكمـال معامالت الشـهداء 

والجرحى واملفقودين».

مبينـاً ان» للموظفـني اجـربوا عـىل وضع 

بعـض الكرفانات يف أرض فارغة أمام الدار 

لتحويل بعض االقسام فيها».

وتسـاءل أديب عـن «مدى االهتمـام بهذه 

املدينـة املنكوبة إن لم يكن لذوي الشـهداء 

والضحايا بناية يراجعونها»

بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة الزراعـة، امس األحد، انخفاض 

نسـبة اإلصابة بمرض الحمـى النزفية، فيما 

أشارت إىل استنفار جهودها للحد من انتشار 

املرض.

وقال املتحدث الرسـمي باسـم وزارة الزراعة 

حميـد النايف يف ترصيـح صحفي: إن «هناك 

استنفاراً تاماً من قبل قسم البيطرية يف وزارة 

الزراعـة للقضاء عـىل حرشة القـراد الناقلة 

ملرض الحمى النزفية بشـكل تـام»، مبيناً أن 

«نسبة اإلصابات بتناقص وانخفاض».

واضاف أن «هناك مخرجات مهمة واستنفار 

يف كل املحافظـات للحد من انتشـار املرض»، 

الفتاً اىل أن «اإلصابات يف مستوى متدٍن».

وأشـاد «بجهود وزارة الصحة بتداعيات هذه 

اإلصابـة والحـد من مـرض الحمـى النزفية 

وتوعية وإرشاد املواطنني».

بغداد/الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة، امس االحد، عن 
ضبـط هدر للمـال العـام يف محافظة 

املثنى بقيمة ٨٫٥ مليار دينار.
وذكرت دائـرة التحقيقات يف الهيئة يف 
بيان ورد لـ «الزوراء»: ان «فريق عمل 
مكتـب تحقيق املثنى رصـد عدم قيام 
ديوان محافظة املثنى – قسـم األمالك 
باستحصال مبلغ (٨,١٩٨,٢١١,٩٧٩) 
ـة معامل ورشكات  مليارات دينار بذمَّ
عـىل  واالسـتيالء  بالتجـاوز  قامـت 

كميَّـاٍت كبريٍة من مـادة حجر الكلس 
واألطيـان مـن املقالـع الحكوميَّـة»، 
ُمبّينـًة أنَّه «ترتب عـىل ذلك هدر للمال 
العام، فضالً عـن عزوف املُواطنني عن 
استئجار املقالع من الدولة، األمر الذي 
أدَّى إىل انخفاض عقود اإليجار بنسـبة 

٣٦٪ عن السنوات السابقة».
ـذ عمليَّتـني  وأضافـت إنَّ «الفريـق نفَّ
ُمنفصلتني يف ُمديريَّة زراعة املُحافظة، 
تـمَّ خالل األوىل ضبـط (١٦٩) معاملة 
تجهيز مبيدات زراعيَّة للفالحني الذين 

ُذوا الخطـة للموسـم الزراعيِّ  لـم ُينفِّ
قيمـة  أنَّ  إىل  الفتـًة   ،٢٠٢٢-  ٢٠٢١
املُبيـدات املُوزَّعـة خالفـًا للتعليمـات 
بلغت(٢١٠,٦٠١,٣٢٤) ماليني ديناٍر».

وأشـار البيـان اىل أنـه «ويف العمليَّـة 
الثانية، تمَّ الكشـف عـن ضبط (٤٣) 
ن  معاملـًة يف ُمديريَّـة الزراعـة تتضمَّ
هة من دائرة زراعة السماوة  كتباً ُموجَّ
ة للتجهيزات الزراعية  إىل الرشكة العامَّ
– فـرع املثنـى لغـرض تجهيـز مادَّة 
إىل  إضافـًة  الصفـراء،  الـذرة  سـماد 
راً صـادراً عن  ضبـط (١٢) كتاباً ُمزوَّ
زراعة املُحافظة تـمَّ عىل إثرها تجهيز 
الفالحـني باملادة املذكـورة، التي ُتقدَُّر 
قيمتهـا بـــ (٨٠,٥٥٩,٠٦٥) مليون 
ديناٍر».كمـا أفادت دائـرة التحقيقات 
امـس  االتحاديَّـة،  النزاهـة  يف هيئـة 
األحـد، بصـدور أمري اسـتقداٍم بحقِّ 
نائب محافظ بابل؛ الرتكابه ُمخالفاٍت 

لواجباته الوظيفيَّـة.
وذكرت الدائرة يف بيان ورد لـ «الزوراء» 
ة  أنَّ «محكمـة تحقيق الحلـة املُختصَّ
بقضايا النزاهة أصدرت أمر اسـتقداٍم 
بحـقِّ نائـب محافـظ بابـل واملحافظ 
السـابق؛ الرتكابـه عمـداً مـا يخالف 
أثناء ممارسـة  واجباتـه الوظيفيَّــة 

عمله».
وأشـارت اىل «قيامـه بإضافـة قطـع 

أرٍض ُمتميِّـزٍة وتجاريَّـٍة، فضـًال عـن 
قطـٍع ُمتجـاوٍز عليهـا ضمن محرض 
تخصيص قطـع األرايض الـذي أعدَّته 
ُمديريَّـة بلديَّـة الحلـة يف عـام ٢٠٢١، 

خالفاً للضوابط والتعليمات».
ـدت «الدائرة  وعىل صعيـٍد ُمتَّصـٍل، أكَّ
أنَّ املحكمـة أصـدرت أمـر اسـتقداٍم 
عـىل  املحافـظ؛  نائـب  بحـقِّ  ثانيـاً 
خلفيَّـة قيامـه بصفتـه رئيـس لجنة 
التخصيـص باملصادقـة عـىل محرض 
أرٍض  قطعـة  وتخصيـص  اسـتبدال 
ٌة  خالفـًا للقانون، الفتـًة إىل أنَّها ُمؤرشَّ
يف  العمرانـيِّ  التخطيـط  ُمديريَّـة  يف 
املُحافظـة كمسـاحاٍت خـرضاء ومن 
القطع املُتميِّزة».وأشارت إىل «مخاطبة 
التسـجيل  وُمديريَّـة  الحلـة  بلديَّـة 
العقـاري يف املُحافظـة؛ لغرض إيقاف 
ـة بالقطعة، ُمنوِّهًة  اإلجراءات الخاصَّ
بأنَّ املحكمة قرَّرت اسـتقدام عضٍو يف 
لجنـة التخصيص وُمديـر بلديَّة الحلة 
فتـني فيهـا، فضالً عـن إصدار  وُموظَّ
أمر قبٍض وتحرٍّ بحقِّ مسـؤول األمالك 

ٍف آخر يف بلديَّـة الحلة». وُموظَّ
وأوضحت الهيئـة أنَّ «محكمة تحقيق 
النزاهـة  بقضايـا  ـة  املُختصَّ ة  الحلـَّ
أصـدرت أوامـر االسـتقدام والقبـض 
وفقاً ألحكام املادَّتني (٣٣١ و٣٤٠) من 

قانون العقوبات».
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بغداد/الزوراء:
كشـفت مديرية املرور العامة، امس االحد، 
كلفة انشاء اجازة السوق الدولية واجراءات 
الحصول عليها، فيما أكدت رضورة احضار 

٤ مستمسكات.
وذكرت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء» أن 
«اجازة السـياقة الدولية هـي االجازة التي 
تخولـك قيادة املركبة خارج البلد، وحسـب 

اتفاقية فيينا للسري عىل الطرق لعام ١٩٦٨، 
واملوقع عليها من قبـل العراق لعام ٢٠١٧، 
وتكون مدة نفاذيتها (سنة واحدة فقط)».

وأضافت أن «املسمسـكات الواجب توفرها 
للحصول عىل االجازة الدولية:ـ

ـ اجازة السياقة املحلية.
ـ جواز السفر العراقي.

ـ هوية االحوال املدنية او البطاقة املوحدة.
ـ صور شخصية عدد (٢).

وبينـت املديريـة أن «مبلغ رسـوم االجازة 
الدولية هو (٦٢) الف دينار عراقي»، مشرية 
اىل أن «موقـع منح واصدار االجازة الدولية 
يف مقر مديريـة املرور العامـة، والكائن يف 

بغداد ـ زيونة ـ قرب ملعب الشعب».
واتم البيان : «االجازة مرتجمة بـ١٠ لغات، 

ومعرتف بها دولياً».



بغداد/ الزوراء:
استقرت أسـعار الذهب العراقي واالجنبي يف األسـواق املحلية بالعاصمة 

بغداد وإقليم كردستان، امس األحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوروبي 359 الف دينار، وسـعر الـرشاء 355 الفاً، 

وهي األسعار نفسها ليوم السبت.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعاً أيضاً عند 329 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 325 ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 360 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 330 الفاً و340 الف دينار.
كما شـهدت أسعار الذهب يف اربيل اسـتقرارا ايضا يف أسواقها، حيث بلغ 
سـعر البيع بحسب نقابة الصاغة، 410 آالف دينار للمثقال من عيار 24، 
و380 ألفـاً للمثقال من عيار 22، و368 ألفاً للمثقال من عيار 21، و310 
آالف دينـار للمثقال مـن عيار 18.. ويسـاوي املثقال الواحـد من الذهب 

خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مرصف الرافديـن، امس األحـد، حصيلة القـروض التي منحت 

للمواطنني للفرتة من 1/7/2022 ولغاية 31/7/2022.
وقال املكتب االعالمي للمـرصف يف بيان ورد اىل ”الزوراء“: ان القروض 
التـي منحها وانجازها بلغـت 187 قرضا تنوعت ما بني قروض الرتميم 
والتأهيل وقروض إسكان املواطنني وقروض املشاريع الصغرية وقروض 
رشاء الدور السكنية.وأشـار إىل: أنه تم منح 24 قرضا للرتميم والتأهيل 

وإسكان املواطنني و163 قرضا لتمويل املشاريع الصغرية.
 واوضح البيان: انه تم منح قرض الـ150 مليون دينار لرشاء دار سكن 
للمواطنـني واملوظفني واملتقاعدين، حيث بلغـت منذ انطالق التعليمات 

الخاصة بمنح تلك القروض 63 قرضا.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت لجنـة النزاهة يف مجلـس النواب، امـس االحـد، أن املواطنني لم 
يلمسـوا أي أثـر لقانون األمـن الغذائي بعد مـرور 80 يوما عىل ترشيع 
القانون يف الربملان. وقال عضـو اللجنة، أحمد الربيعي، يف حوار اطلعت 
عليـه ”الزوراء“: إن ”القانون املقر يف الثامن من حزيران املايض ال يزال 
جدليـا بسـبب التخصيصات املاليـة، باإلضافة إىل أنه لم يـأت بجديد“.
وأضـاف الربيعـي أن ”املواطنني لم يلمسـوا أي أثر، ال سـيما أن الكثري 
من املبالغ رصدت لوزارة التجارة لتحسـني مفردات البطاقة التموينية 
وزيادتها، لكن الشـارع لم يالحظ تغيـرياً عليها ال يف زيادة املفردات وال 
من حيث جودتها“.وأشار اىل أن ”املـدة املتبقية من السنة املالية أربـعـة 
أشــهـر، ومــا زلنا نخىش ضياع هذه األمــوال وحصول فساد إداري 
يف رصفهـا فـي غـري أماكنها فــي ظـل تعطيل املؤسسـة الترشيعية، 

فضال عن أن نسـب تنفيذ القانون غري واضحة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت ادارة مزرعـة فدك للنخيل، التابعة للعتبة الحسـينية املقدسـة، 
امس االحد، عن اسـتعدادها لتسـويق نحو (60) طنا من أجود أصناف 

التمور العراقية والعربية يف موسمها الحايل.
وقال مدير املزرعة، فائز أبـو املعايل، يف بيان اطلعت عليه ”الزوراء“: إن 
”العتبة الحسينية املقدسة حرصت عىل االهتمام بالنخيل التي تعد هوية 
لبالد الرافدين، إذ أنشئت املزرعة يف الصحراء غرب كربالء املقدسة، وعىل 
بعـد (20 كم) عن مركز املدينة، لالهتمـام بزراعة أجود أصناف النخيل 

العراقية والعربية، والحفاظ عليها، إىل جانب تكثريها.
واضاف أبو املعايل أن ”إنتاج التمور يف العراق شهد تراجعا كبريا يف اآلونة 
األخرية بسـبب الظروف التي مر بها البلد، ما دعا العتبة الحسـينية إىل 

االهتمام بهذا املجال وتنميته“. 
من جهته، اشـار مسـؤول التسـويق يف املزرعة، محمد عالء أبو املعايل، 
اىل أن ”املزرعة تضم أكثر من تسـعني صنفا من أجود أنواع التمور التي 
يتميز العراق بزراعتها وتصديرها، إىل جانب األصناف النادرة املُستقدمة 

من مختلف الدول العربية“. 
وتابع ”تعمل الطواقم الزراعية يف املزرعة بالوقت الحايل عىل حصد ثمار 
النخيل واالسـتعداد لتسـويقه“، الفتا اىل ان ”من املؤمل أن تبلغ الطاقة 

اإلنتاجية لهذا العام نحو (60) طنا ملختلف أنواع التمور“.

بغداد/ الزوراء:
الهيـأة الوطنية  حـددت رئيسـة 
لالسـتثمار، سـها النجار، حزمة 
من املعوقات التي تقف أمام عمل 
الرشكات، بينما كشفت عن وجود 
ثغـرات“ قانونيـة مسـتغلة مـن 
قبـل من وصفتهم بــ ”جماعات 

الفساد“.
ترصيـح  يف  النجـار،  وقالـت 
الوطنيـة  ”الهيئـة  إن  صحفـي: 
لالسـتثمار سـعت جاهدة لتذليل 
املعوقـات التـي تقف أمـام جذب 
الـرشكات العاملية، وقد نجحت يف 
بعضهـا، وهناك بعـض القضايا 
تتطلـب املزيد من الوقـت، تتمثل 
بنقـص البنـى التحتيـة كالطرق 
واملــوانـــئ  واملــواصـــالت 
واملـطـارات والطاقة الكهربائية، 
وغريها من املتطلبـات التي تمثل 

نقاط جذب لالستثمارات“.
”املـعـوقــات  إن  وأوضحـت: 
الطـرق  عنـد حـــدود  تقـف  ال 
تشـمل  بـل  واملــواصـــالت، 
أيضـا العقبـات القانونيـة التـي 
لبعـض  حلـول  إيجـاد  تتطلـب 
التقاطعات الحاصلـة بني قانون 
والــقــوانــني  االســتـثـمـار 
واألنـظـمــة  األخــــرى 
والتعليمات املتعلقة باالسـتثمار، 
التي تضع املسـتثمر فـي حـالـة 
مـن عــدم االسـتـقـرار، فضال 

عـن بعـض املالحظـات الخاصة 
بالبيئة املرصفية واملالية املناسبة 
لنجـاح عمليـة االســتـثـمـار، 
الـتـي ينبغي أن تـكـون مواكبة 
للتطورات الحاصلـة بمثيالتها يف 

دول العالم“.
إىل  الهيئـة  رئيسـة  وأشـارت 
جـذب  أمـام  ”املعوقـات  أن 
االسـتثمارات، مرتبطـة بعضهـا 
بالبعض اآلخــر، وعىل الرغم من 
وجود رؤيـة واضحة تعمل عليها 
الهيئـة مـن أجل أن تكـون هناك 
رشكات اسـتثمارية عاملية تقدم 
مشـاريعها للبلـد، بيـد أن عـدداً 
مـن الثغـرات والتقاطعـات التي 
تضمنها قانـون االسـتثمار رقم 
(13 (لسـنة 2006 املعـدل يعيق 

تحقيق ذلك“.

وكشفت النجار عن أن ”القوانني 
الحالية أتاحت اسـتغالل الثغرات 
التـي تحتويها من قبل (جماعات 
الفسـاد) وأدت إىل عرقلة النشاط 
االستثماري يف العراق، األمر الذي 
دعا الهيئة إىل تشـكيل فريق عمل 
متمكـن إلعـداد مسـودة قانـون 
جديـد يتم وفقـه تجـاوز جميع 
املـواد والبنـود التـي أثبتـت عدم 
فاعليتهـا بالتجربة العملية خالل 
13 سنة مضت، السـيما املتعلقة 
بآليات منح اإلعفاءات الجمركية 
واألرايض الصالحة لالستثمار، التي 
مثلت املشـكلة األكًرب عن أمــام 
االســتـثـمـارات،  اسـتقطاب 
فضال الالمركزية بـإدارة العملية 
االسـتثمارية وعدم توفـري البيئة 

املرصفية املناسـبة وغريها“.

بغداد/ الزوراء:
أثـار ترصيـح رئيـس مجلـس النواب 
الحايل، محمد الحلبويس، بشأن توقف 
اإلنفـاق الحكومـي للدولـة العراقيـة 
بحلـول العـام 2023 جـدال سياسـيا 
وقانونيا واقتصاديا واسعا، فيما ألقت 
الترصيحـات بظاللهـا عـىل الشـارع 
العراقي واألسـواق التي تعاني أساسا 

من ركود واضح. 
وقـال الحلبـويس يف كلمـة لـه خـالل 
املؤتمـر اإلسـالمي ملناهضـة العنـف 
ضد املـرأة الذي عقد، السـبت: إن ”ما 
ال يدركـه الكثـري هـو ان الحكومة لن 
تسـتطع االنفـاق ما بعد نهايـة العام 
الحـايل بسـبب عـدم وجـود أي سـند 
قانونـي نتيجة اعتمـاد الحكومة عىل 
قانـون ادارة الدولة والـذي مدته عام 
واحد ويعتمد عىل االنفاق للسنة املالية 
التي سـبقتها ما يتطلـب انهاء االزمة 

واقرار الربملان“.
ويـرى النائـب البارز يف اللجنـة املالية 
قانـون  أن  النيابيـة، جمـال كوجـر، 
اإلدارة املاليـة لـم يثبت موعـدا محدد 
 (16) املـادة  بـه الن  العمـل  إليقـاف 
منـه تؤكد عىل العمل بـه يف حال تأخر 

املوازنة السنوية. 

وأكـدت اللجنـة املاليـة النيابية، امس 
األحد، أن إقرار قانـون املوازنة العامة 
مـن عدمـه ال يؤثر عـىل رصف رواتب 
إىل  أشـارت  فيمـا  الدولـة،  موظفـني 
أن ترصيـح رئيـس الربملـان، محمـد 
الحلبـويس، هو لتحفيـز األحزاب عىل 

حل املشاكل واألزمة السياسية. 
وقال عضـو اللجنة، جمـال كوجر، يف 
ترصيـح صحفـي: ان ”املـادة 13 من 
قانـون اإلدارة املالية تنـص عىل أن يف 
حال عدم إقرار قانـون املوازنة العامة 
فـإن الحكومة تذهب إىل آخـر موازنة 
اقرت وعىل ذلك يتم رصف رواتب وفق 

مبـدأ 12/1، بالتـايل أن إقرارهـا مـن 
عدمه ال يؤثر عىل رواتب املوظفني“. 

كل  تمتلـك  ”الحكومـة  ان  وأضـاف 
الصالحيـات برصف رواتـب املوظفني 
واملتقاعديـن، وان املوظـف ال يتحمـل 
أن  إىل  السياسـية“، منوهـا  املشـاكل 
”هنـاك عـددا من الدول مضـت عليها 
أكثر من سنة دون موازنة ولم تتوقف 

رواتب موظفيها“. 
أما قانونيا، فيشـري الخبـري القانوني، 
عـيل التميمـي، اىل: ان ”الكالم بشـأن 
عدم رصف الرواتب للموظفني سيايس 
وليـس قانونيا، إذ ان املادة ١٣ اوال من 

قانون اإلدارة املالية والدين العام رقم ٦ 
لسنة ٢٠١٩ تنص عىل الرصف بنسبة 
1/12 مـن نفقـات السـنة السـابقة 
وليس من موازنة العام املايض والنص 

جاء مطلقا ويرسي عىل اطالقه“. 
ويوضح التميمي يف حديث صحفي: إن 
”املـادة املذكورة تؤكد وجود اسـتمرار 
قانونـي بالـرصف حتـى لـو اسـتمر 
عـدم اقـرار املوازنـة وتعتمـد موازنة 
٢٠٢١، وهذا هو السـند القانوني ألنه 
ال توجـد دولـة يف العالـم تتجـرأ عـىل 
ايقـاف الرواتب واالنفـاق العام وحتى 
مع حكومة ترصيـف االعمال من أهم 

أولوياته رصف الرواتب“.
وحذر رئيس مجلس النـواب العراقي، 
محمد الحلبويس، السـبت، من أزمات 
اقتصادية مرتقبة سـيواجهها العراق 
يف حال اسـتمرار األزمة السياسـية يف 

البالد وتعطيل املؤسسات الدستورية.
وقال الحلبويس إن قانون االدارة املالية 
الذي سيسـتمر إلدارة الشـؤون املالية 
يف البـالد اضطـرارا يف حال عـدم اقرار 
موازنـة العـام 2023 لن يسـمح بأي 
إنفـاق مايل إضايف مما سـيجعل البالد 
أمام ازمـات اقتصادية كبـرية مرحلة 

من العام 2022.

بغداد/ الزوراء:
أعلن املرصف األهيل العراقي، التابع 
ملجموعـة كابيتال بنك، امس االحد، 
عن البدء بتقديم خدماته املرصفية 
واملالية يف السوق السـعودي، وذلك 
اإلجـراءات  كل  اسـتكماله  بعـد 
املتعلقـة برتاخيص بافتتـاح فرعه 
األول يف الرياض وبدء مزاولة أعماله 
السـعودي،  السـوق  يف  املرصفيـة 
حيـث تأتي هـذه الخطـوة يف إطار 
للمجموعة  التوسعية  االسرتاتيجية 
التي تعمل حالياً يف األردن، والعراق، 

والسعودية، واإلمارات.
تلقـت  بيـان  يف  املـرصف  وقـال 
”الزوراء“ نسخة منه: إن ”املرصف 
األهـيل العراقـي الـذي حصـل عىل 
موافقـة مجلس الوزراء السـعودي 
والبنك املركزي السـعودي والعراقي 
بفتح فرع له يف، يسـعى إىل تشجيع 
العـراق  بـني  التجـارة  وتسـهيل 
والسـعودية يف ظـل النمـو املتزايـد 
حيـث  البلديـن،  بـني  للصـادرات 
سـيتيح وجود هذا الفـرع الفرصة 
للمـرصف لتوسـيع نطـاق الخدمة 
املقدمة لعمالئه من قطاع الرشكات 
والعـراق  األردن  يف  املتواجديـن 
واإلمـارات والسـعودية، عن طريق 
لهـم  التجاريـة  الخدمـات  تقديـم 

بشكل مبارش“.
وأضـاف ”كما تهدف هـذه الخطوة 
إىل مسـاعدة الـرشكات العراقية يف 
إيجـاد فـرص للعمل مـع نظرياتها 
من الـرشكات داخل وخارج اململكة 
العربية السـعودية من خالل تقديم 

التمويـالت والتسـهيالت التي تلبي 
احتياجاتها وتطلعاتها“.

للمـرصف  املفـوض  املديـر  وأكـد 
االهـيل العراقـي، أيمـن أبـو دهيم: 
إن ”مبـارشة املـرصف ألعمالـه يف 
السـعودية سيسـهم يف زيادة حجم 

العـراق  بـني  التجاريـة  املبـادالت 
والسـعودية من خالل بناء شـبكة 
من العالقـات املرصفية مع كربيات 
املؤسسـات والـرشكات العاملـة يف 
القطاعات االقتصاديـة املختلفة يف 
اململكة السـعودية التـي يتوقع لها 

تحقيـق املزيد مـن التقـدم والنمو 
باالسـتناد إىل رؤيتها 2030“. 

التنفيـذي  الرئيـس  قـال   بـدوره، 
للمـرصف األهـيل العراقـي/ فـرع 
السعودية، زيد أبونيان: إن ”املرصف 
األهـيل العراقـي وعـرب تقديمه كل 
والتسـهيالت  البنكيـة  الخدمـات 
املرصفيـة املتنوعـة سـيتمكن من 
تغطية القطاعات غري املسـتغلة يف 
سوق التجارة السعودي، كما ستتاح 
الفرصـة للمرصف لزيـادة حصته 
السـوقية مـن إجمـايل التعامـالت 
التجاريـة بـني السـعودية والعراق 
من خـالل تقديم الخدمـات لعمالء 
الرشكات االسـرتاتيجيني وتسـهيل 

تعامالتهم التجارية.“
وأضاف أبونيان إن ”املرصف األهيل 
العراقـي قد بـارش تقديـم خدماته 
السـعودي،  السـوق  يف  املرصفيـة 
حيث تـم املبارشة بفتح حسـابات 
الـرشكات  مـن  لعـدد  مرصفيـة 
السـعودية، األمـر الذي يتيـح لهم 
االسـتفادة من مجموعـة متكاملة 
من الخدمات املرصفية التي يقدمها 
األهـيل العراقي لعمالئـه من قطاع 
الرشكات، ومنها استقبال الحواالت 
واالعتمـادات املسـتندية من العراق 

وبشكل سلس ورسيع“. 
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بغداد/ الزوراء:
ذكـرت رشكـة Focus2Move ، املختصـة بتقديم البيانـات الخاصة حول 
السـيارات، أن سـوق السـيارات يف العـراق يف حزيـران 2022 مسـتمر يف 

االرتفاع باطراد، مبينة أن رشكة هيونداي ترتاجع بأكثر من 46%.
وقالت الرشكة يف تقرير لها اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”سـوق السيارات 
يف العـراق اسـتمر يف مبيعاته للسـيارات باالرتفاع لشـهر حزيران 2022 

بزيادة قدرها %7.1 مقارنة بالشهر الذي سبقه“.
وأضافت أنه ”تم بيع 8.444 سيارة يف شهر حزيران وحده، ما رفع مبيعات 
العام الحايل للربع األول من عام 2022 ولغاية شهر آذار عند 42.132 الف 

سيارة بارتفاع بنسبة %7.2 عن نفس الفرتة من العام 2021“.
وأشارت إىل أن ”من ناحية العالمة التجارية اعلنت كيا انخفاض مبيعاتها 
بنسـبة %6.8 منذ بداية العام الحايل حتى شـهر حزيـران عىل الرغم من 
امتالكهـا نسـبة 34.9 من حصة السـوق العراقـي، تليها رشكـة تويوتا 
التي نمت بنسـبة ٪60.4، يف حني سجلت هيونداي أكرب انخفاض، بنسبة 
%46.9“.وبينت أن ”الربع األول من عام 2022 ظلت املبيعات ثابتة بنسبة 
زيادة بلغت %0.8 مع بيع 18.257 الف سـيارة، يف حني ارتفعت املبيعات 

يف الربع الثاني بنسبة %12.6 مع 23.875 سيارة.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مرصف الرشـيد، امس األحـد، عن قروض لفئتني ألغـراض صيانة 
املباني والوحدات السـكنية.وذكر بيان للمرصف تلقت ”الزوراء“ نسـخة 
منـه: إن فروعـه مسـتمرة يف اسـتقبال املوظفـني واملواطنـني الراغبـني 
بالتقديم عىل قرض صيانة املباني بمبلغ 30 مليون دينار للموظفني و20  
مليـون دينـار للمواطنني“.وأضاف البيان أن ”املوظـف املوطن راتبه لدى 
املـرصف بدون كفيل، أما املواطن فيقدم كفيال موظفا مدنيا موطنا راتبه 
عىل مرصف الرشـيد“.الفتا إىل أن ”مدة سـداد القرض 10 سنوات، عىل ان 

يكون الرتويج من خالل فروع املرصف حرصا“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومـات الطاقـة األمريكية، امس األحـد، ارتفاع صادرات 
العراق النفطية إىل الواليات املتحدة خالل األسـبوع املايض لتبلغ متوسـط 

225 الف برميل يوميا.
وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”متوسـط االستريادات 
االمريكيـة من النفط الخام خالل االسـبوع املايض مـن ثماني دول بلغت 
5.356 ماليـني برميل يوميا منخفضة بمقـدار 52 الف برميل باليوم عن 

األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.404 ماليني برميل يوميا“.
وأضافـت أن ”صادرات العـراق النفطيـة ألمريكا بلغت معـدل 225 ألف 
برميل يوميا األسبوع املايض، مرتفعة عن األسبوع الذي سبقه الذي بلغت 

فيه معدل 163 الف برميل يوميا ”.
كما أشـارت اإلدارة إىل أن ”اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األسبوع 
املـايض جاءت من كندا و بمعـدل بلغ 3.834 ماليني برميـل يومياً، تلتها 
املكسـيك بمعـدل 503 آالف برميل يوميـاً، وبلغت االيـرادات النفطية من 
االكـوادور بمعدل 278 الف برميل يومياً، ومن ثم السـعودية بمعدل 247 

الف برميل يومياً“.
ووفقـاً لإلدارة، فإن ”كمية االسـتريادات األمريكية مـن النفط الخام من 
كولومبيا بلغت معدل 143 الف برميل يومياً، ومن نيجرييا بمعدل 72 الف 
برميـل يوميا، ومن ترينداد توباغو بمعـدل 54 الف برميل يوميا، فيما لم 

يتم استرياد اي كمية من الربازيل وروسيا“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
تعرض منتخب الشـباب للكرة الطائرة، امس األحد، إىل خسـارة قاسـية أمام منافسـه 
البحريني بنتيجة (٠-٣)، ضمن مباريات تحديد املراكز من (٧-١٠) لبطولة آسـيا تحت 

٢٠ عاما، املقامة حاليا يف املنامة.
وفـرض املنتخب البحريني سـيطرته عىل مجريات اللقاء وتفوق بسـهولة، بواقع (٢٥-

٢١) و(٢٥-٢١) و(٢٥-١٧).
وتعد هذه الخسـارة الثالثة للمنتخب الشـبابي بالبطولة، بعد أن تعـرض للهزيمة أمام 

بنجالديش وتايالند، فيما تغلب عىل أسرتاليا واإلمارات.

ãºcÎ@ã–ñc

lb‘€˛a@Û‹«@ÊÏèœb‰ÓéÎ@åÏ–€a@Úœb‘q@ÊÏÿ‹∫@ëäaÏ‰€a@Ïj«¸@ZÏìÌÜÎc
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بغداد/ الزوراء
تغلب منتخبنـا الوطني لكرة 
الصـاالت عـىل فريـق داراب 
فارس االيرانـي، امس االحد، 
بسـتة اهـداف مقابـل هدف 
واحـد يف املبـاراة التجريبيـة 
التي جـرت بينهمـا يف مدينة 

شرياز.
وتدخـل املواجهـة التجريبية 
تحضـريات  اجنـدة  ضمـن 

منتخبنا يف معسـكره الجاري 
يف ايـران تحضرياً للمشـاركة 
كأس  نهائيـات  يف  املرتقبـة 
اسـيا التـي سـتضيفها دولة 

الكويت الشهر املقبل.
وتنـاوب عىل تسـجيل اهداف 
منتخبنا كل من الالعبني: فهد 
ميثـاق ومحب الديـن جمعة 
ومصطفى احسـان وسـيفر 
جزا ورافد حميد ووليد خالد.

@laäaÜ@Û‹«@k‹ÃnÌ@p¸bó€a@kÉn‰fl
bÓé�@aÜaá»néa@bÌÜÎ@Ô„aãÌ�a@ëäbœ

Ú‡Ëæa@ÚiÏ»ñ@·Àä@Ôˆb‰rnéa@·éÏfl@üÏÇ@Û‹«@ÊÏflåb«@Z›Óiäc@Ïj«¸

بغداد/ حسني عمار 
أكـد مـدرِّب فريـق الـزوراء بكـرة القدم، 
أيوب أُوديشـو، أن اإلدارة أكملت تعاقدات 
العبيهـا للموسـم املقبل باسـتثناء العب 
واحد سـيتم حسـم صفقته خالل الفرتة 

القليلة املقبلة.
وقـال اوديشـو إن“ إدارة النـادي أجـرت 
الالعبـني  مـن  مجموعـة  مـع  تعاقدهـا 

املتميزين ولجميع املراكز ولم تتبَق سـوى 
صفقة واحدة ملركز املهاجم ”.

واضـاف اوديشـو أن ” االدارة تدرس أكثر 
من خيار وهنالك أكثر من العب عىل رادار 
النـادي لتدعيـم هـذا املركـز ”، مبيناً أن“ 
الفريق يواصل استعداداته ليكون منافساً 

عىل لقب املوسم املقبل ”.
وتابع أوديشـو أن“ العبي النوارس لديهم 

القدرة عىل العطاء؛ ألنهم يمتلكون ثقافة 
الفـوز واملنافسـة عـىل األلقـاب املحليـة 

والقارية“.
سـيقيم  الفريـق  أن“  أوديشـو  وأوضـح 
معسـكراً تدريبياً يف الشـهر املقبل ويحدد 
مكانه خالل الفرتة املقبلة لرفع املسـتوى 
الفني لالعبني قبـل انطالق الدوري املمتاز 

للموسم الجديد“.

بغداد /حسني الشمري 
عدسة/ عيل اسماعيل

تـوج نـادي الحشـد الشـعبي 
بلقب دوري العراق بالسـباحة 

الباراملبيـة بعد حصوله عىل 12 
وساما ملونا يف املنافسات التي 
شـاركت فيهـا خمسـة انديـة 
وتسـع لجان فرعيـة. وخطف 
نادي االرشاق  املركز الثاني بعد 
نيله ثالثة اوسـمة ذهبية فقط 
وحـل فريـق اللجنـة الفرعيـة 
بالنجـف ثالثا بعد ان تمكن من 
حصد 0 اوسمة ملونة  بمشاركة 
اكثـر مـن 60 سـباحا يمثلون  
خمسـة انديـة وهـي الحشـد 
والجيـش  واالرشاق   الشـعبي 
وذي قار واشـنونا وتسع لجان 
فرعيـة وهـي النجـف وكربالء 
والسماوة وبابل واالنبار ودياىل 

وواسـط والديوانيـة وذي قار.
الحشـد  نـادي  تتويـج  وجـاء 
عـىل  حصولـه  بعـد  الشـعبي 
تسعة اوسمة ذهبية ووسامني 
فضيني وبرونزيـة واحدة فيما 
ثالثـة  االرشاق  فريـق  خطـف 
اوسمة ذهبية فقط يف حني نال 
فريق اللجنـة الفرعية بالنجف 
وسامني ذهبيني واربعة فضية 
ومثلهـا برونزية .وقـال رئيس 
اتحاد السباحة الباراملبي هاشم 
فرز: ان البطولة حققت نجاحا 
كبريا من حيث املسـتوى الفني 
الرائـع الذي قدمه السـباحون 
االبطـال مـن الفرق املشـاركة 

الـذي نـال  اعجـاب الحضور.
واضـاف فـرز: نحـن كاتحـاد 
باراملبي سـعداء جدا بهذا االداء 
وهـذه النتائـج التي تشـري اىل 
كشـفت  كمـا  اللعبـة  تطـور 
منافسـات البطولـة عن وجود 
وجوه شـبابية مميزة تستحق 
ان تأخـذ دورهـا ومكانهـا يف 
الوطنيـة  صفـوف منتخباتنـا 
الخارجيـة  باالسـتحقاقات 

املقبلة.
وزعـت  البطولـة  ختـام  ويف 
الكؤوس واالوسـمة عىل الفرق 
الفائزة باملراكز الثالثة بحضور  
االمـني املـايل للجنـة الباراملبية 

واالمـني  الغـزي  عنيـد  عبيـد 
العام للجنـة الباراملبيـة وكالة 
سـعد عبد املحيد ورئيس لجنة 
الخـرباء الدكتور احمـد العاني 
ونائـب رئيـس اتحاد سـباحة 
االصحاء هاشم محمد ورئيس 
نـادي الجيـش ورئيـس اتحاد 
الرمايـة فالـح حسـن ورئيس 
اتحاد الكرة الطائـرة الباراملبي 
احمـد حسـن ورئيـس اتحـاد 
الجـودو للمكفوفـني محمـود 
شاكر ورئيس اتحاد التنس عىل 
الكـرايس ماجد العكيـيل وعدد 
مـن اعضـاء اتحـادات اللجنة 

الباراملبية والقنوات الفضائية.

Å˝ñ�a@Ú”äÎ@Û‹«@Ú‘œaÏæbi@Ú„ÏÁãfl@Òãÿ€a@Üb•¸@b‰mÜÏ«Î@Êbyãœ@á‡´@Ú€b”�@Û»è„@¸@Zfi˝u
lbjì€a@pbÓ–óm@Âfl@lbzè„¸bi@b‰‡‹»m@%@bÓ€a6éc@ZfibuäÜ

بغداد/ احمد الداغستاني
نفـى أعضـاء االتحـاد العراقـي لكرة 
القـدم االربعـة املقاطعـني لعملـه أن 
يكونوا قد اشـرتطوا إعفاء أمني الرس 
محمـد فرحـان مـن منصبـه كرشط 
ملمارسـة عملهـم مجدداً، فيمـا بينوا 
أن احـدى رشوط عودتهـم هي األخذ 
بورقـة عمـل قدموها لتطويـر الكرة 

العراقية.
وقـال عضو االتحاد خلـف جالل: إننا 
أربعة أعضـاء مقاطعني لعمل االتحاد 
لـم نلـزم االتحـاد عـىل اقالـة محمد 
فرحـان امني رس االتحاد، بل طلبنا ان 
ال يتجاوز حـدود صالحياته فقط وان 

يعمل ضمن نطاق عمله“.
الـذي  ”رشطنـا  أن  جـالل  وأضـاف 
اختلفنا بسـببه مع االتحـاد هو عدم 
وضـوح عمـل االتحـاد وقدمنـا بهذا 
الشأن ورقة عمل تخدم الصالح العام 
ومشـوار منتخباتنا والكـرة العراقية 

عىل وجه الخصوص“.
أن  املقاطـع  االتحـاد  عضـو  وبـنّي 
”االختالف كان عىل أسـلوب وطريقة 
العمل الذي مازال يدار من قبل االتحاد 
بنفس النهج رغـم مالحظاتنا“، نافياً 
”وجـود خـالف حـاد مع أمـني الرس 
محمد فرحان كما ذكرت ذلك وسـائل 
االعالم بأننـا نطالب ضمـن رشوطنا 

اعفائه من منصبه“.
كأعضـاء  ”اننـا  اىل  جـالل  ولفـت 
معرتضني سنبقى معرتضني عىل عمل 
االتحـاد مالم تكـون الرؤيـة واضحة 
وفق نهج صحيـح لنجني ثمار عملنا 
بعد مدة معينة سيما اننا لم نلمس اي 
نتيجة ملموسـة خالل 10 اشـهر من 

تسلمنا املهمة“.
وأشـار جـالل إىل ”انـه يجـب علينـا 
كاتحـاد ان نهتـم بتطويـر منتخباتنا 
وعمـل اللجـان والتسـويق الـذي لـه 
مردود مادي يخدم االتحاد وغريها من 

االمور االخرى التي تخدم اللعبة“.
يذكر ان اربعة اعضاء قاطعوا االتحاد 
اعرتاضا عـىل عمله وهـم رحيم لفتة 
وخلف جـالل ومحمد نـارص وكوفند 
عبـد الخالـق، ولـم ينضمـوا ملجلـس 
االدارة يف اجتماعـه االخـري مـع الوفد 

الخليجي الذي حرض ملقر اتحاد الكرة 
العراقي ببغداد .

ويف سياق منفصل، ذكر وزير الشباب 
والرياضـة عدنان درجـال، عدم تلقي 
الـوزارة او اتحـاد كرة القـدم أي بالغ 
يتعلـق بانسـحاب املنتخب االسـرتايل 
مـن تصفيـات كأس آسـيا تحـت 20 
سـنة املقررة يف مدينة البرصة جنوبي 

العراق ألسباب أمنية.

خـرب  أي  نتلـق  ”لـم  درجـال  وقـال 
املنتخب اإلسرتايل  بخصوص انسحاب 
أو أي منتخـب آخـر من املشـاركة يف 
تصفيات بطولة كأس آسيا للشباب“.

وأعلـن االتحاد األسـرتايل لكـرة القدم 
االنسـحاب من تصفيات كأس آسـيا 
تحت 20 سنة املقررة يف مدينة البرصة 

جنوبي العراق ألسباب أمنية.

وقـال االتحـاد األسـرتايل يف بيان نرش 
عىل موقعه الرسـمي إنه ”أبلغ نظريه 
األسـيوي باالنسـحاب من التصفيات 
املقررة إقامتها يف البرصة خالل الفرتة 

من 10 إىل 18 سبتمرب املقبل“.
وأضـاف االتحاد األسـرتايل يف بيانه أن 
”قـرار االنسـحاب جـاء بعد دراسـة 
متأنيـة بنـاًء عـىل نصيحـة السـفر 

الحالية للحكومة األسرتالية“.

ويأتـي قرار االنسـحاب بعد سـاعات 
من تعرض قافلة دبلوماسية أسرتالية 
النفجار عبوة ناسـفة صغرية محلية 
الصنع بالقـرب من املنطقة الخرضاء 

يف بغداد.
ولم تـرد انبـاء عـن وقـوع إصابات، 
حيث تمكنـت القافلة األسـرتالية من 
دخول املنطقـة الخرضاء عـىل الرغم 

من االنفجار.

أربيل/ عروة عامر 
يسـتعد فريـق أربيل بكرة القـدم للدخول بقوة يف منافسـات 
الـدوري العراقـي املمتـاز للموسـم املقبـل من خـالل تدعيم 
صفوفـه بالعبي الخـربة باإلضافة إىل مـا يمتلكه من عنارص 
شـابة ومحرتفني المعني من أجل العودة اىل واجهة املسـابقة 

املحلية كسابق عهده.
وقـال العب اربيـل أحمد إبراهيم إن“ التغيـريات التي جرت يف 
نـادي أربيل تبرش بخـري خصوصاً بعد األسـماء املتميزة التي 
سـتدعم صفوف الفريـق ”، مبيناً أن“ الـدوري املمتاز صعب 
وطويل ونحن بوصفنا العبني نحس باملسؤولية، وعازمون عىل 
خوض موسم استثنائي وايجابي هذا العام“.واضاف إبراهيم 
أن“ نادي أربيل دائماً ما كان منافسـاً عـىل املراكز األوىل لكنه 
ت بها جميع األندية، واألمل يحدو  مرَّ بظروف صعبة كما مـرَّ

الجميع بأن يعود اىل الواجهة من جديد“.فيما أكد العب القلعة 
الصفراء أمجد رايض: أن ” املوسم الجديد سيكون مختلفاً من 
جميـع النواحي“. الفتا اىل“ أن طموح الجهاز الفني والالعبني 
هـو الدخـول بقوة واملنافسـة عىل لقـب الـدوري والبطوالت 
الخارجية بوصفه صاحب إنجازات وألقاب، ونسـعى لتقديم 
مستوى يليق باسـم النادي وإدخال الفرح يف قلوب جماهريه 

التي وضعت ثقتها بالالعبني ”.
مـن جانبه، قـال العب الفريق مازن فيـاض: إن“ فريق اربيل 
بالرغـم من الظـروف التي أملَّت بـه والتي ألقـت بظاللها عىل 
مسـتوى الفريـق وبالتـايل عىل مركـزه يف جـدول الرتتيب ما 
جعله مهدداً يف املوسم املايض لكنه تمكن من البقاء يف مصاف 
الـدوري املمتـاز، وهناك إرصار كبري من قبـل الالعبني عىل أن 

يكون الفريق رقماً صعباً ومنافساً عنيداً هذا املوسم“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العـدد الثامـن والثمانيـو مـن صحيفة الريـايض التي 
تصدر عـن االتحاد العراقـي للصحافـة الرياضية رأى 
النور  امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت واالخبار 
واملواضيع الخاصة برياضة كـرة القدم وبقية األلعاب 
األخـرى التي زينت بأقـالم صحفيـة مرموقة، خالص 
االمنيـات ألرسة الصحيفة الرائعـة بمواصلة النجاح يف 

قادم األيام.
 *********************

الزميل حمزة ضياء قرر خوض تجربة جديدة من 
خالل تقديمه برنامجا اسبوعيا ضمن التطبيق 
ويتحـدث   ،(Scores  365) الشـهري  العربـي 

الربنامج عن الكرتني العربية واالسـيوية، حيث 
تطرق الربنامج يف حلقته االوىل عن تحضريات قطر 

السـتضافة الحدث العاملي الكبري أال وهو مونديال 2002 الذي ستنطلق 
مبارياته خالل شهر ترشين الثاني املقبل، كل االمنيات لزميلنا بتحقيق 

النجاح وترك بصمة مميزة يف مهمته املهنية الجديدة.
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بغداد / إعالم اللجنة األوملبية
تسلم رئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية رعد حمودي كتاب شكر وتقدير من 
العربي  االتحاد  رئيس  الدويل،  االتحاد  رئيس  نائب  املعىل  العزيز  عبد  سعود  الشيخ 
ظافر  للشطرنج  العربي  االتحاد  عضو  العراقي  االتحاد  رئيس  له  قدمه  للشطرنج، 
عبد األمري صباح امس األحد.ونقل عبد االمري لرئيس اللجنة األوملبية تحيات وإمتنان 
الشيخ املعىل، كما قدم له أيضاً درع االتحاد العربي للشطرنج عرفاناً للجهد والدعم 
الكبريين اللذين تبّناهما حمودي، وزمالؤه يف املكتب التنفيذي، يف إقامة بطولة العرب 
العام  املايض من  آذار  بغداد خالل شهر  العاصمة  للشباب والناشئني يف  بالشطرنج 
الجاري بمشاركة 12 دولة شقيقة.وأضاف عبد األمري: ان دعم رئيس اللجنة األوملبية 
االتحادات  ومّكن  العراقية  الرياضة  يف  باالرتقاء  أسهم  الرياضية  االتحادات  لجميع 
إستضافة البطوالت العربية واالقليمية والقارية مثلما مّكنها أيضاً من التعاقد مع 
مدربني أجانب ظهرت بوادر عملهم يف النتائج األخرية لجميع االتحادات.من جانبه، 
مع  األشقاء  تواصل  يف  سعادته  عن  معرباً  املعىل  الشيخ  مبادرة  عىل  حمودي  أثنى 
اللجنة األوملبية العراقية، مؤكداً عىل رضورة جمع الشباب العربي الريايض ليتنافس 

يف العراق تعزيزاً لروابط األخوة التي تجمع العراق بمحيطه العربي.

بغداد/ متابعة الزوراء
اليد  كرة  الناشئني  منتخب  أنهى 
مشواره بالبطولة اآلسيوية بالبحرين، 
بنتيجة  الهندي  نظريه  عىل  بتغلبه 

(٣٧-٢٦)، ضمن األدوار الرتتيبية.
من  الناشئني  منتخب  العبو  وتمكن 
أبرز  غياب  رغم  كبرية  مباراة  تقديم 

الالعبني بداعي اإلصابة.

الناشئني  منتخب  نال  الفوز،  وبهذا 
املركز التاسع، حيث حقق االنتصار يف 
مباراتني عىل اإلمارات والهند، وتعرض 
للخسارة يف ٤ أمام السعودية واليابان 

وقطر والكويت.
عبد  العراقي،  املنتخب  العب  وحصد 
العب  افضل  جائزة  حسن،  الكريم 

باملواجهة.
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يـرى العب ليفربول، هـاريف إليـوت، أن فريقه تمكن من 
إسكات املشـككني به، بالفوز عىل بورنموث 0-9، ضمن 
الجولـة الرابعـة مـن الـدوري اإلنجليـزي املمتاز.وجمع 
ليفربـول نقطتني فقط مـن أصل 9 ممكنـة يف أول ثالث 
جوالت، قبل أن ينتفض أمام ضيفه بورتموث ويقدم أداء 

مميزا، ساهم فيه إليوت بتسجيل هدف.
وقال إليوت يف ترصيحات لشـبكة سكاي سبورتس عقب 
انتهاء اللقاء: ”إنه ملن دواعي ارتياحنا الشديد ولجماهرينا 

تقديم أداء كهذا وإسكات من يشككون فينا“.

وعـن هدفـه قـال: ”كان األمر عىل 
مـا يرام. شـعرت بالعاطفـة قليال. 

كان التسـجيل يف أنفيلد حلما يل 
كطفل. مع الكثـري من الضغط 

علينا، كان ذلـك بمثابة 
ارتيـاح كبري. خمسـة 
أهـداف كانت النتيجة 
الشـوط  يف  املثاليـة 

األول“.
عـن  إليـوت  وتحـدث 

أداء زميلـه محمد صالح 
اليوم، بعدما غاب عن التسـجيل 

تماما، فقـال: ”أريد أن يحصل مو 
عـىل الحذاء الذهبي لذلـك أفعل كل ما 

بوسعي ملساعدته، لكنه لم يكن يف يومه“.
واختتـم: ”إنها نتيجة هائلة، لكن بالنسـبة لنا ال 

يشء يثري حماسـنا. نأمل العودة مرة أخرى يوم األربعاء 
املقبل، لكن ربما لن نسجل النتيجة نفسها“.

لندن / متابعة الزوراء
لعـب األملاني رالف رانجنيك، املدير الفني السـابق ملانشسـرت يونايتد، دورا يف رفض تشـيليس 

للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، نجم الشياطني الحمر.
وزعمت العديد من التقارير أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، عرض خدمات صاروخ ماديرا 

عىل البلوز، لكن توماس توخيل، مدرب تشيليس، رفض الصفقة.
ووفقـا لصحيفة ”دييل ميل“ الربيطانية، فإن رانجنيك من نصح توخيل برفض التعاقد 

مع كريستيانو رونالدو خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وأشارت الصحيفة إىل أن تود بوييل، مالك تشيليس، كان يضغط عىل 
توخيل لحسـم الصفقة وبناء الهجوم حول كريسـتيانو، لكن 

املدرب األملاني تمسك بموقفه.
وأوضحت ”ديـيل ميل“ أن رأي رانجنيـك يف رونالدو 
لـم يكن مفاجئا بعد أن انتقـد قدراته يف تنفيذ 

الضغط عىل املنافسني خالل املوسم املايض.
وزعمـت العديـد من التقاريـر أن صاروخ 
ماديرا يسعى لالنتقال إىل ناد يشارك يف 
دوري أبطال أوروبا خالل املوسـم 

الحايل.

تورينو/متابعة الزوراء
أكد ماسـيمليانو أليجري، املدير الفني ليوفنتوس، 
أن فريقـه توجـب عليه قتل املبـاراة، بعدما أهـدر فوزا ثمينا 
بتعادلـه مع روما بنتيجة (1-1)، بمنافسـات األسـبوع الثالث 

من الدوري اإليطايل.
وقـال أليجـري يف ترصيحاتـه لشـبكة :“DAZN“ إنـه موسـم 
طويـل، ونحن جازفنا بخسـارة املباراة بعد ركلـة ركنية أخرى 

يف النهاية“.
وأضاف: ”يوفنتوس لعب بشـكل جيد عىل املستوى الفني، لكن 
علينـا التحسـن، روما كان يدافـع أكثر، وكان يجـب علينا أن 
نصنع املزيد من العرضيات، لكنني سعيد بما فعله الالعبون، 
كانت مباراة جيدة، وروما فريق رائع ومورينيو دائما يكون 

جيدا يف الحفاظ عىل تركيز فريقه“.
وتابـع: ”من املؤسـف أن روما سـجل هدفه مـن الركلة 
الوحيـدة التي لعبها عىل القائم البعيد، لكن هذه هي كرة 

القدم، لقد كان أداءنا قويا“.
وعـن حديثـه مـع مورينيو، قـال أليجري: ”إنـه ذكي يف 
الطريقة التي يقرأ بها املباريات، لكن إذا لم تقتل النتيجة، 

فعندئذ ستكون أمام فرصة تلقي هدف التعادل“.
وأتـم: ”لقد كنا متعبني بعد الشـوط األول القوي، كان يجب 
أن نبطـئ اللعـب، إنه يشء نحتاج إىل تعلمـه، ال يمكنك أن 

تتوقع أن يهيمن فريق ما ملدة 90 دقيقة“.
وعلق مدرب روما الربتغايل جوزيه مورينيو عىل املباراة 
بقوله: ”كان الشوط االول سيئا للغاية بالنسبة الينا. 

خالل فرتة االسـرتاحة قلت لالعبـي فريقي بأنني اخجل لكوني 
مدرب هذا الفريق“، معرتفا بان فريقه لم يكن يستحق التعادل 
”لـم نقم بأي يشء، وقف الحظ اىل جانبنـا، هذا كل ما يف االمر، 

لكن فريقي اظهر وجها مختلفا يف الشوط الثاني“.
ويف مبـاراة ثانية، عاد تورينو من ارض كريمونيزي بفوز 2-1. 

وتعادل سبيتسيا مع ساسوولو بهدفني لكل منهما.

ميونيخ / متابعة الزوراء
أهـدر بايرن ميونيخ، بطل السـنوات 
العرش األخرية، أوىل نقاطه يف الدوري 
املوسـم  القـدم هـذا  لكـرة  األملانـي 
باكتفائـه بالتعـادل عـىل أرضـه مع 
يف   1-1 مونشـنغالدباخ  بوروسـيا 

املرحلة الرابعة.
متصـدراً  البافـاري  الفريـق  وبقـي 
برصيد 10 نقاط لكن بفارق األهداف 
عـن أونيـون برلني الـذي عـاد بفوز 

كاسـح من أرض شـالكه 6-1.
عىل ملعـب ”أليانتس أرينا“، سـيطر 
بايرن عـىل مجريات اللعـب بالكامل 
مـن الدقيقـة األوىل وحتـى صافـرة 
النهاية لكنـه اصطدم بحارس متألق 
هـو السـويرسي الـدويل يان سـومر 
حقيقيـة  محاولـة   19 أنقـذ  الـذي 
لبايـرن، ليمنعه بالتايل مـن مواصلة 
سجله املثايل منذ مطلع املوسم الحايل 
بعد تحقيقـه ثالثة انتصـارات توالياً 

وبفارق أهداف مرتفع جداً.
أكثـر  وبحسـب االحصائيـات فانـه 
الـدوري األملانـي  حـارس يف تاريـخ 
ينجح بابعاد هذا الكم من األهداف يف 

مباراة واحدة.
وبعـد سلسـلة محاوالت مـن الفريق 

وإلغـاء  األول  الشـوط  يف  البافـاري 
السـنغايل  الجديـد  ملهاجمـه  هـدف 
سـاديو مانيـه (34)، نجـح املهاجم 
الفرنيس ماركـوس تـورام يف افتتاح 
ملواطنـه  خطـأ  مسـتغالً  التسـجيل 
دايـو اوباميكانـو لينفـرد بالحارس 
مانويل نوير ويسـجل يف شباكه قبل 
دقيقتني من نهاية هذا الشوط، وذلك 
خالفاً ملجريـات اللعب ويف أول فرصة 

حقيقية لفريقه.
وكان سيناريو الشوط الثاني مماثالً 
لألول ألن سومر تصدى لكل محاوالت 
بايرن الواحدة تلو األخرى اىل ان تمكن 
الجناح لوروا سانيه من إدراك التعادل 
إثـر كرة متقنـة من املهاجم الشـاب 
جمال موسـياال الذي شارك منتصف 

الشوط الثاني .(82) 
ورمى بايـرن بكل ثقلـه وزج مدربه 

الشـاب يوليان ناغلسـمان بمدافعه 
الهولندي الجديـد ماتياس دي ليخت 
وارشكـه يف مركز قلب الهجوم يف ربع 

الساعة األخري لكن من دون طائل.
يذكر أن بايرن ميونيخ فشل يف التغلب 
عـىل مونشـنغالدباخ املوسـم املايض 
يف الـدوري ذهابـاً وإيابـاً (خسـارة 
وتعادل)، كما خرس أمامه يف مسابقة 

الكأس بخماسية نظيفة.
وقال سـومري لشبكة ”سكاي“ عقب 
املباراة: ”كانت مواجهة صعبة، وكنا 

نعلم ذلك قبل اللقاء“.
وأضاف: ”بايرن يف أفضل حاالته وهو 
أحـد أفضـل الفـرق يف أوروبـا، لكننا 
دافعنـا أمامهم بشـكل جيـد، إال أنه 
مـن الواضح أنك لن تسـتطيع الدفاع 

بنسـبة %100 أمام فريق مثله“.
ويف ختـام ترصيحاته، أعرب الحارس 
السـويرسي املخـرضم عن سـعادته 
بـاألداء الذي قدمه عىل مـدار املباراة، 
مـا أسـهم يف خـروج فريقـه بنقطة 

التعادل.
واستعاد بوروسـيا دورتموند توازنه 
بعـد الصدمة التـي تلقاها األسـبوع 
املـايض أمـام فـريدر بريمـن، بفوزه 
خـارج ملعبـه عىل هرتـا برلني 1-0. 

وقع عليه انطوني موديست.
ورفـع دورتموند رصيـده إىل 9 نقاط 

من 4 مباريات.

وعـاد أونيون برلني بفوز كاسـح من 
ملعب شالكه 6-1.

وتنـاوب عىل تسـجيل أهـداف الفائز 

 (6) ثورسـبي  مورتـن  النروجـي 
والهولندي شـريالدو بيكر (36 و46) 
ويانيك هابرر (3+45) وزفن ميشال 
(87 و90)، فيمـا كان هدف شـالكه 
الوحيد ملاريـوس بوتلر (31 من ركلة 

جزاء).
لـه  انتصـار  اول  اليبزيـغ  وحقـق 
عـىل ملعبه هـذا املوسـم بتغلبه عىل 

فولفسبورغ بهدفني نظيفني.
افتتـح له مهاجمـه الفرنـيس الدويل 
كريستوف نكونكو الذي أختري أفضل 
العب يف الدوري األملاني املوسم املايض، 
التسـجيل مبكرا من ركلة جزاء (5). 
ثم حسـم الالعـب نفسـه النتيجة يف 
الدقيقـة األخرية، رافعـًا رصيده اىل 4 

أهداف هذا املوسم.
وحقـق باير يلفركـوزن فوزا عريضا 
هو األول لـه هذا املوسـم، وجاء عىل 
مضيفـه ماينتـس بثالثيـة نظيفـة 
تنـاوب عـىل تسـجيلها األرجنتينـي 
والهولنـدي  باالسـيوس  إيزيكييـل 

جرييمـي فريمبونـغ (39 و41).
لكن الفائز انهى املباراة بتسعة العبني 
اثر طرد االكـوادوري بيريو هينكابي 
والهولندي ميتشـل باكر يف الدقيقتني 

77 و90+4.
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ميالنو / متابعة الزوراء
حقق ميالن، بطل املوسـم املايض، 
فـوزاً متوقعاً عىل ضيفـه بولونيا 
0-2 يف املرحلـة الثالثة من بطولة 
ايطاليا لكـرة القدم، فيمـا انتزع 
1-1 مـن ملعـب  التعـادل  رومـا 
فيـه  لقـاء شـارك  يوفنتـوس يف 
األرجنتيني باولـو ديباال ألول مرة 

ضد فريقه السابق.
ورفـع ميـالن رصيـده يف صـدارة 
الرتتيـب إىل 7 نقاط متسـاوياً مع 
3 فرق أخرى هي التسيو وتورينو 
وروما، لكـن نابويل قد يتفوق عىل 
هذه الفـرق نقاطاً وينفرد باملركز 
األول يف حـال الفوز عـىل مضيفه 

فيورنتينا أمس األحد.
يف املقابل بقي بولونيا من دون أي 
فوز بعـد خسـارته الثانية مقابل 

تعادل واحد.
وتابع ميالن سلسلة من 19 مباراة 
من دون خسـارة (13 انتصارا و6 
تعـادالت)، علمـاً بـأن الخسـارة 
كانـون   17 إىل  تعـود  االخـرية 

 2022 الثاني/ينايـر 
أمام  سقط  عندما 

سبيتسيا.

افتتـح الجنـاح الربتغـايل رافايـل 
لياو التسـجيل مليـالن بعد مجهود 
فردي من العب وسـطه البلجيكي 
شـارل دي كيتالر القادم حديثا إىل 
صفوف الفريق والذي كان يخوض 

أول مباراة له أساسياً .(21) 
املخـرضم  الفرنـيس  وأضـاف 
الثاني  الهـدف  أوليفييه جـريو 
مليالن بعد تمريرة متقنة 
فتابعهـا  ليـاو،  مـن 

بيرساه داخل الشباك .(58) 
وانتـزع رومـا نقطـة مـن ارض 

يوفنتوس بالتعادل معه 1-1.
تواليـاً  الثانـي  هـو  والتعـادل 
ليوفنتـوس بعـد اكتفائـه بنقطة 
أيضاً بتعادل سـلبي مـع مضيفه 
سـمبدوريا يف املرحلـة السـابقة، 
وذلك بعدما افتتح موسمه بالفوز 

عىل ساسوولو بثالثية نظيفة.
ويدين فريق العاصمة بالتعادل إىل 

مهاجمـه اإلنكليزي تامي أبراهام 
(69) مـن كرة رأسـية إثر تمريرة 
فنيـة رائعـة من ديبـاال الذي كان 
يخوض أول مبـاراة له يف مواجهة 

فريقه السابق.
كان يوفنتـوس الفريـق األفضـل 
معظـم فـرتات املبـاراة ونجـح يف 
افتتاح التسجيل بواسطة مهاجمه 
الرصبي دوشـان فالهوفيتش من 
ركلـة حرة مبـارشة بيـرساه بعد 
مـرور دقيقة واحدة عـىل انطالق 
الثالـث  هـو  والهـدف  املبـاراة. 
للرصبـي هذا املوسـم علمـاً بأنه 
انتقل يف سوق االنتقاالت الشتوية 

االخرية قادماً من فيورنتينا.
وبقيت األفضلية ألصحاب األرض 
مـن دون أن يتمكنـوا مـن تعزيز 
تقدمهـم إىل أن نجـح ابراهـام يف 

تسجيل هدف التعادل.
وشـارك مهاجم يوفنتوس الجديد 
البولندي اركاديوش ميليك القادم 
اليـه من مرسـيليا قبـل ايام عىل 
سـبيل اإلعـارة، وكل مـا قـام به 
انقاذ مرماه من هدف أكيد عندما 
شـتت الكـرة قبـل ان تجتاز خط 

املرمى .(84) 
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مانشسرت / متابعة الزوراء
أكد اإلسـباني بيـب جوارديـوال، املدير الفني ملانشسـرت 
سيتي، أن عودة فريقه يف النتيجة خالل املباريات األخرية، 
سـيمنح الالعبني املزيد من الثقـة، وذلك عقب الفوز عىل 

كريستال باالس.
وقلب السيتي تأخره بهدفني دون رد، للفوز بنتيجة 4-2، 
عـىل ملعب االتحـاد، ضمن مباريات الجولـة الرابعة من 

الربيمريليج.
وكان السـيتي خـاًرسا يف لقـاء الجولـة املاضيـة، أمـام 
نيوكاسل، بنتيجة 1-3، قبل أن يخرج من املباراة متعادًال 

.3-3
وقال جوارديوال، يف ترصيحات لشبكة ”سكاي سبورتس“ 
عقب املباراة: ”لدينا القدرة عىل تسجيل األهداف، لكننا يف 

اآلونة األخرية نستقبل الكثري أيًضا“.
وأضـاف: ”من الجيد أن تكون قـادرا عىل تغيري النتيجة، 

هذا يمنحك املزيد من الثقة يف معظم األوقات“.
وعـن رأيه يف تقلبات املبـاراة، قال: ”لقـد كانوا منظمني 
بشـكل جيد، ولم نفعل ما كان يجـب أن نقوم به يف هذه 

النوعية من املباريات“.
وأكمـل: ”ما فعله هاالند، أنه قدم كل ما يملك من طاقة، 

إنه ليس شيئا مميزا“.
وتابع: ”برناردو سيلفا، من نوعية الالعبني الذين عندما 
تسـوء األمور يمكنه التقدم لألمام وصنـع الفارق، ربما 

يكون أفضل ما لدينا عندما تسوء األمور“.
وختـم: ”خرسنـا نقطتـني أمـام نيوكاسـل، لكـن كان 
بإمكاننـا الفوز بالفرص التي سـنحت لنـا، وتعلمنا من 

تلك املباراة“.
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لندن / متابعة الزوراء
حافظ آرسـنال عىل صدارة الـدوري اإلنكليزي املمتاز عندما قلب تأخره هو 

اآلخر من 1-0 إىل فوز غاٍل 1-2 عىل ضيفه فولهام ضمن الجولة الرابعة.
ووجد أوالد املدرب ميكيل أرتيتا أنفسـهم متأخريـن بهدف وحيد وقع عليه 

نجم الفريق الزائر ألكسندر ميرتوفيتش 56.
لكـن املدفعجيـة قلبوا األمـور بهدفني؛ األول مـن توقيـع النرويجي مارتن 
أوديغارد 64 والثاني من الربازييل غابرييل ماغاليس 86 الذي عوض تسببه 

بهدف فولهام.
فاز آرسـنال بـأول 4 مباريات له يف الدوري اإلنكليزي ألول مرة منذ موسـم 
2005-2004.واسـتعاد آرسـنال الصـدارة رسيعـاً بعـد أن خرسهـا لنحو 

ساعتني لصالح سيتي الفائز عىل كريستال باالس 4-2.
وصار رصيد آرسنال 12 نقطة محققاً فوزه الرابع توالياً بدون أي تعادل أو 

خسارة أما فولهام فوقف رصيد نقاطه عند النقطة 5.

ليفربول / متابعة الزوراء
أصبـح نادي ليفربـول عىل مشـارف إنجاز صفقة 
إنجليزيـة بارزة خـالل الفرتة املقبلـة، متفوقا عىل 

عمالقة أوروبا.
”الصـن“  صحيفـة  نقلتهـا  تقاريـر  وبحسـب 
الربيطانية، فإن ليفربول توصل التفاق شفهي مع 
جود بيلينجهام، العب وسـط بوروسـيا دورتموند، 
من أجل ضمه.وأشـارت إىل توصـل الطرفني التفاق 
حـول بنـود التعاقـد، ليبقـى الريـدز بحاجة فقط 

إليجاد صيغـة اتفاق مع دورتموند بشـأن 
سـعر الصفقة.يأتـي ذلـك يف الوقـت الذي 
يشرتط فيه النادي األملاني الحصول عىل ما 

يزيد عن 100 مليون جنيه إسـرتليني نظري 
التخيل عـن صاحب ال19 عاما.ويسـتهدف 

ليفربـول التعاقـد مـع الـدويل اإلنجليـزي يف 
املريكاتـو املقبـل، قاطعـا الطريق أمـام كافة 

األندية الراغبة يف ضمه، عىل رأسـها ريال مدريد، 
تشيليس ومانشسرت يونايتد.
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باريس/متابعة الزوراء:

يف أوائـل العـام ٢٠٢٢، بـدأت صحيفة 
«نيويورك تايمـز» يف البحث عن محرر 
لضمان إمكانيـة اإلطالع عىل املرئيات. 
وكما يحدث عادًة مع املناصب األخرى، 
فـإّن هـذه األدوار الجديـدة يف غرفـة 
إىل  تشـري  عاملًيـا  املشـهورة  األخبـار 
املجاالت التي تزداد أهميتها يف صناعة 
اإلعـالم، وهـو مـا ينطبـق كذلـك عىل 

إمكانية اإلطالع عىل املحتوى.
وقد أعلنت الصحيفة مؤخرًا أّن جايمي 
تانر ستقود هذه الجهود، إذ تّم تكليفها 
بجعـل تغطيتهـا اإلخبارية «الشـاملة 
والحيوية متاحة لكل قارئ»، بحسـب 

نائب مدير التحرير ستيف ديونز.
وبتعيني تانر يف هـذه الوظيفة، ترغب 
الصحيفـة أيًضـا يف «اعتمـاد عمليات 
إعطـاء  لضمـان  إضافيـة  رسـمية 
مسـاحة أكـرب ألفضل املمارسـات» يف 
عملياتهـا اليوميـة. وبحسـب ما قال 
ديونز يف رسالة عرب الربيد اإللكرتوني، 
فإّن «الكثري من تقاريرنا املرئية يسهل 
اإلطـالع عليهـا، ولكن هنـاك تحديات 
يف جوانـب عدة، مثـل العرض البرصي 
للبيانات، بما يف ذلك الخرائط والرسوم 

البيانية».
ومع ازدياد تحول املحتوى عرب اإلنرتنت 
إىل الصيغـة املرئية – مـن الفيديوهات 
الرقميـة  والكاريكاتـورات  القصـرية 
إىل الصـور البـارزة – مـا الـذي يمكن 
للصحفيـني يف جميـع أنحـاء العالـم 
فعلـه لجعل صحافتهـم املرئية متاحة 

للجميع؟
اإلجابـة هـي أّن عليهـم فعـل الكثري. 
فسواء كنت مراسًال أو كاتًبا أو محرًرا 

ملحتـوى التواصـل االجتماعـي، هناك 
العديـد مـن الخطـوات التـي يمكنـك 

اتخاذها لتحسني تجربة جمهورك.
املشاكل الشائعة

شـارك باتريـك جارفـني، املدافـع عن 
للجميـع  اإلنرتنـت  محتـوى  إتاحـة 
 A١١yAwareness@ ومؤسس حساب
عىل تويرت، بعض املشاكل السائدة فيما 
يتعلق بإمكانية اإلطـالع عىل التقارير 

اإلخبارية:
«يمكـن ألسـلوب كتابـة الصحفي أو 
املحـرر لنـص الرابط أن يكـون ُمربًكا 
ملسـتخدمي تطبيـق قـارئ الشاشـة 
إن لـم يكن هـذا النص متاًحا بشـكل 

منفصل».
«يمكـن للروابـط التي تفتـح يف نافذة 
 PDF جديدة أو تؤدي إىل تحميل ملفات
أن تكون مزعجة للمسـتخدمني الذين 

لم يتوقعوا ذلك».
«قـد تكون صفحـة األخبـار يف صيغة 
ملـف PDF صعبـة القـراءة أو الفهم، 
ويعتمـد ذلك عىل كيفيـة قيام املصمم 

بإعداد الصفحة وتنسيقها».
«قد يصعـب التمييز بني ألوان الرسـم 

البياني».
«مهما بلـغ جمال املحتـوى التفاعيل، 
قد يصدر بشكل عشـوائي عرب تطبيق 
قارئ الشاشـة، أو قـد يكون غري قابل 
لالسـتخدام ملـن يسـتخدمون لوحـة 

املفاتيح».
وهـذه ليسـت سـوى بعـض مجاالت 

التحسني.
الحاجة إىل املزيد من التدريب

وفًقا لجارفني، فإّن «مؤسسات األخبار 
بدأت تدرك أهمية إمكانية اإلطالع عىل 

املحتـوى. فالعديـد من غـرف األخبار 
بـدأت تفكـر يف املسـألة كأولويـة ويف 

كيفية تسهيلها للجميع».
ولكنه أشـار أيًضـا إىل أّن بعض املواقع 
اإلخباريـة ال تزال تفتقـر إىل النصوص 
البديلـة، أي الوصف املكتـوب للصور، 
بينمـا تسـتخدم مواقع أخـرى أنظمة 
إدارة املحتـوى التـي «تكـرر التعليـق 
[املصاحـب للصـور] بـدًال مـن كتابة 

وصف بديل».
وأوضـح أّنه عىل الرغـم من أّن صناعة 
اإلعـالم تعتمد عـىل العـرض البرصي 
أّن  إّال  البيانيـة،  والرسـوم  للبيانـات 
العديـد مـن املحتـوى التفاعـيل الذي 
تنرشه غرف األخبـار ال يمكن اإلطالع 
عليـه بالكامل من خـالل تطبيق قارئ 

الشاشة أو لوحة املفاتيح.
ويف هـذا السـياق، قـال جارفـني إّنـه 
الصحفيـني  تدريـب  بأهميـة  يؤمـن 

عىل األساسـيات واملهـام املحددة التي 
وظائفهـم.  ألداء  إليهـا  سـيحتاجون 
«الكثرييـن قـد يعرتفـون  أّن  ورجـح 
بـأّن التدريبات التي تلقوها لم تشـمل 
‘قـارئ  أو  املسـاعدة’  ‘التكنولوجيـا 
الشاشة’ أو ‘التصفح باستخدام لوحة 

املفاتيح’«.
وأضاف جارفـني أّن عـىل الصحفيني 
التعامـل مع أخطـاء إتاحـة املحتوى 
مثلما يتعاملون مـع األخطاء األخرى 
يف غرف األخبار. واقرتح مثًال أن تراقب 
غرف األخبـار عدد املـرات التي تنرش 
فيها حسـاباتها الرسـمية عرب تويرت 
صـوًرا بـدون النـص البديـل. ونصح 
بالحـرص عـىل «املناقشـة الرصيحة 

لكيفية التوقف عن القيام بذلك».
وهـذا مـا ينفـذه جارفـني بالفعل يف 
عـىل  األخبـار  مؤسسـات  حسـابات 
تويرت. ويف هذا الصدد، قال إّنه يأمل أن 

«يجري شخص واحد عىل األقل تغيريًا 
صغـرًيا بناًء عىل ما يـراه يف تغريدات 
وربمـا   .A١١yAwareness حسـاب 
يدفعهـم ذلك إىل بذل الجهـود للبدء يف 
إضافـة النص البديل. وقد ال يتذكرون 
ذلـك كل مرة، ولكن الحسـاب ذّكرهم 

ببذل الجهود».
ما سبب أهمية النص البديل؟

مديـرة  هاينريـك،  أليكسـا  تعتقـد 
موقـع Accessible Social، أّن إتاحة 
املحتوى قد تحسنت كثريًا يف السنوات 
األخـرية. فاملنصات التي يسـتخدمها 
الصحفيـون لنـرش قصـص األخبـار 
عرب اإلنرتنـت أصبحت تعطي األولوية 
ولكـن  للجميـع.  املحتـوى  إلتاحـة 
بحسـب هاينريـك، فـال يـزال هنـاك 
التثقيـف» بـاألدوات ذات  «فجـوة يف 
الصلـة. وأوضحـت أّنه «فيمـا يتعلق 
باألخبـار والصحافـة، أرى الكثري من 

املراسـلني والصحفيني الذين ينرشون 
لقطة شاشة لجزء من املقال بدون أي 
نص بديل. وهذا ما يجب تحسينه بكل 

تأكيد».
وهـذا مـا ألهـم هاينريـك لتأسـيس 
Accessible Social، املوقع اإللكرتوني 
الشـامل الـذي يمكـن زيارتـه ملعرفة 
أفضل املمارسـات يف إتاحـة املحتوى 

عرب منصات التواصل االجتماعي.
ووفًقـا لهاينريك، فـإّن من بني أفضل 
األمثلـة مؤخـرًا هـو ما فعلتـه وكالة 
الفضـاء األمريكيـة (ناسـا) لتوزيـع 
الصـور األوىل مـن تلسـكوب جيمس 
ويـب الفضائـي. فنرش مـا وصفتها 
ناسـا بأّنهـا «أعمـق وأوضـح صورة 
للكون البعيد باألشـعة تحت الحمراء 
حتـى اآلن»، هو مهمة مرئية يف املقام 
األول. لـذا سـعت الوكالـة إىل إتاحـة 
الصـور لجمهـور كبـري. وأوضحـت 
هاينريـك أّنهم «كتبـوا نصوًصا بديلة 
تحتوي عـىل أوصاف دقيقـة للصور، 
وهو ما يثري اإلعجـاب، ألّنهم يكتبون 

عن الفضاء الشاسع والنجوم».
وتشـكل مثل هذه الصـور التاريخية 
بعـض األمثلـة عـىل القصـص التـي 
قـد يحتـاج الصحفيـون إىل وصفهـا 
تغطيتهـم  يف  البديلـة  بالنصـوص 
الصحفية. أّما الرسوم البيانية، فتقدم 
مجموعـة فريدة من التحديات، إذ يتم 
إعدادها لنقل املعلومات مرئًيا يف املقام 
األول. وهنـا نصحت هاينريك «برشح 

البيانات يف صيغة مكتوبة».
وُتعترب الكاريكاتورات الرقمية صعبة 
كذلك، فقد اعرتفت هاينريك بصعوبة 
«فهم بعضها وكتابة النصوص البديلة 

لوصفها».
نصائح أخرية

تعـرّف إىل جمهـورك: شـجعت تانـر، 
املحـررة الجديدة املتخصصـة بإتاحة 
«نيويـورك  لـدى  للجميـع  املحتـوى 
تايمـز»، الصحفيـني عـىل تخصيص 
بعض الوقت للتعـرّف عىل جمهورهم 
من ذوي اإلعاقـة، وذلك ملعرفة كيفية 
إّن  وقالـت  األخبـار.  مـع  تفاعلهـم 
«اختبـار عملـك باسـتخدام تطبيـق 
قارئ الشاشـة أو بالتصفح من خالل 
لوحـة املفاتيح يمكن أن يسـاعدك يف 

فهم تجربة املستخدم وتحسينها».
تابـع مـن يعملـون يف مجـال إتاحـة 
املحتـوى للجميع: قـال جارفـني إّنه 
أعّد «قائمة بحسـابات تويرت الخاصة 
باألشـخاص الذين يناقشـون مسائل 
إتاحـة املحتـوى، وذلـك للراغبـني يف 
متابعتهـم واملشـاركة يف النقاشـات. 
وأشـجع النـاس لإلطـالع عـىل موارد 
التدريبـات  توفـر  التـي  الـرشكات 
هـذا  يف  والخدمـات  واالختبـارات 

املجال».
تحدث إىل األشـخاص الذين يعتمدون 
عىل خدمـات إتاحـة املحتـوى: قالت 
هاينريـك إّن «هـذا كل مـا يمكننـي 
تدريسـه مـن وجهة نظـري، ولكنني 
أحتـاج  وال  البـرص  بحاسـة  أتمتـع 
إىل النصـوص البديلـة. لـذا مـن املهم 
للغاية أن نتحدث إىل األشـخاص الذين 
يعتمدون عـىل مثل هذه املمارسـات 
لإلطـالع عـىل املحتـوى الرقمي حتى 
نجعـل عاملنـا – الرقمـي أو الفعيل – 

متاًحا بالكامل للجميع». 
 (عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

بغداد/نينا:
 اطلـع وفـد يمثـل نقابـة الصحفيني 
العراقيـني يف نينـوى عىل سـري العمل 
إلنجاز مرشوع كلية النـور الجامعة، 
إذ تتهيـأ عمـادة الكليـة لالعـالن عن 
افتتاحها رسميا مع بدء العام الدرايس 

الذي سيوافق مطلع الشهر املقبل .
وقال الزميل نوفل الراوي، رئيس فرع 
النقابة يف نينوى: انه جرى االتفاق بني 
الطرفني عىل تنفيذ فعاليات مشـرتكة 
منها اقامـة املؤتمرات العلمية وتنفيذ 
عدد مـن الدورات الصحفيـة وتدريب 
الكوادر التابعة إلعـالم الكلية وكل ما 
يخـدم الحـراك الثقـايف والعلمي الذي 

تشهده نينوى حاليا .
من جهته، أكد الدكتور بشـار: معاون 
العميـد: يف ترصيـح خاص، اسـتعداد 
السـتقبال  الجامعـة  النـور  كليـة 
الصحفيني من حملة البطاقة النقابية 
الالزمـة  العالجـات  لتلقـي  وذويهـم 
باملجـان دعمـا لرشيحـة الصحفيني 
الذين يعملون باجتهاد من اجل خدمة 

املجتمع .
كما شارك فريق من نقابة الصحفيني 
العراقيني يف فرع نينوى بورشـة عمل 
اقيمـت يف اربيل خصصت للحديث عن 
مضار تشغيل من هم دون سن البلوغ 

وانعكاس ذلك عىل صحة املجتمع. 
التـي  الورشـة  ان  مصـدر  وافـاد 
 undp اقيمـت عـىل نفقة منظمـة الـ
ومنظمات سـاندة اخرى مـن اليابان 
واسرتاليا وغريها شارك فيها ممثلون 
تربويون ومن دوائر االحصاء والرعاية 
االجتماعية وكذلك الرشطة املجتمعية، 

وشـهدت تقديم ورقة عمـل من فرع 
نينـوى أبـرزت اهمية االعـالم ودوره 
االسايس يف تقليص حدة هذه املشكلة 
التي اصبحت تهـدد صحة املجتمع يف 
حال االرصار عىل زج ممن هم يف سـن 
الطفولة يف اعمال شـاقة ال تناسـبهم 
بدنيا واجتماعيا واسـتغالل طفولتهم 

يف اعمال يحاسب عليها القانون.
وقد وعد القائمون عىل هذه الورشـة 
بإيصـال مـا جـرى الحديث عنـه اىل 
الربملـان واملؤسسـات الحكومية ذات 
العالقـة من اجـل ان تتضافر الجهود 
الراميـة اىل الحـد من ظاهـرة عمالة 

االطفال.

باريس/أ.ف.ب:
يسـعى مهرجـان «فيـزا بـور 
للتصويـر  الـدويل  ليمـاج» 
الصحفي الذي يبدأ يوم السبت، 
يف مدينـة بربينيان الفرنسـية، 
إىل «إظهار أخبار العالم» ككل، 
كالحـروب يف سـورية واليمـن 
والسودان ال يف أوكرانيا وحدها. 
وال يكتفي بالحدث الطاغي، بل 
يتناول مواضيع أخرى كالتغري 
املناخي والخصوصية البرشية.
النسـخة  برنامـج  ويتضمـن 
هـذا  مـن  والثالثـني  الرابعـة 
مجـال  يف  املهـّم  املهرجـان 
التـي  الصحفـي،  التصويـر 
تسـتمر إىل ١١ سـبتمرب/أيلول 
وعروضـاً  معـارض  املقبـل، 
ونقاشـات تسـلط الضوء عىل 
الصحفيـني  املصوريـن  عمـل 

وترشحها.
والحظ جان فرنسوا لوروا الذي 
أسـس املهرجان عام ١٩٨٩، يف 
ترصيح لوكالـة فرانس برس، 
أنحـاء  يف  تحصـل  «أمـوراً  أن 
العالم كافة غاب الحديث عنها 
بسـبب ما يجري يف أوكرانيا»، 
مؤكداً حرص «فيزا بور ليماج» 
العالـم  أخبـار  «إظهـار  عـىل 
ككل»، مجـدداً تمسـكه بعـدم 
اقتصار املهرجان عىل موضوع 

واحد «مهما كان مهماً».
يضـم برنامـج املهرجـان هذا 
العـام ٢٥ معرضـاً، أحدها عن 
املسـتمرة  األفغانيـة  الحـرب 
أنـدرو كويلتـي مـن  بعدسـة 
وكالة فـو، وآخر عن املتمردين 
سـيغفريد  بعدسـة  البورميني 
معـرض  إىل  إضافـة  مـودوال، 
عـن الكارثـة البيئيـة العامليـة 

من خـالل صور تحمـل توقيع 
تأثـري  عـن  وآخـر  إرنـو،  آالن 
الصيد الصناعي بعدسة جورج 

شتاينميتز.
وعىل غرار جائحـة كوفيد-١٩ 
العام املايض، تفرض الحرب يف 
أوكرانيا نفسها عىل املهرجان. 
ومـع أنها تصـدرت اهتمامات 
وسـائل اإلعالم منذ بـدء الغزو 
فرباير/شـباط  يف  الـرويس 
املايض، ذّكر لوروا بأن «هديرها 
موجود منذ ثماني سنوات عىل 
أبـواب أوروبا». يضم الحدث يف 
هذا اإلطـار معرضاً للمصور يف 
وكالـة فرانـس برس سـريغي 
سوبينسكي الذي وّثق محطات 
يف تاريـخ أوكرانيا منذ أن كانت 
جمهورية سوفييتية، ثم خالل 
وثـورة  االسـتقالل،  مرحلـة 
 ،٢٠١٤ عـام  ميـدان  سـاحة 
والثـورة الربتقاليـة، بما يتيح 
يف  الحاليـة  التطـورات  وضـع 

سياقها التاريخي.
سـيضم املهرجـان أيضـاً بـني 
ضيوفه مستيسالف تشرينوف 

آخـر  مالوليتـكا،  وإيفغينـي 
الحصـار  غطيـا  صحفيـني 
ماريوبـول  عـىل  املفـروض 
لوكالة أسوشـييتد بـرس، قبل 
إخراجهما يف مـارس/آذار عىل 
يـد أطبـاء يف مستشـفى هذه 
املدينـة التـي دمرهـا القصف 

الرويس.
وأضـاف مدير املهرجـان جان 
فرنسوا لوروا: «كما يف كل سنة، 
ثمـة الكثري مـن الصـور التي 
تدخـل القلـب مبـارشة، وثمة 
مصورون عائدون، إذ يسـعدنا 
أن نرشكهم عندما تكون لديهم 
أعمـال مثرية لالهتمـام  وثمة 

اكتشافات».
اللبنانيـة  املصـورة  وتتنـاول 
الشابة تمارا سـعادة بصورها 
أديا  اللذين  «اإلهمال والفساد» 
إىل االنفجار الهائل الذي رضب 
مرفأ العاصمة اللبنانية بريوت 
يف الرابع من أغسطس/آب عام 
٢٠٢٠ ودّمـر أنحاء واسـعة يف 
املدينة، وإىل األزمة االقتصادية 
فيهـا  يغـرق  التـي  القاسـية 

لبنـان. كما يتطـرق معرضها 
إىل االنتفاضـة الشـعبية التـي 
 ،٢٠١٩ عـام  البـالد  شـهدتها 
وهو مدعوم من وزارة الثقافة 

الفرنسية.
أما فرنسواز أوغييه فتستكشف 
حميمية عرض لألزياء والغرف 
الخلفيـة للمتاجـر الكورية، أو 
آخر شـقق سـانت بطرسربغ 
كالً  تتقاسـم  التـي  البلديـة 
منهـا عائـالت عـدة. ويشـّكل 
اإلنسـان بتعقيداته وهشاشته 
محـوراً ملجموعة صور فالرييو 
ببسـبوري التي تحمـل عنوان 
«غـرف العقل» وتتنـاول عالم 
الخفـي،  النفسـية  األمـراض 
وكذلك لصور يوجني ريتشاردز 
عـن بـؤس األمريكيـني الذيـن 

يعيشون «عىل الهامش».
السـوري  املصـور  ويشـارك 
سمري الدومي بمعرض عنوانه 
الـذي يغطي  «معابـر قاتلـة» 
الفرتة من أغسـطس ٢٠٢٠ إىل 
مايو/أيار عام ٢٠٢٢، ويعرض 
أزمـة الهجرة شـمال فرنسـا. 

يميض بعض املهاجرين سنوات 
يف عبـور بلد بعد آخر، هرباً من 
الحـرب أو الكـوارث الطبيعية، 
مدينـة  إىل  وصولهـم  قبـل 
كاليـه عـىل الجانـب الفرنيس 
مـن املضيـق وهو أضيـق جزء 
من القنـاة اإلنكليزيـة. هناك، 
يقضـون أسـابيع يف مخيمات 
وينتظـرون  يأملـون  مؤقتـة 
الوصـول إىل اململكـة املتحـدة، 

وجهتهم النهائية.
التـي  العـرض  أمسـيات  أمـا 
يتميـز بها «فيزا بـور ليماج»، 
وتقـام عىل شاشـة عمالقة يف 
موقع كامبو سـانتو التاريخي 
القـرون  إىل  العائـد  الشـهري 
الوسـطى يف بربينيان، فعددها 
ست، وتسـرتجع أهم األحداث 
التـي شـهدتها األشـهر االثنـا 
صـور  مـن  األخـرية،  عـرش 
أوكرانيا، وعودة حركة طالبان 
أفغانسـتان،  يف  السـلطة  إىل 
والنزاعـات يف سـورية واليمن 

والسودان.
كذلـك تتخلـل أيـام املهرجـان 
مناظـرات ومؤتمرات وحفالت 
مـع  واجتماعـات  التكريـم 

املصورين.
ومـن املواضيع التـي تتناولها 
هذه النقاشـات عمل وسـائل 
اإلعالم عـىل «مكافحة األخبار 
الكاذبـة»، ودعا جان فرنسـوا 
اعتبارهـا  عـدم  إىل  لـوروا 
نعـش  يف  إضافيـاً  «مسـماراً 
التقليدي،  الصحفـي  التصوير 
بـل أداة إضافيـة يف املنظومـة 
إثـراء  يف  تسـاهم  اإلخباريـة 
عنهـا  تعـّرب  التـي  الفكـرة 

الصورة».

 لندن/متابعة الزوراء:
قـّدم محامـو مؤسـس موقـع ويكيليكـس، جوليان 
أسـانج، اسـتئنافاً يف اململكة املتحدة ضد تسـليمه إىل 
الواليـات املتحدة حيث يواجه حكماً بالحبس يمكن أن 
يصل إىل 175 سـنة، إذ وجهت إليه 17 تهمة تجسـس 
وتهمـة واحـدة تتعلق بإسـاءة اسـتخدام الكمبيوتر، 
بعد نرش آالف الوثائق العسـكرية والدبلوماسـية التي 

رسبتها تشيليس مانينغ.
وأكـد موقع ويكيليكـس أن الفريق القانوني ألسـانج 
قـدم ”أسـس اسـتئناف كاملـة“ يف املحكمـة العليا يف 
اململكة املتحدة، ضد الواليات املتحدة، ووزيرة الداخلية 
الربيطانيـة بريتـي باتيل التي وافقت عىل تسـليمه يف 

يونيو/حزيران املايض.
ويرص محامو أسـانج عىل أنه ”ُيحاكم وُيعاقب بسبب 
آرائـه السياسـية“. وقالـت زوجتـه املحامية سـتيّال 
موريـس إن املحاكمـة كانت غـري قانونيـة. وأضافت 
عرب موقـع تويرت يـوم السـبت: ”ظهرت أدلـة دامغة 
تثبت أن املحاكمة األمريكية ضد زوجي تشـكل انتهاكاً 

جنائياً“.
وال يـزال أسـانج قابعـاً يف سـجن بلمـارش اللندنـي 
حيث احتجز منذ إبريل/نيسـان عـام 2019. وأوقفت 
قاضية بريطانية تسليمه العام املايض، لكن الحكومة 
األمريكيـة نجحـت يف اسـتئناف الحكم أمـام املحكمة 
العليا.ورصح رئيس الوزراء األسـرتايل، أنتوني ألبانيز، 
يف وقت سـابق بأن ”هذا يكفـي“ يف ما يتعلق باحتجاز 
أسانج. ويأتي االستئناف بعد لقاء جمع مفوضة األمم 
املتحدة لحقوق اإلنسـان، ميشـيل باشـليه، بمحامي 
أسـانج وزوجته يف جنيـف. وأخربت لجنـة الدفاع عن 
أسـانج وكالة إيه إيه بي أنها قدمت لباشـليه تفاصيل 
عـن تدهور حالته الصحيـة، إذ أصيب بجلطة دماغية 
صغـرية أخرياً.مـن املتوقـع صـدور حكـم بخصوص 
االسـتئناف الشـهر املقبـل. إذا رفـض طلب أسـانج، 
فسيسـلم للواليات املتحـدة يف غضون أربعة أسـابيع. 
وإذا حـرم القضـاة أسـانج هذه الفرصة، فإن سـتيال 
موريس تخىش األسـوأ. وقالت يف مقابلة مع ”دويتشه 

فيله“ هذا الشهر: ”تعتمد حياة جوليان عىل فوزه. إنه 
مكتئـب إكلينيكياً. إذا ُسـلم ووضع يف نـوع من العزلة 
التي تقول حكومة الواليات املتحدة إنها تحتفظ بالحق 

يف وضعه فيها، فسينتحر“.
أرسة أسـانج األسـرتالية تبدي أيضاً قلقاً شديداً عليه. 
يف حديث لوالده جون شـيبتون، لقناة سكاي أسرتاليا، 
خالل الشهر الحايل، وصف صحة أسانج بأنها ”مقلقة 
للغايـة“. وأكـد شـقيقه غابرييل، يف املقابلة نفسـها، 
أن ”صحتـه تتدهـور“. وقال: ”إنـه يف وضع محفوف 
باملخاطـر للغاية... من املحزن حقاً رؤية جوليان، هذا 
العبقري اللطيف، يف سـجن شـديد الحراسة إىل جانب 
املجرمني األكثر عنفاً يف اململكة املتحدة“، يف إشـارة إىل 

سجن بلمارش اللندني حيث يقبع.
إىل ذلـك، قّدمـت محاميتـان أمريكيتـان ألسـانج، يف 
أغسـطس/آب الحايل، شكوى ضّد وكالة االستخبارات 
املركزية ”يس آي إيه“ ومديرها السـابق مايك بومبيو، 
تّتهمانهمـا فيها بتسـجيل محادثاتهمـا مع موكلهما 
ونسـخ محتوى هواتفهما وأجهزة الكمبيوتر الخاّصة 
بهمـا. وانضـّم صحفيـان أمريكيـان إىل املحاميتني يف 
الشكوى التي قالوا فيها إّن وكالة االستخبارات املركزية 
انتهكت حّقهم الدسـتوري يف الخصوصية بتجّسسـها 
عىل محادثاتهم مع األسـرتايل جوليان أسـانج. وأكدوا 
أن الوكالـة تعاونـت مع رشكـة أمنية تعاقـدت معها 
سـفارة اإلكوادور يف لندن، حيث لجأ جوليان أسـانج، 
للتجسـس عليه وعىل محاميتيه والصحفيني، وغريهم 

من األشخاص الذين التقاهم.

الخرطوم/متابعة الزوراء:
نقابـة  انتخابـات  لجنـة  أعلنـت 
مسـاء  السـودانيني،  الصحفيـني 
السبت، فوز مرشح قائمة الوحدة 
الصحفيـة عبـد املنعم أبـو دريس 

بمنصب نقيب الصحفيني.
وحصل أبودريس، عىل  205 صوتاً 
مـن جملـة 659 هـو العـدد الكيل 
لألصـوات، فيمـا حصل منافسـه 
أيمـن سـنجراب عـىل 158 صوتاً، 
وميـرسة عيـىس سـالم عـىل 101 
صوتـاً، ودرة قمبو عـىل 86 صوتاً، 
 ،23 عـىل  شـجر  الديـن  ومحـي 
ومحمـد مصطفى عـىل 18 صوتاً، 
فيما لم تحصد شـريين أبو بكر إال 

4 أصوات فقط.
وتواصـل لجنـة االنتخابـات فـرز 

أصوات املرشحني ملجلس النقابة.
ويعمـل عبـد املنعـم أبـو إدريس، 
بواليـة   1966 العـام  يف  املولـود 
الجزيرة وسـط السـودان، مراسالً 
لوكالـة األنباء الفرنسـية، وسـبق 
الصحـف  مـن  عـدد  يف  عمـل  أن 
الورقيـة مثـل ”الصحفـي الدويل“ 

و“الصحافة“ و“األحداث“.
وتوّجـه أكثـر مـن 1200 صحفي 
وصحفية يف السودان، يوم السبت، 
أجـل  مـن  االقـرتاع  صناديـق  إىل 
انتخاب نقيٍب للصحفيني ومجلس 

للنقابة ألّول مرة بعد 3 عقود.
عقـدوا  قـد  الصحفيـون  وكان 
جمعيتني عموميتني من أجل وضع 
أسـس النظـام األسـايس للنقابة، 
واختيـار لجنـة إلدارة االنتخابـات 
والطعـون، وذلك يف خطوة سـبقت 

جميع النقابات األخرى.
ونالـت هـذه الخطـوة إشـادة من 
جميع النقابـات األخرى واألحزاب 

السياسية يف الساحة السودانية.
نقيـب  منصـب  عـىل  وتنافـس 

الصحفيـني 7 مرشـحني، أبرزهـم 
أيمـن سـنجراب وعبـد املنعـم أبو 
دريـس ودرة قمبـو. فيمـا تنافس 
أيًضا مسـتقلون، وثالث قوائم هي 
قائمـة الوحدة الصحفية وشـبكة 

الصحفيني والتحالف املعني.
ويقول الصحـايف نارص بابكر ، إّنه 
يشارك ألّول مرة يف حياته يف عملية 
انتخابيـة ديمقراطيـة. وأشـار إىل 
أّنه لم يشـعر بأي حريـة أو نزاهة 
يف أي انتخابـات يف عهـد الرئيـس 
أّن  البشـري. وأّكـد  املخلـوع عمـر 
أي نقيب  الصحفيـني سـيدعمون 
وأي قائمـة فائـزة، وذلـك من أجل 
إكمـال البنـاء النقابـي الصحفي، 
كي يكون جاهزًا للدفاع عن حقوق 

الصحفيني املهنية والحياتية.
مـن جهتهـا، أشـارت الصحفيـة 
بـدور مبارك، إىل أن تشـكيل نقابة 
خاصـة للصحفيـني يف السـودان، 
هـو الطريق األمثـل لتثبيت وتأكيد 
حقـوق الصحفيـات والصحفيني، 
مشرية ، إىل أنها تشارك ألّول مرة يف 

حياتها يف عملية انتخابية. 
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يف هـذه الرواية الشـامريا لهشـام الفخراني - وهو 
الفنـان واألكاديمـي والروائي -  تتعدد مسـتويات 
التلقـي والقـراءة والتفاعـل معها تعـددا واضحا، 
وأول مسـتويات التلقي هو تماهي املبدع مع النص 
فالفنان التشكييل وأستاذ النحت بالجامعة مسكون 
باأللـوان ومسـاحتها وتنوعهـا فلـن تجـد صفحة 
واحـدة يف الرواية إال وذكر فيهـا اللون مبارشة  من 
أمثلـة ”وال حت أنوار  زرقاء يف البيـت“ و“ملاذا أرى 
كل شـيئ باألحمـر الداكـن“،  أو ذكر مـا يعرب عن 
اللون من قبيل“ ما أتى بصاحبة بيت الجمال يف هذه 
السـاعة املتأخـرة من الليل“ والليل هنا إشـارة عىل 
الظـالم وهو اللون األسـود و ” ومريم صبية الجبل 
تمسـك بكوب لبـن“، واللبـن هنا يتضمن اإلشـارة 
للون األبيض، ومثل هذه األمثلة تصعب عىل الحرص 

من كثرتها.
وهنـاك أمثلة لدارس الصحة النفسـية وال غرابة يف 
ذلك فهو أحد تالميذ مدرسـة الصحة النفسية التي 
أسسـها صالح مخيمـر يف تربيـة بنها، وقـد تلقى 
تعاليـم تلـك املدرسـة عىل أيـدي زوجتـه وتلميذته 
سـامية القطان، بل والدكتور هشام نفسه صاحب 
إسـهام مهم يف هذا أيضا الكتشافه (األنا املتواطئة) 
وإضافتهـا للجهـاز النفىس الذى قسـمه فرويد إىل 
(الهو واألنا واألنا األعىل) وهو من أوائل من درسـوا 
اضطراب ازدواج الشـخصية ، يقول الدكتور بهجت 
:“أتعلـم كـم كتابـا قـرأت يف علم النفـس والصحة 
النفسـية“، وأثر ذلك نجده بوضوح حني يقول :“لو 
يعلم األسـوياء يـا صديقي أنهـم كأي أرض يمكن 
أن ينزلهـا املطر  بغتـة، معرضون لهزة نفســـية 
مفاجئـــة، تزلـزل كياناتهم“. والصحة النفسـية 
والسواء النفيس خرافة هذه أول املبادئ التي تعلمها 
يف دراسـته األكاديميـة وأننا مضطربـون بدرجات 
متفاوتة  إذ الفرق يف الدرجة وليس يف النوع، إذ يقول 
فرويـد ”إن أي شـخصية ومهمـا بدت لنـا طبيعية 
فإنها دون شك تحتوي عيل دعائم عصابية“. وكأن 
فرويد والحال هذه يري أن السـوية املطلقة مثال ال 
يتحقـق أبداً، ذلك أن فرويد إنمـا يعني بهذه العبارة 
وغريهـا أن السـوية ال معني لها إال عـيل أرض من 
الالسـوية، فالسـواء مثل أعيل نقرتب منـه بدرجة 

أو أخري، إذ هي واملـرض يف التحليل النفيس متصل 
لظاهرتني متماثلتني مـن حيث املبدأ مختلفتني من 
حيـث االنتظـام (الديناميـات)، إنهما اسـتجابتان 
لنفس املشكلة والتي تتمثل يف إشباع الفرد لحاجاته 
داخل البيئة، إذ تسـتهدف الحاجـة موضوعاً نوعياً 

تجد فيه اإلشـباع.
ولدينا مسـتوى الفكر  الفلسـفي وظهور مفاهيم 
عدة للتصوف وأحوالـه وتالقي األديان يف محبة الله 
واالنسـان وأمامنـا هذا املشـهد للداللة عـىل الوعي 
الصويف ، وللتصوف دور يف إغناء الفكر الديني وآدابه 
الناتجة عن تالقـح إبداعي بني الرشيعة والحقيقة، 
أو بني علـم الظاهر وعلم الباطن، فالرشيعة أعطت 
الصويف إشارة البدء لقرع باب الحقيقة والغوص يف 
أعماقهـا، والحقيقة أغنت الرشيعـة بما عمقته يف 
نفس الصويف من مفاهيمها ومنطلقاتها األساسية 
وتطبيقاتها الفرعية، فارتقت نفسـه إىل مستويات 
أعـىل مـن مسـتوى التديـن العامـي، الـذي يقـف 
بصاحبـه عند مطامـح جرَّت مغنـم الجنة ودفعت 
مغرم النار حتى بلغت به منزلة سـامقة جعلت من 
التجربة الدينية فعل جمـال، ال يبتغي صاحبها من 

وراءهـا منفعة من أي نوع حتى ولـو كانت وقوفاً 
عنـد الجمال نفسـه لتمـيل مباهجـه، أو وصوالً إىل 
رحاب القـرب للتنعم بلقاء الجمال، أو جمال اللقاء 
نكـران مطلق للـذات!   إذا عرف الجزء نفسـه أدرك 
أنـه الكل وأن الجزء ال وجود له“. وهيهات أن يعرف 
الجزء نفسـه إال باملوت، وبـني املعرفة واملوت جرس 
من الحـب وهذه األمور الثالثة هـي محور التجربة 
الصوفيـة: أن تعرف هو أن تحـب، وأن تحب هو أن 
تموت، وأن تموت فيمن تحب هو أن تحيا به، أي أن 
توجد، ويف وحدة الجـذر العربي بني الوجد والوجود 
ما يدل عىل وجود الوجد بواسطة وجد الوجود.  إنها 
الحياة الجديدة باإليمان، كدودة الحرير تنسـلخ عن 
دوديتها لكي تطري فراشة، أو الفراشة تتهافت عىل 
النور لتحـرتق، أو الحطبة تحيا النـار كجمرة!  هذا 
التحـول نحو األعـىل واألجمل واألفضـل هو محور 
التجربة الصوفية. :“ كم من رسول جهل أنه يوحى 
إليه“.، ”ال تفتح الباب املغلق عند العودة من سـفر  
بعيـد.“ ، ”ال تعجلـوا لـكل مطر أرض ينـزل بها“. 
”الرؤى ملن أراد أن يرى“.“ الرسائل ال  تفتح تلقائيا 
والبـد لها من قـراءات متعددة فـال تتعجل الحروف 

عىل السـطوع قبل األوان، كل حرف سيسـطع حني 
يأتي ميعاد التكليف“.. وداللة أسـماء الشخصيات 
يف هـذا واضحـة كل الوضـوح فمؤمـن املهنـدس 
الناجـح املحـب للخـري وااليجابية وللزهـور والفن 
والجمـال وكأن املؤمن الحق عـىل عالقة طيبة بتلك 
القيم الفلسـفية وااليمانية أيضا، والشـيخ رحال ،  
ومريـم الفتاة العاشـقة وكأنها العـذراء أيضا التي 
لم تهـب جسـدها ملن أحبـت وظلت عىل املسـتوى 
النفيس عذراء حتى ماتت وهي تحلم بلحظة عشق، 
ودعاء الزوجة التي شـك يف عذريتها زوجها وكانها 
كانت دعـاء وأمنية ولـم يتحقق معهـا الحب الذي 
كان يتمناه. ومجاهد والد مريم ذلك الشـيخ الصويف 
الزاهد وكأن التصوف مجاهدة وكفاح وليس اتكاال 
أو هبة،  وكذلك كان الشـيخ صالح أيضا وال تخفى 
داللة اسمه عىل الصالح والتقوى. حتى اسم الطفل 
الصغـري الذي أنجبته مريم مجاهـد كان ”الطاهر“ 
داللـة عىل الـرباءة والطهـر والنقاء. وسوسـن تلك 
الزهـرة العطرة الجذابة.. ونادر الشـخصية النادرة 
يف تكوينهـا النفـيس واالجتماعي والفكري وسـط 
الشـخصيات الكثرية التـي تمتلئ بهـا الرواية . وال 
غرابـة يف ذلـك فمـرشوع هشـام الفخرانـي الفني 
التشـكييل والنحتي مسـكون بموضوعاتـه الفنية 
التـي هي أكثـر ارتباطا بما يسـميه ثنائيـة الكون 
(آدم وحـواء) حيث يعترب العنـرص اآلدمى أحد أهم 
العنـارص التشـكيلية ىف الطبيعـة ويعـد بالنسـبه 
لـه أهـم املوضوعـات الحياتية تلك العالقة شـديدة 
التعقيـد والحساسـية، بمـا تحتويـه مـن غموض 
وتقلبات نفسية من شأنها أن تؤثر ىف بناء شخصية 
الفنـان. كما اهتم أيضا بالقضايا الكربى ىف تجربته 
الفنيـة فقد كرس جهده ووعيـه الفنى نحو قضية 
إنسـانية موحية وباعثة عـىل اإلبداع، ومن هنا نجد 
أن تلـك الفلسـفة وذلـك الفهم للتصـوف قد ترسبا 
ملرشوعه اإلبداعي الروائـي أيضا إذ ال ينفصل املبدع 
عن مكونات ثقافته وعـرصه ومعتقداته بل وبنائه 

النفيس. 
ولدينا مسـتوى اإلبـداع الروائي الفانتازي ويشـري 
مصطلح الفانتازيا إىل األثـر األدبي الذي يتحرر من 
قيود املنطق والشكل واإلخبار، ويعتمد اعتماداً كلياً 
عىل إطالق رساح الخيال. ويطلق هذا املصطلح عىل 

جنـس أدبي قصيص تقـع أحداثه يف عالـم متخيل، 
يخضـع لقوانـني فيزيائية تختلف عـن العالم الذي 
نعيش فيه، ويتناول شـخوصاً غري واقعية وخيالية 
محضـة وغرائبيـة غالبـاً، أو يصـور عاملـاً يخضع 
لقوانني فيزيائية لم ُتكتشـف بعـد، أو ميتافيزيقية 
تتناقض والحـاَرض والتجربة الواقعية. إال أن بعض 
النقاد يميـزون بينه وبني التخييل العلمي من حيث 
إنها تصور عاملاً ال يمكن أن يكون، فإذا كان الخيال 
العلمي جنسـاً أدبيـاً يتناول ما يمكـن أن يحدث يف 
املسـتقبل، والخيـال الطوباوي يتنـاول ما كان من 
شأنه أن يحدث لو عاد بنا التاريخ وتجنبنا أخطاءنا، 
فـإن الفانتازيـا تتناول مـا لم يحدث ولـن يحدث. 
وينسـب إليها بعض الدارسـني كل ما من شأنه أن 
يسـتخدم املخيلة، حتى الخيال العلمي، ومن النقاد 
َمـن يرى أنهـا جنس أدبي حديث مسـتقل تطور يف 
النصـف الثاني من القرن العرشين وحقق انتشـاراً 
واسـعاً يف األدب والسينما، ويتقاطع وأجناساً أدبيًة 
أخـرى. وتتلخـص الصفـات املميـزة للفانتازيـا يف 
إدراج العنارص الخيالية داخل إطار متماسـك ذاتياً 
(متناسـق بالداخل)،. والشـامريا مليئة باملشـاهد 
والصـور الفانتازيـة مـن أمثلتها :“ انفـرد الفلوت 
بالصولو وسـط األوركسـنرا فنبتت من الليل امرأة 
لها وجه أبيض يشـع نورا ، ترتدي ما يشـبه عباءة 
فضفاضـة ، فانتفضـت اآلالت النحاسـية وبـدا أن 
موسـيقى شـوبان صادرة من الجـدران الزجاجية 

فيما كان يكتب اسم مريم عىل الزجاج املرتب ”.
          ومـن أمثلـة الفانتازيا اللجـوء ألحالم اليقظة 
وهي وسـيلة اتخذها نادر للهروب من الواقع وهذا 
مثال لحلـم يقظة يقول فيه : ”رأى جســـده مثل 
الشـــمع األبيـض، ينفـذ منـه ضوء الشـــمس، 
ينعكـس عىل األزهار التي تحيط بجسـده املسـجى 
فـوق قارب خشـبي قديـم، كأن قلبـــه كامريا  ال 
تتوقـف عن التقـاط أدق التفاصيل، تســـتعيد كل 
مـا مر   من أحداث خالل رحلـة عمره، منذ تفتحت 
ذاكرته الستيعاب األشياء، يشعر أنه ال يحتاج ليشء 
وال  يحتاج ألحد من الناس يف ذلك املشهد األخري، ماذا 
يمكن أن يفعلـوا يف تلك اللحظة؟ لن يســـتطيعوا 
إدراك مـا يحدث بالضبط، لن يتمكنوا من رؤية هذا 

الكم من األزهار التي تحيط به“.
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أبـو الطّيـب املُتنّبـي واسـمه أحمد بن 
الحسـني الجعفي الكندي الكويف ولقبه 
شـاعر العـرب (303هــ - 354هــ) 
(915م - 965م)؛ أعظم شعراء العرب، 
وأكثرهـم تمكًنـا مـن اللغـة العربيـة 
وأعلمهـم بقواعدهـا ومفرداتهـا، وله 
مكانة سـامية لم ُتتح مثلها لغريه من 
شـعراء العـرب بعد اإلسـالم، فيوصف 
بأنـه نـادرة زمانه، وأعجوبـة عرصه، 
وظـل شـعره إىل اليـوم مصـدر إلهـام 
ووحي للشـعراء واألدباء.. وهو شاعر 
حكيـم، وأحـد مفاخـر األدب العربـي. 
وتـدور معظـم قصائـده حول نفسـه 
ومدح امللـوك. ولقد قال الشـعر صبًيا، 
فنظم أول أشـعاره وعمره 9 سـنوات، 
واشُتِهَر بحدة الذكاء واجتهاده وظهرت 

موهبته الشعرية مبكرًا.
آراء النقـاد يف املتنبـي أيـن املتنبـي يف 
ميزان النقد؟ قال ابن رشيق القريواني 
صاحب كتاب العمدة: ”إّنه مالئ الدنيا 

وشاغل الناس“.
قال البغدادي يف خزانة األدب: ”انرصف 
املتنبـي منذ صغـره إىل العلـم وحلقات 
الـدرس والتحصيل يف مـدارس الكوفة، 
فقال الشعر صبًيا ويبدو أنه توجه وهو 
صغري السـن إىل البادية بادية السماوة 
ليأخذ عـن األعراب اللغـة والفصاحة، 

وشيًئا من تمرد القرامطة وثورتهم“.
 قـال البديعـي يف الصبح املتنبـي: ”إن 

الشـاعر كان يف صبـاه بالكوفـة رجًال 
”مـن  الفضـل  أبـو  كنيتـه  منطقًيـا 

املتفلسفة فهّوسه وأضله كما ضل“.
 قـال أبـو منصـور الثعالبـي يف يتيمة 
الدهـر: ”سـار املتنبي سـري الشـمس 
والقمر وسـار كالمه يف البدو والحرض، 
وبـرع يف الشـعر وأحسـن صناعتـه يف 
شـتى رضوبه، من رثـاء وهجاء ومدح 
وزهد وغـزل، وكثرت ِحكمـه فكان له 
لقب نبّي الشـعر الجامع بني الفلسفة 
واللغة الشـعرية وكما قال وأحسـن ما 
شـاء“: َوما الَدهُر إِّال ِمن ُرواِة َقَصاِئدِي 
إِذا ُقلُت ِشـعرًا أَصَبَح الَدهُر ُمنِشًدا قال 
الصاحـب بن عباد يف األمثال السـائرة: 
”إّن أبيات املتنبي دخلت األمثال السائرة 
عىل ألسـنة العامة من أوسـع أبوابها، 
ويف بعض األحيان نسـوا أنه من شـعر 

املتنبي“. 
 قـال ابـن جنـي يف رشحـه لديوانـه: 
”كانـت بعد ألفاظه تبتعد عن الصناعة 
اإلعرابية وكان يتمسك بغريب األلفاظ 
بعـض األحيـان، وكان يخـرتع املعاني 
اخرتاًعـا ال يعاديـه فيهـا إال ضـده وال 

يجاريه إال نّده“.
أشـهر قصائد املتنبـي ما أبرز أشـعار 
املتنبـي؟ قـال املتنبـي مادًحـا كافـور 
اإلخشـيدي: َكفى ِبَك داًء أَن َترى املَوَت 
شـاِفيا َوَحسـُب املَنايـا أَن َيُكـنَّ أَماِنيا 
َتَمنَّيَتهـا لَّمـا َتَمنَّيـَت أَن َتـرى َصديًقا 
َفأَعيا أَو َعُدّواً ُمداِجيا إِذا ُكنَت َترىض أَن 

َتعيَش ِبِذلٍَّة
خصائص شعر املتنبي 

هل انفـرد املتنبي بسـمات تختلف عن 
معارصيـه يف العرص العبـايس؟ التفنن 
بالصـور الفنيـة: فاملالحظ من شـعر 
املتنبـي كثرة التشـابيه واالسـتعارات 
والكنايـات لتوصيـف املشـهد بشـكل 
جـّذاب يأرس القـارئ ويلفـت انتباهه 

فيه.
جزالـة األلفـاظ والرتاكيـب: لـم تكن 
لغـة املتنبي باللغـة املعقدة الوحشـية 
وال بالسـهلة املبتذلـة، وإنما كانت لغة 
تجمع القوة والرصافة وحسـن التعبري 
من خاللها دون إخالل باملعنى من جهة 

أو التسفيف باللغة من جهة أخرى.
 الُبعد الفلسفي: لقد كان املتنبي يحتال 
احتياًال عىل إشاراته الفلسفية وتعبرياته 
العميقة وهذه السمة واضحة يف الكثري 

من أبياته التي تتخللها الحكمة.
 املبالغـة والغلـو: فاملتنبـي عندما كان 
يرشع إىل املدح كان يصل بسيف الدولة 
إىل صفات شابهت فروسية اإلمام عيل، 

وهذا يظهر يف معظم مدائحه.
يذهـب  ”ذا“:  قـول  مـن  االسـتكثار   
الثعالبي إىل سـمة قلما ذكرها غريه من 
النقـاد وقـال عنها عىل لسـان القايض 
الجرجانـي: هـي ضعيفـة يف صنعـة 
الشـعر دالة عىل التكلّـف وربما وافقة 
بعـض املواضـع التـي كانـت تليـق به 

فاكتسبت قبوًال.
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ثقافية

 

 أتاها الطائر الولهان يسعى
وكان البحر غّداراً خطريا

يسري اللَّيَل للمرىس ليلقى
غريا حبيباً ضاَع ُمْذ كان الصَّ

فما القاه يف يوٍم و يبقى
نيا البحورا يجوب العمر يف الدُّ

و لن يلقاه ما يبقى و يبقى
عىل األمواج شوقاً أْن يطريا

و لن يلقاه بل يبقى و يبقى
كما قد كان مجنوناً دهورا

إىل أْن حطَّ يف فجٍر بيخٍت
قديٍم مات أهلوه أخريا

كئيَب الحال .. مرتوكاً برمٍل
عليِه انهدَّ و اسرتخى كبريا

بما عاناه يف يوٍم وحيداً
رَي محزوناً حسريا رأيُت الطَّ

شكاني الحال .. ما عانى سنيناً
يورا !!  فُمْذ اصغيُت شابهُت الطُّ
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ماذا دهاَك أيها الوقت؟

ًن  ملاذا أصبحـَت هزيًال ُمتثاقَل الخطـوات؟ كيف تمكَّ
الوهـُن منك و قد كنت نشـيًطا تسـتيقُظ قبيل يف كل 
يوم؟ باتت العقارُب مشـلولة، تباطـأت نبضاُت تلك 
فت السنواُت الراكضُة عىل  السـاعة يف غرفتي، و توقَّ

صدري لتسَرتيَح و ترشَب قليًال من بركِة الدمع.
أيتهـا السـنواُت الخاملـة، ُحّثي الخطى و سـارعي 
باملـرور، ارُكيض نحو حاّفة املسـتقبل البعيد، فهناك 
يقُف عشـيٌق ينتظرِك منـذ األزل، هناك عـىل الضّفِة 

تُه من  األخرى من العمر. امِض و امنحي كل يشٍء حصَّ
الشـيخوخة، ال ترتدَّدي و انُثري الرماَد فوق ذكراهم، 
انَتزعيهم بقوٍة من قلبي كوَرٍم خبيث، اقطعي رشياَن 
الذكرى فأنا بحاجٍة ماّسٍة إىل التخّطي. أريُد عبوَر ذلك 
النهر الطويل، أريُد القفَز فوق فِم الوادي السحيق إىل 
بـرِّ األمان، لكن ملاذا يهرُب مني بـرُّ األمان؟ مازلُت ال 
أعرف.لُتِرسعي أيتها السنوات فقد أوشَك معنُي العمِر 
أن ينضـب، لم يبَق يف هذا الرأِس متََّسـٌع من الذاكرة، 
البدَّ أن يجيَء الوقت إلنقاذنا، لَيمَتصَّ كل املشـاعِر و 

يحوَِّل األحداَث إىل قصٍص حيادية. البدَّ أن ننىس.

AA@äÏÓ��€a@ �Ú‘ì‘í
Ô‹ÓÇá€a@á«ä@@@@

Ca7flbì€aD@ÚÌaÎä@¿@Ô‘‹n€a@pbÌÏnèfl
No: 7786   Mon    29     Aug    2022العدد:   7786    االثنين    29    آب    2022

إبراهيم رسول
االسـاليُب البنائيُة هي الهيكل الخارجي للرواية وفق 
معمارية البناء الفني لها، إذ يعني أّن الرواية سـتلجأ 
إىل أّي هيكليـٍة سـتتخذها يف طريقـة حكيهـا، وهنا 
تكمـُن مهارة الحّكاء يف الرباعة والدربة ، الهيكل مهٌم 
ألنه يعطي االنطباع الشكيل للعمل الفني أو الهندّيس، 
وبمـا أن الروايَة شـكٌل فنـٌي، وجَب أن يكـون اإلطار 
والهيـكل متقن ويحمـُل الفنّية يف هيكليتـه البنائية. 
يف روايـة زهر الرمـان، تداخلت أسـاليب بعضها مع 
بعـض بصورٍة فنيٍة واشـتغال ابداعـّي، إال أن الغالَب 
األكثـر هـو تداخل اسـلوب التتابـع والتضمـني، لذا، 
سـنركز عىل تداخل هذين االسـلوبني، فقد تجّىل هذا 
التداخـل بأن يكون هناك ُلعبة وهذه اللعبة هي إلثارة 
عنرص التشـويق واالثارة يف نفسية املتلقي، االسلوب 
التسلسـيل أو التتابعي هو أسلوب الروايات عامًة، وال 
تخلو رواية منه إطالقـًا، كون الرتتيب يكون رضورًة 
يف أحياٍن كثريٍة لئال يشـعر املتلقي بالرتابة والتشـتت 
وضياع الفكرة، احتفظت الحكاية بتسلسلها التتابعي 
أو أسـلوبها التتابعـي فيما كان التضمـني يأتي عىل 

لسـان الشخصيات وعىل بِث رسـائل الراوي، فمهمة 
التضمـني هـي يف صياغة االفـكار وإيصال الرسـائل 
إىل املتلقي، عىل الرغِم من كالسـيكية اسـلوب التتابع 
إال أنَّـه رضورٌي يف كّل روايـة، ال بدَّ أن تكـوَن البداية 
االستهاللية مكتوبٌة باسـلوب التتابع لكي يستجمع 
املتلقي خيـوط الحكاية ويعرف البدايات قبل أن يتوه 
يف رصاعاتهـا يف االحـداث املتطورة، فالعمليُة ليسـت 

اعتباطية فحسب.
أماَ اسـلوب التضمنُي، الذي هو أحد األساليب البنائية 
يف الرواية، وهو يعني بكِل وضوح، أن ُتضمَن حكايتني 
معـاً، واملهـارة تتجـّىل يف الكيفية التي سـتضمن بها 
الحكايتني معاً، هذا االسلوب  يتضُح يف الروايات التي 
تعنى بأنَّ يكـوَن لها أنماٌط عدة وأسـاليب متداخلة، 
فلغته تكون منسـجمًة مع الخطاب الرسدي للرواية 
بصـورٍة عامـة، إال أنَّ الواضَح يف روايـة زهر الرمان، 
أنَّ التضمـنَي كان األسـلوب الذي يهيمـن عىل الرواية 

بصورٍة أقرب إىل التمام. 
الروائـيُّ يف روايـة زهر الرمـان، يقدُم روايًة تشـتغُل  
ثيمتها العامة عىل موضوعٍة نفسيٍة، أال وهي الوحدُة، 

الكآبـة، االنطوائّيـة، وهـذه العنوانات الثـالث، كانت 
املحور النفّيس الذي اشـتغلت عليـه الرواية بمجملها 
العـام. الروايُة الصادرُة عن منشـوراِت االتحاد العام 
لألدبـاء والكتـاب الِعراقيـني يف سـنة2021 بطبعتها 
األوىل. تعالـُج املشـاكل عـرب ِتقنيـٍة نفسـّيٍة ِرصفة، 
الشخصيُة التي قدمها السـارد للقارئ، كانت دقيقة 
ومرسـومٌة بامتيـاز، فهو يركـُن إىل تقنيـاٍت حديثٍة 

يعّوُل عليها يف بناِء حبكته الِدراِمّية.
اهتـَم الكاتب الروائـّي بحكايته، وهو يـرسُد حكايًة 
فيهـا نوٌع من الغرائبية ولكن فيهـا واقعية واضحة، 
ال ُيعـاب عـىل الكاتِب أن يكـون واقعيـاً يف رسده، إال 
أن كثرة هذه الواقعية قد تشـني بعنرص التشـويق أو 

اإلثارة املُراد يف الرسد. 
طريقـُة الـرسد اعتمـد عىل املونولـوج كثـرياً، وعّول 
الكاتُب عىل بِث خطابه عىل لسـانه، فهو مهيمٌن عىل 
خطـاِب الرسد ومهيمـٌن عىل الشـخصيات، يحرّكهم 
وفَق رؤيٍة ُيحددها لهـم، وهذه القيوُد هي ناتجٌة من 
خطابه الذي يريد بثـه. البناُء الفنُي يف الروايِة، اعتمَد 
أساليب عدة وهذه ميزٌة فنيٌة واضحٌة، جعلت الرواية 

شهّية طازجة ومشوّقة، لم يكن الرسد نمطياً،
  لتضمنٌي أسـلوٌب غلَب عىل الرواية، فهذا االسلوب قد 
خلَق عنَرص تشويٍق يف الرسد، فكانت حكاية مضمنة 
يف حكايـة حتى تّوسـع فضـاء الحكي وتمـدد تمدداً 
أفقياً، وبهذا التمدد الرسدي، كان خطاب الرسد يأخذ 
مسـاحات تأويليٍة كثـرية، فالرواية قد ُنسـجت عىل 
طريقة التضمني والغاية هي املتعة والتشويق واإلثارة، 
قـد ُتقرأ الرواية بنفـٍس واحٍد ومـزاٍج  واحد، دون أن 
تتغري القراءة، والسبب أناقة اللغة ومرونتها وطريقة 
الحكي والرسد، فالضمري الشـخيص لألشخاص كان 
هـو الحـّكاء املاهـر يف التعبري عـن خلجاتـه الذاتية 
وشـعوره الجوّاني.. فنحُن ال نملُك إزاء هذه الرسدية 
إال أن نبحـَث عن أجوبٍة تأمليٍة ملا طرحته من أسـئلٍة 
جوهريٍة، الكاتُب وظَف شـخصياته بتقنيٍة احرتافيٍة 
عاليٍة، الوصية امللغزة املكتوبُة بالحروف  العربية، هي 
رسالٌة جاءت مضمنة بني حكايتني، مما جعلها تبدو 
ثانويـة إذا ما ُقورنـت بالحكاية األخـرى، هنا تتجّىل 
الَصنعة واملهارة يف تقنية الرسد، أنَّك ُتضمُن حكايتني 

معاً وبهذه الحكايتني تبث رسائَل عدة.
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دائماً ما يشوب الحياة الزوجية الكثري 

مـن التوتر واملشـاكل، والتـي يف كثري 

من األحيان يكون سـببها تدخل األهل 

يف الحيـاة الزوجية، فيبـدي كل طرف 

انزعاجه من تدخل أهل الطرف اآلخر، 

ومن هنا تبدأ املشاحنات.

تقول الدكتـورة آمـال إبراهيم خبرية 

األرسة : املشـكالت املسـتمرة تكـون 

سـبباً يف عدم حب الزوج ألهل زوجته، 

والتحـدث عنهم بسـوء، وهو ما يرض 

العالقـة الزوجيـة برمتهـا بالتأكيـد، 

ورغم أن األمر يبـدو صعباً، ولكن مع 

قليـل من الـذكاء واالنتباه مـن املرأة، 

ستكون العالقة عىل ما يرام.

*كيـف تتعامل الزوجة مع كره الزوج 

ألهلها

-الحفاظ عىل األرسار:

عىل الزوجـة االنتباه جيداً من إفشـاء 

األرسار الزوجيـة ألهلها أو أصدقائها، 

ألن تلك النقطة تمثل من أهم األسباب 

القويـة لهـدم أي بيـت، خاصـة وأن 

معظـم األزواج ال يرغبـون إطالقـًا يف 

إفشاء أرسار حياتهم الزوجية، خاصة 

لـدى أهـل الزوجـة ألن ذلـك يدفعهم 

للتدخل يف العديد من الشئون الداخلية 

للحياة الزوجية، مما يسبب الكثري من 

اإلحراج له أمام أهل الزوجة.

-حب أهلك لزوجك:

هناك بعض العبارات التي يستحسـن 

للزوجـة دائماً التحدث بهـا إىل زوجها 

إلظهار مدى حـب أهلها لزوجها، مما 

يغرّي من مشـاعره السـلبية تجاههم، 

فمثالً تقـول الزوجـة: ”والدتي تحبك 

كثـرياً ودائماً مـا تذكـرك بالخري“، أو 

”والـدي يحرتمك ويقـدرك“، حيث إن 

اسـتخدام مثل تلك العبـارات لها وقع 

السحر عىل مسامع الكثري من األزواج 

خاصة لو كان يحبها، فالزوجة الذكية 

هي التي تحسـن اسـتخدام العبارات 

واألفعـال لكي تغري مـن نظرة زوجها 

ألهلها.

-مدح الزوج:

إن تقديـر الـزوج ومدحـه أمـام أهل 

الزوجة يزيد من أوارص الحب واالحرتام 

بينهما، خاصة حينما تحسـن الزوجة 

معاملـة زوجهـا، مما يدفعـه إىل حب 

زيارة أهلها دون حدوث أي مشاكل.

-أهل الزوج :

عىل الزوجة، االنتباه جيداً للتعامل مع 

أهل الزوج، فإذا كانت العالقة تشوبها 

بعض الخالفات واملشادات، فيتبادر إىل 

ذهنـه إنك ال تحبـني التعامل مع أهله 

ممـا يدفعه للتعامـل بالطريقة ذاتها، 

وبالتـايل سـيحدث العكـس إذا كانـت 

العالقـة بينـك وأهلـه مليئـة باملحبة 

واالحـرتام، وسـتجد الـزوج يتعامـل 

بنفس الطريقة مع أهل زوجته.

-زيارة أهلك:

اتـرِك لزوجك الحريـة يف اختيار الوقت 

املناسب لزيارة أهلك خاصة أن العديد 

من األزواج يرون أن ذلك األمر يسلبهم 

راحتهـم بما يجعلـه رافضـاً التعامل 

مـع أهـل الزوجـة، فكونـي ذكيـة يف 

اختيار التوقيت املناسب، واجعيل األمر 

ممتعاً.

-الهدايا:

الهدايـا لهـا مفعول السـعر يف جميع 

العالقات، لذلك إذا نسيت والدتك رشاء 

هدية لـه يف عيد ميـالده، افعليها أنِت 

بدالً عنهـا، والعكـس، لتـزداد أوارص 

الحب بينهم. 

كشـفت دراسـة أن مشـاهدة التلفزيون تزيد من 

خطـر اإلصابة بالخرف، لكن اسـتخدام الكمبيوتر 

يمكن أن يساعد يف الحماية منه.

وقـام الباحثـون بتحليـل بيانـات 12 عامـا حول 

150 ألف شـخص يف اململكة املتحدة تبلغ أعمارهم 

60 عامـا أو أكثـر وأولئـك الذين أصيبـوا بالخرف 

يشاهدون التلفزيون ملدة ثالث ساعات و24 دقيقة 

يف اليـوم وأولئك الذين لم يشـاهدوا ثالث سـاعات 

- لكنهـم أمضـوا سـت دقائـق أطـول يوميـا عىل 

الكمبيوتر.

وكتـب الربوفيسـور ديفيد رايشـلني مـن جامعة 

 Proceedings of the جنـوب كاليفورنيا يف مجلـة

National Academy of Sciences: ”مقارنـة بأقل 

من سـاعتني، ارتبطت أربع ساعات من التلفزيون 

 20٪ بنسـبة  بالخـرف  اإلصابـة  خطـر  بزيـادة 

وباملقارنـة مع عدم اسـتخدام الكمبيوتر، ارتبطت 

ساعة واحدة بانخفاض بنسبة 25%“.

وكتب معدو الدراسة أن السلوكيات املستقرة، مثل 

مشـاهدة التلفزيون أو استخدام الكمبيوتر، تشغل 

جـزءا كبريا من وقت فـراغ البالغني وترتبط بزيادة 

خطر اإلصابة بأمراض مزمنة و معدل الوفيات.

السـلوكيات  كانـت  إذا  فيمـا  وتابعـوا: ”حققنـا 

املسـتقرة مرتبطة بالخرف لجميع األسباب بغض 

النظر عن النشاط البدني

وتسـاعد نتائجنـا يف توضيـح ارتباطات السـلوك 

املسـتقر بصحـة الدماغ وتشـري إىل أنـه ليس وقتا 

يقضيـه يف الجلوس بحـد ذاته ولكن نوع السـياق 

املرتبـط بخطـر اإلصابـة بالخـرف كمـا أن الحـد 

من مشـاهدة التلفزيون السـلبية معرفيـا وزيادة 

السـلوكيات الخاملـة األكثـر نشـاطا معرفيا هي 

أهـداف واعـدة لتقليـل مخاطر اإلصابـة بأمراض 

التنكس العصبي“.

اشتهرت األطعمة الحارة التي تعتمد عىل الكثري 

مـن البهـارات يف العديـد مـن املطابـخ أبرزها 

الالتينيـة واآلسـيوية، وباإلضافـة إىل طعمهـا 

ونكهتهـا تتمتـع تلـك األطعمة بفوائـد غذائية 

عدة.

فالفلفل الحار وغريه من التوابل الحارة يسـاعد 

يف ترسيـع عمليـة األيض بنسـبة %80 وبالتايل 

يؤدي إىل خسارة الوزن، كما أن األشخاص الذين 

يتناولـون األطعمـة الغنيـة بالتوابـل يتناولون 

كميات أقل من الطعام.

وأظهـرت بعض الدراسـات أن تنـاول األطعمة 

الحارة يقلل من نسبة اإلصابة بالنوبات القلبية 

والسـكتات الدماغية، ويعود ذلـك إىل أن الفلفل 

الحار يخفض مستوى للكوليسرتول الضار.

كما أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الفلفل 

الحار يقلل من خطر اإلصابة الرسطان، إذ يقلل 

نمو الخاليا الرسطانية كما يدمر بعضها.

ولهذا الطعام تأثري عىل الصحة النفسـية أيضاً، 

فالفلفـل الحـار والتوابل الحـارة األخرى ترفع 

مسـتويات االندورفـني والسـريوتونني، وهـي 

الهورمونات التي تحسن املزاج و تخفف اآلالم.

من جهة أخرى أوىص األطباء برضورة االعتدال 

يف تناول األطعمة الحارة إذ إن اإلفراط يف تناولها 

قد يؤثر عىل صحة املعدة والقولون.
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املكونات:
4 حبة بيض

½ كوب زيت نباتي
½ كوب سكر بني

رشة ملح
2 كوب طحني

بيكربونـات  صغـرية  ملعقـة   1
الصودا

2 ملعقة صغرية باكينج باودر
2 ملعقة صغرية قرفة، مطحونة

2 كوب جزر، مفروم خشن
½ كوب مربى جزر، مطحون

خشـن  مفـروم  جـوز،  كـوب   ½
ومحمص

كميـة مـن مربـى الجـزر الغـري 
مطحون للتزيني

مكونات كريمة التزيني

400 ملليلرت كريمة خفق طازجة
1 ملعقة صغرية فانيليا

إختيـاري  برتقـال،  حبـة  بـرش 
إلضافة النكهة واللون

3 ملعقة كبرية كريمة حامضة
2 ملعقة كبرية سكر ناعم

طريقة التحضري:
طريقة عمل الكريمة

مـع  الطازجـة  الكريمـة  تخفـق 
الفانيليا والسـكر الناعم من جهة 
أخـرى تخفق الكريمـة الحامضة 
ثم تضـاف إىل الكريمـة الطازجة 
بواسـطة ملعقة برفق مع إضافة 

برش الربتقال
طريقة عمل الكيك

مـع  الجافـة  املكونـات  تنخـل 
بعض (الطحني -امللـح- الصودا- 

الباكينج باودر�- القرفة) ويخلط 
معهم الجوز ويرمـد جيداً بالقليل 
من الطحني حتـى ال يهبط يف قاع 

الكيك عند الخبز
يخفـق البيض جيـداً مع السـكر 

والزيت والفانيليا
تضـاف مربى الجزر ثـم املكونات 

الجافة تدريجياً مع الجزر
يسكب الخليط يف صينية مدهونة 
وتدخـل  بالطحـني  ومرشوشـة 
الفـرن املسـخن عىل حـرارة 180 
درجة مئوية من 40 إىل 50 دقيقة 

حسب نوع الفرن
تخـرج من الفـرن وتـرتك لدقائق 
لتـربد ثـم تخـرج مـن الصينيـة 
وتوضـع فـوق شـبك حتـى تربد 

تماماً.
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مـن الطبيعي أن يكـون يف البيت طفـٌل يف املرحلة العمرية ما بـني عامني وأربعة 
أعـوام، وتالحظ األمهات أن هذا الطفل حني تناديه أمه، ورغم أنه يعرف اسـمه، 
فهو ال يرد، وتبدأ الشكوى منه، وكذلك ينعت بأنه طفل عنيد، ولكن الطفل يف هذه 
املرحلة العمرية، وقبل دخول املدرسة، لديه بعض األسباب التي تؤدي به أن يكون 
طفالً ال يسمع الكالم حني يناديه من حوله، يف التايل نناقش أسباب وعالج ظاهرة 

الطفل الذي ال يسمع النداء وال يرد حني تناديه األم:
متى ال يلبي الطفل النداء عليه؟

يختبئ لكي ال يلبي النداء
غالبـاً مـا تبدأ هـذه الظاهرة عنـد الطفل يف عمر ما قبل املدرسـة؛ أي قبل سـن 

السادسة، وتحديداً يف مرحلة ما بني العامني واألربعة أعوام.
وهذه ظاهرة موجودة يف كل بيت عموماً.

يمكن اعتبار ظاهرة الطفل غري املطيع بأنها جزء طبيعي من تطور الطفل ونموه 
العقيل واإلدراكي.

يرى الطفل أن عدم الطاعة هي وسـيلة للتعبري عن نفسـه، مثل أن يبحث لنفسه 
عن صالحيات.

كما أنه يكتشف حدوده، ويخترب صرب األم.
ويف عمر أكرب من سـن املدرسة، يرى الطفل غري املطيع أن عدم الطاعة هو تعبري 

عن اقتناعه التام بأفكاره.
كما أن طريقة التفكري املختلفة بني جيلني تؤدي لعدم الطاعة عند الطفل.
والسبب األكثر أهمية لهذا الترصف أن الطفل بدأ يكتشف العالم من حوله.

وأصبـح الطفـل يف هذا العمر يـرى أن العالم ليس هو األم فقـط، وليس عليه أن 
يـرد عليها حني تناديـه، فلم يعد يرى أهمية أن يرد عىل النداء، مهما كانت نربتها 

غاضبة أو متوسلة، مثل أن تناديه ليأكل.
وقد ال يلبي النداء ويبتسم ويديل رأسه، وتصبح األم يف حرية من أمرها.

وقـد يكـون مختبئاً يف مـكان وال تبدر منـه أي حركة؛ لكي ال تحـدد األم موقعه، 
وتسحبه منه كدليل عىل رغبته يف االستقالل.

كما أن الطفل يف هذه املرحلة من العمر لديه رغبة يف أن يكتشف العالم من حوله 
بمفرده، ويريد أن يكتشفه عىل أجزاء.

تالحظ األم أنه يرغب يف االستقالل، كما أنه ينظر نحو األشياء عىل شكل جزئيات، 
وليس كشكل عام؛ مثل أن يدقق النظر يف شكل الكرة، ويسأل: ملاذا هي مستديرة؟ 
وهو ال يعرف تعبري ”مسـتدير“، فهو يسـأل: ملاذا هي ال تشـبه رقعة الشطرنج 

التي أمامه مثالً؟
قـد تصـل مرحلة االكتشـاف أن يحرج اآلخرين؛ مثل أن يسـأل سـيدة بدينة ملاذا 
تمتلك كرشاً؟ أو يسأل جده ملاذا يتغضن وجهه وشعر رأسه أبيض؟ وهكذا، فهو 

يف مرحلة اكتشاف دقيق؛ ال يريد أن ينغصه تلبية نداء األم.
نصائح لكي يسمع طفلك النداء عليه

نربة الصوت
يجـب أن تجعـل األم نربة صوتها حاملة للمرح وليسـت عىل شـكل أمر؛ لكي يرد 

عليها.
فالطفل يف هذه املرحلة يستطيع أن يحدد ما تريده األم منه، وبناًء عليه فهو يقرر 

هل يريد أن يلبي النداء أم يتجاهلها، فيجب التخيل عن نربة التهديد والوعيد.
قدمي مغريات

يشعر بسعادة حني ال يلبي نداء األم
مـن املمكن أن تمسـك األم بلعبة مثل العروسـة للبنت، وسـيارة للولد، وتقول يف 

تشجيع: انظر كم هي جميلة اللعبة!
سوف تجدين أنه يتقدم نحو األم واللعبة بسهولة.

الغناء
من املمكن أن تدلله األم وتغني له بصوت هادئ وحنون.
ويمكن أن تختار أغنية بكلمات تحتوي عىل اسم الطفل.

ضبط األعصاب
يجب أن تضبط األم أعصابها

من الرضوري أن تضبط األم أعصابها؛ ألنها حني تنادي بغضب ثم تزداد عصبية؛ 
فهي تنقل هذا التوتر لكل أفراد األرسة.

ويجب أن تعرف األم أن العصبية ال تفيد، وال ترتك أثراً إال عليها فقط.

تعترب إصابة شبكية العني السبب 
مـرىض  لـدى  للعمـى  الرئيـس 
السـكري، وهو يحدث عند 60% 
مـن املرىض، لذا ُيعـد تأثري مرض 

السكر عىل العني جًدا خطري.
لذلك تعـرف عىل أبـرز التفاصيل 
مـرض  تأثـري  عـن  واملعلومـات 

السكر عىل العني.
آليـة تأثـري مـرض السـكر عـىل 

العني:
إن شـبكية العـني هـي الطبقـة 
املبطنـة للعـني ووظيفتهـا هـي 
إىل  القـادم  بالضـوء  اإلحسـاس 
العني، و يمكن ألذية الشـبكية أن 
تتطور بشكل بطيء، حيث تحوي 
الشـبكية أوعيـة دمويـة دقيقـة 
سـهلة التلـف، وإن ارتفاع سـكر 
الـدم لفرتة طويلة يمكن أن يؤذي 

هذه األوعية.
و يحـدث يف البدايـة تـوذم بعض 
األوعيـة الدمويـة وضعفهـا، ثم 
تصبح هذه األوعية مسـدودة وال 
تسـمح بمـرور دم كاٍف عربهـا، 
مما يؤدي إىل العديد من املشكالت 

يف العني.
و ال يشتكي املريض يف البداية من 
أي فقـد للرؤية رغـم وجود هذه 
التبدالت، ولهذا يجب فحص العني 
دورًيا ملريض السـكري حتى دون 

وجود أعراض.
كيـف يتطور تأثري مرض السـكر 

عىل العني؟
عنـد انسـداد األوعيـة الدموية يف 
العني كما ُذكر سابًقا تنمو أوعية 
دمويـة جديـدة ضعيفة وسـهلة 
التمـزق بدًال منها، ولذلك يرشـح 

الـدم منهـا إىل السـائل الزجاجي 
يف العني، وهذا الـدم يمنع وصول 
الضوء إىل الشبكية، وقد يظهر من 

هذا الخلل بعض األعراض، مثل:
انتشار بقًعا طافية يف العينني.

الشـعور بعتمـة أثنـاء النظر من 
منطقة محددة يف العني.

يمكـن لألوعية الدمويـة املتورمة 
ندبـة  تسـبب  أن  والضعيفـة 
نسـيجية، وهذه الندبـة تؤدي إىل 
حـدوث انفصال الشـبكية، يؤدي 
انفصال الشـبكية لحدوث العمى 

إذا لم يعالج برسعة.
مـا هي األمـراض التـي تنتج عن 

تأثري مرض السكر عىل العني؟
يوجد عدة امراض تنتج عن تأثري 
مرض السـكر عـىل العـني، ومن 

أبرزها اآلتي:
اعتالل الشبكية

يحـدث اعتـالل الشـبكية نتيجة 

تلف األوعية الدموية يف الشبكية، 
وهـو أكثر أمراض العني انتشـاًرا 

لدى مرض السكري.
انفصال الشبكية

حالـة  هـي  الشـبكية  انفصـال 
تتحـرك فيهـا طبقة من أنسـجة 
الشـبكية من مكانها، وذلك يؤدي 
إىل إىل انفصال خاليا الشبكية عن 
األوعيـة الدمويـة ممـا يـؤدي إىل 
عدم وصـول األكسـجني والغذاء 
للشـبكية، مؤدًيا ذلك إىل العمى يف 

الحاالت املتقدمة.
النزف الزجاجي

الزجاجي هـو مادة لزجة هالمية 
تتواجـد بـني العدسـة وشـبكية 
العـني، والزجاجـي يتكـون مـن 
نسـبة كبـرية مـن املـاء إضافـًة 

للمواد اآلخرى.
النزف الزجاجي هو أحد األمراض 
مـرض  تأثـري  مـن  تنتـج  التـي 

السـكر عىل العني، ويعني ترسب 
هذه املـادة الهالمية مـن مكانها 
وخروجها من العني مؤدًيا ذلك إىل 

ضعف الرؤية.
الساد

السـاد هـو تغيـم عدسـة العني، 
والتـي تكـون شـفافة يف الحالة 
الطبيعيـة، وهـي تقـوم برتكيـز 
حيـث  الشـبكية،  عـىل  الضـوء 
يؤدي السـاد إىل جعل كل األشياء 
غيمية، وال بد من إجراء الجراحة 
الستئصال السـاد حيث تستأصل 
العدسـة ويوضع مكانها عدسـة 

بالستيكية.
الزرق

الـزرق هو ارتفـاع الضغط داخل 
العـني، حيـث يؤدي هـذا الضغط 
مـع الوقت ألذية العصب البرصي 
املعالجـة  و  العمـى،  وحـدوث 
بسـيطة بواسـطة قطرات عينية 

خاصة تسـتخدم إلنقاص ضغط 
العني، وقد ُتجرى عملية الليزر.

أعـراض بدء تأثري مرض السـكر 
عىل العني:

تظهر عدة أعراض من خاللها يتم 
التعرف أن تأثري مرض السكر عىل 
العني قد بدأ، وحينها يجب املتابعة 
الفورية مع الطبيب، وتمثلت هذه 

األعراض باآلتي:
الرؤية املزدوجة أو املشوشة.

رؤيـة أضـواء المعـة، وحلقـات، 
وبقع فارغة أو مظلمة.

األلـم عنـد الضغـط عـىل إحدى 
العينني أو كلتيهما.

اضطراب رؤية األشياء.
كيـف يمكـن التعامـل مـع تأثري 

مرض السكر عىل العني؟
آليـة التعامـل مـع تأثـري مرض 
السـكر عىل العـني يكـون باتباع 

اإلرشادات والنصائح اآلتية:
ضبط سـكر الدم والضغـط الدم 
ضمن حـدود قريبة من الطبيعي، 
وذلك يتم بمتابعـة قراءات نتائج 

هذه األمراض باستمرار.
مراجعـة الطبيـب بانتظـام، وقد 
يقـرتح الطبيب اسـتخدام الليزر 
لسـد األوعية الدموية التي ترشح 
الـدم إىل الزجاجـي، وقـد تـؤدي 
املعالجة بالليـزر إىل تأخري عملية 

فقد البرص.
الخضـوع لجراحة يف العني، وذلك 
إذا كانـت كميـة الـدم كبـرية يف 
الزجاجي كبرية، حيـث ُيزال الدم 
والسـوائل من الزجاجي، ويوضع 
مكانهـا سـائل رائق وهـذا يؤدي 

لتحسني الرؤية.
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخـل كل مربـع مـن املربعات التسـعة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

النجـاح سـيكون حليفك وسـيغري سـري 
األمـور نحـو األفضل بعـد إخفاقـات غري 
متوقعة. العالقة بالرشيـك يتحكم فيها املزاج 
املتقلب، لذا تلجأ إىل قرارات عشـوائية. تنترص عىل 
مصاعبك الصحية بالتفاؤل واألمل، وتعيش أجمل 

يوم يف حياتك.

ال ترتك امللل يسيطر عليك، فهذا من شأنه أن يؤثر يف 
عطائك ويعيق تقدمك يف املرحلة املقبلة. عليك أن تمنح 
الرشيـك وقتاً أطـول، فذلك يسـاعد عىل تطويـر العالقة 
بينكمـا ويضعها يف إطارها الصحيح. احرص عىل صحتك ما 

دمت ال تقوم بأي نشاط يعود عليك بالفائدة.

تفكـر دائمـا يف االسـتقالل سـواء عىل املسـتوى املادي 
والعمـيل. تقيض وقتـا طويال يف التفكـري يف وضعك املادي 
وكيف يمكنك تحسينه؟ هل أنت حريص عند إنفاق املال؟ هل 
تستطيع ضبط نفسك ووضع ميزانية معينة خالل الشهر؟ هذه 

األسئلة مهمة جدا ويجب أن تجد إجابات لها.

النجوم تشـري إىل أن األمور العاطفية تسري 
لصالحك. حاول أن تعرب للحبيب عن شعورك 
وحبك له. عىل الرغم من ذلك، ال تكن مبالغا حتى 
ال يكـون أنانيا يف التعامل معـك ويتجاهل رغباتك 

واحتياجاتك.

تحتار اليوم بني خيارين إما أن تستمر يف عالقتك مع 
الحبيـب أو تنهيها يف الحال. الذكريـات املاضية تؤملك 
اآلن عـىل الرغم مـن مرور أعـوام عديدة عليهـا. تتجدد 
الشـكوك واملخاوف بسـبب هذه الذكريات. حاول أن تتجنب 

التفكري فيها.

ال تندهش من األشـخاص الذين تلتقـي بهم اليوم، 
فقـد تالحظ أنهم يترصفـون بأنانية وحب للذات. من 
املتوقـع أن يكـون ذلك سـوء فهـم لهؤالء وبسـبب عدم 
مشـاركتك لآلخريـن يف نشـاطاتهم. تعامـل مع مـن حولك 

بحكمة وحاول أن تتعلم منهم شيئا جديدا.

يسود جو من سوء التفاهم مع بعض الزمالء، وقد 
تختلط عليك األمور فتفقد قدرتك عىل الرتكيز لرتتكب 
خطأ واضحاً يجّر عليك سلسـلة مـن املواقف املربكة. ال 
تستسـلم لرغبات الرشيك، وخصوصاً أن تلبية طلباته تفتح 
عليـك أبوابـاً عديدة لـن تتمكن مـن إقفالها بسـهولة. حني 
تتعـرّض لضغـوط كبـرية يف العمل، حاول أن تنـال فرتة من 

الراحة لتستعيد نشاطك وتنطلق مجدداً بفاعلية أكرب.

تحـب الطبيعـة جـدا وتعشـق الزهـور واملناظـر 
الخرضاء، ولكن قد يفضل البعض االهتمام بالدراسة 
واالسـتفادة من بعض الخرباء يف مختلف املجاالت. عىل 
الجانب اآلخر، تحاول أن تطبـق األفكار التي حصلتها خالل 

الفرتة املاضية. هذا األمر سيكون شيقا وممتعا جدا.

يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة ملواجهة 
التحديـات، قـد تجد نفسـك يف ورطـة أو موقف 
محرج، بسـبب منافس أو خصـم أو عدّو لك. نبش 
الدفاتـر القديمة يعيـد األلم والجراح، حـاول أن تبقى 
بعيـداً عنها فهي لـن تنفعك بيشء. بـدأت تحصد ثمار 

الحمية التي اتبعتها لتتخلص من السمنة املفرطة.

عليـك أن تكـون حذرا خالل هذه الفـرتة وأن تعرف 
كيـف تحافظ عىل سـمعتك املهنية. ال تيـأس بل ابذل 
املزيـد مـن الجهد إلنجـاح العالقـة بينك وبـني الحبيب. 
اختلط أكثر بزمالء العمل فهذا سـيكون مفيدا لك وألدائك يف 
املسـتقبل. أنت غارق يف الحب وال تستطيع أن تقاوم الحبيب 

ولكنك ال تبوح بذلك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

اجتماعك وبعض األشـخاص اليوم قد يكون سـببا يف 
فشل مشـاريعك املستقبلية. هل سـتقوم باالبتعاد عن 
هـؤالء أم سـتنتظر حتى تشـعر بالندم والحـرسة؟ أم هل 
سـتختار أن تحقق أحد أهدافك ومشـاريعك عىل الرغم من أنهم 

ينصحونك بالعكس؟ يجب أن تكون يقظا اليوم بقدر اإلمكان.

جيـش  بـني  موهـاج  معركـة  وقـوع   -  1526
السـلطان العثماني سـليمان القانوني والجيش 
املجري بقيـادة لويـس الثاني، وانتهـت املعركة 
بهزيمة امللـك لويس الثاني ومقتله مع عدد كبري 
مـن رجـال دولتـه. ودخول السـلطان سـليمان 
القانونـي عاصمة املجر بعـد أن دخلت يف الدولة 

العثمانية.
الربيطانـي  والفيزيائـي  الكيميائـي   -  1831
مايـكل فـاراداي يكتشـف ظاهـرة التحريـض 

الكهرومغناطييس.
1914ـ  انتحار القائد العسكري الرويس ألكسندر 
سامسونوف عقب تعرض قواته لهزيمة ساحقة 
عىل يـد األملـان يف معركـة تاننربغ أثنـاء الحرب 

العاملية األوىل.
1934 - أدولـف هتلـر يبدأ حملة تطهري واسـعة 
يف أملانيـا شـملت عـدد كبـري مـن العسـكريني 

والسياسيني األملان.
1960 - إغتيـال هـزاع املجايل بتفجـري ضخم يف 

العاصمة األردنية، عمان.
1966 - إعـدام سـيد قطـب أحد أعـالم اإلخوان 

املسلمني يف مرص.
1967 - عقـد مؤتمـر القمـة العربيـة الرابع يف 
الخرطـوم وذلك بعـد حرب 1967، وقد أسـميت 

القمة بقمة الالءات الثالثة.
1969 - ليىل خالد وسـليم العيسـاوي يخطفان 
«طائـرة الركاب األمريكية رحلـة رقم 840» بني 
خط لوس أنجلوس وتل أبيب ويحوالن مسـارها 

إىل دمشق ثم يفجرانها بعد إنزال ركابها منها.
1976 ـ أمـري الكويـت الشـيخ صبـاح السـالم 

الصباح يصدر أمرًا أمريًيا بحل مجلس األمة.
1989ـ  صـدور قـرار مجلـس األمن الـدويل رقم 

0640 بشأن ناميبيا.

مـن  انسـحابه  يتـم  الـرويس  -الجيـش   2002
لتوانيـا إحدى دول البلطيـق الثالث بعد أن أعلنت 

استقاللها عنه.
2003 - اغتيـال رئيـس املجلـس األعـىل للثـورة 
اإلسـالمية يف العـراق محمـد باقـر الحكيـم بعد 

خروجه من رضيح اإلمام عيل ( ع ) يف النجف.
2011 - اختيار وزير املالية الياباني يوشـيهيكو 
نودا زعيًمـا للحزب الديمقراطي الحاكم، ليصبح 
سـادس رئيـس وزراء للبـالد يف غضـون خمس 

سنوات خلًفا لناوتو كان.
2013 - قطر تطلق قمر سـهيل سات من قاعدة 
كـورو يف مسـتعمرة غويانا الفرنسـية عىل متن 

الصاروخ أريان 5.
2016 - وقوع تفجري قرب معسكر للتجنيد تابع 
للجيش اليمني بمدينة عدن يسـفر عن مقتل 71 

شخصا وتبنى تنظيم الدولة اإلسالمية التفجري.

عمري ٢٢ سنة ووزني ١٠٠كلغأي واحد من متسلقي هذه الشجرة هو أنت؟.. اختر واعرف خبايا شخصيتك
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1 .عسكري يف سلك تنظيم حركة السيارات يف املدينة.
2 .شـخصية نسائية إجرامية يف السـينما املرصية - ياسني - من 

الخروف.
3 .مدينة من مدينتني يابانيتني القت عليها أمريكا قنبلة نووية.

4 .اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما - بداية ضوء النهار.
5 .كتاب صغري (مبعثرة) - كثري - خاص بي.

6 .ما يتسابق عليه العاملون يف صناعة اإلعالم.
7 .معاتبة - اقعد.

8 .حاسـة من الحـواس غري العاديـة يف معرفة ما خلف األشـياء 
الظاهرة.

9 .للسؤال - مسحوق متفجر استخدمه يف األصل الصينيون.
10. ذات حركة خفيفة وجمال - فعل بمعنى تجعله قويا.

1 .مدينـة روسـية تعرضت لكارثـة نووية - حيـوان صغري يتحمل 
العطش أكثر من الجمل.

2 .له عالقة برأس الدولة - مكان ذو سقف خفيف التقاء الشمس.
3 . دولة يف وسـط آسيا فيها أطول سد يف العالم وأكثر من %80 من 

سكانها مسلمون.
4 .اختالط األمر يف موضزع ما.

5 .خصلة حسـنة - توجـد عادة يف بناء الجامـع والجامعة وأحيانا 
الربملان.

6 .توقف يف امليناء - مادة تدخل يف بياض األبنية.
7 .تجدها يف البحر وقد تحتوي عىل ما يتخذ كمجوهرات.

8 .ارتفاع يف جانب الطريق - غشيم - عبودية.
9 .ذو مكانة خاصة وذات احرتام - متشابهان.

10. مكان مفتوح يحوي حياة برية - قرص للمعلومات.

أّي واحـد مـن متسـلّقي هـذه 
الشـجرة هو انـت؟ وأّيهم تحّب 
أجيـب  سـؤاالن  تكـون؟  أن 
عنهما باختيارك شـخصني من 
 Blob متسـلّقي شـجرة اختبار
Tree Test، الـذي وضعـه عالم 
النفس الربيطاني بيب ويلسون 
Pip Wilson، ملعرفة بعض خبايا 
شخصيتك ، وطريقة تّرصفك...

مـن  واحـد  كّل  أّن  باعتبـار 
املتسـّلقني لديـه حالة نفسـية 
مختلفة، ويظِهر معاٍن متعّددة 

يف طريقـة تّرصفه، عليك أّوالً أن 
تختار الشـخص الذي يشـبهك 
أكثر، وثانياً الشـخص الذي توّد 

أن تكون...
ملعرفـة األجوبـة، أنظـر بتمّعن 
واخـرت  أدنـاه،  الصـورة  إىل 
شخصّيتني، ثّم تابع الرشوحات 
املطروحة وفق كّل رقم اخرتته:

رقم ١ و٣ و٦ و٧
ال تخـاف التحّديـات يف الحياة، 
ولديـك دائمـاً سـبب للميض إىل 

األمام.

رقم ٢ و١١ و١٢ و١٨ و١٩
تحّب التواصل مع اآلخرين، كما 
أّنك تدعم دائمـاً معنوّياً وماّدياً 

أصدقاءك وأحّباءك.
رقم ٤

تعيـش حيـاة مسـتقرّة، وتوّد 
تحقيق أهدافك من دون خوض 

الكثري من املشّقات.
رقم ٥

ومنهـك  ضعيـف  دائمـاً  أنـت 
ومتعب.

رقم ١٣ و٢١

يف  دائمـاً  نفسـك  تضـع  أنـت 
مكان منعزل عـن اآلخرين، وال 
تحـّب التواصل مـع الغري. لديك 
هواجس كبـرية وقلق ال يمكنك 

التغلّب عليه.
رقم ٨

تعيش يف عاملك الخاّص، وتفّكر 
دائماً بنفسك أّوالً.

رقم ٩
أنـت إنسـان سـعيد يف الحياة، 

وتحّب حضور الحفالت.
رقم ١٠ و١٥

أنـت يف حالة اسـتعداد قصوى 
لـكّل يشء، كمـا أّنك قـادر عىل 
تكييـف طريقـة عيشـك وفقاً 

لذلك.
رقم ١٤

تعيـش أزمـة داخليـة وتنهـار 
عاطفّياً.
رقم ٢٠

أنـت ذو شـخصية واثقـة مـن 
نفسـها، وتقديـرك لذاتـك عاٍل 
جـّداً. أنت قائد، ويحّب اآلخرون 

اللجوء إليك طلباً للنصيحة.
رقم ١٦

أنت متعب من دعم شخص ما. 
ويف هـذه الصورة، أنـت تحمل 
عـىل كتفيـك الشـخصية رقـم 
١٧، وهذا يعني أّنك ترى نفسـك 
إنسـان محاط بأشـخاص كثر 

يعريونك اهتماماً بالغاً.

أصعب يشء بالنسبة لك اليوم هو التعامل مع من 
حولك. ربما تكتشـف قريبا أن من حولك يتصفون 
بالعناد. ال تعترب ابتعادك عن الناس خسـارة كبرية أو 
فشال بل هي مرحلة مؤقتة. إذا كنت بحاجة إىل التحدث 

مع البعض، اتصل بصديقك أو بالحبيب.
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ال رايد ترافه وال غنى املـــــــال
أريدن بختي يعدل واكتفي بهاي

گبل چانت بالبل عالشبابيـــــــچ
تغرِّد للصبح وتزيح بلـــــــــواي
گبل مامش مالمة وهجر وفراگ
لَّه وزعل ومعــــاتب وداي وال عِ
وال چانت مصالح غاويه النـاس
وال چانت احليرة تشابچ الــراي

وگبل چان العشگ باين بالوجوه
واليودنه ايتعنَّه زحوف عنَّــــاي

أنا عمري ٢٢سـنة، تفكريي أن 
أرتبط بشخص سواء من قريب 
أو بعيد يجيب يل الخوف الشديد 
من االرتباط ودائمـًا أحس أني 
إذا حدث ارتباط سأتعب وتتغري 
أمـي  رأيـت  لألسـوأ،  حياتـي 
وأخواتـي وكانـوا درسـاً يل، أنا 
أفكر بنفيس فقط وعندما رأيت 
أمي وهي تبكي من مواقف لها 
مع أبي، وأختي قد خطبت لكن 
انفصلت عن خطيبها بعد فرتة، 
أثر هـذا اليش بي جدا، طفولتي 
مـرت بمواقف صعبـة ومؤملة، 
واملهم فقـد تراكم عّيل كل يشء 
وتأثرت نفسياً وجسمياً، وزني 
شـخص  وهنـاك   ،١٠٠ فـوق 
دخـل حياتي واريـد ان أتجاوز 
كل يشء وأحبـه فقـط لكننـي 
لـم اسـتطع؛ ألنـه ال يعرفني، 
من شـكيل ووزنـي، فحالياً أنا 
بلحظـة ابتعـاد عنـه، وأرتـاح 
عندما أبتعد وأرجع لألكل بنهم 
وبعدهـا أرى أني لـم أرَض عن 

نفيس ولم احقق الذي أبتغيه.
أنا طالبة بدبلوم مالية مرصفية 
وممتـازة، ومـا زلـت لـم أفهم 

نفيس أو أحقق أي تقدم.
دائمـاً أقـول إذا فكـرت بزواج 
فبزوج بعمر الـ٣٠ وأريد أدرس 

وأتوظف بمنصب متميز.
يهمنـي،  الـذي  بعـض  هـذا 
أفكـر  اننـي  دائمـاً  مشـكلتي 
بغريي ويف كل عمـري لم أرَض 
عـن نفـيس إال بـاألكل، أحتاج 

مساعدة ألتخلص من قوقعتي 
التي علقت فيها.
الحل والنصائح:

١. إذا كنـت خائفة أن يكشـف 
هذا اإلنسـان وزنـك فنصيحتي 
أن تتوقفـي عـن التواصل معه 
وتبدئي ريجيماً قاسياً بمساعدة 

خبرية تغذية لتخفيض وزنك.
٢. هـذا يمكـن أن يحدث خالل 
٣ أشـهر إذا كنت عازمة وقوية 

اإلرادة.
٣. هذا الحل سيشغلك أيضاً عن 
العائلية.. قويل لنفسك  همومك 
إنـك سـتحتفلني بعيـد ميالدك 
الــ٢٣، ويكـون وزنـك ال يزيد 
عـىل ٦٠ كلغ.. وهذا ممكن جداً 

وبوصفات مجربة مثل حالتك.
٤. سـرتين أثنـاء القيـام بهـذا 
الربنامـج الغذائي أن نفسـيتك 
أصبحـت أفضل تدريجيـاً، وأن 
نظرتك السـلبية لألمـور كانت 
مبالغة بسبب أزمتك مع وزنك.

األبـواب  سـتكون  لهـذا   .٥
مفتوحة لـك؛ لتسـتغيل الوقت 
لتنجحـي يف دراسـتك وتتمتعي 
بعمل تحبينـه، وتجمعي حولك 
صديقـات محببـات، وتخففي 
من هموم أفـراد عائلتـك.. كل 
تحقيقـه  ستسـتطيعني  هـذا 
أن  بكلمـة رس واحـدة، وهـي 
فهيـا  اإلرادة..  قويـة  تكونـي 
الوقـت باألوهام،  وال تضيعـي 
فالفرصـة ال تأتي دائماً خاصة 

مع مشوار العمر.



الفنانة  للمونودراما  الدويل  القاهرة  أيام  مهرجان  يكرم 

الخامسة  الدورة  مكرمي  ضمن  الخمييس  لقاء  املرصية 

والتي تقام تحت رعاية د. نيفني الكيالني وزيرة الثقافة، 

يف الفرتة من ١٢ وحتى ١٦ سبتمرب املقبل.

وقال املخرج أسامة رؤوف، مؤسس ورئيس املهرجان: 

فنانة  كونها  يأتي  الخمييس  لقاء  الفنانة  تكريم  إن 

مرسحية باألساس، ارتبطت باملرسح منذ طفولتها مع 

موهبتها  وصقلت  الخمييس،  امللك  عبد  الفنان  والدها 

للفنون  العايل  املعهد  من  تخرجت  حتى  بالدراسة 

املرسحية، وقامت بالتدريس يف جامعة ٦ أكتوبر، إضافة 

التليفزيونية والسينمائية  األعمال  الكبري من  لرصيدها 

أو  الهناجر  مرسح  عىل  سواء  املرسحية،  والعروض 

مأساة»  تشوف  «تحب  آخرها  وكان  القومي،  املرسح 

للكاتب لينني الرميل ومن إخراج خالد جالل.

رسميا  اعتذارا  نبيل  سيف  الفنان  قدم 

عدم  عن  األردني  الشعب  لجماهري 

نادي  يف  حفل  إحياء  عىل  مقدرته 

«ديونز» يف العاصمة األردنية عمان.

عرب  صورة  نبيل  سيف  الفنان  ونرش 

تبادل  تطبيق  عىل  الخاص  حسابه 

الصور(إنستغرام) عىل خاصية ستوري 

أكد فيها عىل أن ذلك يأتي بسبب إخالل 

قيامه  وعدم  برشوطه،  الحفل  متعهد 

بتنفيذ أي تجهيزات من املتفق عليها.

«تنويه..  رسالته:  يف  نبيل  سيف  وقال 

األردن..  عمان  يف  العزيز  جمهوري 

اليوم  حفل  إحياء  عدم  عن  اعتذر 

الحفل  إلغاء  بسبب  ديونز،  يف  (امس) 

اللقاء بكم يف  أمل  املتعهد عىل  من قبل 

مناسبات أخرى».

نبيل،  سيف  العراقي  الفنان  وسيلتقي 

حتى   ٢٢ أيام  املكسيك  يف  بجمهوره 

٢٥ أكتوبر املقبل، وذلك بحسب مقطع 

(إنستغرام)،  عىل  حسابه  عرب  نرشه 

الغاليني،  «حبايبي  قائًال:  عليها  علق 

انتوا وانا عىل موعد جديد، يف املكسيك، 

اجمل  مع  اكتوبر،   ٢٥  -  ٢٢ يوم 

سهرات».
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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رشكـة  تطـرح  أن  األسـواق  تتوقـع 
العمالقـة  األمريكيـة  اإللكرتونيـات 
آبـل الجيل الجديد مـن هاتفها الذكي 
آيفون 14 املقرر طرحه يوم 7 سبتمرب 
املقبـل بسـعر أعىل مـن سـعر الجيل 
الحايل آيفـون 13.وذكر موقع يس نت 
دوت كـوم املتخصـص يف موضوعات 
التكنولوجيـا أن الجيـل الجديـد الذي 
سيخلف الهاتف آيفون13 املطروح يف 
العام املايض سـيتحوي عىل مجموعة 
مـن التحديثـات، منها شاشـة عرض 
بالغـة النقاء وكامـريا بدرجة وضوح 
قدرهـا 48 ميغابيكسـل مـع هواتف 
فئة برو.كما يمكـن أن تتخىل آبل عن 
فئـة آيفـون ميني لصالـح آيفون 14 
ماكـس مقـاس 6.7 بوصة، بحسـب 
الشـائعات التي ترسبت الجيل الجديد 
لهواتـف آيفون.وقـال دان إيف املحلل 
االقتصادي يف رشكـة ويدبوش إن آبل 

قد ترفع سـعر آيفون 14 بمقدار 100 
دوالر عـن سـعر الهاتف آيفـون 13. 
وهـذه التوقعـات تتفق مـع توقعات 
املحللـني يف صحيفـة ذا صـن، التـي 
أشـارت إىل ارتفاع األسعار يف مختلف 
حلقـات سلسـلة إمـدادات مكونـات 
هواتف آبل.يذكر أن آبل لم تغري سـعر 
هواتـف آيفـون 13 عـن سـعر الجيل 
السابق آيفون 12، حيث لم تكن هناك 
اختالفات كبرية بني الجيلني.. لذلك من 
املحتمل أن يزيد سـعر الجيـل الجديد 
آيفون 14 يف ضـوء التحديثات الكبرية 
التي يحتوي عليها. ولكن قد تبقي آبل 
عىل األسـعار دون تغيري حتى تحافظ 
عىل قدرة هواتف آيفون التنافسـية يف 
مواجهـة أحـدث الهواتـف التي تعمل 
بنظام التشـغيل املنافس أندرويد مثل 
سامسـونغ جالكيس إس 22 وبيكسل 

6 من غوغل.
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بمرور الذكرى الخامسة لرحيله يف مثل هذه األيام من شهر آب ٢٠١٧ عن ٦١ 
عاماً، يبقى ناظم السعود حياً يف ذاكرة الصحافة األدبية، ويف عموم املشهد 
الثقايف العراقي، وتبقى أزمة حياته وبساطته وعوزه وعزلته يف مرضه الذي 
االستثنائية،  كاريزما شخصيته  يمهله طويالً، عنارص مؤثرة يف صناعة  لم 
إىل جانب ما اتسم به قلمه الناقد الساخر من رصاحة موجعة تجاه مختلف 

القضايا األدبية والثقافية .
 َعكَف ناظم السعود يف أيام مرضه واصابته بجلطات متكررة انتهت به إىل 
له  اختار  نقدي  بكتاب  إصدارها  نيته  ويف  مقاالته  جمع  عىل  نصفي،  شلل 
عنواناً مثرياً عىل طريقته الصادمة « ال صحافة أدبية يف العراق! « يطل منه 
معقدة،  أساليب  أو  غامضة  مصطلحات  أو  مبهمة  كلمات  بال  القراء،  عىل 
ليقدم شهادة رصيحة، ويشخص بدقة مرض الثقافة وكبوة املثقف . ومن 
املفارقات أن صديقه املقرب الناقد حسني رسمك حسن الذي لحقه بعد ثالث 
سنوات وبضعة أشهر، كان قد وصف السعود بشهيد الثقافة العراقية، وكتب 
يف حينها مؤبناً صديقه قائالً : «هو شهيد بكل معاني كلمة الشهادة ويجب 
أن ُيعامل عىل هذا األساس، فناظم قّدم حياته لهذه الثقافة بال مقابل. وقبلها 
تحّمل اآلالم الجسام والعذابات الهائلة يف سبيل الكلمة ألكثر من أربعني عاماً، 
ومات منحنياً عىل جهاز الكومبيوتر يكتب بصعوبة كما اعتاد عن ثقافة لم 
كربالء  محافظة  أطراف  يف  منبوذاً  ليعيش  واإلهمال  النكران  سوى  له  تقّدم 
بالحياة  تأثره  «، ومن شدة  الحركة  مشلوال ممدداّ يف رسيره ال يقوى عىل 
املأساوية لناظم السعود وما فيها من مفارقات مدهشة ومصادفات سيئة 
سلبت منه فرصاً متعاقبة، رأى الصحفي الرائد زيد الحيل أنها تصلح فكرة 
لعمل درامي، ثم يكشف عن حكاية ظلت غائبة عن بدايات السعود الصحفية، 
يوم كلف الحيل زميلة يف الصفحة التي يرشف عليها بجريدة الثورة لحضور 
عرض فيلم امللك غازي : «ويف اليوم التايل جاءت الزميلة بموضوع جميل جداً، 
يف فحواه وطريقة كتابته وأسلوب عرضه، وقبل أن أدفع به إىل النرش، اعرتاني 
فرح مهني كبري.. فأمامي صحفية كبرية لم أكن أنتبهُت اليها»، ويميض الحيل 
يف الحكاية وكيف اكتشف الحقاً انها لم تكتب شيئاً مما أعجبه، فقد كتبه لها 
أحد مصححي الجريدة الجدد، كانت املحررة أصطحبته معها ملشاهدة الفيلم 

فكتب لها املوضوع , وكان هذا املصحح ناظم السعود! .
تعرفُت عىل ناظم منتصف التسعينيات، وأحببت فيه قلمه الجريء واسلوبه 
املمتع، وصدقه مع نفسه ومع اآلخرين، كان من قدره أن يحصد الخيبات 
وزاراتها  بكل  والحكومات،  األنظمة  جميع  فشلت  أن  بعد  الخيبات،  تلو 
ومؤسساتها وثرواتها وخزائنها ومواردها ودنانريها ودوالراتها يف أن تمنحه 
تكالب  عن  فضالً  الترشد،  من  ويقيهم   أطفاله  يحمي  العاصمة  يف  سقفاً 
باملثقفني  تليق  بكربياء  بالحياة  التشبث  من  تمنعه  لم  التي  عليه  األمراض 
العصاميني. الفقر عنده موقف ورأي وطريقة ومنهج وفلسفة ، وقلم مبدع، 
وهي    – واستدراكاته  ممتعة  جميلة  رشيقة  وعباراته  راقية  سليمة  لغته 
سمة من سمات مقاالته –  قوية مؤثرة، التقاطاته ذكية عميقة معربة، أما 
روحه يف الكتابة فهي روح ناقدة ساخرة رصيحة، ولوال لوم الالئمني، وعيون 
وألسنة املتطفلني، ونزعة الكربياء يف نفسه املتواضعة، للبس ناظم الصوف 
املجانني، يحاجج  الدراويش والعشاق  مثل  شاهداً عىل زهده، وميش حافياً 
العقالء ويالطف املجانني ويوزع السخرية  املثقفني ويجادل األدباء ويحاور 
عنده  فالفقر  والقسطاس،  بالعدل  املارة  بني  واإلحزان  الثقيلة  والدعابات 

موهبة مثل الكتابة، بل قل انه من أندر املواهب.
وقبل ستة أشهر من رحيله، بعث يل ناظم رسالة من معتزله بقضاء الهندية 
يف كربالء مع رجاء ورغبة بنرش مقاالته يف أحدى الصحف ألنه يحس برغبة 
«هائجة للكتابة» عىل حد تعبريه : « لعلها الوصايا والتنبيهات، وتدوين بعض 
الكلمات اعتماداً عىل الذاكرة وما استحلبته من العقود السابقات وال يصح أن 

أّجر كل هذه معي إىل القرب» .
لكنه جّر تلك الوصايا معه إىل القرب، بعد أن كتب بيد مشلولة وقلب مكلوم 

رصخته األخرية : بالدنا تحرتق واملثقف العراقي يتفرج . 
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ريم  الفنانة  تعيشها  الفني  النشاط  من  حالة 
تستعد  حيث  الصيف،  هذا  خالل  السواس 

فنية  جولة  خالل  غنائية  حفالت  إلحياء 
يف عدة من الدول العربية بعد العديد من 
النجاحات التي حققتها، حيث حصدت 
من  أكثر  بحياتي»  «أكرب غلطة  أغنية 

٤٠ مليون مشاهدة عىل تيك توك.
من  واسعاً  تفاعالً  تحقق  األغنية 
الجمهور العربي عىل السوشيال ميديا 

تكتسح  إذ  توك،  التيك  عىل  خصوصاً 
املوقع الشهري بفيديوهات لعدد كبري من 

الناشطني يظهرون من خاللها وهم يؤدون 
رقصات طريفة ترتجم كلمات األغنية.

ريم السواس مغنية ومطربة  تتميز بالغناء الشعبي، 

بطابع كلمات جديدة يف األسلوب والتعبري 
الوطن  يف  املحبني  لدى  كثرياً  راجت 
جديداً  أسلوبها  رأوا  حيث  العربي، 
األغاني  بعد  صيتها  وذاع  وقوياً، 
عىل  كثرياً  لها  انترشت  التي 
التواصل  وتطبيقات  مواقع 
الفايسبوك والتيك  االجتماعي يف 

توك والتويرت.
سببت  التي  األغاني  أشهر  من 
الفرتة  يف  السواس  ريم  شهرة 
األخرية والبحث عنها بصورة كبرية 
لدى الجمهور يف الوطن العربي وليس 
يف سوريا أو لبنان فقط، هي أغنية «أكرب 

غلطة يف حياتي».
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الدعوى القضائية الجماعية ضده املستمرة منذ  اتفاق أويل يف  توّصل فيسبوك إىل 
أناليتيكا»،  «كامربيدج  رشكة  بينها  ثالثة،  ألطراف  سابقا  إلتاحته  طويل،  وقت 
تسلمتها  لوثيقة  واستغاللها.ووفقا  الخاصة  مستخدميه  بيانات  إىل  الوصول 
محكمة يف سان فرانسيسكو، قال «فيسبوك» إنه يتقدم بمسودة «اتفاق من حيث 
املبدأ»، طالبا تعليق إجراءات القضية مدة ٦٠ يوما إلنهائها.ولم يرش موقع التواصل 
الجماعية  الدعوى  يف  التعويضات  أو حجم  االتفاق  إىل رشوط  العمالق  االجتماعي 
ضده.وردا عىل سؤال لوكالة فرانس برس، قال املوقع األزرق يف وقت متأخر مساء 
التسوية  الحايل».وتأتي هذه  الوقت  تعليق ملشاركته يف  أي  لديه  إنه «ليس  السبت 
زوكربريغ  مارك  «ميتا»  رشكة  رئيس  فيه  يديل  أن  املقرر  من  كان  الذي  الوقت  يف 
ورئيسة العمليات السابقة يف الرشكة شرييل ساندبريغ بشهادتيهما أمام املحكمة 
اتهم  أن  الدعوى عام ٢٠١٨ بعد  أيلول/سبتمرب.وتم رفع هذه  يف هذه القضية يف 
مستخدمو فيسبوك املوقع بانتهاك قواعد الخصوصية من خالل مشاركة بياناتهم 
ترامب  دونالد  بحملة  ارتبطت  التي  أناليتيكا»  «كامربيدج  بينها  ثالثة،  أطراف  مع 
الحني  ذلك  منذ  أغلقت  التي  أناليتيكا»  «كامربيدج  ٢٠١٦.وقامت  لعام  الرئاسية 
٨٧ مليون مستخدم عىل فيسبوك واستغاللها دون  لـ  الشخصية  البيانات  بجمع 
موافقتهم. وُيزعم أن هذه البيانات استخدمت لتطوير برمجيات لتوجيه الناخبني 
األمريكيني للتصويت لصالح ترامب.ومنذ الكشف عن فضيحة «كامربيدج أناليتيكا» 
إساءة  يف  املشتبه  التطبيقات  آالف  بياناته من  إىل  الوصول  إمكانية  فيسبوك  ألغى 
بشكل  املطورين  أمام  املتاحة  املعلومات  حجم  قّيد  كما  للخصوصية،  استخدامها 

عام وسّهل عىل املستخدمني وضع قيود عىل مشاركة بياناتهم الشخصية.

االجتماعي  التواصل  منصة  أطلقت 
تتيح  جديدة،  خاصية  (تويرت)، 
التدوينات  إىل  االستماع  للمستخدمني 

الصوتية «بودكاست» عرب املنصة.
امس،  من  اعتباراً  إنه  املنصة،  وقالت   
عالمة  استخدام  للمستخدم  يمكن 

إىل  يستمع  لكي   Spaces التبويب 
املدونات الصوتية الشهرية من 

كل أنحاء العالم.
 Spaces خدمة  أن  يذكر 
(تويرت)  منصة  أضافتها 

تطبيق  منافسة  ملواجهة 
كلوب  الصوتية  املحادثات 

هاوس.
دوت  نت  (يس  موقع  وذكر   
موضوعات  يف  املتخصص  كوم)، 
للمستخدم  يمكن  أنه  التكنولوجيا، 
الصوتية  املدونات  مركز  إىل  الدخول 
حيث   ،Spaces التبويب  عالمة  عىل 

تلقائي  بشكل  أمامه  ستظهر 
التدوينات املناسبة الهتمامه يف ضوء 
أنشطته عىل منصة تويرت، عىل سبيل 
يتفاعل  املستخدم  كان  إذا  املثال 

مطبوعة  محتوى  مع  باستمرار 
معينة عىل موقع تويرت، فإنه قد 
الصوتية  املدونات  رؤية  يفضل 
املطبوعة،  هذه  عن  الصادرة 
كما يستطيع املستخدم ترتيب 
التدوينات صعوداً وهبوطاً من 
أجل تخصيص أكرب للتدوينات 
ضوء  يف  تويرت  تقرتحها  التي 

تفضيالت املستخدم.
من  «اعتباراً  تويرت:  وقالت 
اليوم( امس) ، ستظهر عالمة 
 Spaces املحدثة  التبويب 

الصوتية،  التدوينات  تضم  التي 
املستخدمني  من  ملجموعة 

العالم  الناطقني باللغة اإلنجليزية يف 
عىل أجهزة أندرويد وآي.أو.إس».

يبدو أن رشكة الصّباح تثق كثرياً 

قيص  السوري  باملمثل 

أنها  والواضح  خويل، 

اإلرشاف  ستسلمه 

عىل مسلسل رمضان 

خاص بـ٢٠٢٣ كانت 

أعلنت  قد  الرشكة 

مفكرتها  ضمن  أنه 

الخاصة  الدرامية  لألعمال 

باملوسم املقبل.

نسيب  نادين  النجمة  ستشارك  وبالطبع 

نجيم يف بطولة املسلسل الذي أوكل قيص مهمة رسم الشخصيات 

إىل املخرج أسامة عبد النارص، حيث عمال معاً يف مسلسل 

«بارانويا»، ويبدو أن توّجهاً من قيص خويل لتسليم 

املخرج عبد النارص دفة إدارة األعمال الدرامية 

التي يشارك فيها، حيث سيتوىل األخري العمل 

املفرتض تجهيزه لرمضان املقبل.

نجيم  نسيب  نادين  املمثلة  تبدأ  ذلك،  إىل 

بالتعرف إىل دورها يف املسلسل الجديد، بعد 

إنهائها تصوير الجزء الثاني من مسلسل 

أيام،  خالل  ُيصور  الذي  زهرة»  «صالون 

املخرج  بني  التنسيق  حالياً  وُيجرى 

كلوديا  الثاني  الجزء  وكاتبة  بوعيد  جو 

بعدما  املرشوع  تنفيذ  لكيفية  مارشليان 

عّدلت عىل الجزء األول الذي كتبته نادين 

جابر وسلمت زميلتها مرشليان الجزء 

الجديد.

التابعة  الصفحات  إحدى  كشفت 
اللبنانية  النجمة  لجمهور 

من  أنها  وهبي  هيفا 
تطرح  ان  املقرر 
«يا  الجديدة  أغنيتها 
طريقة  عىل  نحلة» 
«لرييك فيديو» وليس 

إال  كليب،  كفيديو 
عن  بعد  ُيكشف  لم  انه 

موعد طرحها.
وهبي  هيفاء  شاركت  وكانت 

الجمهور مجموعة صور عرب حسابها 
الخاص، ظهرت فيها بإطاللة صيفية مميزة للغاية.

وأطلت هيفا وهبي بفستان أنيق للغاية باللون األبيض، قصري وواسع 
ونسقت  االمامية،  الجهة  من  مميزة  وقصة  وواسعة،  طويلة  وبأكمام 
معه مجموعة من األكسسوارات التي أضافت لالطاللة رونقاً خاصاً، مع 
نظارات شمسية باللون األسود، إضافة لحقيبة يد كبرية باللون البني، 

وحذاء صيفي عايل باللون البني أيضاً.

املرصية  الفنانة  طليق  حبيب،  حسام  الفنان  كشف 
شريين عبد الوهاب، أنه بصدد اتخاذ إجراءات قضائية 
جديدة  ألغنية  التحضري  عن  بعد  إعالنها  األخرية  ضد 
ترصيحات  يف  حبيب،  الفرح».وقال  «غاب  بعنوان 
تنازل  وهناك  ملكه  الفرح،  غاب  أغنية  «إن  صحافية: 
من املؤلف وامللحن باسمه،  يف جمعية املؤلفني وامللحنني 
مشريًا إىل أن شريين عبد الوهاب استولت عىل مصنف 
له». واستغالله  والرتويج  وإذاعته  لها،  مملوك  غري 

واستكمل حديثه مؤكداً أنه سيتقدم ببالغ ضدها للنائب 
العام بسبب استيالئها عىل أغاني ألبومه التي يملكها، 
 حيث كلف محاميه املستشار جميل سعيد بذلك، حتى 
قد  الوهاب  عبد  شريين  حقوقه. وكانت  عىل  يحصل 

الفني  نشاطها  عىل  الرتكيز  بدأت 
بسبب  طويلة  فرتة  أهملته  الذي 
الشخصية،  إنشغالها  بمعاركها 
ختام  حفل  مؤخرًا  أحيت  حيث 
والخمسني  السادسة  الدورة 
وتفاعل  بتونس  قرطاج  ملهرجان 

 معها الجمهور بشكل كبري وأعلنت 
ألف   ٢٠٠ تقاضت  أنها  مصادر 

ماليني  ثالثة  يتعدى  ما  أى   - دوالر 
 و٨٠٠ ألف جنيه- مقابل حفل الختام 

باملهرجان  أغنية خاصة  وأيضا تقديم 
وتتناسب مع أجوائه.


