
بغداد/ الزوراء:
اعلـَن رئيـس مجلـس النـواب محمـد 
الحلبـويس، امـس األربعـاء، عـن اعالن 
الحداد يف مجلس النواب 3 أيام عىل أرواح 
شهداء العراق من املتظاهرين املحتجني 
والقوات األمنية بجميع تشكيالتها.وقال 
املكتـب اإلعالمي لرئيـس مجلس النواب 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”رئيـس 
مجلـس النـواب محمد الحلبـويس أعلن 
بنـاًء عىل طلب النواب، الحداَد يف املجلس 
ملدة 3 أيام عىل أرواح شـهداء العراق من 
املتظاهريـن املحتجني والقـوات األمنية 
بجميع تشـكيالتها، الذين راحوا ضحية 
االحداث املؤسفة  يف اليومني املاضيني“.

ودعـا الحلبويس خـالل البيـان ”رئيس 
مجلـس الوزراء إىل إعالن الحداد العام يف 

البالد“.

بغداد/ الزوراء:
قـررْت لجنة تقـيص الحقائـق الخاصة 
بأحداث الخرضاء، امس األربعاء، تشكيل 
لجـان فرعيـة، للتحرك بشـكل ميداني. 
وذكـر املكتـب اإلعالمي ملستشـار األمن 
القومـي يف بيان تلقتـه ”الـزوراء“: أنه 
”تنفيذاً لتوجيهات القائـد العام للقوات 
املسـلحة مصطفـى الكاظمـي، تـرأس 
مستشار األمن القومي قاسم األعرجي، 
اجتماعاً للجنة تقيص الحقائق الخاصة 
بأحـداث الخرضاء، والتي تشـكلت بأمر 
القائـد العام للقوات املسـلحة برئاسـة 
مستشار األمن القومي وعضوية ممثلني 
عـن رئاسـة أركان الجيـش والعمليـات 

املشـرتكة ووكالة االسـتخبارات وجهاز 
املخابـرات واألمـن الوطني“.وبـني أنـه 
”تتوىل اللجنة مسؤولية تقيص الحقائق 
عـن األحـداث التي جرت داخـل املنطقة 
استشـهاد  إىل  أدت  والتـي  الخـرضاء، 
وجـرح عـدد مـن املتظاهريـن والقوات 
عـن  ”تمخـض  أنـه  األمنية“.وأضـاف 
االجتماع  تشـكيل لجان فرعية، للتحرك 
بشـكل ميداني، من أجل تقيص الحقائق 
يف أحـداث املنطقـة الخرضاء“.وتابع أن 
”األعرجـي وجـه بـأن يكـون التحقيق 
بشكل حيادي، مؤكدا أن الذين استشهدوا 
وجرحوا هم جميعـا أبناؤنا، وال نميل يف 

تقيص الحقائق إال للعراق“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أُعلـَن يف موسـكو عـن وفـاة ميخائيـل 
لالتحـاد  رئيـٍس  آخـر  غورباتشـوف 
السوفيتي عن عمر ناهز اثنتني وتسعني 
سنة بعد رصاع مع املرض.وشهد العالم 
يف عهد غوباتشوف تحوالت جيوساسية 
السـوفيتي  االتحـاد  تفـكك  يف  تمثلـت 
ووجهت انتقـادات حادة لسياسـاته يف 
داخل البالد وخارجها.يذكر أن ميخائيل 
آذار  مـارس/   2 يف  ُولـد  غورباتشـوف 
1931 يف بريفولنـو بروسـيا، ودرس يف 

كلية الحقوق بجامعة موسكو (1955)، 
وانضـم إىل الحـزب الشـيوعي يف 1952 
وعمل يف مناصب مختلفة يف الحزب عىل 
مدى العقدين املقبلني منها نائبا ملجلس 
السـوفيت األعـىل، أعىل هيئـة ترشيعية 
يف االتحاد السـوفيتي السـابق (-1970
1985، اُنتخـب  11 مـارس  1990(.ويف 
األمني العام للحزب الشـيوعي يف االتحاد 
السـوفيتي، وفعليـا كان زعيـم اتحـاد 

الجمهوريات االشرتاكية السوفيتية.

الفاتيكان / متابعة الزوراء:
اعلَن الفاتيكان، للمرة األوىل إن روسـيا 
هي املعتدي يف حرب أوكرانيا، وأدان غزو 
موسـكو بعبارات قويـة، بعد أن أثارت 
ترصيحـات سـابقة للبابـا فرنسـيس 
انتقـادات مـن كييف، وفقـا لصحيفة 
”نيويـورك تايمز“.وقـال الفاتيكان يف 

بيان: ”فيمـا يتعلق بالحرب الواسـعة 
النطاق يف أوكرانيـا، التي بدأها االتحاد 
الـرويس، فـإن تدخـالت قداسـة البابا 
فرنسـيس واضحة وقاطعـة يف إدانتها 
باعتبارها جائرة أخالقيا، وغري مقبولة، 
وبربريـة، وال معنـى لهـا، وبغيضـة، 
وتدنيسية“.وتنقل الصحيفة عن خرباء 

من الفاتيـكان قولهم إن هذه هي املرة 
األوىل التي يلقي فيها فرنسيس رصاحة 
باللوم عىل روسيا يف الرصاع.وتلفت إىل 
أنه ”منذ بداية الغزو الرويس يف فرباير، 
قال نقاد إن فرنسـيس خاطر بسلطته 
األخالقية من خالل عدم انتقاد الرئيس 
الـرويس فالديمـري بوتني باالسـم، مع 

التمسـك بسياسـة الفاتيـكان طويلة 
األمـد املتمثلـة يف عـدم االنحيـاز ألي 
طـرف يف نـزاع للحفاظ بشـكل أفضل 
عىل فرص الكنيسـة يف لعـب دور بناء 
بأي محادثات سـالم محتملة“.وتحرك 
الفاتيـكان، الثالثـاء، من أجـل إصالح 
العالقـات املتوتـرة مـع أوكرانيـا، بعد 

أن أثار البابا فرنسـيس اسـتياء كييف 
بوصفـه إحـدى الشـخصيات القومية 
الروسـية املتطرفة التـي لقيت حتفها 
يف انفجار سـيارة ملغومة بالقرب من 
موسـكو بأنهـا ضحية بريئـة للحرب، 

وفقا لرويرتز.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكَد املحلل السـيايس عيل بيدر ان انسحاب الصدر 
مؤقت وسـوف تنتقل االمور من سـاحات املعارك 
والـرصاع اىل طـاوالت الحـوار وحـدوث انفراج يف 
االزمة السياسـية اشار اىل ان امكانية حل الربملان 
واعـادة االنتخابـات لرتضية الصدر. وقـال البيدر 

يف حديث لـ»الزوراء»، ان «هذا االنسـحاب سـوف 
يكون مؤقتا فالعملية السياسـية ال يمكن لها ان 
تميض دون وجود الصدر وان االمور سـوف تنتقل 
من سـاحات املعارك والرصاع اىل طـاوالت الحوار 
وهذا بحد ذاته مؤرش عىل انتهاء االزمة». واضاف 
ان «مـا حصل يمثل درسـا للمنظومة السياسـية 

عليهـا ان تتذكره كلما تحركت خطـوة اىل االمام 
ويـؤرش ضعـف الدولـة وهيبتهـا والحكومة عىل 
احتـواء املوقـف وان اي ردات فعل ممكن ان تقود 
اىل ازمات كارثية تسري بالبالد اىل منعطف خطري». 
وبرر ان « قد تكون هنالك تطمينات ارسلت للصدر 
بان االطار التنسـيقي يرغب يف الوصول اىل حلول 

مشـرتكة او يف نفـس التوقيت ممكـن القول بان 
تلك االطراف السياسـية (االطـار والتيار) وجدت 
نفسـها ملزمـة او محرجة امام مـا حصل وانها 
سوف تستنزف عىل مستوى القدرات واالمكانيات 

لذلك اقدمت عىل هكذا خطوة». 

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلـَن وزير الخارجية الرويس سـريغي 
الفروف، دعمه إلحيـاء االتفاق النووي 
وإلغـاء العقوبـات عـىل إيـران، بينما 
جددت طهران اتهامها للوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية بتسـييس التحقيقات.

وخـالل مؤتمـر صحفـي مشـرتك مع 
عبـد  أمـري  حسـني  اإليرانـي  نظـريه 
اللهيـان يف موسـكو، قال الفـروف إن 
روسيا وإيران ال تقبالن بالنهج الغربي 
الذي يسعى ليحل محل القانون الدويل.

وشـدد الفـروف عـىل أن روسـيا تدعم 

إحيـاء االتفـاق النووي وإلغـاء جميع 
العقوبات املفروضة عىل إيران.وأضاف 
أنه يجـري العمل عىل اتفاقية إلنشـاء 
منطقة تجـارة حرة بني إيران واالتحاد 
أكد  األورايس.مـن جانبه،  االقتصـادي 
عبـد اللهيان أنـه لن يتم السـماح ألي 

طرف بالتدخـل يف شـؤون إيران.وقال 
وزيـر الخارجيـة اإليرانـي للصحفيني 
«إيران تراجع بعناية النص الذي صاغه 
االتحاد األوروبـي.. نحتاج إىل ضمانات 
أقوى من الطرف اآلخر للتوصل التفاق 
دائـم»، ودعـا الوكالة الدوليـة للطاقة 

التسـييس. عـن  االبتعـاد  إىل  الذريـة 
وقال مسـؤول إيراني، رفض الكشـف 
عـن هويته، لرويـرتز إن إغالق تحقيق 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية «خط 

أحمر للمرشد األعىل» عيل خامنئي.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
اتفـق وزراء خارجيـة دول االتحـاد األوروبي، عـىل تعليق 
اتفاقية ُمربمة عام 2007 لتسـهيل إصدار تأشريات إقامة 
قصرية يف دول الكتلة للروس، مما يجعل حصول الروس عىل 
تأشـريات أكثر صعوبة، بحسـب ما قال مفوض السياسة 
الخارجية لالتحاد األوروبي جوزيب بوريل. وأوضح بوريل: 
”اتفقنـا عىل وجـوب تعليق كامل لتسـهيالت التأشـريات 
األوروبية للمواطنني الروس“. وكشـف أيضا أنه تم االتفاق 
عىل عدم االعرتاف بجوازات السفر التي تصدرها السلطات 
الروسـية يف املناطق األوكرانية التي تحتلها. وأعلن مفوض 
السياسـة الخارجية أن اجتماع الوزراء يف براغ أفىض إىل أن 
العالقات مع موسكو ”ال يمكن أن تبقى كما هي“، مشددا 
عىل رضورة أن ”يتّم تعليـق (االتفاقية) بالكامل“. واعترب 
أن هذه الحرب ال تتعلق بروسـيا وأوكرانيا فقط، بل تتعلق 

باألمـن األوروبي، وتداعياتهـا تمتد إىل كامـل العالم. حذر 
الكرملني، من أن روسـيا سـرتد عىل القرار املتوقع لالتحاد 
األوروبـي بتعليـق منح تأشـريات دخول للـروس، ردا عىل 
الغزو الرويس ألوكرانيا. وقال ديمرتي بيسـكوف، املتحدث 
باسـم الكرملني ”نعلم أن هناك وجهـات نظر مختلفة بني 
األوروبيـني ونتابع ذلك عـن كثب. هذا قـرار خطري للغاية 
يمكـن اتخاذه بحق مواطنينا وال يمكـن أن يمر هذا القرار 
دون رد“. وأضـاف: ”من خالل ردنا علينا أن نضمن خدمة 
مصالحنـا عىل أفضل وجه ونحمـي مصالح مواطنينا. وال 
نعرف بعد اإلجراءات“ التي سيتخذها األوروبيون.وفرضت 
دول أوروبيـة مجموعـة عقوبـات اقتصادية عىل روسـيا 
ملعاقبـة موسـكو عـىل هجومها عـىل أوكرانيا. كمـا أعلن 
أن 1214 مسـؤوال روسـيا بينهم الرئيـس فالديمري بوتني 

أشخاص غري مرغوب فيهم.

تايوان/ متابعة الزوراء:
أكـدْت تايـوان إنها سـتمارس حقهـا يف الدفاع 
عن نفسـها وشـن ”هجوم مضـاد“ إذا دخلت 
القوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة بكني 
أنشطتها العسـكرية بالقرب من الجزيرة التي 
تتمتـع بحكـم ديمقراطي.وأجرت بكـني، التي 
تقـول إن تايوان جزء مـن أراضيهـا، تدريبات 
عسكرية حول الجزيرة هذا الشهر ردا عىل زيارة 
رئيسـة مجلس النواب األمريكي نانيس بيلويس 
إىل تايبه.وقـال مسـؤولون يف وزارة الدفـاع يف 
تايوان إن الدوريات العسكرية الصينية ”عالية 

الكثافـة“ قرب تايوان مسـتمرة، وإن نية بكني 
جعـل مضيق تايوان الذي يفصـل بني الجانبني 
”بحـرا داخليـا“ تابعـا لها من شـأنه أن يكون 
املصـدر الرئيـيس لعـدم االسـتقرار يف املنطقة.
وقال لني وين هوانج، نائب رئيس هيئة األركان 
العامة للعمليـات والتخطيط، يف إفادة صحفية 
التـي دخلـت  للطائـرات والسـفن  ”بالنسـبة 
مجالنا البحـري والجوي البالغ 12 ميال بحريا، 
سـيمارس الجيش الوطني الحـق يف الدفاع عن 

النفس وشن هجوم مضاد دون استثناء“.
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الزوراء/ حسني فالح:
بعـَد خطـاب زعيـم التيـار الصـدري 
السيد مقتدى الصدر االخري والذي دعا 
فيـه انصـاره اىل االنسـحاب من امام 
الربملان، حدد مراقبون للشأن العراقي 
تطبيقهـا  املحتمـل  السـيناريوهات 
للمرحلة السياسية املقبلة، فيما اكدوا 
ان ابرزهـا اجـراء حـوار بـني القوى 

السياسية لالتفاق عىل حل الربملان.
وقـال الخبري يف الشـؤون السياسـية 
السـلطاني،  لنـدن محمـد  املقيـم يف 
عـدة  هنـاك  ان  لـ“الـزوراء“: 
يف  التطبيـق  محتملـة  سـيناريوهات 
املرحلـة املقبلة وال سـيما بعد خطاب 
السـيد الصـدر وتاكيده عـىل االعتزال 
السيايس منها جلوس جميع االطراف 
السياسية ومن ضمنها التيار الصدري 
عىل طاولة الحوار واالتفاق عىل تحديد 
موعـد لحل الربملان واجـراء انتخابات 
مبكرة، او اسـتغالل االطار التنسيقي 
اعتـزال الصـدر باالتفاق مـع القوى 
السـنية والكردية لعقد جلسة الربملان 
وتمرير مرشـحهم لرئاسة الحكومة.
واسـتبعد السـلطاني حـدوث تصعيد 
جديـد من قبل السـيد الصـدر يف حال 
اسـتئناف انعقـاد جلسـات الربملـان 
والذهـاب باتجـاه تشـكيل الحكومة 
من قبل االطار التنسيقي، خاصة وان 
االطار طالب مجلس النواب باستئناف 
عمله، الن السـيد الصدر ادرك خطورة 
املوقـف بعـد االقتتـال العنيـف الـذي 
حـدث يف املنطقـة الخـرضاء، مؤكـدا 
ان جميـع الخيـارات واردة واملشـهد 

السـيايس ما زال مبهمـا وغري واضح 
يف ظل وجود السـالح املنفلت والتعنت 
مراعـاة  دون  القـرارات  يف  واالرصار 
مصلحة الوطـن واملواطن.من جانبه، 
قـال املحلل السـيايس عـيل البيدر، يف 
ان قـرار حـل  لـ“الـزوراء“:  حديـث 
الربملان اصبح نتيجة حتمية لتخفيف 
حدة التوتر يف البالد، الفتا اىل ان السيد 
الصـدر قد يعود  اذا دفـع بانصاره اىل 
التواجـد يف مواقع حساسـة باملنطقة 

الخرضاء لكن قد يكون هناك اختالف 
عىل التفاصيل فيما يتعلق بكيفية حل 
الربملـان والتعامـل مع هـذا املوضوع 
باي طريقـة مـن الطرق.واضاف، ان 
املرحلـة املقبلة سـيخيم عليها الحوار 
بعد سـاعات من املعارك ووجدت تلك 
املنظومـة السياسـية بـان ال مجـال 
نشـاطها  السـتعادة  الحـوار  سـوى 
ومكانهـا داخل املشـهد.بدوره تحدث 
نبيـل  السـيايس  الشـأن  يف  الباحـث 

جبـار العـيل لـ“الـزوراء“: ان االطار 
التنسـيقي ينظـر اىل رضورة اعـادة 
ترتيـب الدولة بعـد ان غـري توازناتها 
مصطفـى  الحـايل  الـوزراء  رئيـس 
الكاظمي مـن وجهة نظرهم الخاصة 
ومنها اعـادة التوازنـات يف التعيينات 
بالدرجـات الخاصة وتفكيك ما يرونه 
دولة عميقة اسسها الكاظمي لصالح 
جهـات سياسـية محددة ، لهـذا فهم 
مصممـون اىل تـويل زمـام الحكومـة 

القادمـة واعـادة ترتيـب االوراق من 
جديـد، واعـادة ترميم سـمعة احزاب 
االطـار، واسـتمالة الـرأي العـام من 
جديـد، وايضا كتابـة وترشيع قانون 
انتخابي لـن يكون سـببا يف فقدانهم 
رصيدهم االنتخابي وهيكله مفوضية 
االنتخابـات. واضـاف، ان جميع هذه 
الخطـوات يجدهـا االطـار رضوريـة 
قبيـل اي قرار بحل مجلـس النواب او 
اجراء انتخابات جديدة ، لذلك قد بكون 
لالطـار خطة لرسـم خارطـة طريق 
مجدولـة تنتهـي باجـراء انتخابـات 
بظرف سـنة او سـنتني ، وقـد تكون 
الشـعور بانطـالق ازمـات اجتماعية 
اخرى هي الدافعة لهم لتبني سياسـة 
حل برملان واجراء انتخابات خالل سنة 
او سنتني.اما رئيس اكاديمية التطوير 
السـيايس عبد الرحمن الجبوري فقد 
قال يف حديث لـ“الزوراء“: اعتقد اليوم 
انفتح افقا جديدا العادة ترتيب املشهد 
السيايس بعيدا عن العنف، وعلينا اوال 
ان نـرى ماهي الرتتيبـات بعد مؤتمر 
السـيد الصدر هل عقد الصدر اتفاقية 
ضمنتها املرجعيات الشـيعية لضمان 
اصـالح النظـام السـيايس ومحاربـة 
الفساد والسيطرة عىل السالح املنفلت 
ثم تحديد جدول معـني لعودة الربملان 
لالنعقاد وبمهمات محددة سيعلن عن 
تفاصيلهـا الحقا ؟ ماهـي الخطوات 
التـي وافق عليها االطار لعودة الحراك 
السـيايس والترشيعي، مؤكدا ان هذه 
يجـب ان نراهـا عـىل االرض اليومني 

القادمني.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنْت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس األربعاء، 
إطالق دليل الطالب للقبول املركزي يف الجامعات العراقية 
الحكومية للسنة الدراسية ٢٠٢٢/٢٠٢٣.وقالت الوزارة 
الرشوط  يتضمن  «الدليل  إن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف 
والضوابط العامة للقبول املركزي يف الجامعات العراقية 
فضال  الطلبة  تسجيل  وآلية  اإللكرتوني  التقديم  ونظام 
لخريجي  يمكن  التي  واملعاهد  والكليات  الجامعات  عن 
التقديم  املهنية  الدراسة اإلعدادية كافة والفروع  فروع 
إليها».ودعت الوزارة بحسب البيان، «الطلبة اىل معاينة 
االستمارة  اىل  التقديم  ورشوط  وخيارات  الطالب  دليل 

اإللكرتونية التي ستطلق قريباً».
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بغداد/ الزوراء:
قـررِت املحكمة االتحاديـة، تأجيل النظر 
بدعـوى حـل مجلـس النـواب إىل اليـوم 
ان  قضائـي،  مصـدر  الخميس.وذكـر 
املحكمـة االتحادية قـررت تاجيل النظر 
بدعـوى حـل مجلس النـواب مـن امس 
الخميس.وكانـت  اليـوم  إىل  االربعـاء 

املحكمـة االتحادية قد حددت يوم ٣٠ من 
شـهر آب الجاري موعـداً للنظر بدعاوى 
التيـار الصـدري املقامة لحـل الربملان إال 
انها أجلت البت بها بسـبب تعطيل الدوام 
الرسـمي وحظـر التجـوال عـىل خلفيـة 
الصدامات الدامية التي حدثت يف املنطقة 

الخرضاء وسط العاصمة بغداد.

بغداد/ الزوراء:
أكدْت محكمة تحقيق الرصافة املختصة 
بقضايا النزاهة وغسل األموال والجريمة 
االقتصادية، امس األربعاء، قدرة الجهات 
الرقابية والقضائية عىل الحد من جريمة 
مكافحـة غسـل األمـوال، محـذرة مـن 
ظاهـرة جديدة طرأت عـىل القطاع املايل 
يف العراق وهي ظاهرة النقود االفرتاضية 
او الرقميـة Virtual money التـي ليس 
لها وجـود حقيقي، ودخولهـا بدون أي 
ضابطـة قانونيـة أو رسـمية والتي من 
املمكـن أن تكـون ممـراً مؤاتيـاً لعملية 
غسل األموال. وعن مدى املستوى الرقابي 
عىل األموال وآلية متابعتها، قال القايض 
منجد غازي فيصل، يف ترصيح صحفي: 
إن «التحويالت التي تقوم بها املؤسسات 
املاليـة داخليـاً وخارجيـاً كافـة تخضع 
إىل نظام (املقسـم الوطني) الذي أنشأه 

البنك املركزي كمكوِّن من مكونات البنية 
التحتية لنظام الدفع بالتجزئة يف العراق 
والـذي كان أحـد أهدافه إيجـاد (قاعدة 
من البيانات) لتلـك التحويالت»، فضالً 
عـن «املعلومـات املتحصلة مـن نظام 
التسوية اإلجمالية اآلنية (RTGS) الذي 
يوفـر آلية يتم من خاللها الحصول عىل 
كلٍّ من املعالجة والتسوية ألوامر الدفع 
عاليـة القيمة وأّية معلومات عن ذلك». 
ولفـت القـايض غـازي، إىل أن «قانون 
مكافحة غسـل األموال يف مادته ١٤، قد 
اشـرتط عىل جميـع املؤسسـات املالية 
الحكوميـة واألهليـة سـواء مـا يتعلق 
منهـا باملصـارف أو رشكات الدفع اآليل 
إيجـاد قسـم ملكافحـة غسـل األمـوال 
وذلك لتفعيل إجـراءات الحوكمة يف تلك 

املؤسسات.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنْت مديرية املرور العامة، امس األربعاء، تمديد فرتة إكمال تسجيل الدراجات النارية، 
فيما توعدت بإجراءات قانونية بحق املخالفني.وقالت املديرية يف بيان تلقته «الزوراء»: إنه 
«بناًء عىل أمر وتوجيه مدير املرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي، ونظراً 
للظروف االنسانية التي يمر بها البلد وباالخص أصحاب الدراجات النارية، وحرصه عىل 
أخوانه من ذوي الدخل املحدود والعطائهم فرتة اخرى بعد انتهاء الفرتة الزمنية املحددة 
لرتقيم هذه الدراجات التي كانت بتاريخ ١/٩/٢٠٢٢ بعد قرار تخفيض رسم التسجيل 
الخاص بالدراجات النارية، وجه بتمديد فرتة إكمال ما تبقى من الدراجات النارية التي 
لم يتم تسجيلها شهرا اخر اي لغاية ١/١٠/٢٠٢٢».وأضافت، أنه «بعد ذلك سوف تتم 
املبارشة بحجز املخالفني واتخاذ االجراءات القانونية بحقهم استنادا ألحكام املادة ٢٥ 
اوال(ز) من قانون املرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩».ودعت املديرية أصحاب الدراجات النارية 

بمراجعة دوائر التسجيل لغرض تسجيل دراجاتهم خالل الفرتة أعاله.
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الزوراء/مصطفى فليح:
ان  بيدر  عيل  السيايس  املحلل  اكَد 
انسحاب الصدر مؤقت وسوف تنتقل 
والرصاع  املعارك  ساحات  من  االمور 
اىل طاوالت الحوار وحدوث انفراج يف 
االزمة السياسية اشار اىل ان امكانية 
االنتخابات  واعادة  الربملان  حل 

لرتضية الصدر. 
وقال البيدر يف حديث لـ“الزوراء“، ان 
مؤقتا  يكون  سوف  االنسحاب  ”هذا 
ان  لها  يمكن  ال  السياسية  فالعملية 
تميض دون وجود الصدر وان االمور 

املعارك  ساحات  من  تنتقل  سوف 
والرصاع اىل طاوالت الحوار وهذا بحد 

ذاته مؤرش عىل انتهاء االزمة“. 
درسا  يمثل  حصل  ”ما  ان  واضاف 
للمنظومة السياسية عليها ان تتذكره 
كلما تحركت خطوة اىل االمام ويؤرش 
والحكومة  وهيبتها  الدولة  ضعف 
عىل احتواء املوقف وان اي ردات فعل 
كارثية  ازمات  اىل  تقود  ان  ممكن 

تسري بالبالد اىل منعطف خطري“. 
وبرر ان ” قد تكون هنالك تطمينات 
التنسيقي  االطار  بان  للصدر  ارسلت 

الوصول اىل حلول مشرتكة  يرغب يف 
القول  ممكن  التوقيت  نفس  يف  او 
(االطار  السياسية  االطراف  تلك  بان 
او  ملزمة  نفسها  وجدت  والتيار) 
سوف  وانها  حصل  ما  امام  محرجة 
القدرات  مستوى  عىل  تستنزف 
هكذا  عىل  اقدمت  لذلك  واالمكانيات 

خطوة“. 
االطراف  ”نوايا  ان  اىل  واشار   
وقبوال  بالصلح  قبوال  اكثر  باتت 
بالتهدئة لكن هذا االمر ال يمنع من 
حدوث يشء ويتوقف ذلك عىل قدرة 

املوقف  احتواء  يف  االمنية  املؤسسات 
املرحلة  هذه  يف  اخفاقها  واثبتت 
املراحل  يف  االخفاق  يتكرر  اال  نتمنى 

املقبلة“. 
حصل  ما  بلغة  تحدثنا  ”اذا  وبني   
يمكن  ال  يعني  مصلحي  رصاع  هو 
ثورة،  غري  وال  ثورة  ال  نسميه  ان 
يف  تتواجد  ان  تريد  سياسية  اطراف 
مواقع معينة“، الفتا اىل ان ”الفساد 
سوف يستمر، القتل يستمر، االرهاب 
كل  الطائفية.  املحسوبية  يستمر. 
يشء سوف يستمر من ازمات تتعلق 

ان  اىل  مشريا  العراقي“،  باملواطن 
”هذه الجموع حركتها ارادة سياسية 
ال  االرادة  تلك  نفس  ايضا  واوقفتها 
يمكن ان نصفها بالثورة هي اطراف 
سياسية تتصارع عىل السلطة يشبه 

ما يحصل يف ليبيا“. 
حل  باتجاه  تسري  ”االمور  ان  واكد 
اىل  والذهاب  الصدر  لرتضية  الربملان 
انتخابات مبكرة وسوف يعدل السيد 
ويعود  قراره  عن  الصدر  مقتدى 
املرحلة  خالل  السيايس  املشهد  اىل 

املقبلة“.

بغداد/ الزوراء:
األربعاء،  امس  الرتبية،  وزارة  اعلنْت 
التعليمية  الهيئات  مبارشة 
اليوم،  املدارس  والتدريسية يف جميع 
الطلبة  اختبار  موعد  حددت  فيما 

املتقدمني يف مدارس املوهوبني.
وقالت الرتبية يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
مبارشة  موعد  الخميس،  ”اليوم  ان 
يف  والتدريسية  التعليمية  الهيئات 
الدرايس  للعام  البالد  مدارس  جميع 

الجديد 2022 - 2023 ”.
التعليمية  ”الهيئات  ان  واضاف 
امتحانية  بمهام  منهم  املكلفني 
يف  تلقائية  مبارشة  لهم  تعترب  سوف 

مراكزهم االمتحانية“.
يف غضون ذلك، حدَّدت وزارة الرتبية، 
يف  املتقدمني  الطلبة  اختبار  موعد 
الثاني“  املوهوبني ”املستوى  مدارس 

للعام الدرايس 2022 – 2023.

إنَّ ”االختبار  بيان،  الوزارة يف  وقالت 
من  الـ8  املوافق  الخميس  يوم  يبدأ 
تمام  يف   2022 للعام  املقبل  أيلول 
موضحة  صباحاً“،  الثامنة  الساعة 
تبدأ  الذكاء  بمادة  ”االختبارات  أن 
بعدها  دقيقة)،  امتحاني(45  بوقت 
اسرتاحة ملدة (10) دقائق ثم اختبار 
بوقت  والرياضيات)  (العلوم  مادتي 
امتحاني (65 دقيقة) تليها اسرتاحة 
اإلبداع  اختبار  ثم  دقيقة   (20) ملدة 

بوقت امتحاني (50) دقيقة“.
وأضافت، أن ”درجة اجتياز االختبار 
 ،“(75%) تكون  الناجح  للطالب 
ُتَعدُّ  االختبارات  ”تلك  أن  إىل  مشرية 
أحد متطلبات قبول الطالب يف مدارس 

املوهوبني“.
أسماء  إعالن  ”سيتم  أنه  اىل  ولفتت 
األيام  خالل  الناجحني  الطلبة 

املقبلة“.

 بغداد/ الزوراء:
سجلْت 13 مدينة يف العراق، اعىل درجات الحرارة 
بالعالم خالل الساعات الـ24 املاضية، تتقدمها 

احدى املناطق الشمالية. 
كاليفورنيا  يف  ”بالسريفيل“  محطة  ونرشت 
االٔمريكية، امس االربعاء جدوالً من 15 منطقة 
ومدينة عاملية سجلت أعىل درجات بالحرارة يف 

العالم خالل آخر 24 ساعة.
دياىل  يف   ” خانقني   ” منطقة  أن  الجدول  وبني 
حرارة  درجة  أعىل  سجلت  بغداد)،  (شمال 

48 درجة مئوية، تليها باملرتبة  بالعالم وبواقع 
الثانية مدينة ”الكوت - الحي“ يف واسط (وسط 
العراق) بواقع 47.6 درجة مئوية، تليها باملرتبة 
الثالثة مدينة ”النارصية“ يف محافظة ذي قار، 
(جنوبي البالد) بواقع 47.6 درجة مئوية، ومن 
(جنوبي  املثنى  يف  ”السماوة“  مدينة  جاءت  ثم 
وبواقع 47.4 درجة مئوية،  رابعاً  أيضا)،  البالد 
العراق)،  (جنوبي   ” ”الديوانية  مدينة  وجاءت 
خامساً بدرجة حرارة بلغت 47.3 درجة مئوية.

يف  ”بدرة“  منطقة  فأن  أيضاً  الجدول  وبحسب 

واسط جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 
47.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة ”الجهراء“ 
يف الكويت سابعاً بدرجة حرارة بلغت 47.2 درجة 
مئوية، ثم جاءت مدينة ” العمارة“ يف ميسان“ 
 47 بلغت  بدرجة حرارة  ثامناً  العراق)  (جنوبي 
يف  ”العزيزية“  مدينة  جاءت  كما  مئوية،  درجة 
مئوية،  درجة   47 حرارة  بدرجة  تاسعاً  واسط 
وجاءت مدينة ” البرصة - الحسني“ يف البرصة، 
 47 بدرجة حرارة  البالد) عارشاً  (أقىص جنوبي 
درجة مئوية، تليها محافظة  ”كربالء“ (وسط 

47 درجة  العراق)، املرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 
واسط  يف  ”الكوت“  مدينة  وجاءت  مئوية، 
مئوية،  درجة   47 حرارة  بدرجة   12 باملرتبة 
)أقىص  الدويل“  البرصة  وجاءت منطقة ”مطار 
جنوبي العراق)، باملرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 
”الساملي“  منطقة  تليها  مئوية،  درجة   46.8
 47.7 حرارة  بدرجة   14 باملرتبة  الكويت  يف 
(جنوبي  ”الرفاعي“  مدينة  تليها  مئوية،  درجة 
 46.6 حرارة  بدرجة  اأخرية  باملرتبة  العراق)، 

درجة مئوية.

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء  رئيس  أكَد 
حرص  األربعاء،  امس  الكاظمي، 
العالقات  أفضل  بناء  عىل  الحكومة 
السفري  اشار  فيما  اليابان،  مع 
الياباني سوزوكي كوتارو اىل اهتمام 
العالقات  بتعزيز  اليابانية  الحكومة 

الثنائية بني البلدين.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان 
مصطفى  الوزراء  مجلس  ”رئيس 
األربعاء،  امس  استقبل،  الكاظمي 
كوتارو،  سوزوكي  الياباني  السفري 
يف  عمله  مهام  انتهاء  بمناسبة 

العراق“.
اللقاء  خالل  ”جرى  انه  واضاف 
العراق  بني  الثنائية  العالقات  بحث 
التعاون  تعزيز  وسبل  واليابان، 
وبما  املجاالت،  مختلف  يف  املشرتك 
شعبي  مصالح  تحقيق  يف  يسهم 

البلدين الصديقني“.

الحكومة  ”حرص  الكاظمي  وأكد 
مع  العالقات  أفضل  بناء  عىل 
اليابان“، مشريا اىل ”التطلع إىل فتح 
آفاق أوسع للتعاون بني البلدين عىل 
ويف  والصعد،  املستويات  مختلف 
الطاقة،  بمقدمتها  متعددة  مجاالت 
واالستثمار،  املتجددة،  والطاقة 
تشجيع  عن  فضالً  والتعليم، 
للمشاركة  اليابانية؛  الرشكات 
الواعدة  االستثمارية  الفرص  يف 

بالعراق“.
من جانبه قدم كوتارو رسالة شكر 
فوميو  الياباني  الوزراء  رئيس  من 
الوزراء  مجلس  رئيس  إىل  كيشيدا 
مصطفى الكاظمي، مؤكداً ”اهتمام 
العالقات  بتعزيز  اليابانية  الحكومة 
البلدين، ومواصلة دعم  الثنائية بني 

اليابان للعراق“.
يف  العراقية  الحكومة  ”نهج  وثّمن 
املنطقة؛  يف  والتهدئة  الحوار  تعزيز 
من أجل ترسيخ األمن واالستقرار“.

بغداد/ الزوراء:
إىل  السياسية  القوى  األربعاء،  امس  العامري،  الفتح هادي  كتلة  زعيم  دَعا 

إعالن الصمت السيايس واإلعالمي.
األربعني  زيارة  أعتاب  عىل  ”نحن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  العامري  وقال 
وأصحابه  بيته  وأهل  األحرار  ابي  استشهاد  لوعة  نستذكر  حيث  املقدسة، 
ونجدد املأتم الخالد، يف هذه األيام الحافلة بمشاعر الوالء والحب ألهل بيت 
النبوة - عليهم السالم - ” مناشداً القادة والقوى السياسية بالقول ”أقسم 
عىل كل األخوة بمصاب الحسني - عليه السالم -  أن يعلنوا الصمت السيايس 

واإلعالمي“.
ودعا العامري، اىل ”اعتماد خطاباً معتدالً يجمع وال يشتت ويوثق وال يفرق، 
والكف عن الترصيحات التي تبعث عىل الحقد والكراهية والضغينة، وأن ال 
والعدوان  الظلم  الحسني يف مواجهة  إّال عن رسالة  الحسني  أيام  يف  نتحدث 

ورفض الخضوع للظاملني“.
إلنجاح  املطلوبة  املستلزمات  تهيئة  اجل  من  الجهود  كل  ”فلتتضافر  وتابع 
بني  واملودَّة  الثقة  وإعادة  النفوس،  تهدئة  أجل  ومن  املقدسة،  الزيارة  هذه 
ابناء الوطن الواحد، وبني أبناء املذهب الواحد، وبني أبناء الشهيدين الصدريني 

العزيزين“.

تعلن الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزايل احدى تشكيالت وزارة النقل عن إجراء مناقصة 
(مرشوع تجهيز ونصب محطات رصد جوي اوتوماتيكية عدد (٢٨) ) وحسب املواصفات الفنية 

والرشوط املطلوبة.
فعـىل الرشكات املختصة بتجهيز مثـل هذه املنظومات االوتوماتيكيـة والخاصة بالرصد الجوي 
وممـن يحملـون هوية تصنيـف املقاولني مجددة عـىل ان ال تقل عن الدرجة الخامسـة او هوية 
غرفـة التجارة الراغبة يف االشـرتاك مراجعة مقر الهيئة الكائن يف بغـداد / حي الفرات / مجاور 
مستشـفى الفرات العام / القسم املايل لرشاء الوثائق القياسـية الخاصة باملناقصة والتي يمكن 
الحصول عليها مقابل مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عراقي غري قابلة للرد لغرض 

تقديم عروضهم وفق رشوط املناقصة مع مالحظة ما ييل :
١- العطاءات نافذة ملدة مئة (١٠٠) يوم من تاريخ الغلق.

٢- تكون التأمينات االولية نافذة ملدة ال تقل عن ستة أشهر من تاريخ الغلق.
٣- االسعار تكون بالدينار العراقي.

٤- الهيئة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
٥- يهمل أي عطاء غري مستويف الرشوط أو تقديم العطاء بعد موعد غلق املناقصة.

٦- تودع العطاءات اثناء الدوام الرسـمي يف صندوق العطاءات يف مقر الهيئة / حي الفرات بثالث 
ظروف منفصلة أحدها فني واالخر تجاري والثالث يتضمن كافة املستمسكات املطلوبة يف الوثيقة 
القياسـية وتوضع جميعها يف ظرف واحد مغلق ومختوم يكتب عليه اسـم ورقم املناقصة واسم 
الرشكة معنون اىل الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزايل / لجنة فتح العطاءات ويقدم من 

قبل شخص مخول رسميا من قبل الرشكة.
٧- يتـم عقد مؤتمر مع املقاولني لإلجابة عىل استفسـاراتهم بما يخـص املناقصة يف مقر الهيئة 

العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزايل قبل (١٠) أيام من موعد غلق املناقصة.
٨- موعـد غلق املناقصة يف تمام السـاعة (الثانية عرش ظهرا) لليـوم العرشين من تاريخ ظهور 

االعالن يف الصحف املحلية.
٩- يرفق مع العطاء التأمينات االولية عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق بإسم مقدم العطاء 

حرصاً وبمبلغ (٢٪) من الكلفة التخمينية للعطاء صادر من مرصف معتمد يف العراق ألمر الهيئة 
العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزايل.

١٠- املستمسـكات املطلوبة : البطاقة الوطنية – بطاقة السـكن – كتاب براءة الذمة من الهيئة 
العامة للرضائب معنون اىل الهيئة العمة لألنواء الجوية والرصد الزلزايل – هوية تصنيف املقاولني 
مجـددة لعـام ٢٠٢١ عـىل ان ال تقل عن الدرجـة الخامسـة – او هوية غرفة التجارة – شـهادة 
تأسـيس الرشكة – أعمال مماثلة مؤيدة من قبل الجهات املتعاقد معها – وصل الرشاء (النسـخة 

االصلية).
١١- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم املقررة قانونياً.

١٢- تـدون االسـعار باملداد رقما وكتابة خصوصاً اسـعار املفرد ويرفض العطـاء إذا كان خالف 
ذلك، وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الشطب او الحك وأي تصحيح يجب ان يقرتن بتوقيع 

مقدم العطاء وختم الرشكة.
١٣- تفتـح العطاءات يف نفس يوم غلق املناقصة يف السـاعة الثانية عرش والنصف وبحضور من 

يرغب من املناقصني.
١٤- تتحمـل الرشكـة التـي تحال عليهـا املناقصة الرضائب والرسـوم كافة وحسـب التعليمات 

املعمول بها.
١٥- يطلب من مقدمي العطاءات املوقع االلكرتوني يف وثائق عطاءاتهم والربيد االلكرتوني واسم 

وعنوان الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات التي تخص العطاء.
١٦- عـىل مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها من (اسـتمارات 
العطاء) وان يكون مسـتوفياً للمعايري املدرجة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية / الفقرة ٣ 

(متطلبات التأهيل الالحق).
موقع الهيئة :

 meteor@motrans.gov.iq
www.meteoseism.gov.iq

                                                                                                                                     املدير العام   
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موسكو/ متابعة الزوراء:

أعلَن وزير الخارجية الرويس سـريغي 

الفروف، دعمـه إلحياء االتفاق النووي 

وإلغـاء العقوبـات عـىل إيـران، بينما 

جددت طهران اتهامها للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية بتسييس التحقيقات.

وخـالل مؤتمـر صحفـي مشـرتك مع 

نظريه اإليراني حسني أمري عبد اللهيان 

يف موسـكو، قـال الفـروف إن روسـيا 

وإيـران ال تقبالن بالنهـج الغربي الذي 

يسعى ليحل محل القانون الدويل.

وشـدد الفروف عـىل أن روسـيا تدعم 

إحيـاء االتفـاق النووي وإلغـاء جميع 

العقوبات املفروضة عىل إيران.

وأضاف أنه يجـري العمل عىل اتفاقية 

إلنشـاء منطقة تجارة حـرة بني إيران 

واالتحاد االقتصادي األورايس.

من جانبـه، أكد عبد اللهيان أنه لن يتم 

السـماح ألي طرف بالتدخل يف شؤون 

إيران.

اإليرانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 

للصحفيني ”إيران تراجع بعناية النص 

الذي صاغـه االتحاد األوروبي.. نحتاج 

إىل ضمانـات أقـوى من الطـرف اآلخر 

للتوصل التفـاق دائم“، ودعـا الوكالة 

الدوليـة للطاقة الذريـة إىل االبتعاد عن 

التسييس.

وقال مسـؤول إيراني، رفض الكشـف 

عـن هويته، لرويـرتز إن إغالق تحقيق 

الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية ”خط 

أحمر للمرشد األعىل“ عيل خامنئي.

مـن ناحية أخرى، قـال رئيس منظمة 

الطاقة الذرية اإليرانية محمد إسـالمي 

إنـه إذا لـم يغلق ملـف وكالـة الطاقة 

الذرية فلـن تكون هناك إعـادة لتنفيذ 

االتفاق النووي.

وأضاف إسـالمي أن إيـران لن ترتاجع 

عن مطلـب إغالق ملفها مـع الوكالة، 

ولـن تتحمل فـرض عقوبات ألسـباب 

واهية، حسب وصفه.

وأوضـح املسـؤول اإليراني أّن أسـئلة 

باتفاقيـة  لهـا  عالقـة  ال  الوكالـة 

الضمانات الشـاملة، معتربا أنها تكرار 

لالتهامات اإلرسائيلية.

اتفـاق  أي  تنفيـذ  أن  إسـالمي  وأكـد 

يجـب أن يكـون وفق الجـدول الزمني 

املنصوص عليه يف اتفاق عام 2015.

وقـال املتحدث باسـم منظمـة الطاقة 

الذريـة اإليرانية بهـروز كمالوندي إن 

عالقة بـالده بالوكالـة الدولية للطاقة 

الذريـة تنحرص فقـط يف إطـار اتفاق 

ال  بـالده  وإن  الشـاملة،  الضمانـات 

يمكنهـا تنفيـذ ”املطالـب اإلضافيـة“ 

للوكالـة بسـبب العقوبـات املفروضة 

عليها.

وأضـاف أن إيـران ال تنفـذ أي تعهدات 

خارج إطار اتفاق الضمانات الشاملة، 

كامـريات  برتكيـب  ستسـمح  وأنهـا 

وأجهـزة الوكالـة مجددا يف منشـآتها 

النووية، يف حـال عودة جميع األطراف 

إىل تنفيذ التزاماتها.

وكانت الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 

قـد نـرشت تقريـرا االثنـني جـاء فيه 

أن إيـران بـدأت تخصيـب اليورانيـوم 

باستخدام واحدة من 3 مجموعات من 

أجهزة الطـرد املركزي املتطـورة (آي.

آر6-) يف محطة نطنز.

وتسـتخدم إيـران منـذ أكثر مـن عام 

أجهـزة الطرد املركزي مـن طراز (آي.

بنسـبة  اليورانيـوم  لتخصيـب  آر6-) 

تصـل إىل %60، القريبـة مـن درجـة 

النقاء الالزمة لصنع أسـلحة نووية يف 

نطنز، وفقا للتقرير.

وكانـت وكالـة تسـنيم اإليرانيـة قـد 

نقلت أمس عن املتحدث باسـم منظمة 

الطاقة الذرية اإليرانية قوله إن طهران 

لـن تقبـل املطالب ”املفرطـة“ للوكالة 

الدوليـة للطاقـة الذريـة التابعة لألمم 

املتحدة.

بهـروز  عـن  تسـنيم  وكالـة  ونقلـت 

كمالوندي قوله: ”نعترب مطالب الوكالة 

الدولية مفرطة ألن تنفيذها مسـتحيل 

بسـبب العقوبات. إذا رفعوا العقوبات، 

فإن إيران سرتد باملثل“.

وبعد محادثات غري مبارشة اسـتمرت 

شـهوراً، تكافـح طهـران وواشـنطن 

إلحيـاء االتفـاق النـووي املـربم عـام 

2015. ونقطـة الخالف الرئيسـة هي 

إرصار طهران عىل إغالق وكالة الطاقة 

الذريـة تحقيقاتهـا فيما يتعلـق بآثار 

يورانيوم ُعثر عليها يف ثالثة مواقع غري 

معلنة قبل إحياء االتفاق النووي.

وكان الرئيس اإليرانـي إبراهيم رئييس 

قد أعلن اإلثنني أّن إحياء االتفاق بشأن 

برنامج بـالده النووي مرتبـط بإقفال 

الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية ملف 

املواقع اإليرانية املشـتبه بأنها شهدت 

أنشـطة غري مـّرصح عنهـا، وذلك مع 

بلـوغ التفـاوض بني طهـران والقوى 

الكربى مراحل حاسمة.

موسكو/ متابعة الزوراء:
ميخائيـل  وفـاة  عـن  موسـكو  يف  أُعلـَن 
غورباتشـوف آخر رئيٍس لالتحاد السوفيتي 
عن عمر ناهز اثنتني وتسعني سنة بعد رصاع 

مع املرض.
وشـهد العالم يف عهـد غوباتشـوف تحوالت 
جيوساسية تمثلت يف تفكك االتحاد السوفيتي 
ووجهت انتقادات حادة لسياسـاته يف داخل 

البالد وخارجها.
يذكـر أن ميخائيـل غورباتشـوف ُولـد يف 2 
مـارس/ آذار 1931 يف بريفولنـو بروسـيا، 
ودرس يف كليـة الحقـوق بجامعـة موسـكو 
يف  الشـيوعي  الحـزب  إىل  وانضـم   ،(1955)
1952 وعمـل يف مناصب مختلفـة يف الحزب 
عـىل مدى العقدين املقبلني منها نائبا ملجلس 
السـوفيت األعـىل، أعـىل هيئـة ترشيعيـة يف 

االتحاد السوفيتي السابق (1970-1990(.
ويف 11 مـارس 1985، اُنتخـب األمـني العام 
للحزب الشيوعي يف االتحاد السوفيتي، وفعليا 
كان زعيـم اتحـاد الجمهوريات االشـرتاكية 

السوفيتية.
وشـارك يف سلسـلة محادثـات القمـة مـع 
الرئيس األمريكي رونالد ريغان خالل -1985
1988، وقـام بتوقيـع معاهدة مـع الواليات 
املتحـدة للحـد من األسـلحة النوويـة يف عام 

1987، وأعلن انسـحاب القوات السـوفيتية 
من أفغانسـتان يف عـام 1989، وفاز بجائزة 
نوبل للسـالم عـام1990 ملسـاعدته يف إنهاء 

الحرب الباردة.
ويف 21 ديسـمرب/ كانـون األول 1991 حـل 
االتحاد السـوفيتي رسميا، وأسس كومنولث 

الدول املستقلة.
ويف 25 ديسـمرب 1991 اسـتقال من منصب 
االشـرتاكية  الجمهوريـات  اتحـاد  رئيـس 

السوفيتية.
ومـن عـام 1992 إىل الوقـت الحـارض كان 
غورباتشـوف  ملؤسسـة  ورئيسـا  مؤسسـا 
الدولية للدراسـات االجتماعيـة واالقتصادية 

والسياسية.
ويف عام 1996 خاض االنتخابات يف روسـيا، 

لكنه حصل عىل ٪1 فقط من األصوات.
ويف 8 فربايـر/ شـباط 2004 فـاز بجائـزة 
غرامـي ألفضل ألبـوم كلمـات لألطفال، عن 
”بروكوفييف: بيرت والذئب / بينتوس: وولف 
تراكس“. وتقاسم الجائزة مع صوفيا لورين 

والرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون.
ويف مقابلـة مـع هيئـة اإلذاعـة الربيطانية، 
غورباتشـوف  انتقـد   ،2013 عـام  أجريـت 
الرئيس الرويس فالديمري بوتني وقال: ”يجب 

أال تخاف من شعبك“.

طرابلس/متابعة الزوراء:
أطلـق قائـد الجيـش الوطنـي الليبي املشـري 
خليفة حفـرت تحذيـرات شـديدة اللهجة من 
مغّبة اسـتمرار التصعيـد العسـكري يف ليبيا 
بعد أيام من اشـتباكات دامية بني ميليشيات 
مواليـة لرئيـس حكومـة الوحـدة الوطنيـة 
عبدالحميـد الدبيبـة، وأخرى تابعـة لحكومة 
فتحي باشـاغا املدعومة مـن مجلس النواب، 
يف العاصمـة طرابلس ما خلـف العرشات من 

القتىل والجرحى.
وقـال حفرت خالل اسـتقباله يف مدينة الكفرة 
وفق ما نقلته بوابة أفريقيا اإلخبارية موجها 
كالمـه ألطراف الـرصاع ”يجب عـىل الغافلني 
أن ينتبهـوا، لـم نبـن الجيش الوطنـي ليقف 
متفرجا عىل ليبيا العزيزة يجرها العابثون إىل 

الهاوية“.
وأضاف حفرت دون تحديد طرف بعينه ”الحل 
الحاسـم يبقـى بيـد الشـعب الـذي عليه أن 
يقود املشـهد بنفسه ليسـرتد حقوقه ويبني 

دولته“.
وطالب حفرت الشعب الليبي بتحمل مسؤوليته 
إلنقاذ الوضع، قائال إنه ”يجب عىل الليبيني أال 
ينتظروا من طبقة سياسية أو جهة أجنبية أن 
ترفـع عنهم املعاناة“، مضيفـا بأنه ”لن ينقذ 
ليبيا ويفك أرسهـا ويبني خارطة طريقها إال 

الشعب نفسه بحماية جيشه“.
كما حمل حفرت القوى الوطنية مسؤولية إنقاذ 
ليبيا ومواجهـة تدهور األوضـاع، قائال ”عىل 
القوى الوطنية أن تعيد تنظيم نفسها وتجمع 

شتاتها لقلب املوازين لصالح الشعب“.
وطالب الشـعب والجيش بـأن يتداركا املوقف 
قبل فـوات األوان كما تداركا خطـر اإلرهاب، 
يف إشـارة إىل املعـارك التي شـنها الجيش ضد 

املجموعات املسلحة وامليليشيات.
وندد قائـد الجيـش الوطني الليبـي بالطبقة 
السياسية قائال إن الشعب والجيش يد واحدة 
قادرة عىل تحطيم أصنام الساسـة، مؤكدا أن 
”الجيـش يعد الشـعب الليبي بأنـه إىل جانبه 

اليوم وغدا“.
ويظهر من خـالل ترصيحات حفـرت أنه بات 

مسـتعدا للتدخل بعـد املعـارك الطاحنة التي 
شـهدتها طرابلـس بـني امليليشـيات دون أن 
يحـدد الجهـة التـي يدعمهـا سـواء حكومة 
الدبيبة أو باشـاغا، أو أنه سيعمل عىل الحسم 
ضد الطرفني بعد تحميلهما مسؤولية تصاعد 

العنف.
ويأتـي الترصيـح رغـم نفـي الناطق باسـم 
القيـادة العامة للجيش الوطنـي الليبي اللواء 
أحمـد املسـماري األسـبوع املـايض أن تكون 
القوات املسـلحة جزءا من الرصاع والتوتر بني 

حكومتي الدبيبة وباشاغا.
ويف املقابـل أكـد املسـماري اسـتعداد الجيش 
الوطنـي الليبي للتدخل يف حال طالبت القيادة 

العامة ولحماية أمن الشعب.
يف املقابـل نفي املسـماري تقارير تحدثت عن 
نية الجيـش دعم قوات باشـاغا، قائال“ ليس 
لدينا أي دعم لفتحي باشـاغا أو لغري باشاغا. 
هذا رصاع يف طرابلس عىل السـلطة، وكل من 
الرجلني لديه قوة مسلحة وحلفاء عىل األرض 
هناك، ومن سـيتمركز يف العاصمة، سواء قبل 
القتـال أو بعـده، هـو من سيسـتطيع تمثيل 

الحكومة الليبية”.
ورغم عودة الهدوء إىل العاصمة لكن التهديدات 
التي يطلقها الدبيبة وباشاغا ال تزال مستمرة 
وهو ما يشـري إىل إمكانية عـودة العنف يف أي 

لحظة.
االتهامـات  وباشـاغا  الدبيبـة  تبـادل  وقـد 
بـ“العدوان“ و“اإلجرام“ مع انتهاء اشتباكات 
بني املجموعات املسـلحة املواليـة للطرفني يف 

العاصمة الليبية.
ويظهـر أن قـوات باشـاغا فشـلت يف دخول 
العاصمـة بعـد أن لعبت مجموعات مسـلحة 
محايدة يف هذه املواجهة السياسـية، والسيما 
”قـوة الردع“ التـي وقفت إىل جانـب الدبيبة، 

دوًرا حاسًما يف نتيجة القتال.
ويبـدو أن امليليشـيات باتـت الرقـم الصعـب 
يف املعادلـة يف طرابلـس مـع سـكوت القـوى 
الخارجية ورفضها ممارسـة ضغوط عىل تلك 
املجموعات املسـلحة لوقف حملة التصعيد ما 

يبدو أنه محاولة لخلط األوراق.

الفاتيكان / متابعة الزوراء:
األوىل  للمـرة  الفاتيـكان،  اعلـَن 
إن روسـيا هـي املعتـدي يف حـرب 
موسـكو  غـزو  وأدان  أوكرانيـا، 
أثـارت  أن  بعـد  قويـة،  بعبـارات 
ترصيحات سابقة للبابا فرنسيس 
انتقادات من كييف، وفقا لصحيفة 

”نيويورك تايمز“.
وقـال الفاتيـكان يف بيـان: ”فيما 
يتعلـق بالحـرب الواسـعة النطاق 
يف أوكرانيـا، التـي بدأهـا االتحـاد 
الرويس، فإن تدخالت قداسة البابا 
يف  وقاطعـة  واضحـة  فرنسـيس 
إدانتها باعتبارهـا جائرة أخالقيا، 
وغري مقبولـة، وبربرية، وال معنى 

لها، وبغيضة، وتدنيسية“.
وتنقـل الصحيفـة عن خـرباء من 
الفاتيـكان قولهم إن هذه هي املرة 
األوىل التـي يلقـي فيها فرنسـيس 
يف  روسـيا  عـىل  باللـوم  رصاحـة 

الرصاع.
وتلفـت إىل أنـه ”منذ بدايـة الغزو 
نقـاد  قـال  فربايـر،  يف  الـرويس 
بسـلطته  خاطـر  فرنسـيس  إن 
األخالقيـة من خـالل عـدم انتقاد 
الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتني 
باالسـم، مـع التمسـك بسياسـة 
الفاتيكان طويلـة األمد املتمثلة يف 
عـدم االنحيـاز ألي طـرف يف نزاع 

للحفاظ بشـكل أفضـل عىل فرص 
الكنيسـة يف لعـب دور بنـاء بـأي 

محادثات سالم محتملة“.
وتحـرك الفاتيـكان، الثالثـاء، من 
املتوتـرة  العالقـات  إصـالح  أجـل 
مـع أوكرانيـا، بعـد أن أثـار البابا 
فرنسـيس اسـتياء كييف بوصفه 
القوميـة  الشـخصيات  إحـدى 
لقيـت  التـي  املتطرفـة  الروسـية 

حتفهـا يف انفجار سـيارة ملغومة 
بالقرب من موسـكو بأنها ضحية 

بريئة للحرب، وفقا لرويرتز.
الخارجيـة  وزيـر  واسـتدعى 
األوكرانـي، دميرتو كوليبا، سـفري 
لالحتجـاج  كييـف  يف  الفاتيـكان 
عىل ذلك قائـال إن كالم البابا ”غري 

عادل“ و“كرس قلب أوكرانيا“.
وجـاءت هـذه الخطـوة يف أعقاب 

انتقـادات حـادة للبابـا مـن قبـل 
سفري أوكرانيا يف الفاتيكان.

وأثـار البابـا هـذا الجـدل األربعاء 
املـايض بعـد خروجـه عـن النص 
املكتوب خـالل عظته األسـبوعية 
الـذي  اليـوم  يف  الجمهـور  أمـام 
احتفلت فيه أوكرانيا باسـتقاللها 
عـن الحكم السـوفيتي عام 1991 
وبعد ستة أشـهر من غزو القوات 

الروسية.
وقال البابـا إن ”األبريـاء يدفعون 
ثمن الحرب“، يف عبارة أشـار فيها 
التـي  الفتـاة املسـكينة  إىل ”تلـك 
أطاحـت بهـا قنبلـة تحـت مقعد 

سيارة يف موسكو“.
ولم يـرش بيان الفاتيكان، بشـكل 
محدد إىل تعليقات البابا عىل الفتاة 
داريـا دوغينـا لكنـه تحـدث عـن 
”النقاش العام الذي جرى يف اآلونة 
األخرية بشأن األهمية السياسية“ 
لتعليقات البابا الخاصة بأوكرانيا.

وقـال إنـه ينبغي النظـر إليها عىل 
أنها اهتمام بحياة اإلنسان ”وليس 

اتخاذ مواقف سياسية“.
ويؤيد ألكسندر دوغني، والد داريا، 
منـذ فـرتة طويلة توحيـد املناطق 
الناطقـة بالروسـية وغريهـا من 
إمرباطوريـة روسـية  يف  املناطـق 

جديدة تشمل أوكرانيا.
وأيـدت داريـا دوغينـا عـىل نطاق 
واسـع أفكار والدهـا وظهرت عىل 
بصفتهـا  الحكومـي  التلفزيـون 
الشخصية لتقديم الدعم إلجراءات 

روسيا يف أوكرانيا.
وأنحـت روسـيا باللـوم يف مقتـل 
دوغينا يف 20 أغسـطس عىل عمالء 
تنفيـه  اتهـام  وهـو  أوكرانيـني، 

كييف.
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تايوان/ متابعة الزوراء:

أكدْت تايوان إنها ستمارس حقها يف الدفاع 

عن نفسها وشن ”هجوم مضاد“ إذا دخلت 

القـوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة 

بكـني أنشـطتها العسـكرية بالقـرب من 

الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.

وأجـرت بكني، التي تقـول إن تايوان جزء 

مـن أراضيهـا، تدريبـات عسـكرية حول 

الجزيرة هذا الشـهر ردا عىل زيارة رئيسة 

مجلس النواب األمريكي نانيس بيلويس إىل 

تايبه.

وقال مسـؤولون يف وزارة الدفاع يف تايوان 

إن الدوريـات العسـكرية الصينية ”عالية 

الكثافـة“ قرب تايوان مسـتمرة، وإن نية 

بكـني جعل مضيق تايوان الذي يفصل بني 

الجانبني ”بحرا داخليا“ تابعا لها من شأنه 

أن يكون املصدر الرئييس لعدم االسـتقرار 

يف املنطقة.

وقال لـني وين هوانج، نائـب رئيس هيئة 

األركان العامـة للعمليـات والتخطيط، يف 

إفادة صحفية ”بالنسبة للطائرات والسفن 

التي دخلت مجالنا البحري والجوي البالغ 

12 ميال بحريا، سيمارس الجيش الوطني 

الحـق يف الدفـاع عن النفس وشـن هجوم 

مضاد دون استثناء“.

التايوانـي  الجيـش  أطلـق  السـياق،  ويف 

طلقـات تحذيرية باتجاه طائرات مسـرية 

صينية حلقت فوق مواقعها األمامية قبالة 

السـاحل الصيني. وقال الجيش التايواني 

يف بيـان إن القـوات قامـت بهـذا اإلجـراء 

يوم الثالثاء بعد اكتشـاف طائرات مسرية 

تحلق فوق مجموعة جزر كينمن. وأشـار 

بيان األربعـاء إىل أن الطائرات بدون طيار 

”لالستخدام املدني“، لكنه لم يأت عىل ذكر 

تفاصيل أخرى. وقـال إن الطائرات عادت 

إىل مدينـة شـيامن الصينيـة القريبة بعد 

إطـالق الطلقات. ويف كانـت تايوان تطلق 

فقط قذائف مضيئة للتحذير.

واقرتحـت تايـوان هـذا الشـهر زيـادة يف 

اإلنفـاق الدفاعي تشـمل أمـواال لطائرات 

شـهدت  أسـابيع  بعـد  جديـدة  مقاتلـة 

تدريبات صينيـة تضمنت إطالق صواريخ 

فوق عاصمتها تايبه.

والقـوات التايوانيـة مجهزة جيـدا إال أنه 

تجهيـز ضئيـل مقارنة بنظـريه الصيني. 

وتـرشف الرئيسـة تسـاي إينـج وين عىل 

برنامـج تطوير كما جعلـت زيادة اإلنفاق 

الدفاعي إحدى أولوياتها.

ولم تستبعد الصني استخدام القوة إلخضاع 

الجزيرة لسيطرتها. وترفض تايبه مطالب 

بكني بالسـيادة عليها، قائلة إن جمهورية 

الصني الشعبية لم تحكم الجزيرة قط وإن 

شـعب تايوان وحـده هو الـذي يملك حق 

تقرير مستقبله.

bËÓöaäc@ÚÓ‰Óó€a@paÏ‘€a@o‹ÇÜ@aàg@Übõfl@‚ÏvËi@áË»nm@ÊaÏÌbm

3 www.alzawraapaper.com

تقارير
No: 7788    Thu   1    Sep     2022العدد:   7788     الخميس     1    أيلول     2022



جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                                                                                                                            العدد :٥٣٥/ب/٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                                            
محكمة بداءة العباسية                                                                                                                            التاريخ:٢٠٢٢/٨/٢٤

إعالن
تبيع محكمة بداءة العباسـية العقار املرقم ٩٢/٣٦ مقاطعة ٤٦ عباسـية واملبينة اوصافه أدناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هـذه املحكمـة خالل ثالثون يـوم من اليوم التايل للنرش مسـتصحبني معهم التأمينـات القانونية البالغة ١٠٪ مـن قيمة العقار 
بموجب صك مصدق من مرصف الرافدين فرع مسـلم بن عقيل لصالح هذه املحكمة فعىل املشـرتين الراغبني بالرشاء الحضور 
يوم املزايدة السـاعة الثانية عرش ظهراً مستصحبني معهم شهادة الجنسية العراقية ويتحمل املشرتي اجور الداللية وفق احكام 

القانون.
القايض
محمد كريم حاتم

االوصاف 
عبارة عن دار سكن مشيد بالطابوق ومسقف بالشيلمان وتحتوي عىل غرفتي نوم وصالة ومطبخ ومجموعة صحية وان الدرجة 

العمرية للبناء قديمة.
القيمة املقدرة 

٣٨,٠٠٠,٠٠٠ ثمانية وثالثون مليون دينار عراقي أرضاً ومشيدات.

إعالن
اىل الرشيك (حمـزة جواد كاظم) 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
النجـف االرشف لغـرض اصـدار 
اجـازة البنـاء للرشيـك (محمـد 
سـتار رحيـم) للقطعـة املرقمة 
حـي  النجـف  يف   (٣/٥٢١٠٥)
النـداء/٤ مقاطعة    خالل عرشة 
ايام وبخالفـه سـتتم االجراءات 

دون حضورك.

إعالن
اىل الرشيـك (محمـد دايـخ رفه) 
مديريـة  اىل  حضـورك  اقتـىض 
لغـرض  االرشف  النجـف  بلديـة 
اصدار إجازة البناء للرشيك (عالء 
عبودي غبـني) للقطعـة املرقمة 
(٣/٦٣٠٢٢) يف النجف حي امليالد 
مقاطعـة ٤ خـالل عـرشة ايـام 
وبخالفه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك.

إعالن
اىل الرشيـك (حمـزة جواد كاظـم) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (محمد سـتار رحيم) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(٣/٥٢١٠٥) املقاطعـة حي النـداء حدود 
بلديـة النجـف، ولغـرض تسـليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يومـاً داخـل العـراق وشـهر واحـد خارج 
العـراق من تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه 
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل                                        العدد:٣٠٤٤

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف      

                                                التاريخ:٢٠٢٢/٨/٢٤

إعالن
قدم طالب حجة الوفاة (عمار كامل مزهر) طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اسـتصدار حجة وفاة بحق 
املدعوة (فائزة كامل مزهر* قررت املحكمة تبليغك 
يف الصحـف املحلية فعليـك الحضـور امامها خالل 
عرشة ايام مـن تاريخ نرش االعالن وبخالف سـيتم 

النظر بالطلب وفق القانون.
القايض 
حسني عباس سمني

إعالن
اىل الرشيـكان (أمـني عبـاس عبد 
األمـري، محمـود ريـاض راهـي) 
اقتىض حضوركم اىل مديرية بلدية 
اصـدار  لغـرض  االرشف  النجـف 
البنـاء للرشيـك (جاسـم  اجـازة 
املرقمـة  للقطعـة  رزاق)  محمـد 
حـي  النجـف  يف   (٣/٧٧٢١٠)
ميسـان مقاطعـة ٤ خالل عرشة 
ايـام وبخالفه سـتتم االجـراءات 

دون حضورك.

إعالن
اىل الرشيك (محمد ادليف خلف) 
اىل مديرية  اقتـىض حضـورك 
النجـف االرشف لغرض  بلدية 
البنـاء للرشيك  اجـازة  إصدار 
(أشواق عبود حبيب) للقطعة 
املرقمة (٣/٥٤١٧٣) يف النجف 
حي النـداء مقاطعـة ٤ خالل 
عـرشة ايـام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك.

إعالن
اىل الرشيك (سالم خضري غازي) اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف 
النجف وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة 
عىل قيام رشيكك (فاطمة عباس رشاد) 
بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة 
املرقمة (٣/٢٤٥٤٧) املقاطعة ٤ ميسان 
حدود بلديـة النجف، ولغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخـالل مـدة اقصاها 
خمسـة عرش يوماً داخل العراق وشهر 
واحـد خـارج العـراق مـن تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيكـة (شـيماء عبـد الرضا عبد 
الحسـني) اقتىض حضـورك اىل صندوق 
االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عـىل قيـام رشيـكك 
(احمد سعيد عباس) بالبناء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة (٣/٥٤٢٦٢) 
املقاطعـة ٤ حـي النـداء حـدود بلديـة 
النجف، ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوماً 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيكة (شيماء عبد الرضا 
عبد الحسني) اقتىض حضورك 
اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغـرض اصـدار اجـازة البنـاء 
للرشيك (احمد سـعيد عباس) 
للقطعة املرقمة (٣/٥٤٢٦٢) يف 
النجـف حي النداء/ ٤ مقاطعة    
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك.

  إعالن
اىل الرشيكـة (تهانـي عيل رشيف) 
اقتـىض حضـورك اىل مديرية بلدية 
النجف االرشف لغرض اصدار اجازة 
البنـاء للرشيك (زهـرة محمد عيل) 
 (١٣٢٣/١١٦) املرقمـة  للقطعـة 
يف النجـف حـي الحيدريـة / خـان 
الحماد / ٦ مقاطعة ٦ خالل عرشة 
ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون 

حضورك.
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أمن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
كشفت احصائية رسمية تسجيل املحاكم العراقية 
٤٠٩٢ حالة طالق لنساء لم يبلغن الخامسة عرشة 
خـالل ، فيمـا ذكـر قضـاة متخصصـون بقضايا 
األحوال الشـخصية أن الزواج املبكر احد األسـباب 

الرئيسة التي تضاعف نسب الطالق يف العراق.
وذكـرت اإلحصائية التـي نرشها مجلـس القضاء 
األعـىل : أن «العام ٢٠٢٠ سـجل ١٤٩٨ حالة، بينما 

ازداد العدد إىل ٢٥٩٤ يف عام ٢٠٢١».
وبينـت اإلحصائيـة أنـه «مـن بـني ١٦ محافظـة 
احصاهـا القضـاء احتلـت املوصـل املرتبـة األوىل 
بتسجيلها ١١٥٥ حالة طالق، إذ انفصلت ٤٤٢ فتاة 
عن زوجها يف عام ٢٠٢٠، وتضاعفت هذه النسـبة 
يف العـام ٢٠٢١ حتى بلغـت ٧١٣ حالة طالق لفتاة 

شابة».
ويقول قايض األحوال الشـخصية يف املوصل حسن 
جلـوب، بحسـب مجلـس القضـاء، «مـع تطـور 
املجتمعـات، ال يزال العراق يعانـي من وجود زواج 
القارصات بسـبب األعـراف والتقاليـد املتوارثة، إذ 
يرى الكثري أن الزواج سرت املرأة ومستقبلها املعهود، 

وهذه الخطأ شائع يف املجتمع».
وبشـأن العوامل األكثر تسـببا باالنفصـال، يعرج 
القايض عىل «الوضع االقتصادي الذي يساهم بشكل 
مبـارش يف الخالفـات بني األزواج، وكذلك املسـتوى 
الثقايف وعدم االنسجام الفكري بني الزوجني بسبب 
صغر أعمارهم إضافة إىل األسـباب املبارشة يف توتر 
العالقـات ومنها تطـور املجتمع ومواقـع التواصل 

االجتماعي والخيانة الزوجية االلكرتونية».
«االنفتـاح  أن  ذكـر  املوصـل،  خصوصيـة  وعـن 
االجتماعـي الذي حدث بعد تحرر املدينة من تنظيم 

داعش اإلرهابي ساهم أيضاً يف زيادة الحاالت».
وأضـاف أن «الرابطة الزوجية لـم تعد كانت، حتى 
أن أبسـط األسـباب تؤدي إىل الطـالق»، الفتا إىل ان 
«الكثـري من أسـباب الطـالق تبدو غريبـة مثال أن 

أسـتاذة جامعيـة ارتبطت بسـائق تاكيس ال يمتلك 
مسـتوى علميـا وانفصلت عن زوجهـا الذي يعمل 

تدريسيا يف الجامعة نفسها».
وعـن دور القضـاء للحد من حاالت الطـالق، يذكر 
جلوب أن «القضاة يبذلون ما وسـعهم عند حضور 
زوجـني لم ينفصـال بعد، إذ تقـوم املحكمة بإحالة 
الزوجـني إىل مكاتـب البحـث االجتماعـي لغـرض 
الوقـوف عـىل أسـباب الخـالف ومحاولـة تقريب 
وجهـات النظر بينهما وبعد ذلك يتـم تحديد موعد 
للمرافعة أمام املحكمة حيث تقوم املحكمة متمثلة 
بالقـايض بتقديم النصح واإلرشـاد لغرض إصالح 

ذات البني».
لكن كل ذلك يبدو غري كاف للحد من حاالت الطالق، 
فقد سـجلت رئاسـة محكمـة اسـتئناف الرصافة 
٦٢١ حالة طالق للفتيات دون الـ١٥، كانت النسبة 
األكـرب يف مدينـة الصـدر ذات الكثافـة السـكانية 

العالية.
ويقـول القايض جعفر املالكـي، الذي ينظر قضايا 
األحـوال الشـخصية يف مدينـة الصـدر، إن «املادة 

٨ مـن قانون األحوال الشـخصية رقم ١٨٨ لسـنة 
١٩٥٩ املعدل نصت عىل:

١ - إذا طلـب من أكمل الخامسـة عرشة من العمر 
الـزواج فللقـايض ان يأذن بـه اذا ثبتت لـه أهليته 
وقابليتـه البدنية بعد موافقة وليـه الرشعي، فإذا 
امتنع الويل طلب القـايض منه موافقته خالل مدة 
يحددها لـه فان لم يعـرتض او كان اعرتاضه غري 

جدير باالعتبار اذن القايض بالزواج.
٢ - للقـايض ان يـأذن بـزواج مـن بلغ الخامسـة 
عرشة مـن العمر إذا وجد رضورة قصوى تدعو اىل 
ذلك, ويشرتط إلعطاء األذن تحقق البلوغ الرشعي 
والقابليـة البدنيـة». ويفـرس القايض هـذه املادة 
بأنهـا «أجازت زواج القارص بـإذن من القايض او 
اذن مـن الـويل الرشعي، فاملرشع عنـد اجازته هذا 
الـزواج اراد ان يكـون ذلك منسـجما مع الرشيعة 
اإلسـالمية التـي اقتـرصت البلـوغ عـىل املظاهر 
الفسـيولوجية عند الرجل او املـرأة». لكن القايض 
املالكي ال يرى «الظـروف االجتماعية مهيأة لزواج 
القـارص اآلن، فمعظـم األزواج القرص يعانون من 

الضعـف باملـوارد االقتصادية ألنهم غـري مؤهلني 
للحصول عىل للعمل بسبب صغر سنهم و ال يمكن 
ان تغطي إيراداتهم نفقات العائلة، كما ان الظروف 
االجتماعيـة أيضـا تدفع اىل زواج القرص الناشـئة 
عـن زواج األقـارب وكذلـك العيـش يف الطبقـات 
االجتماعيـة الفقرية حيث تهرب العائلة أحيانا من 
الفقر من خالل زواج القـارص خصوصا ما يتعلق 
بزواج االناث ويف كثري من األحيان وبسـبب ضعف 
اإلدراك والوعي وعدم وجـود فرصة كافية للتعليم 
ينتهـي هذا الزواج رسيعا بالطـالق، خصوصا وان 
مكاتب املأذون الرشعـي مفتوحة عىل مرصاعيها 
من اجـل إطالق طلقة الرحمة عىل هـذا النوع من 
الزواج ألنها جاهـزة من اجل الحصول عىل املنافع 
املالية مـن دون إعطاء فرصـة للزوجني بمراجعة 
نفسـهما قبل الطـالق». وبشـأن بعـض الحاالت 
التـي شـهدها، يروي القـايض «مرت عـيل العديد 
مـن الوقائـع اذ حـرضت امامـي فتـاة قـارص يف 
دعـوى طـالق كان الفارق بينها و بـني زوجها ٣٧ 
سـنة وعندما سألتها عن سبب موافقتها عىل مثل 
هـذا الـزواج، كان الجواب هو النـدم، ويف كثري من 
األحيـان يكون هناك أطفال و يقـع عبء تربيتهم 

والعناية بهم عىل الجد والجدة».
ويجـد القـايض ان «الوقـت قـد حـان اىل تعديـل 
النصوص القانونية املذكورة وإنهاء موضوع زواج 
القارص من خالل اقرتان الزواج بسن البلوغ حرصا، 
إضافة إىل رضورة تفعيـل دور الباحث االجتماعي 
وجعلـه مؤثـرا يف موضـوع إصـالح الزوجني قبل 

إيقاع الطالق».
وخالل العامني املاضيني سـجلت رئاسة استئناف 
الكرخ ٢٥٤ حالة طالق لفتاة دون الخامسة عرشة، 
ودياىل ٥٣٢، بابل ٤٠٥، النجف ١٣٨، كركوك ٧، ذي 
قار ٧، االنبار ١٠٩، البرصة ١٩٥، واسط ٧٩، صالح 
الديـن ٢٣، املثنى سـجلت حالتني اثنتني، ميسـان 

٢٣٥، كربالء ٢٤٢، والقادسية ١٤٤.
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دهوك/الزوراء:
أعلـن وزير الهجرة واملهجريـن وكالة، عثمان 
الغانمي، امـس االربعاء، اصـدار اكثر من ٣٥ 

الف مستمسك ثبوتي للنازحني يف دهوك.
وذكـر املكتب االعالمـي للوزير يف بيـان تلقته 
«الـزوراء» أنـه «بمتابعـة الغانمي تـم إصدار 
اكثر من ٣٥ الف مستمسـك ثبوتـي للنازحني 

يف دهوك».
وأضاف أنة «الوزير شـدد عـىل رضورة توفري 
أفضل الخدمات للنازحـني والعمل عىل إصدار 
للذيـن ال يملكونهـا  الثبوتيـة  املستمسـكات 

بالتنسـيق والتعاون مع الجهـات املختصة يف 
وزارة الداخلية».

وتابع أنـه «وجه وحدة تمكني املـرأة / دهوك 
بمتابعـة عمليـة إصـدار هذه املستمسـكات 
والتي شـملت هويـة األحوال املدنية وشـهادة 
الجنسـية العراقية»، مبيناً أن «عدد املشمولني 
مـن النازحني يف محافظة دهـوك بلغ أكثر من 
٣٥ الف». ومن جانبهم، ثمن النازحون حرص 
الوزيـر عـىل تلبيـة احتياجاتهـم وطلباتهـم، 
مشـيدين يف الوقـت ذاته بدور كـوادر الهجرة 

واملهجرين بالتواصل الدائم معهم.

صالح الدين/الزوراء:
للمفقوديـن،  العاملـي  اليـوم  مـع  بالتزامـن 
أفصحـت صـالح الدين عـن أعـداد املفقودين 
خالل أحـداث الحـروب مع تنظيمـي القاعدة 
وداعـش  فيما لم يفصح مسـؤولو ومختصو 
ديـاىل عـن أي معلومـات حيال امللف ألسـباب 
ودواٍع عّدة. وقال مدير مكتب مفوضية حقوق 
اإلنسـان يف صالح الدين، إدريس العيساوي، يف 
ترصيح صحفي، إن «١٧٧٢ مفقوداً مسجلون 
لـدى الحكومـة املحليـة يف صـالح الديـن من 
عمـوم األقضية والنواحي، خالل أحداث العنف 
والحـرب مع تنظيم داعش». وأضاف، أن «عدد 
املفقودين املسـجلني لـدى مكتبه يتجاوز ٢٥٠ 

مفقـوداً»، فيما لم يكشـف عن أعـداد املغيبني 
قـرساً باعتباره شـأنا يحـدده القضـاء وفق 
إجـراءات ملكتـب حقوق اإلنسـان. كما أشـار 
املسـؤول الحقوقي، إىل أن «من بني املفقودين 
تسـللت أسـماء عنـارص  مـن داعـش وبحيل 
مختلفـة للحصـول عـىل امتيـازات وحقـوق 
مالية»، مجدداً رفضه كشـف أعداد «املغيبني» 
قرسا، مكتفيا بالقول: «شأن قضائي ومهمتنا 
التقـيص وتسـليم طلبـات ذوي املغيبـني وفق 
اسـتمارات خاصة ومفاتحـة  الجهات األمنية 
واملنافـذ الحدوديـة لتحديد مصريهـم من قبل 
الجهـات املعنيـة». ونـرشت منظمـة هيومن 
رايتـس ووتش يف تقرير سـابق لها عام ٢٠١٨ 

عن اعداد املغيبني يف صالح الدين واكدت وجود 
٨٩٦ مغّيباً يف سـامراء، و١٥٢ مغّيباً يف بيجي، 
و٣٩٤ مغّيبـاً يف تكريت، و٣٠١ مغّيب يف الدور، 
و٣٣٧ مغّيبـاً يف طوزخورماتـو، و٢٩٢ مغّيبـاً 
يف آمـريل، و٢٤٧ مغّيبـًا يف بلد، و٢٠٥ مغيبني يف 
اإلسـحاقي، و٢٢ مغّيباً يف يثرب، و١٥ مغّيباً يف 
الرشقـاط، و٧ مغيبني يف تلول الباج. ويف دياىل، 
لم يدِل املختصون بهذا الشـأن بأي احصائيات 
دقيقـة عـن أعـداد املفقودين بسـبب تضارب 
األحـداث واملعطيـات حيـال ملـف املفقودين.
وقال مدير مكتب مفوضية حقوق اإلنسـان يف 
املحافظة، صالح املجمعي، يف ترصيح صحفي 
إن «ملف املفقودين يف دياىل شـائك ولم يحسم 

عىل مر السـنوات املاضية باسـتثناء البالغات 
التـي تلقيناها مـن ذوي املفقوديـن والتعامل 
معهـا وفـق اإلجـراءات القانونيـة املعتمدة».
يف السـياق، كشـف مدير منظمة دياىل لحقوق 
اإلنسـان، طالب حسـني الخزرجي، يف ترصيح 
صحفي، عـن أعداد املقابـر الجماعية التي تم 
فتحها وانتشال ضحاياها، مشرياً  إىل «فتح ٣٣ 
مقربة إبـان أحداث تنظيم القاعـدة، إىل جانب 
١٣ مقربة أخرى تم انتشال ٦٧ جثة منها، إبان 
الحـرب مع تنظيم داعـش». ولفت الخزرجي، 
خالل إىل أن «العمل بملف املفقودين والضحايا 
الذين غيبهم داعش، لم تحسم حتى اآلن طيلة 

األعوام املاضية».

بغداد/الزوراء:
كشـفت رشكـة التأمـني الوطنيـة، امـس األربعـاء، عـن آلّية منـح التأمني 
للمواطنـني، واالجـراءات املتخذة بهذا الشـأن. وقالت مديـرة الرشكة ارساء 
صالـح يف ترصيح صحفي: إنها «ترتبط مع العميل بعقد يتضمن نوع ومحل 
التأمني املراد التأمني عليه كأن يكون تأمني عىل الحياة أو السيارة أو الحريق 
والحوادث…الخ».وأوضحت أن «كل وثيقة تأمني تتضمن رشوطاً واستثناءات 
يجـب ان يّطلع عليها العميل الذي سيسـمى فيما بعـد املؤمن له ليكون عىل 
دراية بها يف حالة املطالبة بالتعويض». واضافت أن «القسـط املطلوب يكون 
حسـب سـعر التأمني وهذا السـعر تحدده تعرفٌة خاصة باألسـعار وضعت 
لهذا الغرض ويتم تقييم املبلغ الكيل بمعادلة بسـيطة ويستخرج من خاللها 
القسـط بـرضب التأمني يف السـعر للحصول عىل القسـط الواجـب الدفع». 
وتابعت «يف حال حصول الحادث يجب أن يتم اإلبالغ الفوري عنه ليتم الكشف 
عليه من قبل خرباء أكفاء ويقدم  تقرير الخبري اىل القسم ليتم دراسة وتحديد 

مبلغ التعويض عىل أْن ال يتجاوز حالة الخسارة أثناء الحادث».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت هيئـة النزاهة، امس االربعاء، ضبط ١٩ معاملـة خاصة برصف قروض ملرشوع 
سكني دون ضمانات عقارية بمحافظة املثنى. وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، يف بيان 
تلقته «الزوراء» ان «فريٍق من مكتب تحقيق الهيئة يف املثنى، تمكن من ضبط تسع عرشة 
معاملًة خاصًة بمرشوع الوحدات السـكنيَّة بمجمع بوابة املثنى االسـتثماري السـكنيِّ 
مع ُمسـتند التسـوية»، الفتًة إىل «إقدام مدير املرصف العقـاري بمنح قروض الوحدات 
ن ضمانة عقاريَّة (سند عقار)، ورصف (٢,١٩٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار  السكنيَّة التي ال تتضمَّ
دون ضمانـاٍت». واوضحـت، ان «عمليَّات التحرِّي والتقيصِّ التي قـام بها فريق املكتب 
لت إىل أنَّ املرصف لم يقم بحجز الوحدات السكنيَّة املمنوحة لها قروض، رغم انتهاء  توصَّ
ة املمنوحة للُمسـتثمرالبالغة ١٨٠ يومـًا»، ُمبيِّنًة أنَّ «ذلك ُيمثِّـُل ُمخالفًة للتعليمات  املُـدَّ
ـة بقروض مبـادرة البنك املركـزي العراقي الصادرة عـن وزارة املاليَّة دون وجه  الخاصَّ
».وأضافت إنَّ «التحقيقات األوليَّة تشـري إىل أنَّ املستثمر اقرتف ُمخالفاٍت وخروقاٍت  حقٍّ
ة  واضحة منها: بيع الوحدة السكنيَّة بأسعاٍر أغىل من السعر الذي حدَّدته اللجنة الخاصَّ
بتحديد سـعر البيع، حيث بلغ الفرق بني السعر الحقيقي وسعر البيع من قبل املستثمر 
ة، عـىل الرغم من اقرتاف هذه  (٤,٤١٣,٠٨٠,٠٠٠) دينار».وتابعـت أنَّ «الدائـرة املُختصَّ
املُخالفـات، لم تقْم بأيِّ اجراٍء قانونيٍّ إزاء ذلك»، ُمنوِّهًة بأنَّ «الهيئة ماضيٌة بإجراءاتها 

ة». ين للجهات القضائيَّة املُختصَّ التحقيقيَّة وتقديم املُقرصِّ
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بغداد/الزوراء:

أفاد مصـدر قضائي، امس األربعاء، بتأجيل 

محاكمـة املتهم بقتل الخبري األمني هشـام 

الهاشمي.

وقال املصدر انه « تم تأجيل محاكمة املتهم 

بقتل الخبري األمني هشام الهاشمي اىل يوم 

.«٣١/١٠/٢٠٢٢

وأضاف املصدر ان «سـبب التأجيل هو تعذر 

جلب املتهم اىل املحكمة».

واغتيـل الهاشـمي يف ٦ تمـوز ٢٠٢٠ أمـام 

منزلـه بمنطقة زيونـة يف العاصمـة بغداد 

برصـاص أشـخاص عـىل دراجـة نارية، يف 

حـادث أثـار ضجة بني األوسـاط الشـعبية 

ولقي صدى دوليا.

حكومـة  رئيـس  أعلـن   ،٢٠٢١ تمـوز  ويف 

ترصيف االعمال مصطفـى الكاظمي إلقاء 

القبـض عىل قتلـة الهاشـمي، يف حني بثت 

وسائل اعالم اعرتافات املتهم الكناني، وهو 

ضابط برتبة مالزم أول عمره ٣٦ عاماً.



 بغداد/ الزوراء:
اغلـق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لـألوراق املاليـة، امـس االربعاء، 

منخفضا بنسبة (0.25%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (851.505.500) سـهم، بينما بلغت قيمة 

االسهم (1.416.317.890) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (585.57) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.25) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(587.02) نقطة.
وتم تداول اسـهم (25) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (13) رشكة.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق. 

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب ”االجنبـي والعراقـي“ يف األسـواق املحليـة 
بالعاصمـة بغـداد، ويف اسـواق اربيل عاصمـة اقليم كردسـتان، امس 
األربعاء.وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 
من الذهـب الخليجي والرتكي واألوربي 355 الف دينار، وسـعر الرشاء 
351 الفاً، فيما كانت اسـعار البيع ليوم االثنـني املايض 356 الف دينار 
للمثقال الواحد.وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقي سـجل انخفاضا أيضاً عند 325 الف دينار، وبلغ سـعر الرشاء 
321 ألفا.وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع 
مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 355 الف دينار و 365 ألفاً، 
فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 325 الفاً و 335 الف 

دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب ’خمسة غرامات“.

بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيعات البنك املركزي من الدوالر يف مزاد، امس االربعاء، أكثر من 
250 مليون دوالر.وذكر مصدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده 
لبيـع ورشاء الـدوالر االمريكـي، 256 مليونـا و 888 ألفـا و847 دوالرا 

أمريكيا غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان عمليـة الرشاء النقـدي للدوالر من قبل املصـارف بلغت 59 
مليونا و550 الف دوالر من قيمة املبيعات االجمالية، فيما ذهبت البقية 
البالغـة 197 مليونا و 338 الفا و847 دوالرا لتعزيز االرصدة يف الخارج 
عىل شكل حواالت واعتمادات.وأشار إىل ان 34 مرصفا قام بتلبية طلبات 
تعزيز االرصدة يف الخارج، و 22 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة 

اىل 224 رشكة توسط.

بغداد/ متابعة الزوراء:
عدت ”البالستيك واملواد الكهربائية“ 
أهـم اسـتريادات العـراق مـن مرص 
خـالل العـام 2021 حسـب موقـع 
خريطـة  يوفـر  الـذي   trade map
التجارة للدول للصـادرات والواردات 
والطلـب الـدويل واألسـواق البديلـة 

واألسواق التنافسية.
وذكر املوقع يف إحصائية عىل موقعه 
اطلعت عليها ”الزوراء“: ان ”العراق 
استورد من مرص خالل العام املايض 
24 مـادة مـن السـلع بقيمـة بلغت 
460,784 مليـون دوالر“، مبينـة أن 
”نمو االستريادات انخفض من مرص 
بنسـبة %4 ما بني عامـي 2017 إىل 

.“2021
واضاف ان ”البالستيك واألغراض من 
ذلك القبيل جاءت أوال يف اسـتريادات 
العـراق من مـرص بقيمـة بلغت 80 
مليـون دوالر، تليهـا اآلالت واملعدات 
الكهربائيـة بقيمـة ماليـة بلغت 79 
مليـون دوالر تليهـا مصنوعـات من 

 49 حديـد أو صلـب بقيمـة بلغـت 
ماليـني دوالر، تليهـا الخضار بقيمة 

بلغت 37 مليون دوالر“.
كمـا اشـار املوقـع اىل ان ”صادرات 
 322,808 بلغـت  إىل مـرص  العـراق 
”هـذه  ان  مبينـة  دوالر“،  مليـون 
الصادرات انخفضت بنسبة %24 ما 

بني 2017 اىل 2021“.
وذكـر أن ”اهـم صـادرات العراق اىل 
مـرص هو الوقـود املعدنـي والزيوت 
املعدنيـة بقيمـة ماليـة بلغـت 314 
الفاكهـة  تليهـا  دوالر،  مليـون 
واملكـرسات الصالحة لألكل بقيمة 7 

ماليني دوالر“.

بغداد/ الزوراء:
بحث وزير النفط، احسان عبد الجبار اسماعيل، 
والسفري الهندي يف بغداد براشانت بيساي، امس 
األربعاء، االسـتثمار املشـرتك يف قطـاع الصناعة 

التكريرية واملصايف.
وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إن 
”وزيـر النفـط احسـان عبـد الجبار اسـماعيل 
استقبل السفري الهندي يف بغداد براشانت بيساي، 
وجرى خالل اللقاء بحـث القضايا ذات االهتمام 
املشـرتك واهمية تعزيز العالقات االقتصادية بني 

البلدين“.
وأضافـت أن ”اللقـاء ناقـش أيضـاً االسـتثمار 
املشـرتك يف قطـاع الصناعة التكريريـة واملصايف 
يف العـراق والهنـد لتأمـني حاجة االسـتهالك، ال 
سـيما مع وجود مشـاريع عديدة منظورة خالل 

السنوات املاضية“. 
وشـدد الوزيـر، بحسـب البيـان، عـىل ”رضورة 
تعزيـز التعاون املشـرتك بني العـراق الذي يعترب 
اكـرب مصدري النفـط للهند، التي تعـد احد اكرب 
املستوردين يف العالم“، مشرياً اىل ”عمق العالقات 
التاريخية التي تربـط البلدين يف مجاالت متعددة 
وحرصهمـا عـىل تطويرها وبما يخـدم املصالح 

املشرتكة“.
مـن جانبـه، عـّرب السـفري الهنـدي عـن ”رغبة 
حكومة بالده يف توسيع أفق التعاون املشرتك مع 

العراق يف شتى املجاالت“.
مـن جانـب متصـل، انخفضـت أسـعار خامـي 

البرصة املتوسط والثقيل، امس األربعاء، إىل أكثر 
من 3% .

وانخفـض خام البرصة املتوسـط املصدر آلسـيا 
3.06 وبنسـبة تغيـري بلغـت %2.97 ليصـل اىل 

99.95 دوالراً للربميل الواحد.
وانخفض خام البرصة الثقيل املصدر آلسيا 3.06 
وبنسـبة تغيـري بلغت 3.11 % ليصـل اىل 95.35 

دوالراً.

وانخفضـت أيضـا خامـات منظمة أوبـك، حيث 
سـجل خام العربـي السـعودي 108.13 دوالرات 
للربميل بارتفاع بلغ 3.08 دوالرات، وسجل مزيج 
مربان اإلماراتي 98.56 دوالرا للربميل بانخفاض 

بلغ 1.26 دوالر للربميل.
وانخفضـت اسـعار النفـط العامليـة ظهر امس 
بعـد ارتفاعهـا صباحا مـع التخوف مـن الركود 
االقتصادي العاملي الذي من شأنه ان يقلل الطلب 

عىل النفط.
عيل صعيد متصل، استقبلت موانئ العراق، امس 
االربعاء، (10) ناقالت نفطية رسـت عىل أرصفة 

ميناء خور الزبري التخصيص.
فرحـان  العـراق،  ملوانـئ  العـام  املديـر  وقـال 
الفرطويس، يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: 
أن ”مينـاء خـور الزبري التخصيص يوفـر العديد 
من املشـتقات النفطية للسـوق املحيل باإلضافة 
إىل مسـاهمته يف تصديـر العديـد مـن املنتوجات 

النفطية الوطنية ”.
 Jag وأضاف ”أن أرصفة امليناء اسـتقبلت الناقلة
Lokesh رسـت عىل رصيف رقم 2 محملة بمادة 
زيـت الغاز والناقلـة Lian yang Hu رسـت عىل 
رصيـف رقم 3 محملـة بمادة البانزيـن والناقلة 
Jing yu Zuo رسـت عـىل رصيف رقـم 3 محملة 
بمادة البانزين والناقلة Shatt al Arab رست عىل 
رصيـف رقم 6 سـوف تحمل بمادة زيـت الوقود 
والناقلة Front Cougar رست عىل رصيف رقم 9 
 Vaughan والناقلة naphtha سوف تحمل بمادة
رست عىل رصيف رقم 9 سوف تحمل بمادة زيت 
الوقـود والناقلـة Cielo Di Houston رسـت عىل 
رصيـف رقم 10 محملة بمـادة البانزين والناقلة 
Camilla رست عىل رصيف رقم 11 سوف تحمل 
بمـادة زيـت الوقـود والناقلة Faleh رسـت عىل 
رصيف رقم 12 سـوف تحمل بمـادة زيت الوقود 
والناقلـة Gulf Aetos رسـت عىل رصيف رقم 13 

سوف تحمل بمادة زيت الوقود“.

بغداد/ الزوراء:
الرصافـة  تحقيـق  محكمـة  أكـدت   
املختصة بقضايا النزاهة وغسل األموال 
والجريمـة االقتصادية، امـس األربعاء، 
قدرة الجهات الرقابيـة والقضائية عىل 
الحد من جريمة مكافحة غسل األموال، 
محذرة مـن ظاهرة جديـدة طرأت عىل 
القطـاع املـايل يف العـراق وهـي ظاهرة 
 Virtual النقود االفرتاضيـة او الرقمية
money التـي ليس لها وجـود حقيقي، 
ودخولهـا دون أي ضابطـة قانونية أو 
رسمية والتي من املمكن أن تكون ممراً 

مواتياً لعملية غسل األموال.
وعن مدى املستوى الرقابي عىل األموال 
وآليـة متابعتهـا، قـال القـايض منجد 
غازي فيصـل، يف ترصيـح صحفي: إن 
”التحويـالت التي تقوم بها املؤسسـات 
املاليـة داخليـاً وخارجيـاً كافة تخضع 
إىل نظام (املقسـم الوطني) الذي أنشأه 
البنـك املركـزي كمكـون مـن مكونات 
البنيـة التحتية لنظام الدفـع بالتجزئة 
يف العراق والـذي كان أحد أهدافه إيجاد 
(قاعدة من البيانات) لتلك التحويالت“، 
فضـًال عـن ”املعلومـات املتحصلة من 
 (RTGS) نظام التسوية اإلجمالية اآلنية
الذي يوفر آلية يتم من خاللها الحصول 
عىل كل مـن املعالجة والتسـوية ألوامر 
الدفع عاليـة القيمة واية معلومات عن 

ذلك“.
ولفـت القـايض غـازي إىل أن ”قانـون 
مكافحة غسـل االموال يف مادته 14، قد 
اشـرتط عىل جميـع املؤسسـات املالية 
الحكومية واألهلية سواء ما يتعلق منها 
باملصـارف أو رشكات الدفع اآليل إيجاد 
قسم ملكافحة غسل األموال وذلك لتفعيل 
إجراءات الحوكمة يف تلك املؤسسات، إال 
أن عمل هذا القسـم تشـوبه مالحظات 
عىل الصعيد العميل وتحديداً يف ما يتعلق 
باملؤسسـات املاليـة الخاصـة يف أنـه ال 

الالزمة ملمارسـة  يتمتع باالسـتقاللية 
عمله الرقابي كون ما يستحق للعاملني 
فيه من أجور يدفع عرب املؤسسـة ذاتها 
وهـو مـا يحتـاج لتنظيـم أدق من قبل 

البنك املركزي“.
ومـن جهـة أخـرى، تطـرق غـازي إىل 
”ظاهـرة جديدة بدأت تطرأ عىل القطاع 
املـايل يف العـراق وهـي ظاهـرة النقود 
-Virtual mo  االفرتاضية أو الرقميـة
ey التـي ال تتمتع بوجـود حقيقي ويتم 
تداولها فقط عـرب خوارزميات رياضية 
يف االنرتنيـت وتعمـل دون أي ضابطـة 
قانونية أو رسـمية“، محذراً من ”مغبة 
أن تكـون ممـراً مواتيـاً لعملية غسـل 

االموال والتهرب الرضيبي“.
واشـار إىل أن ”هذه النقـود تختلف عن 
-electronic mo (النقود االلكرتونيـة 
ey) التـي تكـون محـًال ألنظمـة الدفع 
اآليل وهـي نقود رشعية تشـري اىل النقد 
باملـرشع ”معالجة  الحقيقـي“، مهيباً 
هـذه الظاهـرة عرب إصـدار الترشيعات 
املالئمـة للتعامـل معها خصوصـاً مع 
ما شـهدناه مؤخراً مـن انهيار تاريخي 

لقيمتها“.
وعـد غـازي، جريمة غسـل األموال من 
”أخطـر الجرائـم“، مبيناً أن ”أسـباب 
الخطـورة تكمـن يف تأثريهـا السـلبي 
البالـغ عىل االقتصـاد الوطنـي، وأيضا 
كونهـا جريمـة منظمة عابـرة للحدود 
باإلضافـة إىل ان األموال املتحصلة منها 
تسـتخدم غالباً يف تمويل جرائم خطرية 
أخرى كاإلرهاب واملخدرات“، الفتاً إىل أن 
”خطـورة هذا الجريمـة تأتي أيضا من 
استخدام املجرمني وسائل عالية التقنية 
التـي تحـاول بشـكل ذكـي ومـدروس 
االلتفـاف حـول النصـوص القانونيـة 

الوطنية والدولية التي تجرمها“.
وأكد أن ”هذه األسـباب دفعت العالم إىل 
السـعي ملجابهتها سـواء عىل مستوى 

التعـاون الدويل أو من خـالل ترشيعات 
وطنية تقوم بها الدول كالً عىل حدة“.

وزاد القايض، أن ”من أبرز صور التعاون 
الدويل ملجابهة هذه الجريمة هو إنشـاء 
-FATF (Financial A  منظمة الفاتف
العمـل  tion Task Force) (مجموعـة 
املايل) وهـي منظمة دولية تأسسـت يف 
باريس وتعمل عىل سـن املعايري الدولية 
ملكافحة غسـل األموال وتمويل اإلرهاب 
وكمـا تقـوم بإجـراء تقييمـات دائمة 
لتقييـم مدى التزام الـدول بتلك املعايري 
القانونيـة والتنظيمية وقد وضعت هذه 
املجموعة سلسـلة مـن التوصيات التي 
أصبحـت تعترب معايري دوليـة ملكافحة 
هـذه الجريمة وتعمل أيضـا عىل تحديد 
نقاط الضعف عىل املستوى الدويل بهدف 

حماية النظام املايل الدويل“.
وأضـاف انه ”نتيجـة لجهـود قضائية 

مهمـة قام بهـا مجلس القضـاء األعىل 
عرب إعماماته املتعـددة وجهود املحاكم 
املختصة ومنها محكمة تحقيق النزاهة 
وغسـل األموال والجريمـة االقتصادية 
كالبنـك  أخـرى  جهـات  اىل  باإلضافـة 
املركـزي العراقـي ومديريـة مكافحـة 
الجريمـة املنظمة وغريهـا، والتي كان 
أساسـها العمـل عىل تطبيـق توصيات 
مجموعـة العمـل املـايل، كل ذلـك أثمر 
مؤخراً عن قيام االتحاد األوربي بإصدار 
قرار برفع اسـم العراق من الئحة الدول 
عالية املخاطـر األمر الذي زاد من عامل 
االطمئنـان يف النظـام املـرصيف العراقي 
العالـم وتشـجيع فتـح فـروع  تجـاه 

ملصارف أجنبية داخل البلد“.
الحثيـث  العـراق  ”سـعي  إىل  ولفـت 
لالنضمام اىل تلك املؤسسات كمجموعة 
(ايجمونت) وهي شـبكة غري رسـمية 

مـن وحدات املعلومـات املالية تهدف إىل 
تعزيز التعـاون الدويل وتبادل املعلومات 
وتوفر هـذه املجموعة قاعـدة لوحدات 
املعلومات املالية يف الدول االعضاء، كما 
ان مجلـس القضاء االعـىل وإدراكاً منه 
ألهميـة وخطورة هـذه الجريمـة فقد 
أصـدر مجموعـة من اإلعمامـات تؤكد 
عـىل اجـراء (التحقيـق املايل املـوازي) 
املعنـي أساسـاً بمالحقـة املتحصـالت 
املالية للجريمة“، مشرياً إىل ان ”جريمة 
غسـل األموال هي جريمة تبعية تنهض 
بعد وقوع جريمـة أصلية تتحقق منها 
أموال غري مرشوعة، فاملحاكم أصبحت 
تالحق األموال غري املرشوعة يف أي مكان 
حتى لو انتقلت عرب عدة أشخاص وعرب 

منظومة إجراءات مستقلة“.
وتابع القايض: أما عىل الصعيد الوطني 
البنيـة  بإكمـال  مـاض  العـراق  فـإن 

الترشيعية ملكافحة هذه الجريمة فضالً 
عـن مجموعـة الترشيعـات واألنظمـة 
التـي صـدرت إىل اآلن، إذ أوجـب قانون 
مكافحـة غسـل األموال رقم 39 لسـنة 
2015 عىل املؤسسـات املالية مجموعة 
إجـراءات تتعلـق ببذل العنايـة الواجبة 
للتحقـق مـن مصـادر األمـوال ومـدى 
رشعيتهـا وهويـات العمـالء ومعرفـة 
طبيعة العمل وكذلك مراقبة التحويالت 
املاليـة واالحتفـاظ بالسـجالت الالزمة 
لتقييد هـذه العمليات املالية وعدم فتح 

حسابات ملجهويل الهوية.
ودعا اىل ”وجوب إبـالغ مكتب مكافحة 
غسـل األموال فوراً بأي عملية يشـتبه 
بأنهـا تتضمن غسـل أمـوال أو تمويل 
إرهـاب والذي بدوره يعمل عىل دراسـة 
جميع هـذه البالغـات وتحليلها ويقوم 
بإعداد تقارير االشتباه املرسلة إليه مع 
مالحظة أن لهذا املكتب تواصالً دائماً مع 
جهات أخرى إلكمال منظومة االجراءات 
كدائرة الوقايـة يف هيئة النزاهة إذا كان 
املشـتبه بـه موظفـاً أو أن متحصـالت 

الجريمة تتعلق باملال العام“.
ولتعزيـز هـذه االجـراءات أيضـاً، لفت 
القـايض إىل ”إخضاع مكاتـب الصريفة 
املاليـة  املؤسسـات  مـن  باعتبارهـا 
املشمولة بقانون مكافحة غسل األموال 
إىل االجـراءات املسـتمرة مـن محكمـة 
النزاهة ومكافحة الجريمة االقتصادية 
وغسـل األمـوال بشـكل دائـم للحد من 
ظاهرة الصريفات غـري املجازة، وكذلك 
التأكد من مدى التزام الصريفات املجازة 
بتعليمات وضوابط البنك املركزي، حيث 
يتـم اتخـاذ اإلجـراءات القانونية بحق 
املخالفـني وإحالتهم للمحاكم املختصة 
وفق املواد (57 من قانون املصارف رقم 
94 لسنة 2004) وكذلك املواد (36 و 39 
و40 و41 وغريها مـن قانون مكافحة 
غسـل اموال وتمويل االرهـاب رقم 39 

لسنة 2015“.
وحدد غازي، أهـم العقبات التي تواجه 
عمل املحكمة والجهات الرقابية األخرى 
يف مكافحة هذه الجريمة، ويف مقدمتها 
”ضعـف التعـاون الـدويل وعـدم ورود 
إجابـات مـن الوحدات النظـرية ملكاتب 
مكافحة غسـل االموال يف الدول االخرى 
وخصوصا تلـك التي تعد مـالذات آمنة 
لألمـوال املهربة إضافة إىل عدم التطبيق 
الكامـل ألنظمة األتمتة يف بعض الدوائر 

املهمة كدائرة التسجيل العقاري“.
ووضح أن ”أغلب مرتكبي جرائم غسـل 
األمـوال يقومون برشاء عقارات بمبالغ 
ضخمـة إلخفاء تلك األمـوال أو التمويه 
عـن مصادر دخلهم وكذلك لرشعنة تلك 
األمـوال عرب بيع تلـك العقـارات الحقاً 
وتحويل تلك األمـوال إىل الخارج لإليهام 
بأنهـا متأتيـة مـن مصـادر مرشوعة 
مشـاريع  لتمويـل  اسـتخدامها  او 
لصعوبـة  الداخـل  يف  واسـتثمارات 
تحويلها بسـبب االجـراءات الرقابية أو 
بسبب ما يشـهده املحيط االقليمي من 
تدهـور اقتصـادي وانخفـاض يف قيمة 
العملـة لتلك الدول االمر الذي سـاهم يف 
ارتفاع أسعار العقارات يف العراق بشكل 

كبري“.
وتابع أن ”وجود قاعدة بيانات إلكرتونية 
وليـس  باألسـماء  العقـارات  تبـوب 
فقـط بأرقـام العقارات تتيـح للجهات 
الرقابيـة معرفـة مجمـوع مـا يملكه 
كل متهـم بغسـل األموال مـن عقارات 
كذلك سيسـاهم إدخال نظام األتمتة يف 
هيئة الجمارك بشـكل كامل يف دوائرها 
وجميـع إجراءاتهـا بتزويد املؤسسـات 
الرقابيـة والقضائيـة بـكل مسـتندات 
الرشاء واالسـترياد واإلدخـال الحقيقية 
لكل ما يستورد وهذا من شأنه لو تحقق 
فإنه يقلل مـن عمليات الرشاء الوهمية 

للدوالر يف مزاد العملة“.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 

االربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ويف اقليم كردستان.
وقـال مصدر إن بورصتـي الكفـاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلتا 
صباح امـس 147900 دينار عراقي مقابـل 100 دوالر أمريكي، مبينا أن 
االسـعار ليوم االثنني املايض سـجلن 147950 دينارا مقابـل 100 دوالر، 
فيما لم تفتح الصريفات ابوابها الثالثاء بسـبب حظر التجوال.وأشـار إىل 
أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف 
بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 148500 دينار لـكل 100 دوالر، بينما بلغت 
أسـعار الرشاء 147500 دينار لكل 100 دوالر.أمـا يف اربيل عاصمة اقليم 
كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار الدوالر انخفاضا أيضا، حيث بلغ سـعر 
البيـع 148100 دينار لكل 100 دوالر، وبلغ سـعر الرشاء 148000 دينار 

لكل 100 دوالر.

 بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة الزراعة، امس األربعاء، رشطاً إليقاف استرياد سمادي اليوريا 
والـداب، فيما أعلنـت التعاقد مع وزارة الصناعة عـىل تجهيز احتياجاتها 

من السمادين لتغطية الخطط الصيفية والشتوية.
وقـال مدير عام الرشكـة العامة للتجهيـزات الزراعية يف الـوزارة، طالب 
جاسـب الكعبـي، يف ترصيح صحفي: إن ”التعاقـدات مفتوحة مع وزارة 
الصناعـة الرشكة العامة لصناعة األسـمدة الجنوبيـة بتوفري كميات من 
سـماد اليوريا“، الفتـاً إىل أن ”الكميات املجهزة تغطـي الخطط الصيفية 
والشـتوية وفق ما توفره الرشكة التي تم التعاقـد معها عىل تجهيز 220 

ألف طن من سماد اليوريا خالل هذا العام“.
وأضـاف الكعبي أن ”االعوام القليلة املاضيـة جهزتنا الرشكة بـ280 ألف 
طن، حيث كانت لديها زيادة يف الخط االنتاجي“، مؤكداً بالقول: ”احتياج 
الوزارة السنوي هو 600 ألف طن، واملبالغ املتوفرة حالياً تجعلنا نعلن عن 

االحتياج كمناقصة بتوفري هذه الكميات“.
واشـار إىل أن ”وزارة الصناعـة افتتحـت معمـًال جديـداً إلنتـاج سـماد 
الـداب، حيث تـم التعاقد معها ضمـن هذا املعمل التابع لرشكة األسـمدة 

الجنوبية“.
موضحاً أنه ”وفق العقد األول تم توفري 50 ألف طن من سـماد الداب قبل 
بداية املوسـم الشـتوي املقبل، واعلمتنا الرشكة بكتاب الحق استطاعتهم 
توفـري 150 ألـف طن لغايـة األول من شـهر ترشيـن األول ومابعده وفق 
كتابهم الذي يشـري إىل توفري 200 ألف طن، وبذلك تكون الخطة الشـتوية 

مغطاة بالكامل من هذا السماد“.
وأكـد أنه ”يف حـال وفرت الرشكة تلـك الكميات فإن العـراق ال يحتاج إىل 

استرياد سمادي الداب واليوريا“.
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اربيل/ قحطان املالكي
هندرين  ملعِب  يف  األربعاء،  امس  التدريبّية،  وحداته  أوىل  الَشباب  منتخُب  أْجرَى 
ضمن ُمعسكره املُقام يف ُمحافظِة أربيل. وشارَك يف التدريباِت جميُع الالعبني الذين 
الذين سيلتحقوَن  الفنّي باستثناِء الالعبني املُحرتفني  تمت دعوتهم من قبل الجهاِز 

بتدريباِت املُنتخِب يف األياِم الَقليلة املُقبلة ِتَباعاً. 
وشملت الوحدُة التدريبّية عىل تطبيِق بعض املُفرداِت التكتيكّية، كما شهدت التدريباُت 
زيارَة الحارس الدويلّ السابق نور صربي الذي أكَد أن ُحضوره يأتي من باِب ُمساندِة 

الجهاز الفنّي والالعبني، وحثهم عىل بذِل ُقصاَرى جهدهم يف التصفياِت اآلسيوّية.
لتلك  صربي  بزيارِة  سعادته  محمد  عماد  الشباب  ُمنتخب  مدرُب  أبدَى  جانبه،  من 
التدريبات من أجل تقديِم الدعم املعنوّي لالعبني والجهاز الفنّي. واصفاً زيارته بأنها 
باأللقاِب  اقرتَن  واسٍم  نجوميٍة  من  االسم  هذا  يملكُه  ملا  لالعبني  مهماً  حافزًا  تمثُل 
واالنجازات مع جميِع املُنتخبات العراقّية التي مّثلها وكذلك األندية. يذكُر أن منتخَب 
الشباب سيالقي اليوَم نادي نوروز يف أوىل ُمبارياته اإلعدادّيِة لتصفياِت َشباب آسيا 

التي تنطلُق ُمبارياتها يف الرابع عرش من الشهر املُقبِل يف محافظِة البرصة.

بغداد/ امري رسول
القدم،   بكرة  اربيل  فريق  مدرب  اكد 
الدوري  ان  محروس،  نزار  السوري 
له  توفرت  ولو  جداً  قوي  العراقي 
من  اقرانه  عىل  لتفوق  الظروف 
االندية  ان  خاصة  العربية  الدوريات 
العراقية لها باع و سمعة عىل مستوى 

املنطقة.
غري  مازال  الدوري  ان  محروس:  وقال 
روزنامة  توجد  وال  جيد  بشكل  منظم 
واضحة تسهل عملنا كمدربني  فأطول 
او  لجولة  تكون  للمباريات  روزنامة 

جولتني فقط.
وأضاف: ان وجود الالعبني السوريني يف 
الدوري العراقي سيطور من مستواهم، 
املنافسات  يف  املشاركون  والالعبون 
بشكل  عربي  فريق  اي  تمثيل  يمكنهم 
املحيل  الدوري  لصعوبة  نظراً  جيد 
سيكون  وبالتايل  املنتخب،  ومستوى 
يف  املمتاز  الدوري  ملستوى  انعكاسا 

العراق .
وبني: ان العراق غري قادر عىل استضافة 

بطوالت اسيوية كونه يحتاج إىل مالكات 
تنظيمية واحرتافية باالضافة الفتقاده 
بعض  ان  إذ  واملواصالت،  الفنادق 
املالعب ال تصلح للعب كرة القدم اصال 
كما يجب االعتناء بإخراج املباريات كي 

يعطي جمالية اكثر للمشاهد.
يرفع  ان  يستحق  العراق  ان  وختم: 
رضورة  مع  مالعبه  عن  الكيل  الحظر 
عن  بدال  الجيدة  املالعب  عدد  توفري 
تعكس صورة  ال  التي  القديمة  املالعب 
طيبة عن كرة القدم العراقية خارجيا .

@ÙÏ”c@Âfl@Ô”aã»€a@äÎá€a@ZëÎã´
Ú‘�‰æa@¿@pbÌäÎá€a

@¿@ÈmbjÌäám@ãíbjÌ@lbjì€a@kÉn‰fl
Òãój€a@pbÓ–ón€@a7õ•@›Óiäc

الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7788    Thu   1    Sep     2022العدد:   7788     الخميس     1    أيلول     2022

@·Ëmb‘znèfl@kjèi@Òäb–ó€a@⁄6i@ÊÎãÿ–Ì@‚bÿ®a
ÒãÇdnæa@ÚÓ€bæa

بغداد/ احمد الداغستاني
لّوح حكام كرة القدم باالسـتقالة واالعتذار عن تكملة مشـوارهم يف إدارة مباريات الـدوري املمتاز والفئات العمرية لعدم 
تسلمهم مستحقاتهم املالية.وقال عضو دائرة الحكام يف االتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الكاظم حسن: ان «الحكام بكل 
صنوفهم لوحوا باالسـتقالة وعدم قيادة أي مباراة يف كل الدوريات املحلية بمختلف فئاتها، وذلك لعدم تسـلم مستحقاتهم 
املالية».وبني ان «حكام الدوري املمتاز لم يتسلموا مستحقاتهم طوال املرحلة الثانية لدوري الكرة املمتاز للموسم ٢٠٢١-

٢٠٢٢، أما حكام دوري الفئات العمرية فلم يتسـلموا مسـتحقاتهم للمرحلتني االوىل والثانية من املوسم نفسه».واشار اىل 
ان «الحكام أمهلوا االتحاد فرصة اخرية يف حال عدم رصف مستحقاتهم سيرتكون الصفارة ويغادرون التحكيم»، مبينا ان 

«الحكام يمرون بوضع صعب وتعبوا وبذلوا جهداً كبرياً يف ادارة املباريات والبد من تسليمهم مستحقاتهم».
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بغداد/ آمنة السالمي
حدد املرشف العام عىل مشاريع 
املهندسـني  رئيـس  األنبـار، 
األقـدم سـلمان عيـدان عبيد، 
نسبة اإلنجاز يف مرشوع ملعب 
األنبار األوملبي الذي يتسـع إىل 
30 ألف متفـرج ، فيما أوضح 

أسباب تأخر إنجازه.
وقال عبيد إن ” نسـبة اإلنجاز 
يف امللعـب االوملبـي وصلـت إىل 
أكثر مـن %46“. الفتـاً إىل أن 
”أسـباب تأخري إنجـاز امللعب 
تتعلق بالرصف املايل الذي تعثر 

جراء جائحة كورونا“. 
وأضـاف عبيـد أن ”نحو 250 
عامـًال يزاولـون العمـل حالياً 
يف امللعب حتـى انتصاف الليل، 
مسـتمراً“،  مـازال  والعمـل 
منوهـاً إىل أنه ”تمـت املبارشة 
أيضـاً ببناء الفنـادق املرتبطة 
بامللعـب ووصل العمل فيها إىل 

رفع األعمدة من الطابق األول، 
فضالً عـن املبـارشة باملالعب 
التدريبية أيضـاً، إذ تمت إزالة 

األنقاض والعمل بالجدران“.
وأشـار عبيـد إىل أن ”املرشوع 
كان مـن املفـرتض أن ينجـز 
خالل مدة زمنيـة قدرها 900 
يـوم، إال أن الرشكـة حصلـت 
إضافيـة  زمنيـة  مـدة  عـىل 
لإلنجـاز تعويضـاً عـن توقف 
العمـل خـالل فـرتة الجائحة 
أن  مؤكـداً  املـايل“،  والـرصف 
”العمل مستمر حالياً من دون 

توقف“. 
وبني عبيـد أنه ”لـم يتم حتى 
للمالعـب  أمـوال  رصف  اآلن 
الرشكـة  أن  إال  التدريبيـة، 
حصلت عـىل موافقـة الوزارة 
األنبار  العمل بملعب  بمبارشة 
التدريبيـة  األوملبـي واملالعـب 

وفندق الالند سكيب“.
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بغداد/ ازهر عيل
تمكن الالعب منتخبنا حسـني عالء سلمان 
من احراز امليدالية الذهبية يف سـالح سيف 
املبارزة ضمن منافسات بطولة غرب اسيا 
للمبـارزة التي تقـام يف العاصمـة االردنية 

عمان وبمشاركة احد عرش دولة.
وتصدر حسـني عالء سـلمان مجموعته يف 
الدور االول بالعالمـة الكاملة بعد ان حقق 
االنتصار يف ستة سـباقات متتالية وجاءت 
عىل حساب العماني عمر الحارثي واالردني 
الهـادي والقطـري محمـد  حسـان عبـد 
الوعالن واليمني اسـامة سـمري والكويتي 
حمزة البلويش والفلسـطيني محمد اسدي 

ليتصـدر بذلـك ايضـا القائمـة االجماليـة 
للبطولـة التي تضم ٣٣ العبـاً من ١١ دولة 
ليتأهل مبارشة اىل دور الستة عرش ليتغلب 
عىل العماني حارث الحارثي 7-15، ويف دور 
الثمانية تمكن من االطاحة بالفلسـطيني 
محمد املحيـرسي 12-15 ويف الدور نصف 
النهائي تغلـب عىل اللبنانـي هادي دكاش 
8-15 ليتأهل اىل املبـاراة الختامية ويقابل 
االماراتـي محمـد املازمـي ويتغلـب عليه 
ويحـرز امليداليـة الذهبية للعـراق. وكانت 
سـباقات سالح السـيف العربي قد شهدت 
حصـول الالعـب زكريـا يحيى عـىل املركز 

الخامس يف البطولة املذكورة.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلـن نـادي الطلبـة الريـايض تعاقده مع 
الالعب حسني يونس ، ملدة موسمني، قادما 

من الرشطة. 
ويعـد يونـس مـن العنـارص التـي قدمت 
مسـتويات مميزة يف املوسـم املنقيض مع 

الرشطة املتوج باللقب املحيل. 
وسـبق له تمثيل انديـة السـماوة وامليناء 

والرشطة يف املواسم السابقة. 
الطلبـة  يواصـل  متصـل،  صعيـد  وعـىل 

تدريباته يف معسـكره املقـام حاليا بمدينة 
كربـالء، تحـت قيـادة املديـر الفنـي ثائر 
احمـد، وتـم الرتكيـز يف املـران الصباحـي 
عـىل الجانـب البدنـي، للعمل عـىل تطوير 
القدرة الجسـمانية للالعبـني قبل الدخول 

بمنافسات الدوري املمتاز. 
ومـن املؤمل ان يخوض الطلبة خالل االيام 
املقبلـة عـددا مـن املباريـات التجريبية يف 
ملعب كربالء، قبل التوجه اىل مدينة دهوك 

إلقامة التجمع الثالث.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن نادي امليناء الريايض وصول املحرتف  
الكرواتي، سيباسـتيان انتيتش ، اىل مدينة 
البـرصة تمهيدا لخضوعه للفحص الطبي، 

قبل إتمام انتقاله اىل النادي. 
ونرش املوقع الرسـمي لنادي امليناء فيديو 
ترحيب الالعبني باملحـرتف الكرواتي اثناء 
حضوره لتدريبـات الفريق املقامـة حالياً 

بمالعب مدينة البرصة الرياضية. 
وسـبق للكرواتـي انتيتـش ، الـذي يلعـب 

بمركز ” الليـربو”، ان مثل اتحاد املرصاتي 
الليبي يف املوسـم املايض، كما سبق ان لعب 
يف الدوري املمتـاز مع القوة الجوية يف عام 

.2017
يذكر ان امليناء يواصل تحضرياته بالبرصة، 
تحـت قيادة املدرب باسـم قاسـم، امالً ان 
يحظـى بقرار مـن االتحـاد العراقي لكرة 
القدم ، يسـمح له بالعودة للدوري املمتاز، 
يف حـال تعثـر احد االنديـة بتطبيق معايري 

الرخصة اآلسيوية.

بغداد/ الزوراء
كشـف مديـر عـام دائـرة الرتبيـة البدنية 
والرياضـة  الشـباب  وزارة  يف  والرياضـة 
احمد املوسـوي عن وجـود عملية تقليص 
كبرية جداً سـتطول عددا كبريا من األندية 

الرياضية يف البلد ، األسبوع املقبل. 
وقال املوسـوي: ان لجنة التقييم و دراسة 
واقـع حـال األندية واملشـكلة مـن قبلنا ، 
أنجزت اعمال تقييم اغلب األندية الرياضية 
البدنيـة  الرتبيـة  دائـرة  لـدى  املسـجلة 

والرياضة.
واضـاف:  ان لجنة التقييم كشـفت وجود 
عـدد كبـري مـن األنديـة خالفـت ضوابط 
التأسيس، ولم تلب أبسط مقومات النادي 
الريـايض ، وكل ذلك موثـق بالصور ، االمر 
الـذي يدعونـا اىل اجـراء عمليـة إلغاء عدد 
كبـري من األندية وإنذار أخرى لفرتة شـهر 

إلكمال باقي املتطلبات . 
ودعـا مديـر عـام دائـرة الرتبيـة البدنيـة 
والرياضـة وسـائل االعـالم كافـة لدعـم 
ومساندة العملية اإلصالحية التي تقوم بها 

الدائرة يف ملف األندية الرياضية كّون االمر 
ليس سهالً إطالقاً .

ومن جانبهـا، تواصل لجنـة تقييم األندية 
يف دائـرة الرتبيـة البدنيـة بوزارة الشـباب 
والرياضة عملها يف إكمال إجراءات التقييم 
واإلطـالع عـىل واقـع األنديـة الرياضية يف 

محافظات العراق. 
وقـال معـاون مديـر عـام دائـرة الرتبية 
البدنية والرياضة، موفق عبد الوهاب: إن“ 
دائرة الرتبية البدنية قسم األندية استأنفت 
مشـوارها يف إجـراءات تقييـم االندية من 
(النجـف،  األوسـط  الفـرات  محافظـات 

كربالء، بابل)، بعد إكمال إجراءات التقييم 
يف محافظات نينوى وكركوك وصالح الدين 

ودياىل واألنبار“.
وأضاف عبد الوهاب أن ”هذا التقييم سيتم 
مـن خالله الكشـف عن الكثـري من األمور 
التـي قد تكون غري معلومـة وغري واضحة 
يف مـا يتعلـق باألندية ونشـاطاتها والبنى 
التحتية واملنشآت التي تستخدمها“، مشرياً 
إىل أن“ املنح املالية لألندية ستعتمد عىل هذا 
التقييم الذي سـيكون ملرة واحدة كل سنة، 
بالتعاون والتنسـيق مع مديريات الشباب 
والرياضـة، وإدارات األنديـة يف محافظات 
العراق كافـة، عدا أنديـة محافظات إقليم 

كردستان ”.
وكانـت لجنـة تقييـم االندية قـد اختتمت 
األرشف  النجـف  محافظتـي  يف  جولتهـا 
وكربـالء املقدسـة، ولـم يتبـَق لها سـوى 
أنديـة معدودة يف محافظـة بابل، ليتم بعد 
ذلـك تقديم تقرير تفصيـيل معزز بالصور 
والوثائـق عن واقـع حال كل نـاٍد من هذه 

األندية.
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وهران/ ميثم الحسني
أثَنـى مـدرُب ُمنتخب الناشـئني أحمد 
كاظـم عـىل فريقـه بعـد تأهلـه بطالً 
للَمجموعِة الثالثة برصيد سـبع نقاٍط 
من انتصارين وتعـادٍل يف ُبطولِة كأس 
العرب دون ١٧ عاماً التي تسـتضيفها 
مدينـُة وهـران الجزائرّيـة وتأهلـه إىل 

الدور ربع النهائّي للُبطولة .
وقاَل كاظـم، يف املُؤتمِر الصحفّي الذي 
أقيَم امس األربعاء يف فندِق الشـرياتون 
بمدينـِة وهران والخـاّص بمباراِة ربع 
النهائي أمام املنتخِب السعودّي املُقررة 
يـوم غد الجمعـة إن منتخبنا حَرض إىل 
الُبطولـِة بداعـي التحضـرِي لتصفياِت 
آسـيا يف سـلطنِة عمان َمطلع ترشين 
األول املُقبل، خصوصاً إن الجهاَز الفنّي 
تسـلَم املهمَة قبل الُبطولِة بـ ٢٠ يوماً، 
وحاولنـا خاللها إعـادَة ترتيب األوراق 
بما متوفـٌر مـن إمكانياٍت فنيـٍة وفق 

الفرتِة الزمنّية املُحددة.
وأشـاَر كاظم إىل إن الطمـوَح بدأ يكرب 
املَجموعـاِت  دورّي  تجاوزنـا  أن  بعـد 
برغـم وجود منتخبـاٍت أفريقّيٍة قويٍة، 
وبالتـايل طموحنا التقدم يف البطولِة إىل 

أبعد نقطٍة ُممكنة.
وأضاَف إن املُنتخَب السـعودّي منتخٌب 
جيـٌد ومسـتقٌر فنيـاً، ويملـك مواهَب 
ُمميـزًة، حيـُث شـاهدتُه يف الُبطولـِة، 
ويعدُّ من الفرِق املُميزة، لكننا سـندخُل 
املُباراَة بطموِح الفوز واملرور إىل نصِف 

النهائي.
مـن جهتـه، أعـرَب ُمـدرب املُنتخـب 
السـعودّي عبـد الوهـاب الحربـي عن 
سـعادته بالتأهِل إىل ربـع النهائي رغم 
إن البدايـة كانـت متلكئـًة أمام مرص، 
وتعـرَض املنتخـُب للخسـارة، ُمعلـًال 
أسبابها بقلِة انسـجاِم الالعبني الجّدد 
إنـه حافـَظ عـىل تشـكيلِة  موضحـاً 
املُنتخِب التي خاضت نهائي غرب آسيا 
يف الدمـام مع بعـِض اإلضافاِت املُميزة 
التـي حققـت االسـتقراَر يف املُباراتـني 

أمام سوريا ولبنان.
وأشاَر إىل إن املنتخَب العراقي اسٌم كبرٌي، 
ودائماً مـا يخّرُج جيالً مميـزاً، وهناك 
مواهـُب جيدٌة فيه، واملُبـاراُة لن تكون 
سـهلًة عـىل املنتخبني، لكـن طموحنا 

املنافسـة عـىل لقـِب الُبطولـة، وهـو 
طموٌح مرشوٌع لجميِع املُنتخبات.

ويواجه منتخب ناشئة العراق شقيقه 
السـعودي، يـوم غٍد الجمعـة، يف الدور 
ربع النهائـي من بطولـة كأس العرب 
لكـرة القـدم الجاريـة بمدينـة وهران 
الجزائريـة دون 17 عاماً وذلك يف تمام 
السـاعة السادسـة والنصـف مسـاء 

بتوقيت بغداد، يف ملعب مستغانم.
 17 وتمكـن املنتخـب الوطنـي تحـت 
عامـا، مـن تصـدر املجموعـة الثالثة 
ببطولة كأس العرب للناشئني، املقامة 
حاليا بمدينة وهران الجزائرية، بعد أن 
جمع 7 نقاط متقدما بفارق نقطة عن 

وصيفـه املغربي، فيما جاء جزر القمر 
ثالثـا (3) نقـاط، وموريتانيـا باملركز 

األخري بنقطة وحيدة.
ونجح تالميذ املـدرب أحمد كاظم، من 
تحقيق االنتصار يف مباراتني عىل املغرب 
وجـزر القمر بالنتيجـة ذاتها (2 - 1)، 

والتعادل مع موريتانيا (1-1).

äây@ŸÓnÿm
اعتمد الجهاز الفني ملنتخب الناشئني، 
الصبغـة  عليـه  يطغـى  تكتيـك  عـىل 
يف  الرسيـع  االرتـداد  مـع  الدفاعيـة، 
الهجمـات العكسـية، وهذا األسـلوب 
جعل ناشـئو العـراق يحصدون بطاقة 
التأهـل مبكـرا بعـد تحقيـق االنتصار 

عىل املغرب وجزر القمر بذات التكتيك، 
واستغالل أنصاف الفرص، التي منحت 
أبنـاء كاظـم التفـوق بأقـل مجهـود 

هجومي.
وسـاهم خط الدفاع، الـذي يقوده عيل 
سـالم وسـجاد راهي وكامريان أحمد 
وحسـن عامر، يف رحلة الصدارة، ومن 
خلفهـم الحارس املتألق سـجاد محمد 
الـذي سـاهم بشـكل كبـري بتحقيـق 
االنتصار األول عىل املغرب، بعد تصديه 
لركلـة الجـزاء واملحافظة عـىل التقدم 

العراقي حتى صافرة النهاية.
وبرز يف املقدمة هداف الفريق عيل أكرب 
طاهر، الذي نجـح يف إحراز 3 أهدف يف 

دور املجموعـات بعد أن سـجل الهدف 
األول بمرمى املغـرب، واقتنص هدفني 

بشباك جزر القمر.
أول  يف  كـرار جعفـر  املوهـوب  وبـرز 
مباراتـني، وتمكـن من تسـجيل واحد 
مـن أجمـل أهـداف البطولـة عندمـا 
تالعب بدفاعـات املغـرب، ولكنه غاب 
عن لقاء موريانيـا، بعد ضمان التأهل 
ورغبة املدرب بإراحته حتى موعد لقاء 

السعودية بالدور ربع النهائي.
وقدم قائد الفريق حسن عيل مستويات 
جيـدة، وبرز بشـكل كبـري يف املباريات 
الثـالث، ونجـح يف الوصول اىل الشـباك 

املوريتانية وتسجيل هدف التعديل.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العراقـي  االتحـاد  يف  العامـة  الهيئـة  عضـو 
للصحافـة الرياضية، الزميل جواد الخرسـان، 
حـل ضيفا يف برنامج (مالعـب) الذي يبث من 
عىل شاشـة قنـاة (التغيـري) الفضائية، حيث 
ناقـش الربنامـج عمـل اتحـاد الكـرة  وكذلـك 
تطـرق الربنامـج للحديث عن املنتخبـات الوطنية 
واالسـتحقاقات املقبلة ومنها اسـتعداد املنتخب الوطني للمشـاركة يف 
بطولة االردن الدولية التي سـتقام خالل شـهر ايلول الحايل، فضال عن 

خـالل استضافة محافظة البرصة لتصفيات منتخبات الشباب 
الشهر الحايل ايضا.

 *************************
عضـو الهيئـة العامـة يف االتحاد العراقـي للصحافة 
الرياضية، الزميـل عبد الكريم يارس، اكد تعرض ابنه 

(اسعد) ألزمة صحية جعلته يرقد يف احدى مستشفيات 
العاصمـة بغداد ، خالص االمنيات البن زميلنا بالشـفاء 

التام وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.



واشنطن / متابعة الزوراء
الربيطانية  عاملياً،   ٤٠ املصنفة  كورنيه،  أليزيه  الفرنسية  أقصت 
إيما رادوكانو حاملة اللقب من الدور األّول لبطولة الواليات املتحدة 
عليها  بفوزها  للتنس،  الكربى  األربع  البطوالت  آخر  املفتوحة، 
تتويجها  منذ  عاماً   ١٩ البالغة  الربيطانية  تنجح  و٦-٣.ولم   ٦-٣
املفاجئ يف نيويورك العام املايض بعد صعودها من التصفيات، يف 
اجتياز الدور الثاني من بطولة كربى، اذ خرجت من هذا الدور يف 
الفرنسية وويمبلدون  املفتوحة وروالن غاروس  بطوالت أسرتاليا 
البالغة ٣٢ عاماً: «لقد وضعت قلبي  الفرنسية  الربيطانية.وقالت 
يف ذلك، كان الجو رائعاً وأنا سعيدة جداً بالفوز». وأضافت: «لقد 
ويجب  للغاية  جيد  بشكل  نجحت  لقد  كثرياً،  لعبي  أسلوب  نوعت 
الكرة»، مشددة عىل حقيقة  قوة  تخفيف  اسلوب  أحافظ عىل  أن 
أنها لم تكن معتادة عىل استخدام هذه الرضبة التي سمحت لها 
بزعزعة استقرار رادوكانو.ولم يسبق لكورنيه أن تجاوزت الدور 
األّول يف عام  الدور  نيويورك، يف حني خرجت من  النهائي يف  ثمن 

٢٠٢١.وأردفت الفرنسية التي ستواجه التشيكية كاترينا 
لنتائجها  تربيرها  يف  التايل  الدور  يف   (٨٣) سينياكوفا 

نضجاً  أكثر  «بت  العام:  هذا  سالم»  «الغراند  يف  الجيدة 
وبات بإمكاني التحكم بمشاعري بشكل أفضل».وعربت 
بسهولة  عاملًيا،  أوىل  املصنفة  شفيونتيك،  إيغا  البولندية 

 (٥٦) باوليني  جاسمني  اإليطالية  أمام  الثاني  الدور  إىل 
٦-٣، ٦-صفر يف نحو ساعة عىل ملعب لويس أرمسرتونغ.

وتلتقي حاملة لقب روالن غاروس التي لم تتجاوز الدور الرابع 
يف فالشينغ ميدوز، بطلة الواليات املتحدة املفتوحة عام ٢٠١٧ 

وصاحبة األرض سلون ستيفنز .(٥١) وقالت شفيونتيك املتوجة 
بستة ألقاب هذا العام والتي تحاول تعويض تراجعها يف تورونتو 

وسينسيناتي أخرياً: «كان اختباًرا جيًدا بالنسبة للدور األول، 
يسمح يل بإيجاد ايقاعي والقيام بالتعديالت املناسبة». 

ويمبلدون  بطولة  لقب  حاملة  وخرجت 
إيلينا ريباكينا (٢٥ عاملًيا)  الكازاخستانية 

املصنفة  بوريل  كالرا  الفرنسية  أمام 
١٣١ بمجموعتني ٦-٤، ٦-٤، بعد 

مباًرشا. خطأ   ٣٧ ارتكبت  أن 
األمريكية  وّدعت  كما 

ويل  فينوس  املخرضمة 
التي شاركت  (٤٢ عاماً) 
يف البطولة أول مرة عام 
لقبها  وأحرزت   ١٩٩٧
البلجيكية  أمام  مرتني، 
أويتفانك  فان  أليسون 

١-٦ و٦-٧ .(٥-٧) .

برشلونة / متابعة الزوراء
كشف تقرير صحفي إنجليزي 
املتعلقة  التطورات  آخر  عن 
أوباميانج،  إيمريك  بيري  الجابوني  انتقال  بصفقة 
الصيف.ودخل  هذا  تشيليس،  إىل  برشلونة،  مهاجم 
أوباميانج،  لضم  برشلونة  مع  مفاوضات  يف  تشيليس 
لوكاكو وتيمو فرينر. الثنائي روميلو  لتعويض رحيل 
خالل  منزله،  عىل  مسلح  لسطو  أوباميانج  وتعرض 

األيام املاضية، ما أسفر عن إصابته.
وبحسب صحيفة «ذا أتلتيك» الربيطانية، فإن وضع 
أوباميانج قد يأخذ منعطًفا جديًدا بعد اإلصابة التي 
تعرض لها خالل حادث الرسقة يف منزله قبل أيام.
وأضافت الصحيفة، أن أوباميانج تعرض لكرس يف 
املالعب  السطو، سيبعده عن  الفك، خالل عملية 

لعدة أسابيع، وهو ما يعترب كافًيا النهيار مفاوضات 
تشيليس لضمه.

                         

واشنطن / متابعة الزوراء
قلـب اإلسـباني رافايـل نـادال املصنـف ثالثـاً عامليـاً تأخره 
بمجموعـة إىل فوز عىل األسـرتايل رينكي هيجيكاتا املشـارك 
ببطاقـة دعـوة 6-4 و2-6 و3-6 و3-6، ليتأهـل إىل الـدور 
الثاني من بطولة الواليات املتحدة املفتوحة.وشـعر املخرضم 
اإلسـباني، ابن الــ 36 عاماً، بالكثري من الخـوف قبل التغلب 
عـىل املصنف 198 عامليـًا، محققاً فوزه الـ 65 يف مسـريته يف 
نيويـورك.ورضب نادال، السـاعي لتحقيق لقبه الكبري الـ 23 
يف بطوالت الـ ”غراند سـالم“ والثالث هذا العام بعد أسـرتاليا 
وروالن غـاروس موعـداً، يف الـدور الثاني مع اإليطـايل فابيو 
فونيني.وقـال نادال الذي توج باللقب يف مشـاركته األخرية يف 
نيويورك عام 2019: ”أنا سـعيد جـداً بالعودة. لقد لعبت هنا 
منـذ وقت طويل. اعتقـدت أنني ربما لن أعود أبداً“.ويشـارك 
”املاتـادور“ يف منافسـات فالشـينغ ميدوز هـذا العام تحت 
تهديـد االصابات بعد أن أجربتـه اصابة يف عضالت البطن عىل 
االنسحاب من نصف نهائي بطولة ويمبلدون أمام ”املشاغب“ 
األسـرتايل نيك كرييوس.ولم يخض نادال سـوى مباراة يتيمة 
قبل مواجهة هيجيكاتا انتهت بخسـارته أمام الكرواتي بورنا 

تشوريتش يف دورة سينسيناتي األلف نقطة للماسرتز.

باريس / متابعة الزوراء
أعلـن نادي باريس سـان جريمـان الفرنيس التعاقـد مع العب 

خط الوسـط الـدويل اإلسـباني فابيـان رويث للمواسـم 
الخمسـة املقبلة.ولد فابيان رويز (26 عاماً)، 

يف األندلـس، وانضـم إىل أكاديميـة ريـال 
بيتيس للشـباب، ولعب لريال بيتيس 

كما لعب يف إسـبانيا لنادي إلتيش.يف 
صيف 2018، انضم إىل فريق نابويل 
اإليطايل، وعىل مدار أربعة مواسـم 
مع النـادي اإليطايل، لعـب فابيان 

رويـز 166 مبـاراة أحـرز خاللهـا 
22 هدًفا وقدم 15 تمريرة حاسـمة، 

وسـاهم يف فوز النـادي بـكأس إيطاليا 
2020-2019.ظهـر ألول مـرة مـع منتخب 

إسـبانيا تحت 21 سنة يف أكتوبر 2017 (ومجموع ما 
لعبه مع هذه الفئة العمرية 14 مباراة، سجل خاللها 5 أهداف)، 
وسـاعدهم عـىل الفوز بـكأس األمـم األوروبية تحت 21 سـنة 
صيف 2019 وحصل عىل لقب أفضل العب يف البطولة.ولعب مع 
منتخب إسـبانيا األول 15 مباراة دولية، سجل فيها هدفاً واحداً 
حيـث ظهر ألول مرة ضد جزر فارو يف يونيو 2019. وشـارك يف 

ثالث مباريات ضمن يورو 2020 مع منتخب الروخا.

الدوحة / متابعة الزوراء
(ال  االسباني  الدوري  رابطة  كشفت 
موسم  مالمح  أهم  عن  سانتاندير)  ليغا 
الدرجة  اإلسباني  للدوري   ٢٣/٢٠٢٢
الجديد  املوسم  يشهد  حيث  األوىل، 
كرة  نجوم  أكرب  من  مجموعة  مشاركة 
التعاقدات  العاملية، ومجموعة من  القدم 
أكثر  حماس  من  تزيد  التي  الجديدة 
جميع  بني  تنافسية  األوروبية  الدوريات 
الفرق والتي تنعكس يف املالعب يف جميع 
أنحاء إسبانيا والشاشات يف جميع أنحاء 

العالم.
يف  الليغا  ممثل  بايا،  ألفارو  السيد  وقال 
قطر  يف  أتواجد  بأن  «سعيد  قطر:  دولة 
الرتتيبات  تشهد  التي  الفرتة  هذه  خالل 
FIFA قطر  العالم  لبطولة كأس  األخرية 
٢٠٢٢™، والتي ستكون بطولة استثنائية 
بال شك. ينطلق املوسم الجديد من الدوري 
بقوة  سانتاندير)  (الليغا  اإلسباني 
وحماس وقد شهدنا قوة املباريات األوىل 
بني جميع الفرق وكم النجوم املتألقني يف 
سماء البطولة، كما ملسنا تطور تقنيات 
البث التي تميز الليغا عن باقي البطوالت 
حول  املشاهدين  تمنح  والتي  األوروبية، 
وتنقل  ومختلفة  غامرة  تجربة  العالم 
بها  يستمتع  التي  واإلثارة  الحماس  لهم 

الجمهور يف امللعب».
شبكة  مع  رشاكتنا  مثلت  لقد  وأضاف:» 
الناقل  باعتبارها  سبورت،  ان  بي 
مهمة  خطوة  لبطوالتنا،  الحرصي 
يف  والرياضة  الكرة  جمهور  إىل  للوصول 

منطقة الرشق األوسط، وشمال أفريقيا، 
النجاح  من  املزيد  تحقيق  إىل  ونتطلع 

والتطور معاً».
سانتاندير  الليغا  موسم  أن  يف  شك  وال 
الحايل هو واحد من أكثر املواسم االسبانية 
املرتقبة منذ عقود. وقد أجرى حامل اللقب 
الصيفية  التعاقدات  بعض  مدريد  ريال 
الرائعة لتعزيز فريقه الفائز بلقب الدوري 
لكن هل  أوروبا،  أبطال  اإلسباني ودوري 
سيتمكن من االحتفاظ بلقبه يف مواجهة 
قبل  من  والطموحة  الجريئة  التحركات 
برشلونة، الذي يخوض أول موسم كامل 

بقيادة أسطورته تشايف هرينانديز.
جديد،  موسم  كل  مع  الحال  هو  وكما 
من  بمجموعة  سانتاندير  الليغا  رحبت 

انضمت  التي  املثرية،  الجديدة  التعاقدات 
املوسم  انطالق  قبل  البارزين  النجوم  إىل 
للفوز  املرشح  بنزيمة  الجديد، مثل كريم 
بيدري   ،٢٠٢٢ الذهبية  الكرة  بجائزة 

الفتى الذهبي ٢٠٢١، وجواو فيليكس.
وأنهى حامل اللقب ريال مدريد تعاقداته 
للغاية  املطلوبان  الالعبني  مع  برسعة 
يف  روديغر،  وأنطونيو  تشواميني  أوريلني 
حني جلب برشلونة مجموعة من األسماء 

الكبرية.
فيتسل  أكسل  البلجيكي  الدويل  وانضم 
يف  سيميوني  دييغو  املدرب  تشكيلة  إىل 
أتليتيكو مدريد، بينما تغلب ريال بيتيس 
أوروبا  أنحاء  جميع  من  املنافسة  عىل 
لويز  اإليطايل  الدويل  الدفاع  قلب  ليضم 

فيليبي، وأضاف إشبيلية إيسكو، أحد أكثر 
املهاجمني اإلسبان املوهوبني يف جيله.

وإشبيلية  مدريد  ألتلتيكو  يمكن  هل 
مواجهة تحديات اللقب يف منافسة قطبي 
الكالسيكو؟، هل ستكون فرق مثل: ريال 
ريال  الكأس  وبطل  وفياريال،  سوسيداد 
بيتيس، والعمالقان النائمان أتلتيك كلوب 

وفالنسيا ضمن أبرز املنافسني؟
امللعب  عىل  الجديدة  الوجوه  تقترص  لن 
فقط، مع عدد من التحركات البارزة عىل 
سبيل  عىل  سانتاندير،  الليغا  عرب  الدكة 
فالفريدي  إرنستو  الحرص:  وليس  املثال 
املدربني  من  اثنان  هما  مارتينيز  ودييغو 
بالنجاح  حافل  بسجل  يتمتعون  الذين 
سيعودان إىل دوري الدرجة األوىل اإلسباني 
مع أتلتيك كلوب وإسبانيول عىل التوايل، يف 
حني توىل جينارو غاتوسو، الفائز بكأس 
مليالن  السابق  واملدرب  القدم  لكرة  العالم 

ونابويل، زمام األمور يف فالنسيا.
ويواصل الدوري اإلسباني تباهيه بأفضل 
الصعيد  عىل  اللعبة  يف  الصاعدين  النجوم 
العاملي، أمثال جايف، وهو بالفعل أسايس 
وأصغر  برشلونة،  يف  تشايف  قيادة  تحت 
العب يمثل املنتخب اإلسباني عىل اإلطالق، 
ريال  وسط  العب  كامافينغا،  وإدواردو 
مدريد البالغ من العمر ١٩ عاماً، واملرشح 
لجائزة الفتى الذهبي لعام ٢٠٢٢، ونيكو 
ويليامز من أتلتيك كلوب، نجم صاعد من 
ال  الذي  إيزاك،  وألكسندر  املايض،  املوسم 
يزال يبلغ من العمر ٢٢ عاماً، لكنه يقود 
خط املقدمة لريال سوسيداد الذي يسعى 

لتحقيق النجاح األوروبي.
جديد،  موسم  كل  مع  الحال  هو  كما 
بثالثة  أيضاً  سانتاندير  الليغا  ترحب 
وهي:   ،٢٠٢٢/٢٣ موسم  يف  جديدة  فرق 
أملرييا  يعود  وجريونا.  الوليد  بلد  أملرييا، 
األوىل  للمرة  األوىل  الدرجة  إىل  الطموح 
منذ عام ٢٠١٥ بعد أن توج بطالً لالليغا 
حني  يف  املايض،  املوسم  يف  بانك  سمارت 
الوليد  بلد  ريال  الصاعدين  الفريقني  أن 
دراية بمشجعي  أكثر  وجريونا سيكونان 
أن لعبا  العالم بعد  أنحاء  الليغا يف جميع 
 ٢٠١٩ يف  مؤخراً  األوىل  الدرجة  دوري  يف 

و٢٠٢١ عىل التوايل.
بني  البطولة  مباريات  أول  وانطلقت 
أوساسونا وإشبيلية يف ملعب «إل سادار» 
لفوزه  التصويت  تم  الذي  تحديثه،  بعد 
بجائزة أفضل إستاد يف العالم لعام ٢٠٢١ 
 ،«Stadium Database«موقع بواسطة 
ورسيعة  كثيفة  الكبرية  املباريات  وتأتي 
سيقام  حيث  وجيزة.  فرتة  خالل  تباعاً 
الغريمني  بني  التاريخي  مدريد  ديربي 
يف  مدريد  وأتلتيكو  مدريد  ريال  الدائمني 
املوسم  ديربيات  كأول  املقبل  سبتمرب 
الجديد، ويعود الكالسيكو الذي يجمع بني 
مباريات  أكثر  يف  مدريد  وريال  برشلونة 
األندية شهرة يف تاريخ كرة القدم العاملية، 
أكتوبر   ١٥ يف  األسبوع  نهاية  عطلة  يف 
املقبل، ويتبعه مواجهات ديربي إشبيلية 
واملمتعة  التاريخية  والباسك  وبرشلونة 
عىل  ويناير  وديسمر  نوفمرب  يف  دائماً 

التوايل.

لندن / متابعة الزوراء
ساوثهامبتون  منافسه  ميدان  عىل  تشيليس  سقط 

٢-١ يف الجولة الخة من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
لكن   ،٢٣ ستريلينغ  لرحيم  بهدف  البلوز  وتقدم 
 ،٢٨ األرض  ألصحاب  عادل  الفيا  روميو  البلجيكي 
الثمني يف  الفوز  أرمسرتونغ هدف  أدم  ثم سجل لهم 

الدقيقة ٤٥+١.
خمس  أول  خالل  لتشيليس  الثانية  الخسارة  وهذه 
جوالت مقابل فوزين وتعادل ليستقر يف املركز الثامن 

بـ٧ نقاط. وهو نفس رصيد ساوثهامبتون.
وكنا  جيد  بشكل  «بدأنا  الخسارة:  بعد  توخيل  قال 
يكن هناك  لم  الصعوبات.  بدأت  ذلك  حارضين وبعد 
أستطيع  ال  ذلك  بعد  ولكن  استمرارية. سجلنا هدًفا 

ان أجد األجابات ملا حصل».
بعد  سرتلينغ  رحيم  عرب  تقدم  اللندني  النادي  وكان 
تشتيت خاطئ من الدفاع لتمريرة مايسون ماونت، 
الصيف  هذا  سيتي  مانشسرت  من  الوافد  فاستلمها 
وسجل من مسافة قريبة هدفه الثالث يف الدوري هذا 

املوسم .(٢٣) 
أهدر تشيليس بعدها العديد من الفرص وهو مشهد 
تكرر كثريًا يف املوسمني األخريين مع استمرار البحث 

عن مهاجم فتاك بعد فشل البلجيكي روميلو لوكاكو 
األملاني تيمو  إنرت االيطايل معاًرا وعودة  إىل  الذي عاد 

فرينر إىل اليبزيغ.
للبلجيكي  رائع  بهدف  «القديسني»  فريق  وعادل 

الطائر  عىل  صاروخية  كرة  سدد  الذي  الفيا  روميو 
من مشارف املنطقة إىل يسار الحارس السنغايل إدوار 

مندي .(٢٨) 
الهدف  ني وجاء  لثا ا

ألصحاب االرض قبل االسرتاحة بتمريرة عرضية من 
الفرنيس رومان بريو اىل آدم أرمسرتونغ املتواجد أمام 
املرمى وسط غياب الرقابة الدفاعية تابعها يف الشباك 

 (٤٥+١).
وشارك املغربي حكيم زياش للمرة االوىل أساسًيا مع 

الـ»بلوز» هذا املوسم.
وحسم التعادل اإليجابي ١-١ مواجهة ليدز يوناتيد و 

ضيفه إيفرتون لحساب الجولة عينها.
أنتوني غوردون تمكن من وضع الضيوف يف املقدمة 
لويس  الكولومبي  أدرك  فيما   ،١٧ الدقيقة  عند 
سينيستريا التعادل ألصحاب األرض عند الدقيقة ٥٥.
وتعادل كريستال باالس مع ضيفه برينتفوردبالنتيجة 

ذاتها.
عند  األرض  ألصحاب  التسجيل  افتتح  زاها  ويلفريد 
الدقيقة ٥٩، قبل أن يعدل يوان ويسا النتيجة للضيوف 

قبل دقيقتني من نهاية الوقت األصيل للقاء.
برايتون  ضيفه  عىل  فولهام  تغلب  ثانية  مباراة  ويف 
٢-١ سجل للفائز الرصبي الكسندر ميرتوفيتش ٤٨، 
املنافس بالخطأ يف مرمى فريقه لويس دانك  والعب 
٥٥، يف حني سجل للخارس األرجنتيني أليكسيس ماك 

اليستري من عالمة الجزاء يف الدقيقة ٦٠.
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الدوري  صدارة  إىل  روما  ديباال،  باولو  األرجنتيني،  الدويل  قاد 
اإليطايل بتسجيله ثنائية يف الفوز ٣-٠ عىل ضيفه مونزا، فيما 
يف  كريمونيزي  ضيفه  عىل   ٣-١ بتفوقه  توازنه  إنرت  استعاد 
حني اكتفى غريمه وحامل اللقب ميالن بالتعادل السلبي مع 
األرجنتيني  الرابعة.ووّقع  املرحلة  ضمن  ساسوولو  مضيفه 
الذي وصل من يوفنتوس هذا الصيف عىل أول أهدافه بقميص 
فريق العاصمة ليقوده إىل الصدارة برصيد ١٠ نقاط من ثالثة 
واثنتني عن  الثاني  إنرت  نقطة عن  بفارق  وتعادل،  انتصارات 
جوزيه  الربتغايل  املدرب  فريق  الكثريون  الثالث.ورشح  ميالن 
استقدام  بعد  املوسم  هذا  األسود  الحصان  ليكون  مورينيو 
هذه  تأكيد  عىل  مصمم  األرجنتيني  أن  ويبدو  ديباال، 
كرة  وصلته  أن  بعد  األول  هدفه  التوقعات.سجل 
تامي  اإلنكليزي  من  املدافعني  فوق  جميلة 
أبراهام، استلمها ودخل بها إىل منطقة 
العَبني  من  املضايقة  رغم  الجزاء 
يسار  إىل  بيرساه  قوية  وسددها 
الدويل  وأضاف   (١٧). الحارس 
رقم  والهدف  الثاني  األرجنتيني 
بعد  اإليطايل  الدوري  يف  له  مئة 
ميكييل  الحارس  تصدى  أن 
لتسديدة  غريغوريو  دي 
أمام ديباال  أبراهام، تهيأت 
الشباك  يف  تابعها  الذي 
املدافع  وأحرز   (٣٨).
إيابانييز  روجري  الربازييل 
برأسية  الثالث  الهدف 
إثر كرة نفذها لورنتزو 
ركلة  من  بيليغريني 
ومني   (٦١). ركنية 

برلوسكوني  سيلفيو  السابق  ميالن  مالك  من  اململوك  مونزا 
الرابعة  بالخسارة  األضواء  دوري  إىل  املوسم  هذا  والصاعد 
توالًيا.وتصدى الحارس الفرنيس مايك مينيان لركلة جزاء لكن 
الدوري. توالًيا يف  الثاني  فريقه ميالن فشل يف تحقيق فوزه 

وعاد بطل إيطاليا بعد مئة يوم إىل ريجيو إيميليا، املكان الذي 
املوسم  األخرية  املرحلة  يف  السكوديتو  بلقب  فوزه  عىل  شهد 
املوسم مقابل  للروسيونريي هذا  الثاني  التعادل  املايض.وهذا 
املايض.يحتل  االسبوع  ٢-صفر  بولونيا  عىل  آخرهما  فوزين، 
يرتقب  لكنه  نقاط  خمس  برصيد  العارش  املركز  ساسوولو 
يف  جزاء  ركلة  أضاع  الذي  برياردي  دومينيكو  مهاجمه  حالة 
الثاني  انطالق  من  دقائق  بعد  مصاًبا  وخرج  األول  الشوط 
سقوطه  هرنانديز.وبعد  تيو  الفرنيس  الظهري  من  دفعة  بعد 
إىل  إنرت  عاد  السابقة،  املرحلة  يف  التسيو  مضيفه  ضد   ٣-١
البلجيكي روميلو لوكاكو  الدويل  االنتصارات بغياب مهاجمه 
الدربي  عن  أيًضا  يغيب  أن  املتوقع  من  الذي  االصابة  بداعي 
وعن اللقاء املرتقب ضد ضيفه بايرن ميونيخ األملاني يف دوري 
األبطال األسبوع املقبل.ولم يجد فريق املدرب سيموني إنزاغي، 
بطل ٢٠٢١، صعوبة يف الوصول إىل الشباك بوحود االرجنتينيني 
خواكني كوريا والوتارو مارتينيز وصانع األلعاب املميز نيكولو 
باريال.وقام باريال بانطالقة رائعة قبل أن يمرر كرة خالصة 
إىل دجيكو يف منتصف املنطقة سددها باتجاه املرمى، تصدى 
لها الحارس لتتهيأ أمام كورّيا تابعها يف الشباك (١٢).وسجل 
باريال هدًفا رائًعا بعد أن رفع الرتكي هاكان تشالهان أوغلو 
الكرة عالية من الجهة اليرسى للمنطقة جميلة إىل مشارفها 
يف الجهة األخرى تابعها اإليطايل عىل الطائر إىل يمني الحارس 
الثالث عندما مررة كرة  الهدف  .(٣٨) وهندس باريال مجدًدا 
جميلة إىل مارتينيز الذي استلمها وتوغل بها إىل داخل املنطقة 
هذا  الصاعد  كريمونيزي  الحارس.ومني  يسار  اىل  وسددها 
اوكريي  دافيد  النيجريي  له  سجل  والذي  أ  سريي  اىل  املوسم 

الهدف الوحيد يف الدقيقة ٩٠ بالخسارة الرابعة توالًيا.

No: 7788   Thu    1     Sep    2022العدد:   7788    الخميس    1    أيلول    2022



8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

@paãÁbƒn€a@fi˝Ç@ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘€a@bËmäÜbñ@>€a@µÓ–zó€a@paá»flÎ@ÒçËuc@·Ó‹èm

_˝j‘nèfl@ÚÓiã»€a@‚˝«�a@›ˆbéÏ€@ÚÓæb»€a@bÓuÏ€Ï‰ÿn€a@pb◊ãí@…œám@›Á
عمان/متابعة الزوراء:

يقـود األردن جهـودا عربيـة لبنـاء تحالف 
للحِد من الرِبح الفائت عىل وسـائل اإلعالم 
التي تعاني بسـبب انحسار سـوق اإلعالن 
لفائدة رشكات مواقع التواصل االجتماعي 

الكربى.
وأكد وزير الدولة لشـؤون اإلعـالم الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومـة األردنية فيصل 
الشـبول أهمية بناء تحالف عربي ملواجهة 
خطـر مواقـع التواصـل االجتماعـي التي 
اسـتحوذت عىل اإلعالن من وسائل اإلعالم، 
مشـدداً عـىل أن اإلعـالن هو حق لوسـائل 

اإلعالم.
عربيـة  دول  خمـس  طرحتهـا  واملبـادرة 
تشمل األردن والسعودية واإلمارات ومرص 
والعـراق، للتواصـل مع الـرشكات العاملية 
لبحث وضع آلية جديدة للتعامل مع وسائل 
التواصـل االجتماعـي، وقـد جـرى تكليف 
اتحـاد إذاعات الـدول العربية لوضع تقرير 
فنـي سـيبحث يف اجتمـاع مجلـس وزراء 
اإلعـالم العرب املقـرر يف العاصمة املرصية 

القاهرة الشهر القادم.
ولفت الشبول خالل استقباله وفداً إعالمياً 
مرصياً يـزور األردن يف دار رئاسـة الوزراء 
األردنية إىل أن اجتماع مجلس وزراء اإلعالم 
العـرب سـيبحث عـدداً مـن القضايـا ويف 
مقدمتها القضايا التي تهم اإلعالم العربي.

وأشـار يف ترصيحـات سـابقة إىل رضورة 
أن ُتعطـى األولويَّـة للبحـث حـول طريقة 
تمكني اإلعالم العربي أمام وسائل التَّواصل 
االجتماعي التي باتت تسـتحوذ عىل سـوق 
اإلعـالن حول العالم فتحرم وسـائل اإلعالم 
بيعي الـذي اعتادت  مـن ُسـبل العيـش الطَّ

عليه منذ عقود، معتربا هذه املسألة األكثر 
إلحاحا اليوم.

وقـدم وزيـر الدولة لشـؤون اإلعـالم عددا 
مـن املقرتحـات ملواجهـة الواقـع الجديـد 
الذي تفرضه وسـائل التواصـل االجتماعي 
وتأثريها عىل وسائل اإلعالم تضمنت إنشاء 
عقـد ينّظم العالقـة مـع رشكات الّتواصل 
االجتماعـي وحـدود مسـؤولّياتها تجـاه 
الـرأي العام يف املنطقة، مـن جهة، وتحديد 
الربح الفائت عىل وسـائل اإلعالم، من جهة 

أخرى.
وتعاني وسائل اإلعالم يف العالم كله وتواجه 
خسائر، وهو ذات األمر عىل املستوى العربي، 
ومع اسـتمرار انخفاض عائـدات اإلعالنات 
بدأت الصحف تتقلص وتختفي، مما أدى إىل 
فراغ يف التغطية املحلية. وأدى دمج الصحف 

األداء  ذات  املنشـورات  إغـالق  ترسيـع  إىل 
الضعيـف، يف حـني أن العديد مـن الصحف 
الباقيـة خفضـت عـدد العاملـني والتوزيع 

وسط انخفاض عائدات اإلعالنات.
ويحّمـل مراقبـون الحكومـات مسـؤولية 
تردي اإلعالم العربي وتراجعه، وخاصة أنها 
ال تدعم وسـائل اإلعالم، وليـس لدى برامج 
لتقويتهـا  سياسـية  إرادة  أي  الحكومـات 

وتعزيز دورها.
ولفـت الوزيـر األردنـي إىل أن واقـع اإلعالم 
الوطني أصبـح ”أليما“، خاصة بعد جائحة 
كورونا وتداعياتها وتراجع حصته يف سوق 
اإلعالن الذي أصبح منهوبا من قبل وسـائل 

التواصل االجتماعي.
ويف األردن تتنافس نحو ٢٥٠ وسـيلة إعالم 
مسجلة لدى هيئة اإلعالم عىل سوق إعالني 

محدود، فيما قال الوزير إنه ال يوجد إحصاء 
دقيق لسـوق اإلعالن بسـبب تعدد الوسائل 

اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي.
وبنّي الشـبول أن وسـائل اإلعالم تعاني من 
مزاحمـة وسـائل التواصـل االجتماعي لها 
يف مـا يتعلـق باإلعالنـات الرقميـة، والتـي 
تسـتأثر بهـا وسـائل التواصل، حيـث يتم 
دفع قيمة هذه اإلعالنـات بالعملة الصعبة 
ودون رضيبـة مبيعات يف حني يجري الدفع 
لإلعالنات لوسـائل اإلعالم املحليـة بالعملة 

املحلية باإلضافة إىل رضيبة مبيعات.
وسـبق أن حـذرت منظمة اليونسـكو من 
خطر وسائل التواصل االجتماعي والتهديد 
الوجودي الذي تفرضه عىل وسـائل اإلعالم 
املهنية. وأشـارت إىل الخلـل يف ”نموذج أداء 
عمـل وسـائل اإلعـالم“ مما يقـوض الحق 

األسايس يف الحصول عىل املعلومات.
وتسـتحوذ رشكتا غوغل وميتا (فيسـبوك 
سـابقا) اليـوم عـىل مـا يقرب مـن نصف 
إجمـايل اإلنفـاق العاملـي عـىل اإلعالنـات 
إعالنـات  إيـرادات  وانخفضـت  الرقمّيـة. 
الصحف العاملّية بمقدار النصف يف السنوات 

الخمس املاضية.
وقال ماكـس ويلينز كبري املحللني يف رشكة 
إنسـايدر إنتليجنس إن ”السبب يف أن الرقم 
قـد نمـا إىل هذا الحـد الهائل هـو أنه حدث 
عىل حساب وسائل اإلعالم التقليدية إىل حد 
كبري. تسـتمر الطباعة يف االنزالق واالنزالق 

ثم االنزالق“.
وكثفـت جائحة كورونا االتجاهات القائمة 
يف انخفـاض ريـع اإلعالنات، والخسـائر يف 

الوظائف، وإغالق غرف األخبار.
وأظهرت بيانـات صادرة عـن املركز الدويل 
للصحفيـني أن ثلثـي الصحفّيني يشـعرون 
بقدر أقل من األمـان يف وظائفهم من جرّاء 
إغالق  االقتصاديـة. وتسـبب  الضغوطـات 
غرف األخبار وتقليل عدد الوظائف يف ”فراغ 
كبري“ يف املشهد اإلعالمي، السيما يف البلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل.
ودخلـت عدة جهـات حكوميـة عاملية عىل 
خط الرصاعات املتزايدة التي بدأت تخوضها 
الصحف عـرب العالم ضـد رشكات اإلنرتنت 

العمالقة لدعم الصحافة.
ويف يونيـو املـايض أنهت هيئة املنافسـة يف 
فرنسا إجراءات التقايض بني وسائل اإلعالم 
الفرنسية وغوغل يف ملف الحقوق املجاورة 
بقبـول االلتزامات التي تعهـدت بها رشكة 
اإلنرتنت األمريكيـة العمالقة. وقالت الهيئة 
يف بيان إن ”االلتزامات التي اقرتحتها غوغل 

من املرجـح أن تضع حًدا للمخاوف املتصلة 
باملنافسة التي تم التعبري عنها“.

وبـارشت الدعـوى يف عـام ٢٠١٩ جمعيـة 
SEPM التـي تمثـل املجـالت وApig التـي 
تمثـل الصحـف اليوميـة ووكالـة فرانـس 
بـرس (AFP) وطالبت جميعها بأن تحصل 
من غوغل عىل مبلغ مـايل بموجب الحقوق 
املجاورة يف سياق استخدام املحتوى الخاص 

بها.
ويف يوليـو ٢٠٢١ فرضـت هيئـة املنافسـة 
غرامة قدرهـا ٥٠٠ مليون يورو عىل غوغل 
لفشـلها يف التفـاوض ”بحسـن نيـة“ مع 

نارشي الصحف. وصار القرار نهائًيا.
وتعهدت غوغـل أيًضا ”بالتفاوض بحسـن 
نية“ مع النارشين الذين يرغبون يف ذلك ومع 
وكاالت األنباء و“بتقديـم اقرتاح تعويض“ 
يف غضون ثالثة أشـهر، فضالً عن معلومات 
تقنية ”تسـمح بتقييم شـفافية التعويض 
املقدم مـن غوغل“.وكانت غوغل رفضت يف 
بادئ األمر تسـديد بدل للنارشيـن، معتربة 
أنهـم يحصلون عىل مكافأة وافية مع إقبال 
املتصفحـني الذيـن يوّجههـم محركهـا إىل 

مواقعهم.
ويف الواليـات املتحدة تدعم صناعة الصحف 
واملحافظـة  املنافسـة  قانـون  املحليـة 
رشكات  إلجبـار  املقـرتح  الصحافـة  عـىل 
التكنولوجيـا الكربى عـىل الدفع للنارشين، 
مقابـل تجميـع قصصهـم اإلخباريـة عرب 
اإلنرتنـت. وانخفضـت عائـدات اإلعالنـات 
يف الصحـف بأكثـر مـن ٨٠ يف املئـة بعد أن 
وصلت إىل ٤٩٫٤ مليـار دوالر يف عام ٢٠٠٥، 
وانخفضت إىل ٩٫٦ مليار دوالر يف عام ٢٠٢٠، 

وفقا ملركز بيو لألبحاث.

بغداد / نينا :
 بـدأت القـوات االمنية ، ظهر 
امس االربعاء، بتسليم اجهزة 
الكامريات و املعدات الصحفية 
للمالكات االعالمية ومصوري 
القنوات الفضائية التي كانت 
سحبت منهم خالل تغطيتهم 
املتظاهرين  اقتحـام  احـداث 
التيـار  ابنـاء  املعتصمـني 
الصدري للمنطقة الخرضاء .

ملراسـل  صحفيـون  وذكـر 
العراقيـة  الوطنيـة  الوكالـة 
لالنبا »نينا»: ان « موقع تسلم 
ومعـدات  التصويـر  اجهـزة 
مقـر  يف  هـو  الصحفيـني 
الفرقـة الخاصة قرب القرص 
املنطقـة  داخـل  الحكومـي 

الخرضاء «.
يف غضون ذلك، طالب املرصد 
الصحفية  للحريـات  العراقي 
الصحفيـني  نقابـة  يف 
العراقيني  الحكومة بتعويض 
الصحفيني الذين غطوا احداث 
املنطقـة الخـرضاء، االثنـني 

املـايض، عـن الـرضر املادي 
واملعنوي الذي لحق بهم جراء 
تسـبب  مختلفـة  اعتـداءات 
معظمها يف تهشيم كامريات، 
ومصـادرة معـدات صحفية، 

وتهشيم زجاج سيارات النقل 
الخارجي.

ونقـل املرصد عـن صحفيني 
:» ان طواقـم قنوات الجزيرة 
و  والفلوجـة  والرشـيد 

تعرضـوا  ومراسـلني   utv
مـن  ومنعـوا  العتـداءات، 
التغطيـة الصحفيـة، ومنهم 
هادي مزبان ومراسـل وكالة 
AP وعـالء املرجانـي وثائـر 

السـوداني ونبيـل الجبـوري 
مراسـل زاكروس يف الديوانية 
الذي تعـرض منزلـه لتفجري 

بقنبلة».
وقـال الخبـري القانونـي عيل 
التميمي للمرصد :» ان قانون 
عامـل  الصحفيـني  حقـوق 
الصحفـي كموظـف مكلـف 
بخدمـة عامـة، وبالتايل فأي 
اعتـداء عليه يعـد اعتداًء عىل 
موظف أثنـاء تأديته الواجب 
القانـون  وألـزم  الوظيفـي، 
بفتـح تحقيـق باإلعتـداءات 
التي تستهدف الصحفيني، أو 
أدواتهـم الصحفيـة، وأوجب 
أن  الصحفيـني  نقابـة  عـىل 
تحـرض التحقيقـات يف هـذا 
الشـأن». واضـاف التميمـي 
للمرصـد: الحكومـة ملزمـة 
هنـا، بكونهـا الجهـة املعنية 
بحمايـة الصحفيني ، برصف 
تعويضـات لـكل املترضرين، 
التـي  املاديـة  األرضار  وعـن 

لحقت بهم.

باريس/متابعة الزوراء:
اختـار «متحـف التحريـر ـــ متحـف 
الجنـرال لوكلريك – متحف جان مولني» 
يف باريـس، صـورة مـن أيـام حصـار 
مجزرة الكرنتينا (بـريوت) لإلعالن عن 
معرضه «مصّورات الحـرب». باألبيض 
واألسود، وبيدي تلك السيدة املفتوحتني 
أمام ُمسـلح ُمقّنع، وبالنريان املشتعلة 
والبيـوت املحروقـة يف خلفيـة الصورة، 
الفرنسـية  املصـورة  صـورة  احتلّـت 
فرنسـواز ديمولديـر (١٩٤٧ – ٢٠٠٨)، 
صفحة املعرض الرئيسية عىل اإلنرتنت.

 صباح يوم ١٨ يناير/ كانون الثاني من 
عام ١٩٧٦، التقطت ديمولدير صورتها 
التي ستصري واحدًة من الصور الفارقة 
يف املهنة، والتي جعلت منها أول مصورة 
(امـرأة) تفـوز بجائـزة «وورد بـرس» 

أفضل صورة صحفية لعام ١٩٧٧.
ُتوفيت ديمولدير يف عام ٢٠٠٨، وحينها 
نـرشت صحيفـة «لوموند» الفرنسـية 
مقـاالً بعنـوان «فرنسـواز ديمولديـر، 
مصـّورة». تناول املقـال يف جزئه األكرب 
قصـة هـذه الصورة مـن أيـام الحرب 
األهلية اللبنانية. عىل الرغم من اإلشارة 
يف أعـىل النـصّ إىل أنـه «مـن املُجحـف 
اختصـار تاريخها بصـورة»، ولكن قوة 
وقـدرة هـذه اللقطـة ومـا حققته من 
نجـاح عـىل صعيـد العالـم جعلـت من 
املسـألة أمـراً صعباً. حضـور ديمولدير 
يف تلـك اللحظة الفاصلة يف تاريخ لبنان، 
وعـىل الرغم من ثني املليشـيات لها عن 
اسـتكمال التصوير، مّكنتها من حبس 
التاريخ يف لقطة باألبيض واألسود. وجه 
السيدة الفلسـطينية ويداها ممدودتان 
بعجز أمام مسلّح ُملّثم يشّد عىل الزناد. 

يف الجزء الثاني من الصورة كومة أطفال 
هاربني. اثنان منهم أمسـكا بيدي رجل 
فلسـطيني، وآخر يشّق طريقه بدهشة 
خلف سـيدة تحمل طفالً رضيعاً. أّما يف 
الجزء الثالـث فتنبعث النريان. النظر إىل 
الصورة اليوم يوحي بـأّن النار ما زالت 
مشتعلة، وأّن األطفال ما زالوا يركضون 
إىل مـا ال نهاية. يف مقابلـة مع املصورة 
بحسـب  أنـه  تذكـر  التسـعينيات،  يف 
معلوماتهـا لم يبـَق عىل قيـد الحياة إّال 
السـيدة وطفلهـا الظاهران يف القسـم 
الثاني من الصورة. املُسـّلح قتل نفسـه 
يف وقـت الحـق خـالل لعبـة «الروليـت 

الروسية».   
عندما وصلت املصورة إىل لبنان لتغطية 
الحـرب األهليـة، كانـت تعمـل لصالح 
صورتهـا  الفرنسـية.  «غامـا»  وكالـة 
هذه لـم ُتنرش فـور التقاطها، وخاصة 
أنهـا يف حينهـا وصلـت متأخـرة حوايل 
األسـبوعني إىل الوكالة. بعـد عودتها إىل 
باريـس، نـرشت الصـورة إيمانـاً منها 
بأهميتهـا، ولكـن مـن دون أي درايـة 

بالنجاح الكبري الذي سُتحّققه. يف املقال 
نفسـه لصحيفة «لوموند»، اسـتعادوا 
مقابلـًة مـع املصّورة تـّم نرشها ضمن 
مجموعة حلقات مـن برنامج تلفزيون 
لقنـاة arte، تّم عرضه بني عامي ١٩٩٨ 
و٢٠٠٠. تحكـي ديمولديـر عـن هـذه 
الصورة تحديداً، وكيفّية مسـاهمتها يف 
نسف الصورة النمطية عن «الفلسطيني 
عالقـة  الجيـد».  واملسـيحي  السـيئ 
ديمولديـر مع هذه اللحظـة التاريخية 
لم تنته بمجرد انتهاء مهمتها أو بمجرد 
نرش الصورة، فالصورة التي ُعلّقت عىل 
جدران بريوت حينها، أغضبت املليشيات 
منهـا. الحقتها هذه الصورة لسـنوات، 
اذ الزمتهـا تلـك «الكراهيـة املجنونـة» 

املوجودة يف الصورة.
تأتـي اسـتعادة هذه الصورة يف سـياق 
معرض فنـي ألعمال ثمانـي مصورات 
شـهريات، غّطني بعدسـاتهّن ٧٥ عاماً 
من الحروب والنزاعات الدولية. يسـعى 
أعمـال  عـرض  خـالل  مـن  املعـرض 
املصورات الثمانـي، إىل إبراز الدور الذي 

لعبتـه املصّورات (النسـاء) يف تشـكيل 
«صـور الحـرب»، يف وقـت ُيهيمـن فيه 

الذكور عىل املهنة. 
حضـور النسـاء كمصـّورات يف امليدان، 
زوايـا  بعدسـاتهّن  يلتقطـَن  جعلهـّن 
مـن  غريهـن  يسـتطع  لـم  وقصـص 
املصورين الرجال الوصـول إليها. لهذا، 
وحسـب التعريف املُرافق لفعالّيات هذا 
املعـرض، فهـو دعـوة إىل قلـب الصور 
النمطية عرب جمع هذه األعمال يف مكان 
واحد وبطريقـة ُمكّثفة. معرض يهدف 
إىل فتح الباب عىل سـؤال النوع يف مجال 
«الصـورة الصحفيـة خـالل الحروب»، 
تماماً كما هو ملساءلة تلك الخصوصية 
النسـائية يف رؤية الحـرب، بما يجعلهّن 
ناقالت للصورة وشاهدات عىل الفظاعة 
يف وقـت واحد. لكن املعرض يفتح الباب 
لنقـاش كيفّيـة تعامـل الصحافـة مع 
صور الحروب. إذ غالباً ما ُتواجه الصور 
من سـاحات املعـارك تعديالت تسـمح 
النـرش.  رضورات  مـع  بالتكّيـف  لهـا 
لهذا فسـؤال «كيف نشـهد عىل وحشّية 
الحروب؟» هـو أيضاً من األسـئلة التي 

ُيحاول املعرض اإلجابة عنها.
أغلـب املصـورات املعروضـة أعمالهّن 
حصلَن عـىل جوائز عامليـة. كما غّطت 
العديد منهّن الحروب يف منطقة الرشق 
العـراق  أو  لبنـان  يف  األوسـط، سـواء 
وليبيا... من هؤالء املصورات الفرنسية 
 ،(١٩٤٤-٢٠٠٦) لـريوي  كاتريـن 
وكريستني سبينغلر (١٩٤٥)، األمريكية 
كارولني كول (١٩٦١)، وغريهّن. يستمر 
املعرض حتى يوم السبت ٣١ ديسمرب/ 
الفرنسـية  العاصمـة  يف  األول  كانـون 

باريس.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
”أسـعد شـخص نعرفه“، هكذا 
وصفـت عائلة املذيعـة املعروفة 
نينـا باتشـولكي ابنتهـم، التـي 
املتابعـني،  وصدمـت  صدمتهـم 
عندمـا أقدمت عىل االنتحار، قبل 
أسـابيع قليلة من ”أسعد يوم يف 

حياتها“.
وعثر عـىل نينا باتشـولكي (27 
عامـا) متوفيـة يف شـقتها وتـم 
اسـتدعاء الرشطة إىل شـقتها يف 
والية ويسكونسن يف الساعة 11 
صباحـا بعد أن اتصـل األصدقاء 
القلقـون برقـم 911 إلخبارهـم 

أنها كانت تهدد بقتل نفسها.
وتأتـي وفـاة املذيعـة األمريكية 
قبل 6 أسـابيع فقط من زواجها 
من خطيبهـا كايل هـاس، وهو 
أب مطلق لطفلـني يكربها بـ11 

عاما.
وبالرغم من معيشتهما سويا يف 
منـزل واحد، لم يكـن هاس (38 

عاما) يف املنزل لحظة الوفاة.
وكتب هاس يف منشور مؤثر عىل 

فيسبوك: ”أعلم أنها لم تعد تتألم 
وأنا ممتنة لذلك. نينا، أحبك أكثر 
مما يمكن أن تفهميه. كنتي أعز 
أصدقائـي وعاملي كله. أنا آسـف 

جدا ألنني لم أستطع إنقاذك“.
وباإلضافـة ملشـوارها الناجح يف 
اإلعالم، كانت نينا شـابة مثالية، 
حيـث كانـت نجمـة فريـق كرة 
السـلة باملدرسـة الثانويـة، كما 

كانت طالبة متفوقة.
وكشفت صديقة نينا املقربة، آيل 
بيتريز، إن نينـا كانت تعاني من 
”االكتئـاب الحـاد“، بالرغـم من 
سـعادتها يف مـكان العمـل ومع 

خطيبها.
وقالـت بيـرتز لصحيفـة ”ديـيل 
يف  نينـا  رصاعـات  إن  ميـل“، 
الداخليـة مـع صحتهـا العقلية، 
أصبحت أسوأ بشـكل ملحوظ يف 
األشـهر القليلـة املاضيـة لكنها 
”لم تعتقد أبدا“ أنها ستقدم عىل 

االنتحار.
وقالـت: ”بـدت يل وكأنهـا مرت 
بالكثري وبدا أنها سعيدة يف أغلب 

األحيان“.
ولم تكشف السـلطات حتى اآلن 
الطريقـة التـي أقدمت بهـا نينا 

عىل االنتحار.

موسكو/ا.ف.ب:
أفادت وكاالت األنباء الروسـية بـأّن املدعني العامني 
يف روسـيا طالبـوا بالسـجن ملدة 24 عاماً للمراسـل 
السابق املرموق إيفان سـافرونوف، املتهم بالخيانة 

عرب كشف أرسار الدولة.
وتأتـي محاكمتـه وسـط تعـرّض وسـائل اإلعـالم 
املستقلة واملنظمات غري الحكومية لضغوط متزايدة 
يف روسيا، خاصة منذ بدء التدخل العسكري ملوسكو 

يف أوكرانيا يف فرباير/ شباط املايض.
وقال دميرتي كاتشيف، محامي سافرونوف، لوكالة 
أنباء ريا نوفوسـتي، عقب جلسـة اسـتماع مغلقة: 
”طلـب املدعي العام الحكم عىل إيفان بالسـجن ملدة 

24 عاماً يف مركز جزائي شديد الرصامة“.
وعمـل سـافرونوف، البالـغ مـن العمـر 32 عامـاً، 
لسـنوات يف صحيفتي كومريسـانت وفيدوموستي، 
وكان أحد أكثر الصحفيني املحرتمني يف روسيا الذين 

يغطون قضايا الدفاع.
واعتقـل يف يوليـو/ تّمـوز 2020 بعـد تركـه مهنة 
الصحافـة للعمل مستشـاراً لرئيس وكالـة الفضاء 

الحكومية.
واتهـم جهـاز األمـن الـرويس سـافرونوف بجمـع 
واألمـن  والدفـاع  الجيـش  عـن  رسيـة  معلومـات 
وتسـليمها لجهاز اسـتخبارات دولـة عضو يف حلف 

شمال االطليس.
ووصف سافرونوف املحاكمة بأّنها ”استخفاف تام 

بالعدالة“ ودفع برباءته.
وقال الصحفي السابق إّن تقاريره استندت إىل تحليل 
مصادر مفتوحة ومحادثات مع مسـؤولني، مضيفاً 

أّنه لم ُيبلَّغ بما يشكل خيانة يف قضيته.

الدوحة/متابعة الزوراء:
انطلق بـّث ”التلفزيـون العربي“ 
من مقرّه الجديد يف مدينة لوسيل 
يف دولـة قطـر، عنـد الثامنة من 
(بتوقيـت  الثالثـاء  يـوم  مسـاء 
الدوحة). وترافقت هذه االنطالقة 
يف  شـاملة  تطويـر  عمليـة  مـع 
قوالب العرض البرصي للمحتوى 
اإلخباري املقّدم يف فرتات إخبارية 
األنظمـة  إىل  إضافـة  متصلـة، 
التقنية األكثـر تقدماً، بما يتالءم 
وتوقعـات املشـاهدين العرب من 
القناة التي انطلقـت يف العاصمة 
الربيطانية لندن عام 2015 معربة 
عن تطلّعات اإلنسـان العربي عرب 

ممارسة صحافة مهنية راقية. 
وتحت شـعار ”العربي عىل أرض 
عربية“، أكـد التلفزيون مواصلة 
املحتـوى  تقديـم  يف  مسـريته 
املهنـي  والربامجـي  اإلخبـاري 
بقواعـد  والتمسـك  والرصـني، 
العمـل الصحفـي بما تسـتلزمه 
من دقـة وموضوعّية، مع التأكيد 
عـىل االنحياز إىل اإلنسـان العربي 
وقضايـاه. وبانتقالـه إىل مدينـة 
لوسيل يف قطر، سيكون التلفزيون 
العربي أقرب إىل الجمهور العربي 
وأقـدر عـىل التحـرك والعمـل يف 
املنطقـة العربيـة لتغطيـة آخـر 
املتصلـة  واألحـداث  التطـورات 

بالقضايا الراهنة.
الجديدة  االسـتوديوهات  وتتمتع 
لوسـيل  يف  العربـي  للتلفزيـون 
والتقنيـات  األنظمـة  بأحـدث 
التلفزيونية،  بالصناعـة  الخاصة 
إضافة إىل اعتمـاد مقاربة حديثة 
البرصيـة  الهويـة  يف  وجريئـة 
باملحتوى  الخاصـة  والتحريريـة 

اإلخباري.
ويمكـن متابعـة ”العربـي“ عىل 
 H– الرتددات املعتادة: نايل سـات
12646HD، SD 10971 وسـهيل 
 V وهوت بريد V 11310HDسات
HD 12520 واملوقـع اإللكرتوني 
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HÔ”aã«I@Ô∫Üb◊aÎ@á”b„@O@áé¸a@äáÓy
إن ظاهرة الحذف ظاهرة لغوية تشرتك فيها سمات 
القطع او املضمرات ، او املحذوف واملتساقط ، والبنية 
الـرسدي نجدها تبحـث غالبا عن املراوغـة واقصاء 
بعض املفردات او حذفها من فضاءات بنائها ، سواء 
كانـت تلك املفردات محذوفة او تمثل تابو يف مجتمع 
مـا او مقموعـات وبـدواع جمالية لتجنـب املبارشة 
والترصيـح او لتغيـب املفـردة من الجملـة الرسدية 
ألعمـال ذهن املتلقـي يف التأويل.. ان بيار ماشـريي 
يرى ان (( العمـل األدبي ال يرتبط باأليديولوجية عن 
طريـق ما يقولـه، بل عرب مـا ال يقولـه )) فالقارئ 
ممكـن ان يسـتنطق هـذا املسـكوت عنـه يف البنية 
الرسديـة وبعمليـة اجـراء حفريات ابسـتمولوجية 
عـن هذا املغيـب واملحذوف او املقمـوع بقعل عوامل 
ضاغطة (سـلطات قمعية) او مركزية ديكتاتورية ، 
او فواعل ضاغطة (ذاتوية) ان عملية الحذف بدال من 
الذكـر يجب ان يكون بقصديـة واضحة بغية احداث 
املشـاركة يف تلقي الخطاب ما بني (مصدر الخطاب) 
و(متلقيه) وهنا تكمن اشـرتاطات القصدية، ضياء 
الدين بن االثري هنا أشـار اىل قضيـة مهمة يف عملية 
الحـذف، وهـي ان ((واالصـل يف املحذوفـات جميعا 
عـىل اختـالف رضوبهـا ، ان يكون يف الـكالم ما يدل 
عىل املحـذوف ، فإن لم يكن هناك دليل عىل املحذوف 
فإنه لغو من الحديث ال يجوز بوجه وال سـبب ، ومن 
رشوط املحـذوف بحكم البالغة ، انه متى اظهر صار 
الـكالم اىل يشء غث ال يناسـب مـا كان عليه أوال من 
الطالوة والحسـن)) ويكون أحيانا الحذف لالقتصاد 
اللغـوي الن السـكوت أحيانـا ابلغ ، او هـي محاولة 
السـتدراج املتلقي وارشاكـه يف عملية ملء الفراغات 
وإيجاد املعنى والتي تحدث برصد جملة الدالالت التي 
يفرزهـا النص باالعتماد عىل جماليـات الحذف.. ان 
الحذف ليس بريئاً ضمن نسق البنية اللسانية ، وانما 
هـو وعي قصدي بمظهـر البناء الرسدي واسـتثمار 
طاقة اللغة التعبريية واثارة لفضول املتلقي بالبحث 
عن الفراغات وملئها التأوييل ،  وهذا ما يمكن رصده 
بأعمـال الروائي العراقي ( واثـق الجلبي) الذي كتب 
العديـد مـن املجاميع القصصيـة والروايـات ، ومن 

هذه الروايات رواية ( فقيه الطني) التي سـتكون لنا 
معها وقفة نقدية لإلشـارة والرصد لهذه املحذوفات 
وداللتهـا.. ان واثـق الجلبي يف روايـة (فقيه الطني) 
امتاز بالقيمة اللغوية العالية اململوءة باالستدعاءات 
والتناصات والشـفرات، ممـا ارىس من قيمة جملته 
الرسدية وحسـن صياغتها الداللية وتصاعد افعالها 
الدرامية ، وثيمة البحث عن الخلود من الثيم غري القارة 
يف البنـى الحكائية او االدبيات ألنها معنى (كامن) يف 
فهـم االخر وليس يف اسـتعراض الحكـي ، وانما هو 
معنـى مرتوك لفهـم وتأويل االخـر ، ومن هنـا تبدأ 
جمالية بناء العالقة الرسدية ما بني صاحب الخطاب 
وامللتقي، ويقول الراوي يف هذه الرواية  ((مرة اخرى 
يختمـر االنتحار طفالً ال تكـون نهايته الفطام....لم 
تتوان اربعونه عن مطاعنة فكره املتالطم...)) سيادة 
الفراغـات وترك املسـاحات البيضاء يف هـذه الرواية 
فلسفة فكرية وبالغة جمالية أراد خاللها السارد ان 

يرشك القـارئ معه يف ملء هذه املسـاحات ، ويقول 
أيضا ((يف غرفتها الدافئة امسـكت هاتفها الخلوي ، 
تقرا رسائله التي تغطي مسافاتها الزمنية...تنهدت 
وهي تضع هاتفها عىل قبتيها وشـهقت فاسـتطال 
فكرهـا اليه فنامت مسرتشـدة بذراعها وهي تطوق 
جسـدها املرتعـش...)) مـا بـني هذه (الشـخصية) 
ولحظـة صمتها او صورتهـا الفوتوغرافية ثمة اخر 
يتوضـح للقـارئ يحـرض مـن دون بنيـة رسدية او 
وصـف روائـي ، اخر ذاته طاغية عىل انا الشـخصية 
الحارضة بكامل كينونتها وحروفها الورقية ، ويقول 
أيضـا ((جسـدها املمتلئ كان بسـاط ريحـه العتيد 
...تناولها جرعة مهدئ وارتشفته رجل رومانسيتها 
االوحد...كانت اصابعها تتقافز عىل جسـده االبيض 
بنعومة شبقة ورشاسـته وصارت تعبث ثملة بمرآه 
املسـتقر تحت جسـدها املثقـل بهما...لم تسـتطع 
احزاب العراق اجمعهـا ان تحقق له الظفر بل كانت 

تلـك االنثـى رغبته النقيـة بامليض يف زمـن االختناق 
والفـوىض...)) وضمن املسـكوت عنـه يف مرسودات 
هـذه الروايـة اللقطـات االيروتيكيـة التـي يقتطـع 
السارد بعضها بطريقة املونتاج فيحيل ذهن القارئ 
اىل تلك املشـاهد (املحذوفة) او التتمات التي ال يمكن 
ان تقول باملبارشة الرسدية ، ويحسن الجلبي اختيار 
تلـك القطوعـات املونتاجية بطريقـة جمالية يومئ 
من خاللها اىل ما جرى يف املشـهد وطبيعته املنطقية 
املسـتدعاة ملثـل هكذا مشـاهد عـىل امتـداد روايته، 
ويقول أيضا ((كان مسـاملا كمعظم الشـعب الجائع 
اىل الحريـة...)) مـن املحذوفـات احد تمثـالت التابو 
او احد اوجه ثالثيته (السياسـة) وهـو ما تحفل به 
هـذه الرواية ، فيخرج الجلبي من املبارشة بمثل هذه 
املحذوفات املقتطعة ليحيل القارئ ويرشكه يف كمية 
السـخط عىل املشاهد التي يدين فيها وينتقد الفساد 
يف الحيـاة السياسـية واثرهـا عىل املجتمـع والفرد ، 
ويقول كذلك يف روايته يف ذات الوظيفة  : ((كان الباب 
الرشقي مزدحما كعادته ...املارة وضجيج الستوتات 
الطازجـة  والشـمس  الكيـات  اصحـاب  وصيـاح 
والباعة الذين افرتشـوا االرض بال تنظيم كالحكومة 
الفاشـلة...))، فالـراوي لم يفرش فضـاءه الرسدي 
باالسـتطرادات وااليضاحات املبالـغ بها ، بل عمد اىل 
ترك مسـاحات تأويلية تمكن القارئ من االشرتاك يف 
عملية ترميم تلك املساحات الفارغة او ملئها ، ويقول 
أيضـا ((جاءه الليـل ضنينا بالنسـمات فاسـتيقظ 
منهزمـا ليكتـب تجليـات الحـرف عـىل الـورق...

احـاط حياته بجدار عـازل غري راغـب بدخول احد 
الفوضويني يف حياتـه ...والن املجتمع كان منفتحا 
عـىل الثرثرة اقفل مسـاحاته بالغمـوض...)) هذه 
مقتبسات رسدية تدل عىل ذات سيكولوجية ساردة 
تمقت الثرثرة الزائدة ، وتسـعى اىل خلق مسـاحات 
مـن الغمـوض او فراغات غري مملـوءة بالكالم ، او 
ثمـة ما خلف الجدار ما يقال (غري مسـموح به من 
السـارد) فالثرثرة قرينة الفوىض التي تحيل الورق 
اىل مسـودات غري نقيـة ( بيضاء).. ويقـول الراوي 
كذلـك ((افـرتش حاسـبته دافئـا بها حانيـا عليها 
مقبـال مقلتيـه العسـليتني ...لـم يحـب التفاصيل 

ولهذا اسـتجمع زمنه عىل انجـاز يشء خالد...)) يف 
ذات االطـار لم يحـب هذا السـارد (التفاصيل) وما 
كان منـه إال ان يومـئ او يحيل اىل مـا يكن قراءته 
ما بني االسـطر من املتلقي ، هي بالغة لغوية تتسق 
مع بالغـة البناء الـرسدي ومرجعياته الفكرية عىل 
مستوى السارد الواقعي وعىل مستوى الشخصيات 
الروائيـة ، كما يقول ((تفضـح وجه النهر االخرض 
وقد طعنت خارصتاه من ايران وتركيا....صبوته لم 
تدركها عتـاق الخيول...)) فثمة تتمـات عدة تقال 
بعـد (عتبـة) االزمـة ، ال يقولها بـل يحيلها لقارئ 
يفقه جيـداً تفاصيل اللعبة ، او يشـري لهـا ضمنياً 
يف اطـار املسـكوت عنه ، كما يقـول ((وطنه ابريق 
مـن تجليات عرفانية ال يجـده اال يف مخيلته املُنهدة 
االركان.....)) هـذه املخيلة (فراغ) اخر ، غري متجيل 
يف تأثيـث فضاءات الرواية وانمـا هي ضمن املخيلة 
(الغائبة/ الحارضة) بكافـة تمظهراتها ، بوصفها 
تتعالـق مع قيمة الوطن وحضوره الطاغي ، ما بني 
قيمة هذا الوطن العليا ، والحلم بهذا الوطن وحضوره 
الطاغي يف املخيلة ، حضوره الرمزي األكثر من بالغه 
حضوره املكتوب او املادي ، ويقول أيضا ((جميل ان 
تعطل حواسـه العظمى لتشتغل من غريها بصورة 
تبعث عـىل االرتياح الدائم ...يصفونـه بالعصبية...

فيضحـك ملء الفم والجرح القافـز عىل حياته منذ 
الصغـر...)) ما بني (من يصفه) (بناء عىل األفعال) 
وما بني (ردود افعاله/مشـاعره) ثمة صمت رهيب 
(فاعـل) صمت يشـبه الفراغات اال انـه ابلغ بكثري 
من الكالم ، وهذا ما يتجىل يف املشـهد السـابق بهذه 
الروايـة ، ويضيـف واثـق الجلبـي يف مشـهد اخر: 
((اصدقـاؤه يحذفهم ليسـتبدلهم بهم وهذه عالمة 
ضجره املسـتمر....)) الثرثرة واالستطرادات تنتقل 
عرب التواصل السيكولوجية من الشخصية الواقعية 
( للمؤلف) اىل الشخصية الورقية داخل فضاء الرسد 
، فتحذف وتستبدل ( واملكتوب/ مضجر) واالختزال 
والحذف واالسـتبدال هو الذي يكـرس هذا الضجر ، 
ان رواية واثق الجلبي فيها تشـكالت لغوية تستحق 
الدراسة والتفكيك بوصفها رواية باذخة الداللة لغة 

وفكرة وبناًء.

CÒÜb»è€a@ãvyD@NNN¿@áyaÏ€a@pÏó€a
á»ÌÏu@ÜÏj«@—éÏÌ

تبـدأ أحـداث روايـة ”حجـر السـعادة“ للروائـي 
أزهـر جرجيس، منـذ دخولنا اىل عاملهـا الرسدي، 
مـن خالل فصلهـا األول الذي حمل عنـوان ”قاتل 
مأجور_ شـتاء 2018 ” والتـي يعلن فيها الروائي 
مـن خالله أن الرواية بدأت من حيث انتهت، وأنها 
دائريـة، ليكـون بطـل الرواية وسـاردها الوحيد، 
كـون أن الروايـة أحاديـة الصـوت، هـو نقطـة 
االنطالق ملتابعة االحداث فيها، وهي تحمل شـيئا 
من الجرأة واملغامرة، باختيار الروائي زاوية النظر 
هـذه، كونهـا قد تصيـب املتلقي بحالة مـن امللل، 
بسبب عدم مقدرة السارد الوحيد من الهيمنة عىل 
حواس املتلقي وشحذ ذهنه ملتابعتها، من إحضار 
العنـارص الرسدية املكملة لعمليـة رسد األحداث، 
وهي االختـزال، التقطيع، االسـرتاحة، املشـاهد، 
وهي عنارص تصنع نوعاً من التجاذب بني الروائي 
والقارئ، وعمل الروائي اىل استحضار تلك العنارص 
الرسديـة، وتوظيفها ضمن متن النص، من خالل 
االختـزال يف الزمـن، وجعـل الفصول متسلسـلة 
ومعنونة يف ذات الوقت، واسـتخدم الوصف بشكل 
متقن ليجعل منه اسـرتاحة للمتلقي من استمرار 
العمليـة الرسدية الحكائية، وكذلك جعل مشـاهد 
حواريـة متممة ملبنى الـرسد، تدخل ضمن عملية 

بناء الرواية.

أما اللغـة الرسدية التـي اختارها، فقد انسـجمت 
وتماهمـت مـع حركة الـرسد، كونهـا تنطلق من 
أعمـاق معاناة بطل الرواية كمـال، وهي ممزوجة 
سـنتابع  واالىس،  والحـزن  والنقمـة  بالسـخرية 
تفاصيـل حيـاة البطل منـذ طفولتـه، وكيف كان 
أبـوه يعامله، بعـد أن توفت والدته وتـزوج بثانية، 
وكذلك زوجة أبيه التي تهتم بابنها ريمون، وتهمل 
كمال وال تلبي أي طلب لـه، وكذلك ينقلنا الروائي، 

اىل التعامـل املرتبـك بينه وبني أبنـاء، املحلة، وحبه 
للتصوير منذ طفولته، حيث كان يحمل كامرية من 
ورق، ويحملهـا كما يفعل املصور، كما أننا سـوف 
نتابع أحداثا كبرية وواسـعة، كـون الروائي منحنا 
مسـاحة كبرية يف املبنى الرسدي، ومن خالل كمال 
سوف ندخل بسـتان الجن الذي يهابه الجميع، وال 
أحد يقرتب منه، لكن كمال يدخل البستان، ويلتقط 
حجـرة صغرية غريبـة األطوار، ويضعهـا يف جيبه 
ظناً منه أنها سـوف تجلب له السـعادة، اال أنها يف 
الحـق االحداث، لم يكن لهـا دور كبري، وكان فقط 
يمضغهـا يف فمه عندما ينفعل ليتخلص من التأتأة 
التي تحصل له يف مثل هذه الظروف، وهكذا سنكون 
مع كمال وتفاصيل حياته، التي من خاللها، سنمر 
عىل الكثري من األحداث املثرية، والكثري من الثيمات، 
والكثري من الحبكات، والكثري من الشخوص، الذين 

سـوف يدخلون متن النص، ضمـن دورهم والحيز 
الـذي منحـه الروائي لـكل شـخصية، ويعرض لنا 
الروائـي التعامـل القـايس الذي يصـل حد الرضب 
املربح مـن قبل أبيه، وخاصة عندمـا اضطر كمال 
رسقـة قطعة من الزالبية، بعـد أن نفد صربه وهو 
يطلب من زوجة أبيه أن تشرتيها له، وهذه املشاهد 
هي تمهيد ملـا يحدث الحقاً، عندما يأخذ معه أخاه 
ريمون ليلعب مع اصدقائه، بالقرب من نهر دجلة، 
فيتحـني أحدهـم الفرصة ويدفع ريمون ليسـقط 
وسـط النهر ويغرق ويموت، وهذه الحادثة تشكل 
نقطة تحول يف حياة كمال، كونه سـيتهم بأنه هو 
السـبب يف غرق أخيه، مما يتملكه الخوف والرعب 
من منظـر أبيه وهو يف حالة هـذا الغضب، اضافة 
اىل زوجة ابيه التي سمعها ترصخ، قتلته، وصديقه 

الذي حذره من أن أباه سوف يذبحه.

وهكـذا تنتقل االحداث انتقالة كبرية، إذ إن كمال 
سـوف يضطـر اىل الهـروب يف أحـد الشـاحنات 

املتوجهة من املوصل اىل بغداد.
لقـد عمد الروائـي بجعل روايته مكتظة بشـكل 
كبري بأحداث ال تتوقف، ما دمنا مع كمال ونحن 
نالحقـه يف رحلة حياته، حيث سـيكون يف بغداد 
طفالً مـرشداً دون مأوى، وال يملـك النقود التي 
تعينـه عـىل الحصـول عـىل الطعـام والرشاب، 
حيث سـنتابع كمال يف حياته املأسـاوية املؤملة، 
وهو ينام خلف عربة اعدت للشـاي، مع القطط 

والكالب، ويفتش عن فتاة الخبز ليسد رمقه،
انتقالـة ثانيـة، ومفاجـأة اخـرى  ثـم تحـدث 
من أحـداث الروايـة املليئـة باملفاجـآت، عندما 
يدخل كمـال خان الرحمة، هذا الخان املشـبوب 
بالغمـوض والغرابـة، الـذي يمتلك رجـال يدعي 
الديـن يطلق عليه موالنـا، اال أنه يترصف عكس 
هذا تماماً، فهو يدفع الصبية املرشدين اىل رسقة 
االغنيـاء، وجلب املرسوقـات، محاولة زج كمال 
يف هـذه الرسقـات إال أن كمـال لم ينجـح يف هذه 
املهمـات، ويرى شـذوذ هذا الدعـي وهو يضاجع 
أحـد الصبية، فيفر هارباً ليلتقـي يف انتقالة ثانية 
مـع خليـل املصـور صاحـب سـتوديو يف شـارع 
الرشـيد، وهنـا نتابع احـداث حياة كمـال برفقة 
خليل املصـور، ليظهر اىل مبنى الرسد، شـخصية 
طاهـر الحنـش، وهـو كناية بـكل الشـخصيات 
الذين يدعـون الدين زوراً وبهتاتاً، وطاهر الحنش 
يقود مليشـيات تعبث فسـاداً باملدينة وسـنتابع 
تفاصيل كبرية، تحبس االنفاس، منها ظهور فتاة 
الجـرس، التي رآهـا يف املرة الثانيـة وهي تختطف 
مـن مليشـيات طاهـر الحنـش، ويلتقـط لهـم 
صـورة اثنـاء االختطاف، وهذه الصـورة تعود بنا 
اىل الفصـل االول القاتل املأجـور، حيث يتضح أنه 
أحد املليشـيات من أجل القضـاء عليه، والحصول 
عىل الصـورة التي تفضحهم، وسـنكون مع املتن 
الـرسدي بقصـة حب تنشـأ بـني ناديـة وكمال، 
ونعود اىل الدائرة التي ابتدأنا حيث يستطيع القاتل 
املأجـور من إصابـة كمال بأربـع رصاصات، هذا 
بعد دورة االحـداث التي مضينا مع حياة كمال أو 
كيمو حيث نصل معه وقد تجاوز الخمسني عاماً، 
وينجو من االصابة بفضل وجود نادية التي تركت 
زوجها، ورافقته رحلة العذاب، ويعرف هذا القاتل 
املأجور، وتحـدث أن يعرف أن مهـرب اآلثار الذي 
أطلق عليه اسـم طّزون هو نفسـه الزعيم طاهر 
الحنش، ويعـد العدة للثار، حيث سـتوجه طزون 
السـاعة الخامسـة فجراً للمطار للهروب، ويهيئ 
مسدسـاً، اال أنه يسـتقيظ ليجد النهـار قد ارشق 
وأن الشمس وسط السماء، فيضحك كمال، لتقول 

له نادية 
” - ما الذي يضحكك يا كمال؟

  - طلع النهار ولم أنتقم“

وهكذا وبعـد أن قمنا بهذه الجولة مع حياة كمال، 
نكتشـف أن رواية الصـوت الواحد، قـادرة عىل أن 
تقدم للمتلقي، رواية مشـحونة باألحداث الكبرية، 

بفضل خربة ومقدرة الروائي، عىل إدارتها.
من اصـدارات دار الرافدين للنرش والتوزيع، بغداد، 

املتنبي لعام 2022 ط2   

@ZkÌá€a@·ÓÁaãig@O@ãófl
أخذت تداهم سعيد أفكار سيئة تخص مستقبله 
الغري واضحة معامله، فهو مهدد بالسجن بسبب 
قضايـا رفعت ضده من عـدة دائنني له وقع لهم 
عىل شـيكات عىل بياض ثمن أجهـزة كهربائية 
قام بحرقها يف السـوق ليسـتثمر ثمنها بعد ذلك 
يف عدة مشاريع مضمونه الربح مائة يف املائة ثم 
أخذ يتحـرس ويندب حظه ويسـب النحس الذي 
يالزمه دوما، لوال كسـاد السـوق ووقف الحال، 
ما خرس: ثمن البضاعـة االصيل وأصبح مطالب 
أن يسـدد مقابل الشـيكات فقد جـاءه أكثر من 
اخطـار بقضايا مرفوعة :ضده ... سـعيد دائماً، 
وأبـدا لم يخطـئ ولو: ملـرة واحدة  يف السـابق ، 
السـوق: هو، والحـظ النحـس، دائما السـبب،  
فهما :مالزمان له، و يرتبصان به،تسمعه بقول: 
أنا لست أول شخص: يفشل يف ١٩ مرشوع ،حظ 
والله العظيم، أعمل إيه يعني، يدور الحديث بينه 

وبني نفسه، بهذا املنطق.

 لم يعد البيت مكانا آمنا للبقاء فيه، بعد أن عرف 
مكانه جميـع دائنيه، و أصبح اآلن قبل أي وقت 
مىض: معرض أن تأتـي إيل هنا الرشطة للقبض 
عليـه يف أي وقت ،  فاتخذ قـرار بأنه: البد يف التو 
والحـال أن: ينتقـل ملكان آخـر ،لإلقامة به فرتة 
مـن الوقت، قالها لنفسـه، وهو يضـع أغراضه 
عىل عجل من أمره: يف حقيبة سـفر ، ليبتعد عن 
البيـت يف هـذا الوقـت العصيب، حتـى ال تقبض 
عليـه الرشطة: قبـل أن يوفـق أوضاعـه املالية 
املتعـرسة دومـًا مـع الدائنني، هـي رضبة فقط 
حـظ، سـعيد ينتظر هـذه الرضبة: منـذ أربعني 
عاماً, سـمع طرق عىل الباب، فتح سـعيد فوجد 
رجال الرشطة، فاستدار  يف ملح البرص، وقفز من 
النافـذة هارباً منهم بنجاح يحسـد عليه، أصبح 
يف الحديقـة الخلفية الذي سـقط بهـا من الدور 
األول العلـوي يبدو أنه فعـل ذلك أكثر من مرّة يف 

السابق.
 لـم يتوقف عن السـري برسعة شـديدة؛ وهو يف 

حالـة يقظـة، يف الطريق: الذي ال تسـلكه عادة: 
سـيارات الرشطـة، إال نـادرا، ابتعد عـن البيت: 
مسـافة كبرية, أصبح اآلن يف أمان نسبياً أقرتب 
أذان الفجر، الح من بعيد شبح : سيارة لم تتضح 
مالمحهـا  جيـداً بـدت أقرب ملـن: ينظـر إليها؛ 
قطعه من شـبورة الشـتاء الكثيفة الذي يخنق: 
الضباب إضاءة مصابيحها ، فيخرج النور منها 
عـىل اسـتحياء، لوح لهـا بعصبيـة ملفته كمن 
يسـتغيث، مـن أجل أن يسـتقلها ملوقـف ركاب 
املدينـة، يبتعـد بعدها بالسـفر  عـن املحافظة 
:بأكملها هذه الخطة التي؛ رسمها ذهنياً أقرتب 
من تنفيذهـا بنجاح ؛تحت جنـح الليل، توفقت 
السـيارة  الشـبح اكتشـف سـعيد أنها سـيارة 
الرشطة، التي كان جميع أفرادها عنده يف البيت 
قبـل قليل ، نـادى الضابط عليه  بهدوء شـديد: 
اطلـع يا سـعيد، فرد عليه وهو يصعد السـيارة 
قائال: والله العظيم عارف ان: حظي نحس، قليل 

البخت يالقي؛ العظم يف الكرشة.
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@Ôöaä@b‰Ófl@@
ماذا دهاَك أيها الوقت؟

ًن  ملـاذا أصبحَت هزيـًال ُمتثاقـَل الخطوات؟ كيـف تمكَّ
الوهُن منك وقد كنت نشـيًطا تستيقُظ قبيل يف كل يوم؟ 
باتـت العقارُب مشـلولة، تباطأت نبضاُت تلك السـاعة 
فـت السـنواُت الراكضـُة عىل صدري  يف غرفتـي، و توقَّ

لتسَرتيَح و ترشَب قليًال من بركِة الدمع.
أيتها السنواُت الخاملة، ُحّثي الخطى و سارعي باملرور، 
ارُكيض نحو حاّفة املسـتقبل البعيد، فهناك يقُف عشيٌق 
ينتظـرِك منذ األزل، هناك عىل الضّفِة األخرى من العمر. 
تـُه من الشـيخوخة، ال  امـِض و امنحـي كل يشٍء حصَّ
تـرتدَّدي و انُثـري الرماَد فوق ذكراهـم، انَتزعيهم بقوٍة 
مـن قلبي كـوَرٍم خبيث، اقطعـي رشياَن الذكـرى فأنا 
بحاجٍة ماّسٍة إىل التخّطي. أريُد عبوَر ذلك النهر الطويل، 
أريـُد القفَز فوق فِم الوادي السـحيق إىل برِّ األمان، لكن 
ملـاذا يهـرُب مني برُّ األمـان؟ مازلـُت ال أعرف.لُتِرسعي 
أيتهـا السـنوات فقد أوشـَك معنُي العمـِر أن ينضب، لم 
يبـَق يف هذا الرأِس متََّسـٌع مـن الذاكرة، البـدَّ أن يجيَء 
الوقت إلنقاذنا، لَيمَتصَّ كل املشاعِر و يحوَِّل األحداَث إىل 

قصٍص حيادية. البدَّ أن ننىس.

^@·ˆbìnæa@áÓ»é^



يف التايل نستعرض سـلوكيات تحّطم 

ثقتك بنفسك دون أن تشعر:

- املبالغة يف االعتذار:

أحد أفضل السبل لتحّطم ثقتك بنفسك 

دون أن تشعر هي املبالغة يف استخدام 

كلمة ”آسف“ أو مرادفاتها.

- طريقة ارتداء مالبسك:

الذيـن  الوحيديـن  ليسـوا  اآلخـرون 

يحكمون علينا من مظهرنا الخارجي، 

فنحـُن أيضاً نبني صـوراً نمطية عن 

أنفسنا؛ اعتماداً عىل مظهرنا، لذا غرّي 

طريقة لباسـك، وسـتتغرّي مشاعرك 

بناًء عىل ذلك.

- املبالغة يف مدح اآلخرين:

وهـو أمر كثرياً ما تقـوم به الفتيات، 

إّنهـن يحّطمن ثقتهن بأنفسـهن من 

خالل املبالغة يف مدح اآلخرين. عندما 

نرّكز عىل إيجابيات اآلخرين ونبالغ يف 

ذكرها واإلشـادة بها، سـنبدأ الإرادياً 

يف النظـر ألنفسـنا بطريقة سـلبية، 

ومقارنتهـا بالغـري، مّمـا يقلّـل من 

تقديرنـا لذاتنا، وبالتـايل فقدان الثقة 

بالنفس تدريجياً.

- املبالغـة يف موافقة اآلخرين عىل كّل 

يشء:

سينتهي بك األمر مستسلماً لرغباتهم، 

وهو ما سيجعلك تربط ثقتك بنفسك 

بمدى قبول اآلخرين بك.

- تجاهل مشاعرك الخاصة:

دون السـعي بصدق لفهمها ومعرفة 

ما تحاول هذه املشاعر قوله، سينتهي 

بـك األمر ُمهمـًال ذاتك متخليـاً عنها، 

مّما يدّمر ثقتك بنفسك.

- السماح لآلخرين بتقرير مصريك:

ُتبنى الثقـة من خالل قدرة الفرد عىل 

التعبري عن رغباته بصدق والعمل عىل 

تحقيقها. ومـع ذلك فإن أكثر الطرق 

شـيوعاً التي يدّمر بها البعض ثقتهم 

بأنفسهم الشعورياً تتمّثل يف السماح 

لآلخرين باتخـاذ القرارات بدالً منهم، 

وتحديد سري حياتهم.

- تقويض اإليجابيات:

يميل الكثري من األشخاص إىل التقليل 

مـن أهميـة نجاحاتهـم وإنجازاتهم 

اإليجابية، فهم يرّكزون عىل الجوانب 

عـىل  تركيزهـم  مـن  أكثـر  السـيئة 

اإليجابيـات، األمـر الـذي يـؤدي مع 

مـرور الوقـت إىل بناء عقلية سـاّمة 

يليها أنماط تفكري سـاّمة أيضاً تدّمر 

الثقة بالنفس.

- مقارنة نفسك باآلخرين:

هل سـبق لك أن سمعت بهذه املقولة: 

”الشـخص الوحيد الـذي يجب عليك 

أن تقارن نفسـك به هـو أنت فقط!“ 

أتعلـم الحكمة من هـذه املقولة؟ ذلك 

أّنـك يف كّل مـرّة تقـارن فيها نفسـك 

بشـخص آخر، فأنت تقلّـل من قيمة 

ذاتك وثقتك بنفسك، كما لو أنك تقول 

لنفسـك: ”أنـا غـري مؤهـل لتحقيق 

هـذا األمر مقارنة بهذا الشـخص. أنا 

أقّل مسـتوى منه...“، وشيئاً فشيئاً، 

سـتبدأ يف رؤيـة الجميـع أفضل منك، 

ويف أّنك ال تستحّق حتى أن تكون عىل 

مستوى توّقعاتك لنفسك؛ لينتهي بك 

األمر معدوم الثقة.

- التشكيك يف الذات:

تعّد الكلمات التي نستخدمها للتعبري 

عن أهدافنا ذات أهمية كربى، حيث إّن 

عبارات مثل: ”سـأحاول“ أو ”أتمنى 

أن...“ تنبـئ غالباً بعـدم قدرتنا حقاً 

عـىل تحقيق مـا نريد، لينتهـي األمر 

بالفشل يف تحويل طموحاتنا وأحالمنا 

إىل حقيقـة، وكذلك الحـال مع الكثري 

مـن العبـارات والجمل األخـرى التي 

تشّكك يف قدراتنا الذاتية وإمكاناتنا.

- إهمال النفس:

التـي يدّمـر بهـا  مـن أهـّم السـبل 

األشـخاص ثقتهـم بأنفسـهم هـي 

إهمـال الذات وعدم منحهـا االهتمام 

الـكايف.. جميعها ترسـل إشـارات ال 

واعية إىل عقلك بأنك ال تستحق إنفاق 

املـال أو الوقت أو الطاقة عىل نفسـك 

لعيش حياة أفضل، مّما يدّمر تقديرك 

لذاتك.

- قبول الهزيمة:

”لقـد  اسـتخدام جمـل مثـل:  فـإّن 

فشلت!“، ”هذا هو حظي!“ أو ”كنت 

أعلـم أّن هـذا األمر سـيحصل يل!“... 

جميعهـا عبارات مدّمـرة تحّطم ثقة 

الفـرد بنفسـه. إّنهـا جمل تقـّوي يف 

داخلك فكرة وهمية بـأّن العالم قادر 

يف  ضحيـة  وبأنـك  اسـتغاللك،  عـىل 

القّصة عاجز عن تغيري حياتك.

- التعلّق باملايض:

إن كنت مّمن يعيشون أرسى لتجارب 

املايض السيئة، ويستمّرون يف تذّكرها 

كّل  وراء  الرئيـيس  السـبب  وجعلهـا 

مـا يحـدث لهـم يف الحيـاة؛ فأنت بال 

شـّك تحّطم ثقتك بنفسـك يومياً بما 

تفعله.

ُتعـّد رائحة القرفة مرغوبة مـن ناٍس كثريين، يف 

الخريف، وهي ُتمّثل رائحة شائعة ملُعّطرات الجّو 

الجاهـزة. لكن، من املُمكن االعتماد عىل برطمان 

القرفـة املتوافـر يف خزانـة املطبخ، لجعـل أريج 

املـادة املذكورة يفوح يف املنـزل عن طريق توزيع 

مسـحوق القرفة، يف أوعية صغـرية، داخل غرف 

نـوم الزوجـني أو الضيوف أو املطبـخ أو منطقة 

الجلوس للمسـاعدة يف التعطـري. من جهٍة ثانيٍة، 

يمكن توزيع مسحوق القرفة يف أكياس قماشّية 

صغرية، عىل الرفوف يف خزانة املالبس.

مـن املُمكن صنع معّطـر للجّو عـن طريق مزج 

القرفة ورشائح الربتقال باملاء املغيل

يف املطبـخ، لعـالج أي روائح غري مرغـوب فيها، 

ُتغـىل مجموعة من أعـواد القرفة ملـّدة دقيقتني، 

داخل قـدر محتوية عىل املاء، ثّم تخّفض الحرارة 

إىل الحـّد األدنى، لتنترش الرائحـة يف املنزل. تطفأ 

الحرارة، ملجرد أن تنترش الرائحة الطيبة.

هنـاك وصفـة ثانيـة تمتـّص أي رائحـة منزلّية 

غـري مرغوب بها، وتقيض بصـّب كوب واحد من 

الخـل األبيض يف قدر صغـرية، مع إضافة رشائح 

نصف الثمرة من التّفاح وملعقة كبرية من بودرة 

القرفة. توضع القدر عىل النار، لغرض غيل املزيج 

ملّدة أربع دقائق. ثّم، يصب املزيج السـائل يف آنية، 

ويوضع يف أي مكان مرغـوب. الجدير بالذكر أّنه 

من املمكـن إعادة غـيل املزيج عينـه، عن طريق 

إضافة املاء إليه، يف قدر تسّخن عىل النار.

لصنع عطر طبيعي يدوم طويًال، يصّح غيل بضع 

مالعق كبرية من مسحوق القرفة، يف قدر محتوية 

عىل املاء، مع إضافة رشائح من نصف الثمرة من 

الربتقال، وذلك للسـماح للعطـر بملء املنزل. من 

جهة ثانية، يفيد أيًضا اسـتبدال الفانيليا برشائح 

الربتقال. بعد غليان املزيج، هو يصّفى ويصّب يف 

زجاجة مزّودة ببخاخ لصنع رذاذ للغرفة.

يف خطـوة وقائية لتجّنب رائحـة القمامة، يصّح 

وضع شـمعة قديمـة معّطرة برائحـة القرفة يف 

قاع سلة املهمالت. ال يتطلّب إشعال النار لصدور 

الرائحة املرغوبة.

زيت عطري برائحة القرفة

ُتشـّبع كـرات القطـن بزيـت القرفة األسـايس، 

فتـوّزع الكـرات عـىل أطبـاق متفرّقـة. يوضع 

كّل طبـق يف الغرفة املرغوبة، مع اإلشـارة إىل أن 

الرائحـة الطيبـة سـتدوم ألّيام. تسـتبدل كرات 

القطن املشـبعة بالزيت مجـّدًدا بتلـك القديمة، 

ملجرد زوال العطر.
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املقادير :
وربـع  كوبـان  طحـني: 

(للعجينة)
كبـرية  ملعقـة  النشـاء: 

(للعجينة)
ملـح: نصف ملعقـة صغرية 

(للعجينة)
صغـرية  ملعقـة  سـكر: 

(للعجينة)
صغـرية  ملعقـة  الفانيليـا: 

(للعجينة)
املاء: كوبان (للعجينة)

الزيـت: ثـالث أربـاع الكـوب 
(للعجينة)

البيض: 5 حبات (للعجينة)
سكر: 3 اكواب (لعمل القطر 

/ الرشبات – الشريه)
املاء: كوبـان (لعمل القطر / 

الرشبات – الشريه)
ملعقـة  الليمـون:  عصـري 
 / القطـر  (لعمـل  صغـرية 

الرشبات – الشريه)
هيـل: نصف ملعقـة صغرية 
(مطحـون، لعمـل القطـر / 

الرشبات – الشريه)
الزيت: ليرت (للقيل)

فستق حلبي: حسـب الرغبة 
(للتزيني)

طريقة التحضري:
1. لعمـل العجينـة: اخلطـي 
املـواد الجافة معـا (الطحني، 
النشا، امللح والسكر) واتركيه 

جانبا.
يف  والزيـت  املـاء  ضعـي   .2
قدر عىل النار حتـى يبدأ املاء 
بالغليـان ثـم أضيفـي إليـه 

املستمر  التحريك  الخليط مع 
ملـدة 3 دقائق عـىل نار هادئة 
كـرة  لديـك  تتشـكل  حتـى 

متماسكة.
3. ارفعـي العجـني يف وعـاء 
العجانة وأضيفي إليه البيض 
املستمر  الخفق  بالتدريج مع 
ثم ضعي الفانيال مع التحريك 
املسـتمر ملـدة دقيقـة حتـى 

تتشكل عجينة طرية لزجة.
4. ضعـي الزيت يف قدر عميق 

عىل نار متوسطة إىل هادئة.
5. باسـتخدام كيـس التزيني 
مـن  قليلـة  كميـة  ضعـي 
العجني، وفوق الزيت مبارشة 
شـكيل أصابع بطول 6 سـم 
واقطعيها باستخدام املقص، 
اقليهـا حتى تتحمـر وتصبح 
ذهبية اللون، ثم ضعي حبات 
بلح الشام يف القطر مبارشة، 
وارفعيهـا يف مصفـاة، تكرر 
العمليـة حتـى االنتهـاء من 

الكمية.
6. ضعـي حبات بلح الشـام 
وزينيهـا  التقديـم  طبـق  يف 

بالفستق الحلبي. وقدميها.
7. لعمل القطر: ضعي مقادير 
القطر يف قدر ستانلس عميق 
عىل النار حتى يبـدأ بالغليان 
ثم هدئـي النـار واتركيه ملدة 
10 دقائـق، ثـم ارفعيـه عن 
النار واتركيـه ليربد تماما ثم 
صفـي القطـر مـن الهيل يف 

وعاء آخر.
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ُيعترب الريحان من األعشاب املستعملة كثرياً، وله فوائد عديدة للقولون، 
بفضـل احتوائه عـىل زيوت أساسـية قوية مثبِّطة لإلنزيمات، تشـمل: 
األوجينول، السـيرتونيلول واللينالول، التي تسـاعد عىل تقليل االلتهاب 
والوقاية منه؛ لذا يمكن أن تساعد خصائصه املضادة لاللتهابات، يف تقليل 

مخاطر اإلصابة ببعض األمراض، مثل أمراض األمعاء االلتهابية.
حـول فوائد الريحـان للقولون، تقول الدكتورة يف علـم التغذية والغذاء، 
سـينتيا الحاج: إن ”الريحان يساعد يف تحسني الهضم، من خالل تعزيز 
نمّو البكترييا املفيدة داخل األمعاء، وتقليل البكترييا الضاّرة التي يمكن 
أن تسـّبب املرض، وذلك من خالل موازنة الحمض، واسـتعادة مستوى 
الرقم الهيدروجيني املناسـب داخل املعدة“.. وتتابـع الدكتورة متحدثًة 

عن فوائد الريحان للقولون، يف اآلتي:
طريقة استخدام الريحان للقولون

الريحان عشب عطري ذو نكهة ممّيزة، وتختلف النكهة باختالف النوع؛ 
فيَعـّد الريحـان الحلو من أكثر األنواع شـيوعاً للطبخ، ولكن يسـتخدم 
الناس أيضاً ريحـان الليمون، ريحان القرنفل وريحان القرفة.. ويمكن 
اعتمـاد عدة طـرق مختلفة للحصول عـىل فوائده للقولـون، من خالل 
إضافتـه إىل النظـام الغذائي والتمّتع بمذاقه وفوائـده؛ حيث يمكن رّش 
الريحـان الطازج املفروم فـوق البيتزا، أو ترتيب بعـض أوراق الريحان 
فوق رشائـح الطماطم واملوزاريال، مع رش الطبـق بزيت الزيتون، كما 
تمكـن إضافة الريحان إىل الشـوربات، صلصـات الطماطم والبطاطس 
املقليـة، صنـع تتبيلة بالريحان وزيـت الزيتون والثوم املفـروم، وأيضاً 

إضافة أوراقه الطازجة الكاملة أو املقّطعة إىل السلطة.
فوائد الريحان الصحية للقولون

- يتمّيـز الريحان باحتوائه عىل مـادة البوليفينول، التي تقلّل من فرص 
اإلصابـة بقرحة املعـدة والتهاب األمعـاء والتهاب القولـون التقرحي، 

بفضل خصائصها املضاّدة لاللتهاب.
- يعيد الريحان توازن امليكروبيوم املعوي بالجهاز الهضمي عند تناوله؛ 
أي َيزيـد البكترييا املفيدة ويقلّل مسـتويات البكترييـا الضاّرة، وهذا ما 

يساعد عىل تحسني عملية الهضم.
- يساهم الريحان يف تقليل االنتفاخ، وطرد الغازات املرتاكمة باملعدة.

- يمكن االعتماد عىل الريحان للتخلص من اإلمسـاك؛ ألنه يعادل فعالية 
األدوية امللّينة.

- مضغ أوراق الريحان يسـاعد عىل إفراز حمض املعدة بشـكل متوازن، 
وبالتايل تقّل فرص اإلصابة بالحموضة وارتجاع املريء.

فوائد صحية منوّعة للريحان
يعتـرب الريحـان مـن األعشـاب الطبيعيـة املفيـدة لصحـة اإلنسـان؛ 
نظـراً ملحتـواه العـايل من العنـارص الغذائيـة الرضورية للجسـم مثل: 
الفيتامينـات، املعادن، األلياف ومضادات األكسـدة.. يقي من الرسطان 
نتيجة احتوائه عىل نسـبة عالية من مضادات األكسدة مثل: األوجينول، 
اللينالـول، البوليفينول والسـيرتونيلول.. يسـاهم يف حمايـة الجلد من 
الجفـاف؛ ألنه يحّفز الغـدد الدهنية عىل إفراز الزيـوت الالزمة لرتطيب 
البرشة.. يسـاعد يف تحسـني حساسية الجسم لألنسـولني؛ مما يساعد 
عىل تنظيم مسـتويات السـكر بالدم، مضـاد للبكترييـا وامليكروبات.. 
َيزيد من قدرة الكبد عىل تنقية الجسـم من السـموم.. يساهم يف تعزيز 
صحة القلب واألوعية الدموية، وذلك الحتوائه عىل مسـتويات عالية من 
البيتا كاروتني.يسـتخدم الريحان تقليدياً للمسـاعدة يف تقليل االنتفاخ 
واحتبـاس املـاء، يسـاعد الريحان يف عالج: فقدان الشـهية، تشـّنجات 
املعدة، االرتجاع الحميض.. والقضاء عىل الديدان أو الطفيليات املعوية.. 
تساعد بذور الريحان عىل تخفيف اإلمساك من خالل عملها كملنّي، كما 
َتبنّي أنها تفيد كبريات السـن اللواتي يعانني من اإلمسـاك بعد العمليات 
الجراحيـة الكـربى.. يعمـل كمضاد للميكروبـات.. يقلّل مـن االلتهاب 
والتوّرم.. يحّسـن صحة القلب، يحّسـن من تدّفق الدم.. يسـاعد يف حل 
اضطرابات النوم، يقلّل اإلجهاد التأكسدي.. يحمي من الرسطان ويقلّل 

من التوتر.

ليـس من السـهل اكتشـاف عالمات 
وجـود التهاب بـاألذن لـدى األطفال 
خاصة وأن أوجاع األذن شـائعة لدى 
الرضع واألطفال الصغار والتي يمكن 
أن تكـون تجربة مؤملة لـألم ومقلقة 
جداً خاصة عندما ال نستطيع معرفة 
أسـبابها. ولكن مع قليل من املعرفة 
سوف نفهم ملاذا قد يعاني طفلك من 
أوجـاع األذن ومـا يمكنـك القيام به 

ملساعدته وتسكني األلم.
يف التـايل نقدم بعـض النصائح لعالج 
مثل تلـك الحاالت ومتـى يجب زيارة 

الطبيب.
• أعراض تالحظها األم يف حال إصابة 

طفلها بألم يف األذن
1. قـد يعانـي الطفـل مـن فقـدان 

الشهية.
2. صعوبة يف النوم وخاصة يف الليل.

3. ارتفاع درجة الحرارة.
4. خـروج إفرازات من األذن بشـكل 

ملحوظ.
5. أيضـا قد يشـعر الطفـل يف صداع 

بالراس.
6. الطفل قد يشد أذنيه.

7. مشاكل يف السمع.
• أسـباب إصابـة طفلـك بالتهاب يف 

األذن
1. السبب األكثر شـيوعاً لوجع األذن 

هو العدوى البكتريية أو الفريوسية.
2. دخـول املـاء داخـل األذن خاصـة 

وقت االستحمام.
3. انسداد األذن بالشمع أو دخول أي 
جسـم غريب داخلها وعدم املحافظة 

عىل نظافتها.
4. استخدام األعواد القطنية قد يسبب 

خدش أو جرح يف األذن الحساسة.
• طرق ”لتسكني ”وجع األذن لطفلك 

يف املنزل
1. كمادات املاء الدافئ: قومي بوضع 
كمـادات مـاء دافـئ عـىل األذن وما 

حولها من أجل تخفيف األلم.
اخلطـي  املخفـف:  التفـاح  خـل   .2
ملعقتـني من الخل مـع ملعقتني من 
املـاء، ويتم وضع قطعـة من القطن 

داخـل األذن بعد أن تغمـس يف خليط 
خـل التفـاح واملـاء واتركيهـا لبضع 

دقائق.
3. قطرات زيت الزيتون: قومي بوضع 
بضع قطرات من زيت الزيتون الدافئ 

أو الفاتر يف أذن الطفل املصابة.
4. ال تجعـيل طفلـك مسـتلقياً عـىل 
ظهره: ضعي طفلـك لريتاح يف وضع 
مسـتقيم بدالً من وضعية االستلقاء 
حيـث سـيعمل ذلـك عـىل تخفيـف 
أن  إذ  األذن،  عـىل  واأللـم  الضغـط 
نومه يف وضع الجلوس يسـاعد كثرياً 
عىل ترصيـف أي سـوائل داخل األذن 

ويخفف أيضا من وجعها.
• إذا لـم يتحسـن طفلـك بعـد 48 إىل 
72 سـاعة أي إذا كان ال يـزال يظهر 
أعراض أو حمى أو يزداد سوًء، يفضل 
استخدام املضادات الحيوية للرضع 6 
أشـهر أو أقل واألطفال الذين يعانون 
من أعراض حادة مثل ارتفاع يف درجة 
الحـرارة والتعرق وزيـادة يف رضبات 

القلب.

• حاالت تسـتدعي عرض طفلك عىل 
الطبيب

1. إن شعر طفلك بدوخة.
2. إن ال حظتـي خروج افرازات زائدة 

أو صديد من األذن.
3. إذا مـا كان سـبب وجـع األذن هو 

وجود يشء بداخلها أو جسم غريب.
4. تورم واحمرار خلف األذنني بشكل 

ملحوظ.
مـع  األعـراض  تتحسـن  لـم  إذا   .5
اسـتخدامك تلـك الوصفات ملـدة 48 

ساعة.

هل تحبني الظهور بشعر مجّعد من األطراف أو مجّعد بأكمله، 
كالنجمات؟ قد تشـعرين بأن مكواة تجعيد الشـعر ستسـّهل 
عليـك هذه املهمة من املنزل، ولكن هـل تحصلني عىل النتيجة 

التي ترغبني بها دائماً؟
ربما ال، فاملكواة تحتاج منك إىل طريقة معينة يف التعامل معها 
كـي تصيل إىل النتيجة املرغوبة، وعىل الرغم من أنها تعترب من 
أسهل الطرق التي تمّكنك من الحصول عىل شعر مجعد، إال أن 

استخدامها كاملحرتفني يحتاج إىل 5 خطوات أساسية.
إليك هذه الخطوات املهمة عند تجعيد شعرك باملكواة:

1.اختيـار املكواة املناسـبة: احريص عىل اختيـار املكواة التي 
تناسـب شـعرك، فـإذا كنـت تريديـن الحصول عـىل تمويج 

فضفـاض، اختـاري املكـواة ذات القطر الكبري، أمـا إذا كنت 
تريديـن تمويجـاً صغـرياً، فعليك اختيـار املكـواة ذات القطر 

الصغري.
2.الحرارة املناسبة لشعرك: تجنبي استخدام املكواة الساخنة 
جـداً كـي ال تتلف شـعرك، فـإذا كنـت تتمتعني بشـعر ناعم 
وخفيـف، فيجب أن ال تزداد درجة الحرارة عن 200درجة، أما 
إذا كنت تتمتعني بشعر خشن وثقيل فيمكن أن تكون الحرارة 

بني300-200 وال وتصل إىل 400 أبداً كي ال يتلف شعرك.
3.اختيـار نوع املكـواة األفضل: توجـد اآلن الكثـري من أنواع 
املكواة، ولكن السرياميك والتورمالني هما األفضل،إذ يساعدان 
عىل توزيع الحرارة عىل كافة الشعر بالتساوي، كما أن العصا 

ستساعدك يف الحصول عىل شعر مجعد كما تريدين.
4.الشـعر الجاف: تجنبي استخدام املكواة عىل الشعر الرطب، 
فلن تعطيك النتيجة املطلوبة، لذا قومي قبل اسـتخدام املكواة 
باسـتخدام املجفـف لتجفيف شـعرك، وال تنـيس وضع واقي 

الحرارة عىل شعرك لتجنب تلفه.
5.كيفيـة عمـل تجعيدات الشـعر: قومي بتمشـيط شـعرك 
الجاف جيداً، وقسـميه إىل أقسـام لتسـهيل الوصول إليه، ثم 
قومـي بتمرير املكـواة عىل كل طرف من الشـعر من عرش إىل 
عرشين ثانية مع لف خصالت الشـعر حـول املكواة للحصول 
عىل التجعيد الذي تريدينه، ومشطي شعرك بواسطة أصابعك، 

ثم ضعي مثبت الشعر الخاص بك.
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تشـعر أنك مضغوط جدا بسبب كثرة األعباء. 
ربمـا ال تسـتطيع مواصلة العمل بسـبب عدم 
قدرتـك عىل الرتكيز. قد ينشـأ خـالف من الصعب 
تدراكه أو تسـويته خاصـة إذا كنت متمسـكا بوجهة 
نظـرك. كلمـا كنـت مرنا، أصبحـت األمور سـهلة من 

حولك.

ترغب اليوم يف السـفر للخارج. لن يتعاطف البعض 
معك يف هذا اليوم ألنك ال تعرب عن حزنك بالكالم ولكنك 
تتنهـد فقط! ننصحك بأال تقـص أي تفاصيل عن حياتك 
ألي شـخص. تذكـر أنه من املهـم جدا أن تتعلم دروسـا من 
هذه الحياة وأول هذه الدروس أن تعرف متى تصمت ومتى 

تتكلم.

مزاجك متقلـب إىل حد ما اليوم، فتـارة تكون هادئا 
وأخـرى ترغـب يف القتـال. تسـتمتع بجمـال الـيشء 
ومظهره ولكنك ال تحاول االهتمام به أو املحافظة عليه. 
إعطاء هذا اليشء لشخص آخر كهدية ربما يكون أفضل حل. 
ال تقطـع اتصاالتـك بمن حولك وسـتجد أن كل يشء عىل ما 

يرام.

تالحقـك اليوم بعـض األفـكار والهواجس التي 
تخص عالقتـك العاطفية. تهتم اليوم باكتشـاف 
حقيقـة عالقتك بشـخص مـا ألن هـذه العالقة ما 
زالت غامضة بالنسـبة لك. ال تعـرف كيف تتواصل مع 
الحبيب. تنتظر وقتـا طويال حتى تتخذ أي قرار ولكنك 

يف النهاية ستنفذه!

إن كنت تعانى من ضغوط بسبب األقساط والديون 
فتَحـل بالشـجاعة ملواجهتهـا وابحـث عـن الحلفاء 
واملسـاندين. مرحلة مؤقتة والبّد للشـمس أن ترشق من 
جديـد. التركـن لألفـكار السـوداوية واسـتعمل عقلك لتجد 
املخرج املناسـب. ال تندفـع يف تكوين صداقاتـك كي ال تندم 

فيما بعد.

األصدقـاء واألرسة وكل من يهمك أمره يعيش حالة 
مـن الحزن واألىس اليوم. ربما تالحظ أن املحيطني بك 
جميعا غري قادرين عىل التواصل بوضوح بسبب الظروف 

التي يمرون بها. 
حاول أن تتحكـم يف أعصابك حتى تتجنب االنفعال املفاجئ. 

ابتعد عن األجواء املتوترة بقدر املستطاع.

تحـاول أن تقـوم بعملك اليوم عـىل أكمل 
وجه. تستطيع التعامل مع أي تحد يواجهك 

اليوم بكل سهولة. 
أصعـب يشء قـد يواجهك اليـوم هـو التعامل مع 
األمـور العاطفيـة. تبحـث عن الحـب وتبحث عن 

شخص يهتم بك وبمشاعرك.

أنت متوتر جدا هذا اليوم بسـبب تغري وتدهور 
للمعركـة،  العائليـة. اسـتعد  بعـض األوضـاع 
فالبعـض قد يخـاف بمجرد أن ينظـر خارج منزله 
ويـرى ما يحدث حولـه، ولكنك ال تخش شـيئا. الروح 

القوية الشجاعة هي سالحك الوحيد هذا اليوم.

مـن الصعب جدا أن يتعامل أي شـخص معك، 
خاصة يف األيام األخرية. عليك أن تتحدث بطريقة 
موضوعية وعقالنية. مشاعرك وعواطفك قد تسبب 
لك كارثة وربما تجعلك تخرج من مشـكلة إىل مشـكلة 
أكـرب. كل ما تحتاج اليـوم هو أن توازن بـني العاطفة 

والعقل.

ربما تكون انفقـت أو ادخرت مبلغا من املال يف 
الفـرتة املاضية. مـن الواضح أنك سـتعيد ترتيب 
حسـاباتك حتى تحقق السعادة واملتعة لنفسك وملن 
حولـك بدال من الشـعور باإلحباط وخيبـة األمل. تبدو 

غريبا اليوم وكأن عقلك انفصل عن باقي جسدك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنت تجاهد من أجل تحقيق يشء ما اليوم. اهتم 
بالتعليقات والنصائح التـي أخربك بها اآلخرون 
خـالل الفـرتة األخـرية بشـأن انفعالـك وعصبيتك 
الزائـدة. ال تقلق فمن حولك سيسـامحونك يف النهاية. 

ابذل قصارى جهدك حتى تتحكم يف أعصابك.

1715 - لويـس دوق أنجـو يتـوىل حكـم 

فرنسـا تحت اسـم لويـس الخامس عرش 

وذلك بعد وفاة امللك لويس الرابع عرش.

1892 - صـدور العـدد األول ملجلـة الهالل 

الثقافية.

زلـزال مدمـر يـرضب مدينتـي   -  1923

طوكيـو ويوكوهامـا مخلًفا مـا يزيد عن 

150 ألف قتيل وأكثر من مليوني مرشد.

بانقـالب  يقـوم  القـذايف  - معمـر   1969

عسـكري أبيض عـىل امللك محمـد إدريس 

يف  السـلطة  عـىل  ويسـتويل  السـنويس 

ليبيـا فيما عرف باسـم ثـورة الفاتح من 

سبتمرب.

1971 - اإلعـالن رسـمًيا عن قيـام اتحاد 

الجمهوريـات العربيـة والـذي ضم مرص 

وليبيا وسـوريا، لكن االتحاد كان شـكلًيا 

ولم يؤدي أي دور.

1983 - القوات الجوية السوفيتية تسقط 

طائـرة ركاب بوينـغ 747 تابعـة لكوريا 

الجنوبيـة، وتسـبب الحـدث بمقتـل 269 

راكب كانوا عىل متنها.

1985 - العثور عىل حطام سـفينة تايتنك 

الغارقة عىل قعر املحيط األطليس وذلك بعد 

73 سنة من غرقها.

2004 - متمردون شيشان يحتجزون أكثر 

من 1200 طالب داخل مدرسـة يف بيسالن 

بروسيا.

2009 - املجلس األعىل اإلسـالمي العراقي 

ينتخب عمار الحكيم رئيًسا له خلًفا لوالده 

عبد العزيز الحكيم.

2010 - بـدء املفاوضـات املبـارشة بـني 

الفلسـطينيني واإلرسائيليني بعد سـنوات 

مـن انقطاعها يف الواليات املتحدة بحضور 

الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  رئيـس 

محمـود عبـاس ورئيـس وزراء إرسائيـل 

بنيامـني نتنياهـو والرئيسـني األمريكـي 

باراك أوباما واملرصي محمد حسني مبارك 

وملك األردن عبد الله الثاني بن الحسني.

2017 - املحكمـة العليـا الكينيـة تقـيض 

ببطالن نتائج االنتخابات الرئاسية الكينية 

وتأمـر بإجراء انتخابـات جديدة خالل 60 

يوماً.

اختبار الشخصية القوية من خالل طريقة تنظيم المحفظة

أنت في وطنك
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الشـخصية  اختبار  اجـراء  يمكن 
القويـة بطـرق مختلفـة ومنهـا 
النظر اىل مجموعة رسوم واختيار 
احدهـا.. ويقدم هذا االختبار مثالً 
عدداً من املحافظ بأشـكال وطرق 
تنظيم مختلفـة. ويتعني عىل من 
يخوضـه ان يختار واحدة من تلك 
املحافظ بحسـب اسلوب ترتيبها. 
اختبـار  عـىل  يسـاعد  ال  فهـذا 
بـل  فقـط،  القويـة  الشـخصية 
يكشـف بعض الطبـاع والصفات 

الخفية ونقاط الضعف ايضاً.
١. املحفظة الفارغة

اذا تـم خوض اختبار الشـخصية 
القوية واختيار املحفظة الفارغة 
فهذا يشري اىل ان ابرز نقاط القوة 
هي التمتع بالحصانة وعدم التأثر 

باالجواء السـلبية او بـاآلراء التي 
تسـبب الشـعور باإلحباط وتدعو 
اىل االنكسـار او االنهـزام. ومنهـا 
ايضاً القدرة عىل التحكم بقرارات 
االشخاص اآلخرين والتأثري عليهم 
اىل  ودفعهـم  ايجابيـة  بطريقـة 
العملية  الخطـوات  ببعض  القيام 
املفيدة خالفاً ملـا كانوا يخططون 
له. ويشـري اختيار هذه املحفظة 
ايضاً اىل امليـل اىل التنظيم وتجنب 
الظـروف الفوضوية وعدم القدرة 
عىل العمل يف اطارها. فالرتتيب يف 
هـذه الحالة هو مفتـاح الصالبة 

والنجاح.
٢ .املحفظة الفوضوية

يف حال كانت املحفظة الفوضوية 
او غري املنظمـة هي الخيار االول، 

فهذا يشري اىل عدم التمتع بالقدرة 
عىل التعلم من التجارب السـابقة 
اياً تبلغ اهميتها واىل عدم التفكري 
يف االحـداث بطريقـة موضوعيـة 
ومثمرة. كما يدل عىل عدم امتالك 
موهبة السـيطرة عىل االنفعاالت 
واطـالق االحـكام الفوريـة عـىل 
املواقف مـن دون تفكري. لكن هذا 
يكشـف يف املقابل عدداً من نقاط 
القوة ومنها قوة الشخصية وعدم 
االستسـالم امام اي موقف صعب 
والسعي الدائم اىل تحدي املعوقات 
بعنـاد واىل ازالتها مـن اجل بلوغ 
االهداف التي يتم تحديدها يف وقت 
سـابق. ويعني القـدرة عىل ايجاد 
الحلول للمشاكل وان كانت معقدة 
جداً والتفاؤل واظهار ردود الفعل 

االيجابية غالباً.
٣. املحفظة املمتلئة

يف اختبـار الشـخصية القوية هذا 
قد يتـم اختيار املحفظـة املمتلئة 
والتـي تحتـوي عـىل الكثـري من 
االوراق واملسـتندات. وهذا يكشف 
واالقـدام  بالشـجاعة  التمتـع 
وعدم الرتدد يف اخـذ القرارات وان 
كانت غـري مضمونـة النتائج ويف 
خـوض املغامرات الجديـدة دائماً 
والقيام باملشـاريع املفاجئة وغري 
املتوقعـة. كذلـك يدل هـذا الخيار 
عـىل القـدرة عـىل االنسـجام مع 
كل املتغـريات التـي قـد تطرأ عىل 
الحيـاة  عـىل  او  العمـل  محيـط 
ويعني  واالجتماعية.  الشـخصية 
القـرارات  بنـاء  امتـالك موهبـة 
املقبلة انطالقاً من هذه املتغريات 

وبالكثري من املرونة والقوة والثقة 
ايضاً  بالنفس وبالقدرات. ويشري 
اىل الحرص عىل االبتعاد عن كل ما 
قد يجعل االحداث تسري نجو نهاية 
غري سـعيدة يف الحياة االجتماعية 

او املهنية.  
٤ .املحفظة املنظمة

من املمكن ان يتم اختيار املحفظة 
املنظمـة وهـذا يـدل عـىل التمتع 
تجـذب  التـي  الصفـات  ببعـض 
الجميع يف كل اللقاءات واملناسبات 
والظـروف وعـىل الكايرزمـا التي 
ال يمكـن احـداً مقاومتها. ويعني 
امتالك مواهـب متعددة وامكانية 
الوقـت  يف  عمـل  مـن  اكثـر  اداء 
يف  الخـربات  ومراكمـة  نفسـه 
مياديـن مختلفـة. كما يشـري اىل 
رسعـة التعلم واكتسـاب املعارف 
لالستفادة منها يف الحياة العملية 
والخاصة واالجتماعية. ويكشـف 
الحيويـة  ايضـاً  االختيـار  هـذا 
والحركة والدينامية وهي صفات 
تشـجع الجميـع عـىل التجـاوب 
العالقـات  وبنـاء  صاحبهـا  مـع 
املثمـرة معـه. ويؤرش ايضـاً عىل 
دقـة املالحظـة والتمتـع بموهبة 
االسـتفادة من التفاصيل من اجل 
تحقيق النجاح واالنجازات والتميز 
يف اي مجـال.. ومن ابرز ما يمكن 
ان يعلنه اختبار الشخصية القوية 
من خـالل اختيار املحفظة املرتبة 
التفوق الدائـم يف معظم التجارب 
وعـدم الخـوف مـن املنافسـة او 
الرتاجـع امامها اضافـة اىل الثقة 

الدائمة بالنجاح.

ال تنزعـج برسعة من مشـاكلك العاطفّية. توقع 
اليوم مفاجأة مدهشـة من الحبيب، ولكن سيكون 
رد فعلـك غريبا للوهلة األوىل، فأنت لسـت معتادا عىل 
أن تكـون متلقيا للمبادرات الرومانسـية منه. عليك أن 

تتحىل بالقوة لكي تترصف بشكل يبتعد عن الزيف.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

گصت بيه اليالي حيل ياحيــــــــل 
طحت ولناس كلها تصيح ياحــيل 
تعال حلالي شوفه شلون ياحيـــل 

أثر فراگک ما ظل حيل بيـــــــــه 
=====

عليمـن جاي تـسال عن االحــوال
احلمد هللا بغيابـك حـيل تـعبـــــــان

احلسره البيه ابجي ومحد يشوف
مثل حسرة الصورة ابيت عـميان

يقـول أحـد املسـافرين .. وقفت 
خلفـي يف طابور الجـوازات فتاة 
مـن  عـرشة  الرابعـة  يف  املانيـة 
عمرهـا تقريبـاً .. وقالـت ألمها 
وأبيهـا اللذين كانـا معها لم أجد 
جواز سفري ربما أكون قد نسيته 
يف الطائرة .. سألتها االم إن كانت 
قد فتشـت حقيبتها بشـكل جيد 

أجابت هي باإليجاب
فأشار والدها إىل ضابطة تساعد 
الناس يف القاعة وقال لها اذهبي 
وكلميها .. لم أشأ ان أترك املشهد 
ووجدت نفيس يف حوار جديد مع 
شـخصيتي و طفولتي .. تعجبت 
كيف أن األم واألب لم يوجها كلمة 
لوم واحدة إلبنتهما ولم يتهماها 
باإلهمـال أو الغبـاء ولـم يأخذا 
بأنفسهما،  ليفتشـاها  حقيبتها 
ولـم يقومـا بمعاتبـة بعضهمـا 
كأن يقـوال كان علينا ان نحتفظ 

باألوراق الرسمية بدالً عنها .
هـذا الشـعب الوجـودي ال يوبخ 
ألنهـم  املـايض  عـىل  اآلخريـن 
يعرفون أن كالمهم ال يغري شـيئاً 

مما حدث ..
تعجبـت كيف أن الوالدين أشـارا 
مـع  تتكلـم  أن  إبنتهمـا  عـىل 
بـال  يف  يخطـر  ولـم  الضابطـة 

أحدهما أن يذهب بدالً عنها..

هنا ال يتصـور األب أنه قادر عىل 
إيجاد حل لم يخطر ببال طفلته .. 
وال تتصـور األم انه من الصحيح 
أن تتحمل املسؤولية بدل طفلتها 
.. ففي ذلـك إهانة لها .. ضابطة 
الجـوازات هي األخـرى لم توبخ 
الفتاة بل قالت لها «سوف اتصل 
بطاقـم الطائـرة ليبحثـوا عنـه 
فهـذا أمـر مهـم وجواز السـفر 
ملـك الدولة األملانيـة.. وال نريده 
أن يضيـع وعليـك أن تعـريف أننا 
سنسـاعدك و نسـاندك وليسـت 
هنـاك أوراقـاً رسـمية يف العالم 
تمنع إنساناً من دخول بلده أنت 
يف وطنـك ويمكنك فـور خروجك 
من املطار إسـتصدار جواز سفر 
جديـد من خـالل أي مركز خالل 

دقائق !»
لم ينته املشـهد لكننـا وصلنا إىل 
ضابـط الجوازات .. وخرجنا قبل 
الفتاة ويف عقيل بعض األسئلة ..

متـى يكـون لدينـا هـذا الهدوء 
واإلطمئنان ؟

متى نسـتطيع أن نقف ونضحك 
مع ضابط أمن يف مطار رغم أننا 

أضعنا أوراقنا الثبوتية؟
متـى نتعامل مع ابنائنا عىل مبدأ 
الثقـة بترصفاتهـم التـي قمنـا 

برتبيتهم عليها؟



نرش  النور،  عبد  سريين  اللبنانية،  الفنانة  اعادت 

منشور كانت سبقت وكتبته عىل حسابها الخاص 

بموقع التواصل اإلجتماعي مستعينة بمثل إنكليزي 

أنت  فتتسخ  الوحل  يف  تصارع خنزيراً  «ال  فيه:  جاء 

ويستمتع هو، ألن القذارة هي أسلوب حياته !.

من  لنفسك  تحتاط  يجعلك  اإلنجليزي  املثل  هذا 

تربى يف  يفعلونه فمن  الحمقى وترتفع عما  مناقشة 

مستنقعات الجهل والحقد مناقشته تنقص من قدرك 

ومكانتك وهو يتلذذ بحمقه وجهالته ...وما اكثرهم يف 

عاملنا».

املنشور  مع  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وتفاعل 

من  زمالئها  أحد  مع  خالف  عىل  سريين  أن  معتربين 

الوسط الفني.

العربي مع  العالم  تفاعل عدد من نجوم 
العراق  شهدها  التي  االليمة  االحداث 
وتضامنهم  حزنهم  عن  معربين  مؤخرا، 
املحنة  لتجاوز هذه  العراقي  الشعب  مع 

الصعبة.
وكان أول الفنانني العرب املتضامنني مع 
العراق، هي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي 
التي كتبت عىل تويرت: «الله يحفظ العراق 

وشعبه».
كما غردت الفنانة العراقية رحمة رياض: 
رأت  وما  للسالم  ُخلقت  ألرٍض  «سالٌم 
وشعبه  العراق  الله  حفظ  سالما…  يوًما 

العظيم».

شذى  العراقية  الفنانة  كتبت  بدورها، 
حسون: «بردا وسالما يا عراق».

حاتم  العراقي  الفنان  كتب  جانبه،  من   
بلدي  استودعتك  اني  «اللهم  العراقي: 

العزيز العراق وشعبنا الطيب الكريم».
أصيل  العراقية  الفنانة  قامت  ذلك،  إىل 
«انستغرام»  عىل  صورة  بنرش  هميم 
يا  حبيبي  يا  وسالمك  «بردا  وكتبت 

عراق».
الله  الكويتي عبد  الفنان  من جهته، قام 
بوشهري بنرش تغريدة يف «تويرت» وكتب 

«اللهم أستودعك العراق وأهله».
كما نرش الفنان العراقي سيف نبيل عىل 

عىل  وسالماً  «برداً  وكتب  «االنستغرام» 
االء  العراقية  الفنانة  العراق».وكتبت 
السالم». بلد  عىل  وسالماً  «برداً  حسني 

السابقة  العراق  جمال  ملكة  وعلقت 
حيث  «االنستغرام»  عىل  قاسم  شيماء 
كتبت «اللهم اني استودعتك بلدي وشعبي 
واهيل يأمن ال تضيع الودائع يارب> اللهم 

احفظ بلدي وشباب بلدي.. يا الله».
وكتب الفنان اياد رايض «برداً وسالماً يا 
وطن».أما االعالمي اللبناني إييل مرعب، 
هالبلد   ، العراق  احفظ  «اللهم  فكتب 
اال  بيلبقلكم  ما  الطيبني  وأهلوا  الحلو 

الفرح والسالم».
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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قـدم محامـو إيلـون ماسـك طلًبا 
لتأجيـل محاكمتـه عـىل تويرت ملدة 
شـهر، بحجة أنهم بحاجة إىل مزيد 
من الوقت ملعالجة االدعاءات األخرية 
من قبل املُبلغ عـن املخالفات ”بيرت 
زاتكـو“، الرئيس السـابق لألمن يف 

.engadget تويرت، وفقاً ملوقع
ويحـاول الفريـق القانونـي إليلون 
ماسـك تعديل مطالباته ضد تويرت، 
باسـتخدام تفاصيـل من شـكاوى 
”زاتكو“ القانونية ضد الرشكة، من 
املقرر أن تبدأ املحاكمة بني ماسك و 
تويرت يف أكتوبر، وسـيؤخر االقرتاح 

املقدم امس حتى نوفمرب القادم.
هذا هو نفس التكتيك الذي يستخدمه 
ماسك ملحاولة إنهاء استحواذه عىل 
تويـرت بقيمة 44 مليار دوالر تماًما، 
حيـث قـام موقـع تويـرت يف األصل 
برفـع دعـوى قضائية ضد ماسـك 
يف يوليـو يف محاولـة إلجبـاره عـىل 

متابعة اتفاقية االستحواذ التي تقدر 
بمليـارات الدوالرات، ورفع ماسـك 
دعـوى قضائيـة مضـادة، محاوًال 
الخـروج مـن عمليـة البيـع، قـدم 
فريق ماسـك القانوني هذا الصباح 
املاليـة  األوراق  لجنـة  إىل  إخطـاًرا 
والبورصـات يطالبـون فيـه بإلغاء 
اتفاقيـة االسـتحواذ، مستشـهدين 
بمزاعـم ”زاتكـو“ األخـرية بوجود 
عيوب أمنية يف تويرت، تستند مزاعم 
”زاتكـو“ إىل حجة ماسـك األصلية 
إلنهاء اسـتيالءه عىل تويـرت، والتي 
اتهمت الرشكة بالتقليل بشكل كبري 
مـن عـدد حسـابات الروبـوت عىل 

الشبكة.
وقـدم ”زاتكو“ شـكاوى األسـبوع 
املايض إىل SEC ووزارة العدل ولجنة 
الفيدراليـة متهًمـا تويرت  التجـارة 
باإلهمـال الجسـيم عندمـا يتعلـق 

األمر بأمن املعلومات.
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النفوس يحارصها الخوف ، والقلوب مكبلة بسالسل الرعب ، والعيون 
وشخري  الرصاص  اصوات  غري  االفق  يف  يشء  وال   ، الرتقب  سكنها 
لتبعث  نهضت  التي  البغيضة  الفتنة  ووجه   ، الهاونات  وهدير  الدماء 
الذين ادمنوا عىل عشق االرض  الحزن والخوف يف نفوس كل الرشفاء 
وعناق الوطن ، وحينما تقف الفتنة عىل ارض بغداد تكون الحياة قد 
اغلقت ابواب الفرح والبهجة ، وتحولت اىل كوابيس مفزعة من املرارة 

والحزن.
كان املخاض عسريا وهو يقذف بنريانه عىل عاصمة الرافدين ، وكانت 
دجلة غارقة بالذهول مما يحدث وهي ترى املوت يخيم عىل ضفتيها ، 
والفرات ارتدى ثوب الحداد وهو يتابع قتال االخوة ، والشعب الذي خرج 

اىل الحياة من رحم العراق يرصخ بحرقة : يا نار كوني بردا وسالما .
شعب  جعل  وويالت  محن  من  بغداد  واجه  وما  العراق  صفحات  عرب 
هذا  صفحات  وعرب   ، واالستقرار  واالمان  باألمن  إال  يفكر  ال  العراق 
، ونتيجة لرتاكم  الفتن واالضطرابات  العراق من  التاريخ عانى شعب 
املآيس عليه لم يعد يحلم إال بالحياة الحرة الكريمة القائمة عىل منطق 

العدل واالنصاف واملساواة .
اشجار  تنبت  ارض  عىل  العيش  سوى  لهم  هّم  ال  االصالء  العراقيون 
، وأهل  الخري والعطاء  الزاخر بكل صنوف  الوطن  املحبة والوفاء لهذا 
البسمة من  التي صادرت  الرصاعات  االمرين من جحيم  ذاقوا  العراق 
شفاه الصغار والكبار ، وقتلت حلم الجميع ، وخلفت فيالق من االرامل 

وااليتام .
يغمرها  واالجواء   ، تتساقط  واالجساد   ، يلعلع  الرصاص  كان  عندما 
دخان السالح ، والدعاء الساخن الصادق ينطلق من حناجر اهل العراق 
االصالء بأن يحمي الله أرض العراق وشعب العراق ، وأن يمن عليهم 
بالسالم ، ومع عمق الفجيعة وشدة البالء وصلت رحمة الله ، وعادت 
دجلة بوجهها النظر ، وارتسم الفرح عىل شواطئ الفرات ، وعاد االمل 
يداعب نفوس الجميع ، وبدأ مطلب الحياة الحرة الكريمة امل الشعب 

يف حياته القادمة .
ومع حالة االنفراج ، وعودة الحياة ، وهيمنة االستقرار ، ال نملك غري 
كلمات الشكر والتقدير لكل من ساهم يف وأد الفتنة ، ولكل من حقق 
هذا االنتصار ، ولكل من اوقف عجلة الدمار من العبث يف حياة ومقدرات 

هذا الشعب .
رؤوس  فوق  والجاللة  العزة  رب  ان  وتأكدوا  لكم  شكرا   : لهم  نقول 
حسن  وستكون   ، يراقب  والشعب   ، يسجل  التاريخ  وان   ، الجميع 
العاقبة لكل من اخلص اىل الشعب وانتمى اىل هذه االرض ، وبذل الغايل 

والنفيس من اجل العراق وشعب العراق .
االستفادة  الخري  اهل  وعىل   ، عابرا  حدثا  يكون  ان  يمكن  ال  حدث  ما 
منه ليكون درسا للمتطلعني صوب الشمس ، تاركني وراءهم الكهوف 

املظلمة التي ما جلبت لنا غري الدمار والخراب .
إىل اللقاء...
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تصوير  وهبي،  هيفاء  اللبنانية،  النجمة  تستأنف 
دورها يف فيلمها الجديد «رمسيس باريس»، من 

إخراج أحمد خالد موىس، وتم تحديد التصوير 
بالقاهرة،  نارص  منشأة  بمنطقة  ليكون 
وذلك بعدما انتهى فريق العمل من تصوير 
نفس مشاهد الفيلم يف العاصمة الفرنسية 

باريس.
بطولة  بطولة  باريس»  «رمسيس  فيلم 

مصطفي  املريغني،  حمدي  وهبي،  هيفاء 
(أوس  أسامة  محمد  سالم،  محمد  خاطر، 

التونسية  حافظ،  محمود  ثروت،  ومحمد  أوس)، 
الفنانني،  البنا، وعدد آخر من  سمرية مقرون، مصطفى 

وتأليف كريم حسن بشري وإخراج أحمد خالد مويس، والفيلم مرشح 

للعرض يف موسم إجازة منتصف العام الدرايس 
موىس  خالد  أحمد  إنتاج  من   .٢٠٢٣
سينرجي  وتوزيع  رمسيس،  وريمون 

فيلم
تدور أحداث فيلم «رمسيس باريس» 
انتقال  حول  كوميدي،  إطار  يف 
مجموعة من املرصيني من رمسيس 
تتضمن  الرحلة  وهذه  باريس  إىل 
وسط  واملفاجآت،  األحداث  من  كثريا 
املوقف،  عىل  تقوم  كوميدية  مواقف 
يقررون  عندما  ذروتها  األحداث  وتصل 
تشكيل عصابة لرسقة لوحة املوناليزا من متحف 

اللوفر، وهم متنكرون.
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NÜÏì‰æa

أن  يجب  العالم  أنحاء  جميع  يف  املناخ  علماء  بأن  خرباء  جادل 
أعمال  يف  لينخرطوا  الشوارع  إىل  ويخرجوا  مخترباتهم  يغادروا 

عصيان مدني لرتكيز االنتباه عىل كارثة مناخية تلوح يف األفق.
وعالم  مناخ  علماء  خمسة  من  تتكون  التي  املجموعة،  وألقت 
املدني، يف مقال نرشته  العصيان  سيايس متخصص يف دراسات 
مجلة Nature Climate Change، باللوم عىل «تقاعس الحكومات 
يف  تلوح  التي  املحتملة  الكارثة  عن  املدني»  واملجتمع  والصناعة 
األفق، وحذرت من أن «الوقت قصري لتأمني مستقبل قابل للعيش 
ومستدام».ويمكن ألولئك «ذوي الخربة» الذين «يرغبون يف نقل 
املدني،  العصيان  إىل  اللجوء  فيها»  هوادة  ال  بطريقة  مخاوفهم 
كما رصحت املجموعة، مشيدة بمثل هذه التكتيكات «لقدرتها 
يحيط  الذي  يحىص  ال  الذي  واالرتباك  التعقيدات  تجاوز  عىل 
املعدون  واستشهد  تواصيل».  كفعل  و»فعاليتها  املناخ»  بأزمة 
املشاركون أيضا بالناشطة الشابة يف مجال املناخ، غريتا ثونربغ، 
التي دعت ذات مرة أتباعها إىل «الترصف كما لو كنت يف أزمة».
بأنهم  سويرسي  وعالم  الربيطانيون  الخمسة  العلماء  واعرتف 
جميعا «شاركوا وقدموا الدعم للجماعات التي تمارس العصيان 
الستة  العلماء  املناخي».وتجاهل  العمل  أجل  للضغط من  املدني 
أي انتقادات محتملة بأنهم أو زمالءهم سيتخلون عن الحياد من 
خالل املشاركة يف مثل هذه االحتجاجات. وجادلوا بأن «األنماط 
التقليدية للبحث والتواصل» ال تلبي احتياجات العرص الحديث، 
مضيفني أن «الفكرة الشائعة القائلة بأن العرض الرصني لألدلة 
«من قبل العالم ملن هم يف السلطة من شأنه أن يخدم املصالح 
الفضىل للبرشية» هو يف حد ذاته ليس منظور محايدا «ولكن 

من املفرتض أنه موقف ساذج» يعزز الوضع الراهن.

عمل الباحثون يف جامعة سنرتال 
جهاز  بناء  عىل   «UCF» فلوريدا 
للذكاء االصطناعي ينسخ شبكية 
العني، وقد ينتج عن البحث ذكاء 
اصطناعي متطور يمكنه تحديد 
ما يراه عىل الفور، مثل األوصاف 
امللتقطة  للصور  التلقائية 
ويمكن  الهاتف،  أو  بالكامريا 
التقنية  هذه  استخدام  أيًضا 
ذاتية  واملركبات  الروبوتات  يف 
إىل  التقنية  هذه  القيادة.وتؤدي 
للغاية  متطور  اصطناعي  ذكاء 
تراه  ما  فهم  الفور  عىل  يمكنه 
الروبوتات  يف  تستخدمه  وما 

والسيارات ذاتية القيادة.

وصفها  تم  التي  التقنية،  هذه 
تعمل  ،أنها  حديثة  دراسة  يف 
من  العني  من  أفضل  بشكل 
املوجية  األطوال  نطاق  حيث 
األشعة  تراها من  أن  التي يمكن 
الضوء  إىل  البنفسجية  فوق 
املرئي وحتى طيف األشعة تحت 

الحمراء.
وتقول الباحثة الرئيسية للدراسة 
الطريقة  «ستغري  روي»  «تانيا 
الذكاء  استخدام  بها  يتم  التي 
أصبح  حيث  اليوم،  االصطناعي 
مكونات  عن  عبارة  يشء  كل 
أجهزة  عىل  ويعمل  منفصلة 

تقليدية.

الزغبي،  نوال  النجمة،  تعيش 
خالل اآلونة األخرية فرتة نشاط 
فني كثيف، حيث طرحت أغنية 
أكثر  وأحيت  حفلة»،   » جديدة 
من  عدد  يف  غنائي  حفل  من  
غنائية  لجولة  وتستعد  البالد،  
يف الواليات املتحدة األمريكية يف 
شهر نوفمرب وديسمرب املقبلني.

اللبنانية  النجمة  وأحيت 
الزغبي،  نوال 

حفال  املايض،  الخميس 
العدد  كامل  شعار  رفع  غنائيا 
للموسيقى  القلعة  بمهرجان 
 ،٣٠ الـ  دورته  يف  والغناء 
كبريا  عددا  خالله  من  وقدمت 
من أغانيها منها، عينيك كدابني 
طويل  بايل  وانا  القاهرة  وهنا 
وروحي  طوال  سنني  وحبيته 
ياروحي والناس العزاز والحفلة 
رجعتني  والليايل  فني  وكنت 

تاني واليل اتمنيته.
نوال  النجمة  وقدمت 
حفل  خالل  الزغبي 
القلعة  مهرجان 
والغناء  للموسيقى 
 ٣٠ الـ  دورته  يف 
الرشق»  «روح  فريق 
والغناء  املرسح،  عىل 
«الحفلة»  أغنية  معهم 
من  كبري  تفاعل  وسط 
الشكر  ووجهت  الجمهور، 
«كل  قائلة:  لهم  والتحية 

الناس بتحبكم».

 الزوراء  / خاص :
نرشة  الحدث  قناة  استحدثت 

عىل  وتركز  متخصصة  اخبارية 
الشأن العراقي تقدمها الصحفية 
وصحفيات  الحربي  ميس 
خاللها  من  تخاطب  أخريات، 

وقالت  العراقي.  فيسبوك  جمهور 
الحربي،  ميس  القناة،  يف  الصحفية 

استحدثت  الحدث  قناة  ان  نرشات لـ»الزوراء»: 
اخبارية عدة «متخصصة بكل بلد ومنفصلة»، وتخاطب بها جماهري 
املنطقة العربية يف العراق والسودان واليمن والدول املغاربية.واضافت 

الحربي: إن النرشة ملدة خمسة أيام يف االسبوع.

يف  فضاء  رائدة  مائري،  جيسيكا 
بحرية  أحياء  وعاملة  ناسا  وكالة 
وعاملة فيزيائية من أصول عراقية، 
كانت تعمل سابًقا أستاذة مساعدة 
بجامعة  الطب  كلية  يف  للتخدير 
تسلق  هواياتها  ومن  هارفارد، 

الجبال.
يف سبتمرب من عام ٢٠٠٢، خدمت 
مائري كغطاسة تحت املاء يف طاقم 
ناسا ٤ (NEMO ٤)، ويف عام ٢٠١٣ 
ناسا  وكالة  قبل  من  اختيارها  تم 
 ٢١ من  مكونة  مجموعة  بجانب 
شخص من رواد الفضاء للسفر اىل 

الفضاء.
سافرت مائري يف ٢٥ سبتمرب ٢٠١٩ 
عىل  الدولية  الفضاء  محطة  إىل 
-Soyuz MS الروسية  املركبة  متن 

١٥، للعمل كمهندسة طريان خالل 

الرحلة االستكشافية. وخالل هذه 
لبغداد من  التقطت صورة  السفرة 
يف  حسابها  عىل  وكتبت  الفضاء 
«تويرت» «رحلة والدي بدأت هنا من 
بغداد، مكان والدته ووطن عائلتنا 
لسنوات عديدة، تصبحني عىل خري 

يا بغداد».
«خطوة  أيضا  تويرت  عىل  وكتبت 
أخرى يف رحلة والدي، تلقى دراسة 
سنواته األوىل يف كلية الطب يف هذه 
املدينة املتألقة عىل البحر املتوسط. 

ليلة سعيدة يا بريوت!»
قائمة  يف  مائري  اسم  ادراج  تم 
شخصية   ١٠٠ ألفضل  تايم  مجلة 
يف  مائري  ٢٠٢٠.ُولدت  لعام  مؤثرة 
سويدية  ألم  ماين،  والية  كاريبو 
مسيحية كانت تعمل ممرضة وأب 
طبيباً،  يعمل  كان  يهودي  عراقي 

السويد،  فاسترياس  من  والدتها 
إىل  انتقل  االصل  عراقي  ووالدها 
والدة  مع  انتقل  وبعدها  السويد 
مائري. ولدت  حيث  ماين  إىل  مائري 
نرشت وكالة ناسا األمريكية قائمة 

بينهم  من  فضاء،  رائد   ١٨ تحدد 
اىل  تهدف  التي  ملهمتها  نساء،   ٩
القمر  سطح  اىل  امرأة  أول  وصول 
االسماء  بني  من  جيسيكا  وكانت 

املرشحة.


