
بغداد/ الزوراء:
حددت املحكمة االتحادية العليا، امس االحد، 
موعد النظر بدعوى الطعن بقبول استقاالت 
نـواب الكتلة الصدرية، فيمـا نفى قيادي يف 
التيار الصدري عالقة التيار بدعوى الطعن.

وقالت املحكمة يف بيان تلقته ”الزوراء“: انه 
”تـم رفع دعـوى للطعن بقبول اسـتقاالت 
 /  181 (بالعـدد  الصدريـة  الكتلـة  نـواب 
اتحاديـة / 2022)“.وأضافت ”انه ”سـيتم 
عقد الجلسة األوىل للنظر يف الدعوى بتاريخ 
الـ28 من أيلول الحايل“.يف غضون ذلك، أكد 
القيادي يف التيار الصدري، عيل التميمي، أن 
ال عالقة للتيار بالدعوى التي سـتنظر فيها 
املحكمة االتحادية العليا بشـأن اسـتقاالت 
نـواب الكتلـة الصدريـة مـن الربملان.وقال 
التميمـي يف تغريـدة تابعتهـا ”الـزوراء“: 
إن ”الجهـة التـي قامت برفع دعـوى أمام 

املحكمة االتحادية بالطعن بقرار اسـتقالة 
نـواب الكتلة الصدرية ال تمثل اهداف وذوق 
زعيـم التيـار الصـدري مقتـدى الصدر وال 
تمثـل التيار الصـدري، فهو تـرصف فردي 
مـن قبل أشـخاص ال عالقة لهـم بالتيار“.

وأضاف ”من خالل تواصيل مع النواب قالوا 
ان القـرار نهائي وال رجعة فيه“. يف غضون 
ذلك، أوضح الخبري القانوني، عيل التميمي، 
مـدى إمكانية عودة نـواب الكتلة الصدرية 
يف  التميمـي  الربملان.وقـال  إىل  املسـتقيلني 
ترصيح صحفي: إن ”عـودة اعضاء الكتلة 
الصدرية املستقيلني ممكنة دستورياً؛ وذلك 
بتقديم طلـب إىل املحكمـة االتحادية العليا 
وفـق املـادة 93 / ثالثـاً من الدسـتور، ألن 
االسـتقالة لم يصوت عليها الربملان، وأيضاً 
قدمت تحـت ضغط نفيس كبـري وهذا يخل 

بعنرص االرادة املطلوبة لالستقالة“.

بغداد/ الزوراء:
أحصت نقابـة الصيادلة، امس األحد، 
عـدد املخالفـات املرصودة خـالل أقل 
من عـام، فيمـا أوضحت اإلجـراءات 
تجـاه مؤجـري اإلجازات.وقال نقيب 
الصيادلة مصطفى الهيتي يف ترصيح 
صحفـي: إن ”النقابـة أجرت حمالت 
للعـام  االول  ترشيـن  منـذ  تفتيـش 
املايض وحتى ايلـول الحايل بواقع 13 
الف زيـارة يف عموم البـالد“، الفتا اىل 
أنها ”سـجلت خالل هـذه املدة 2700 
عقوبة بسـبب املخالفات، وتم تطبيق 
العقوبات من قبـل لجان االنضباط“.

وعن املحـال الوهمية التي تزاول عمل 
الصيدليـات، أكـد الهيتـي أن ”موقع 
املحال املخالفة يرسـل بكتاب رسمي 
يتضمن اسـم املحل والعنوان، ملديرية 
الجريمـة املنظمـة يف وزارة الداخليـة 
التخـاذ اإلجـراء القانونـي بحقهـا“.

وبشـأن مـا يحدث من حـاالت تأجري 
وبيـع اجـازة ممارسـة املهنـة، بـنّي 
الهيتي أن ”بيع او ايجار اجازة مزاولة 
املهنـة امـر ممنـوع، ووفـق القانون 
املادة 50 من قانـون مزاولة الصيدلة 
يعاقب من يبيعها بالحبس 3 سـنوات 

مع إلغاء اإلجازة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الكهربـاء العراقية، أمس 
األحـد، حاجتهـا اىل 35 الـف ميغا واط 
مـن الطاقـة لتحقيـق االكتفـاء التام، 
لـن  الكهربائـي  الربـط  ان  إىل  مشـرية 
املتحدث  للعراق.وقـال  االكتفـاء  يحقق 
باسـم الوزارة، احمد موىس، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”الربـط الكهربائـي مـع 
دول الجوار لـن يحقق االكتفـاء الذاتي 
للمنظومة الوطنيـة“، مبينا ان ”العراق 

يحتـاج ما بـني 14 اىل 15 الف ميغا واط 
لكـي نواكب الطلب، حيث اننا نحتاج اىل 
35 الف ميغا واط لتغطية الطلب بشكل 
ان ”مشـاريع  كامل“.واضـاف مـوىس 
الربـط الكهربائـي بالرغم مـن أنها لن 
تسـد العجز إال أنها ستكون جزءا مهما 
مـن تنويع مصـادر الطاقة وسـتحقق 
اسـتقرارية جيـدة للشـبكة الكهربائية 

وتعالج مسألة انخفاض الفولتيات.

واشنط/ متابعة الزوراء:
تراشـق الرئيـس األمريكـي الحايل، 
جـو بايدن، وسـلفه دونالـد ترامب 
بالكلمات، ووجه كل منهما إىل اآلخر 
اتهامـات مـن العيار الثقيـل، وذلك 
قبل أقل من شـهرين مـن انتخابات 
الكونغـرس  يف  النصفـي  التجديـد 

األمريكـي املقررة يف نوفمرب املقبل“.
وجـاءت ترصيحات ترامب، مسـاء 
السـبت، خـالل تجمـع انتخابـي يف 
والية بنسـلفانيا تمهيـدا النتخابات 
الكونغـرس  يف  النصفـي  التجديـد 
األمريكـي، وفـق مـا أوردت وكالـة 
”فرانـس برس“.وهـذا أول ظهـور 

علنـي لرتامب منذ عمليـة التفتيش 
التـي أجراهـا مكتـب التحقيقـات 
الفـدرايل (أف بي آي) يف مقر إقامته 
بماراالغـو بوالية فلوريـدا يف مطلع 
املليارديـر  املايض.ونـدد  أغسـطس 

الجمهوري بعملية التفتيش.

الزوراء/ مصطفى فليح:
دعا السـيايس املسـتقل، عائد الهاليل، اىل إطالق 
مبادرة جديدة من قبل البيتني السـني والكردي 
لحـل االزمـة بـني االطـار التنسـيقي والتيـار 
الصدري، ويف حني اشار اىل اهمية الالعب الدويل، 
اكـد ان الحل يف حل مجلس النواب واالتفاق عىل 

آليـة لذلك.وقال الهاليل يف حديث لـ»الزوراء»: ان 
«املبـادرات الداخلية يف الوسـط والجنوب تبقى 
مبادرات غـري مؤثرة عىل االطراف فهم اساسـا 
قسـماء األرض، فـإذا كانت هنالـك مبادرة من 
البيت السني او من البيت الكردي او من البيتني 
مع بعضهما لربما تسفر عن يشء او ربما تحلل 

او تفـكك االزمة»، مؤكدا «نحتاج اىل العب جديد 
يكـون ضامنـا ألي اجتماع او أي نقـاش او اي 
مخرجات ألي اجتماع».  واضاف «ممكن جدا ان 
يكون املجتمع الدويل هـو الحل، وهو اآلن يعمل 
بشـكل كبري عىل ان ال تنزلق العملية السياسية 
يف العراق عىل اعتبار اننا قبالة الشـتاء، وهنالك 

نقص يف سوق الطاقة العاملي واوروبا تحتاج اىل 
الطاقة، فخروج ثالثة ماليني و ٨٠٠ الف برميل 
من سـوق الطاقة العاملي سـوف يتسبب بأزمة 
غري مسبوقة يف سوق الطاقة لربما يصعد سعر 

الربميل اىل الف دوالر».

عمان/ الزوراء:
«األسـد  منـاورات  األردن  يف  انطلقـت 
املتأهـب» التـي تسـتمر حتـى الخامس 
عرش من سـبتمرب الحايل بمشـاركة ٢٧ 
دولـة بينهـا العـراق والواليـات املتحدة 
وبريطانيا وفرنسـا، وتتخللهـا عمليات 
حول مكافحة اإلرهاب وتهديدات أسلحة 
الدمـار الشـامل.وقال الجيـش األردنـي 
يف بيـان امـس االحـد: إن هـذه الـدورة 
العارشة مـن التدريبات التـي تنظم عىل 

إىل ١٥  اململكـة، سـتجرى مـن ٤  أرض 
سـبتمرب الجـاري. موضحا أنهـا تهدف 
إىل «العمـل املشـرتك يف مجـال مكافحة 
األمنيـة  القـدرات  وتطويـر  اإلرهـاب 
والتعـاون بني أجهزة ومؤسسـات الدول 
املختلفة لالسـتجابة للتهديـدات األمنية 
أن  البيان  الداخلية».وأضـاف  واألزمـات 
«هـذا التمرين صمم عىل سـيناريوهات 
تحاكـي الواقـع والظـروف والتحديـات 
التي يواجههـا العالم أجمع ومنها خطر 

اإلرهاب، ومحـاكاة التهديـدات الجديدة 
مثل اسـتخدام أسـلحة الدمار الشـامل 
بمختلف األنواع».ونقلت وكالة الصحافة 
الفرنسـية عـن البيان إنه «سـيتم خالل 
التمرين عقد العديد من اللقاءات والندوات 
التي سـتجمع كبار القادة والشخصيات 
العسـكرية والتي سـيكون الهدف منها 
مناقشـة أهـم املشـاكل واملعاضـل التي 
تواجه العالم عىل الصعيد األمني وكيفية 
معالجتها».وتقـام التماريـن يف ميادين 

القوات املسلحة األردنية ومراكز القيادة 
والسـيطرة ومركز امللك عبد الله لتدريب 
العمليات الخاصة واملركز الوطني لألمن 
وإدارة األزمات، بمشـاركة مختلف أنواع 
والبحريـة. والجويـة  الربيـة  االسـلحة 

وتشـارك يف هذه املناورات أيضا، حسب 
البيان، أملانيا وإيطاليا واليابان والنرويج 
وكازاخستان والنمسا والسويد وقربص 
وبلجيـكا  وبولنـدا  واليونـان  وكينيـا 
وباكستان واسرتاليا والسعودية والعراق 

ولبنـان واإلمـارات والبحريـن والكويت 
األردن. اىل  إضافـة  واملغـرب  وعمـان 
وأجريـت آخر منـاورات للفـرتة من ٢٥ 
اغسطس حتى الخامس من سبتمرب من 
عام ٢٠١٩ قبيل انتشـار جائحة كورونا 
بمشاركة ٢٨ دولة.كما أجريت مناورات 
يف ٢٠١٨ بمشـاركة أردنية أمريكية فقط 
خـالل الفرتة من ١٥ إبريل لغاية ٢٦ منه 
وشارك فيها ٣٥٠٠ جندي أمريكي، وفقا 

لفرانس برس.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
القـوات  الروسـية أن  الدفـاع  أعلنـت وزارة 
أثنـاء  األوكرانيـة تكبـدت خسـائر فادحـة 
باتجـاه  مناطـق  يف  التموضـع  محاولتهـا 
الدفـاع  وزارة  نيكواليف.وقالـت  مقاطعـة 
الروسـية يف اإلفـادة الصحفيـة، امس األحد: 
إن نظـام كييـف يواصل املحاوالت الفاشـلة 
لكسب موطئ قدم يف مناطق معينة يف اتجاه 
نيكوالييف-كريفي وروج.وأضافت: ان سالح 
الطريان الرويس وقـوات الصواريخ واملدفعية 
قصفـت القـوات األوكرانيـة، وكبـدت العدو 

خسائر فادحة تمثلت يف تدمري 11 دبابة و17 
مركبة قتال مشـاة، بما يف ذلك أربع مركبات 
قتـال مشـاة مـن طـراز ”بـراديل“ أمريكية 
الصنع، و10 مركبات قتالية مصفحة أخرى، 
و5 شـاحنات صغرية مزودة بمدافع رشاشة 
ثقيلـة، كمـا تم القضـاء عىل أكثـر من 150 
جنديـا، باإلضافة إىل ذلك أسـقطت الدفاعات 
الجويـة مقاتلـة أوكرانيـة من طراز ”سـو-

25“.ودمـرت القوات الروسـية خـالل الـ24 
ساعة املاضية.

ليبيا / متابعة الزوراء:
أعلنـت املفوضيـة الوطنيـة العليـا لالنتخابـات يف 
ليبيـا عدم قدرتها عـىل رفع ”القـوة القاهرة“ التي 
حالـت دون إجـراء االنتخابات الرئاسـية والربملانية 
نهايـة العـام املايض، وعـدم وجود أي تقدم بشـأن 
رفعها بسـبب الظروف الراهنـة التي تمر بها البالد، 
مؤكـدة أنها جاهزة السـتئناف العمليـة االنتخابية 
”حال توفر البيئة السياسـية التوافقية، واسـتتباب 
األوضـاع األمنيـة.. جـاء ذلـك ضمن بيـان أصدرته 
املفوضية ظهر امس األحد بشـأن استئناف العملية 
االنتخابية، أشارت فيه اىل كتاب هيئة رئاسة مجلس 

النـواب الصادر يف 22 أغسـطس/آب 2022 بشـأن 
انقضـاء املـدة الزمنية التـي طالبت بهـا املفوضية 
لرفـع ”القوة القاهـرة“ التي حالت دون اسـتكمال 
العمليـة االنتخابية التـي كان من املقـرر عقدها يف 
24 ديسـمرب/كانون األول 2021، وإىل مطالبة عدد 
من املرتشـحني لهذه االنتخابات باستئنافها وإعالن 
قوائمهـا األولية“. وأقر مجلـس املفوضية بانقضاء 
املدة الزمنية دون تحقيق أي تقدم ُيذكر بشـأن رفع 
”القـوة القاهـرة“ واسـتئناف العمليـة االنتخابية، 

وأرجع ذلك لعدة أسباب.
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الزوراء/ حسني فالح: 
كشـفت هيئة املنافذ الحدودية عن 
بزيارة  الخاصـة  تفاصيـل خطتها 
اربعينيـة االمـام الحسـني (عليـه 
السالم)، وفيما اعلنت تشكيل لجان 
لتعزيز االمن يف املنافذ الربية، اكدت 
وجود تعاون وتنسـيق مشرتك مع 
جميـع الدوائـر املعنيـة العاملة يف 
املنافـذ واالجهـزة االمنيـة من اجل 

انجاح الخطة.
وقال املتحدث باسـم هيئـة املنافذ 
االعـالم  خليـة  عضـو  الحدوديـة 
الحكومـي، عالء الديـن القييس، يف 
حديث لـ“الـزوراء“: انه بعد انتهاء 
مراسـم زيـارة العارش مـن محرم 
املواكـب  توافـد  وانتهـاء  الحـرام 
االمـام  شـهادة  بذكـرى  املعزيـة 
الحسـني (عليه السالم) وجه اللواء 
الدكتور عمـر عدنان الوائيل، رئيس 
هيئـة املنافذ الحدودية، باسـتنفار 
جميع كوادر هيئة املنافذ الحدودية 
مـن خالل تعزيـز املنافذ املشـمولة 
بالزيارة بكوادر إضافية. مبينا: انه 
كان هنالك تنسيق عايل املستوى ما 
بني رئيـس هيئة املنافـذ الحدودية 
واملحافظني من اجل ديمومة البنى 
التحتية وشـبكات املـاء والكهرباء 
والطرق الداخلية واملنشآت الصحية 

يف املنفـذ الواحد.وأضـاف: كمـا تم 
تعزيـز الفـرق الصحيـة ومكاتـب 
الجوازات لغرض اسـتيعاب االعداد 
الداخلـة مـن اجـل مرورهـم بكل 
سالسـة وبـدون اي تأخـري، كمـا 
كان هنالك تعاون مشـرتك من قبل 
رئيس هيئة املنافذ الحدودية وقيادة 

العمليات املشرتكة وبإرشاف مبارش 
من وزير الداخلية بتطبيق االجراءات 
الالزمة السـتقبال الزائرين. مؤكدا: 
انه تم اجراء العديد من املمارسـات 
االشـخاص  لتفتيـش  الخاصـة 
وتدقيق الجوازات واالنتشار االمني 
االجراءات والتأكيد  لضمان تسهيل 

عـىل عـدم مـرور أي زائـر إال بعـد 
الحكوميـة  لإلجـراءات  خضوعـه 
الصادرة.وأوضـح: انه تم تشـكيل 
مقر مسيطر للتعزيز مقدم من قبل 
قيادة العمليات املشـرتكة. الفتا اىل: 
انه تم تشـكيل هناك لجـان لتعزيز 
الوضع االمني من قبل هيئة املنافذ 

الحدوديـة تعمـل بشـكل مشـرتك 
من اجـل انجاح الخطة املرسـومة 
لها.وتابـع: كما كان هنـاك تعاون 
مشـرتك بني هيئة املنافذ الحدودية 
مـن  املنفـذ  يف  العاملـة  والدوائـر 
خالل العمـل بروح الفريـق الواحد 
لغرض تسـهيل مرور زائري االمام 
الحسـني (عليـه السـالم). معربـا 
عن شكره لوزارة الداخلية وجميع 
االجهزة االمنية والحشـد الشـعبي 
املنفـذ  العاملـة يف  الدوائـر  ولـكل 
الواحد لتعاونهم املستمر واملشرتك 
مـع هيئـة املنافـذ الحدوديـة.ويف 
وقت سـابق، حـددت هيئـة املنافذ 
6 منافـذ لدخـول زوَّار  الحدوديـة 
أربعينيـة االمـام الحسـني (عليـه 
السـالم(.وقال املتحـدث الرسـمي 
باسـم هيأة املنافذ الحدودية، عالء 
الديـن القييس، يف ترصيح صحفي: 
إن ”املنافـذ التـي يتم دخـول زوَّار 
الشـالمجة،  األربعينيـة منها هي: 
واملنذريـة،  والشـيب،  وزرباطيـة، 
وصفوان، ومطـار النجف الدويل“.
وأضـاف القييس أن ”أعـداد دخول 
الـزوار تصـل إىل نحـو 1000 زائر 
وأكثر يف السـاعة الواحـدة، لذا من 
الصعب تحديد األعداد حالياً إّال بعد 

انتهاء الزيارة األربعينية“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
لتجارة  بشبكة  اإلطاحة  االمني  اإلعالم  خلية  أعلنت 
بيان  يف  الخلية  واسط.وقالت  محافظة  يف  املخدرات 
متميزة،  استخبارية  «بجهود  إنه  «الزوراء»:  تلقته 
وبعد استحصال املوافقات القضائية، نجحت مفارز 
األمن الوطني يف واسط يف نصب كمني محكم أفىض 
إىل اإلطاحة بشبكة مخدرات مكونة من ثالثة عنارص 
أحدهم أجنبي الجنسية متلبسني بالجرم املشهود، إذ 
الكرستال  ُضبطت بحوزتهم كميات كبرية من مادة 
«تم  أنه  وأضافت  غرام».  كيلو   (١٣) بلغت  املخدرة 
تدوين أقوال املتهمني وإحالتهم أصولياً عىل الجهات 

القضائية املختصة لينالوا جزاءهم العادل».

@Òäbvn€@Úÿjìi@Úyb†�a
¡éaÎ@¿@paäáÉæa

@ÙÏ«ái@ãƒ‰€a@á«Ïfl@Üá•@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
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بغداد/ الزوراء:
يعتزم القـرص الحكومي، اليـوم االثنني، 
احتضـان الجولـة الثانيـة مـن «الحوار 
الوطنـي» بدعـوة مـن رئيـس مجلـس 
الوزراء مصطفى الكاظمـي لحل االزمة 
الراهنة.وذكر مصدر مطلع:  السياسـية 
ان رئيـس الـوزراء العراقـي، مصطفـى 
الكاظمي، دعا رؤساء الكتل السياسية يف 
الربملان إىل إجراء جولة ثانية من «الحوار 
اليـوم االثنني.وكان مستشـار  الوطني» 
االمـن القومـي قاسـم االعرجـي قد برر 

عدم حضور رئيس مجلس الوزراء القائد 
العام للقوات املسـلحة لعـرض مكافحة 
واألمـن  الخاصـة  والعمليـات  اإلرهـاب 
السـرباني يف معـرض بغداد الـدويل امس 
االحد بإنشغاله بالحوار الوطني الذي من 
املقرر أن ينعقد اليوم.ويف ١٦ أغسطس/ 
اب املـايض، دعـا الكاظمي قـادة القوى 
السياسـية إىل «اجتمـاع وطني» يف قرص 
الحكومة ببغداد، لبدء «حوار وطني جاد» 
من أجل إيجاد الحلول لألزمة السياسـية 

يف البالد.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أطلقت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
التقديـم اإللكرتونيـة الخاصـة  اسـتمارة 
للسـنة  الجامعـات  يف  املركـزي  بالقبـول 
الدراسـية ٢٠٢٢/٢٠٢٣، فيمـا بارش أكثر 
مـن ٢٨ ألـف طالـب دراسـاتهم العليـا يف 
الجامعات.وذكر بيان لوزارة التعليم تلقته 
”الـزوراء“: ان وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي أطلقت استمارة التقديم اإللكرتونية 
الخاصـة بالقبـول املركـزي يف الجامعـات 
للسنة الدراسـية ٢٠٢٢/٢٠٢٣.واضاف ان 
الـوزارة حددت ضوابط القبـول املركزي يف 

قناة التقديم العامة أو قناة ذوي الشـهداء 
أن يكون الطالب من خريجي السنة الحالية 
أو الطلبة العراقيني الوافدين الحاصلني عىل 
الشـهادة اإلعدادية العراقيـة أو ما تعادلها 
ومن مواليـد ١٩٩٨ وما بعده فيما يتوجب 
عىل خريجي الدراسة اإلعدادية من الفرعني 
التطبيقي واإلحيائي ملء خمسني اختياراً، 
وأن ال يقـل عـدد املعاهد فيهـا عن عرشة، 
فيما يمـأل خريجو الفرع األدبـي ما اليقل 
عن خمسـة وعرشين اختيارا وال يقل عدد 

املعاهد فيها عن عرشة.

ëãÃ„Ïÿ€a@¿@Ô–ó‰€a@áÌávn€a@pbibÉn„a@Âfl@ÂÌãËí@Âfl@›”c@›j”@ÊáÌbiÎ@kflaãm@µi@ÚÓfl˝◊@lãy
›Ó‘r€a@äbÓ»€a@Âfl@pbflbËma@ãÇ�a@∂g@b‡Ë‰fl@›◊@ÈuÎ

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع، امس األحد، قرب إطالق استمارة عودة املفسوخة عقودهم.وذكر بيان 
للوزارة تلقته «الزوراء»: أنه «بناًء عىل ما أقره مجلس النواب، وطبقاً ألحكام البند (أوالً) 
من املادة (٦١) والبند (ثالثاً) من املادة (٧٣) من الدستور العراقي والخاصة بإصدار قانون 
رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ الخاص بالدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية، والذي تضّمن فقرة 
التوجيهات  اىل  خاصة بإعادة املفسوخة عقودهم من منتسبي األجهزة األمنية، واستناداً 
الصادرة من القائد العام للقوات املسلحة وتنفيذاً ألمر وزير الدفاع، سيتم العمل خالل األيام 
االستمارة  وحسب  الدفاع  وزارة  منتسبي  من  عقودهم  املفسوخة  بإعادة  املقبلة  القليلة 
التي سيتم إطالقها قريباً من خالل املوقع االلكرتوني الخاص بها».ودعت الوزارة «جميع 
املنتسبني ممن ُفسخت عقودهم اىل متابعة املوقع االلكرتوني الخاص بها لغرض ملء هذه 

االستمارة عند إطالقها».
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مجلس الخدمة العامة االتحادي، 
قصار  رشيحة  شمول  األحد،  امس 
وزارة  وجهت  وفيما  بالتعيني،  القامة 
املالية الوزارات واملؤسسات الحكومية 
باإلرساع بتزويدها بالجداول التفصيلية 
محافظ  اوعز  العقود،  تثبيت  لغرض 
األوامر  لتدقيق  لجنة  بتشكيل  بغداد 
بمحارضي  الخاصة  والقوائم  اإلدارية 

.2020
التميمي  محمود  املجلس  رئيس  وقال 
جمعية  من  وفداً  استقباله  أثناء 
رئيس  نائب  برئاسة  العراقية  قصري 
بيان  بحسب  بدر،  مصطفى  الجمعية 
ألزم  ”املجلس  إن  ”الزوراء“:  تلقته 

القامة  بإنصاف رشيحة قصار  نفسه 
خاطب  أن  بعد  بالتعيني،  وشمولهم 
الدرجات لهذه  عدة وزارات الستحداث 
باملستوى  التعاون  يكن  لم  لكن  الفئة 
احدى  ويف  املجلس  فقرر  املطلوب، 
تعيني  فرص  هناك  تكون  أن  جلساته 
ومن  الخاصة  االحتياجات  لذوي 

ضمنهم قصار القامة“. 
وأضاف التميمي أن ”استمارة التوظيف 
ذوي  فئة  قنواتها  إحدى  يف  شملت  قد 
من  األخرى  بالقنوات  اسوة  اإلعاقة 

اجل فسح املجال للتعيني“. 
”الوفد  أن  البيان  يف  املجلس  وذكر 
الضيافة  لحسن  وامتنانه  شكره  قدم 
أول  ”املجلس  أن  مؤكدا  واالستقبال“، 

رشيحة  انصاف  عاتقه  عىل  أخذ  من 
إىل  االستماع  خالل  من  القامة  قصار 
وفقاً  تلبيتها  عىل  والعمل  مطالبهم 

للقوانني واألنظمة املعمول بها“.
املالية  وزارة  وجهت  ذلك،  غضون  يف 
باإلرساع بتزويدها بالجداول التفصيلية 

لغرض تثبيت العقود.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
العالقة  ذات  الجهات  ”خاطبت  إنها 
التفصيلية  بالجداول  لتزويدها 
لغرض  الوظيفية  الدرجات  الستحداث 
تثبيت العقود ممن لديهم خدمة سنتني 

فأكثر“.
جداول  ”إرفاق  إىل  الوزارة  ودعت 
تفصيلية خاصة بالدوائر املمولة ممن 

تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة 
فيما  أما  اليهم،  املوما  كلف  الحتساب 
الذاتي  التمويل  ورشكات  دوائر  يخص 
الخزينة  من  تمويال  تتلقى  ال  التي 
العامة للدولة، فيتم تقديم تأييد بتوفر 
النقدية  السيولة  او  املايل  التخصيص 

املتوفرة لديها“.
عىل  املصادقة  ”ستتم  أنه  وأضافت 
عام  مدير  قبل  من  املدقق  املحرض 
املايل  القسم  ومدير  الدائرة  او  الرشكة 
التدقيق  ومدير  البرشية  املوارد  ومدير 
أو  الوزير  قبل  من  عليه  واملصادق 
أو  بوزارة  املرتبطة  غري  الجهة  رئيس 

املحافظ“.
جابر  محمد  بغداد،  محافظ  وجه  كما 

األوامر  لتدقيق  لجنة  بتشكيل  العطا، 
بمحارضي  الخاصة  والقوائم  اإلدارية 

عام 2020.
للمحافظة  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 
بتشكيل  وجه  ”العطا  أن  بيان  يف 
والقوائم  اإلدارية  األوامر  لتدقيق  لجنة 
الخاصة بمحارضي 2020 يف مديريات 
بغداد (الكرخ 1،2،3/ والرصافة 1،2) 

لغرض املصادقة عليها“. 
بغداد  ”محافظة  أن  البيان  وأضاف 
أوامر  عىل  املصادقة  عن  تمتنع  ال 
مديرية  أن  إال  ُيشاع،  كما  املحارضين 
ُتكمل  لم  الثالثة،  الرصافة  تربية 
إجراءات  إلنجاز  املالية  الُكلف  رفع 

املصادقة“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
دعا السيايس املستقل، عائد الهاليل، اىل 
البيتني  قبل  من  جديدة  مبادرة  إطالق 
السني والكردي لحل االزمة بني االطار 
حني  ويف  الصدري،  والتيار  التنسيقي 
ان  اكد  الدويل،  الالعب  اهمية  اىل  اشار 
الحل يف حل مجلس النواب واالتفاق عىل 

آلية لذلك.
ان  لـ“الزوراء“:  الهاليل يف حديث  وقال 
”املبادرات الداخلية يف الوسط والجنوب 
تبقى مبادرات غري مؤثرة عىل االطراف 
فهم اساسا قسماء األرض، فإذا كانت 

او  السني  البيت  من  مبادرة  هنالك 
مع  البيتني  من  او  الكردي  البيت  من 
بعضهما لربما تسفر عن يشء او ربما 
تحلل او تفكك االزمة“، مؤكدا ”نحتاج 
ألي  ضامنا  يكون  جديد  العب  اىل 
مخرجات  اي  او  نقاش  أي  او  اجتماع 

ألي اجتماع“. 
 واضاف ”ممكن جدا ان يكون املجتمع 
الدويل هو الحل، وهو اآلن يعمل بشكل 
كبري عىل ان ال تنزلق العملية السياسية 
يف العراق عىل اعتبار اننا قبالة الشتاء، 
العاملي  الطاقة  سوق  يف  نقص  وهنالك 

فخروج  الطاقة،  اىل  تحتاج  واوروبا 
ثالثة ماليني و 800 الف برميل من سوق 
الطاقة العاملي سوف يتسبب بأزمة غري 
يصعد  لربما  الطاقة  سوق  يف  مسبوقة 

سعر الربميل اىل الف دوالر“.
بقاء  اىل  االمر  ”إذا وصل  الهاليل   وحذر 
القواعد  اىل  االمر  ووصل  االنسداد 
االمر  فإن  االزمة  ادارة  يف  السياسية 
السياسية،  القواعد  ملزاج  خاضع 
وبالتأكيد سوف تكون هنالك انزالقات، 
ونتمنى ان يبقى املوضوع بيد العقالء“، 
يكون  ان  نتمنى  االخر  االمر   ” مضيفا 

الحوار،  طاولة  هو  الحاكم  السيناريو 
ان  يجب  فهو  الثالث  السيناريو  أما 
جديدة  سياسية  عملية  هناك  تكون 
االحزاب  لباس  تغيري  بموجبها  يتم 
وبأفكارها  وبأدواتها  بمسمياتها 
ما تحمله  بكل  وبمشاريعها ويف رؤاها 
رغبة  وهناك  شابة،  قيادات  وتضع 
سماحة  من  مسبوق  غري  وارصار 
هذه  مع  التعامل  بعدم  الصدر  السيد 
الحاج  شخصية  سوى  الشخصيات 

العامري“.
احداث  عىل  االمن  مجلس  تعليق  وعن 

يف  حدث  ”ما  قال  الخرضاء،  املنطقة 
مستساغا  يكون  ربما  املاضية  الفرتة 
بالداخل العراقي لكنه مرفوض اقليميا 
هي  العراقية  الحكومة  الن  ودوليا 
الرشعية  باركت  وقد  منتخبة  حكومة 
الدول  وكل  االوروبي  واالتحاد  الدولية 
اىل  مشريا  االنتخابات“،  نتائج  العاملية 
املجتمع  يستفز  لربما  عمل  ”أي  ان 
الدستور  عىل  التجاوز  خالل  من  الدويل 

او عىل العملية السياسية ”. 
بعقد  املطالبة  عن  االطار  تراجع  وعن   
ذلك  الهاليل  فّرس  الربملان،  جلسة 

استفزاز  يحدث  ال  كي  االوىل  ”القضية 
وإلعطاء  االربعينية  الزيارة  عىل  ويؤثر 
اللتقاط  فرصة  السياسيني  الرشكاء 
الضغط  عن  بعيدا  والتفكري  انفاسهم 
القرارات  عن  بعيدا  الجلسات  وعقد 
الفرتة  هذه  تكون  وربما  املستعجلة 
وربما  النظر  وجهات  لتقريب  كافية 

تكون سببا يف تفعيل املبادرات“. 
املعتدلة  السياسية  القيادات  دور  وعن 
يف حل االزمة، أكد أنها ”حاولت وبذلت 
كانت  املشكلة  لكن  جدا  كبرية  جهودا 
لسماحة  مسبوق  غري  ارصار  وجود 

املبادرات  كل  رفض  يف  الصدر  السيد 
لجمع  جلسة  اىل  الرامية  واملحاوالت 
طاولة  عىل  السياسيني  الرشكاء 

واحدة“.
واكد ان ”الحل بالحل، والكل متفق عىل 
العراقي،  النواب  مجلس  حل  أي  الحل، 
لكن املشكلة باالختالف يف آليات االخوة 
اآللية،  حول  واإلطاريني  الصدريني 
النواب  مجلس  اعضاء  من  والكثري 
العراقي حتى من غري االطار التنسيقي 
وفق  لكن  الحل  مع  بأنهم  يرصحون 

الرؤية اإلطارية“.

بغداد/ الزوراء:
أكد ممثل رئيس الوزراء مستشار األمن 
األحد،  امس  األعرجي،  قاسم  القومي، 
اإلرهاب  تحديات  يواجه  العراق  أن 
بخطابات  أشاد  فيما  واملخدرات، 
وحفظ  للتهدئة  تدعو  التي  القيادات 

العراق.
وقال األعرجي يف كلمة له خالل مؤتمر 
والعمليات  االرهاب  مكافحة  (معرض 
تابعته  السرباني)  واألمن  الخاصة 
مكافحة  ”معرض  إن  ”الزوراء“: 
واالمن  الخاصة  والعمليات  االرهاب 
من  االستفادة  اىل  يهدف  السرباني، 
القوات  قدرات  لرفع  العاملية  الخربات 
االمنية“،  مبيناً ان ”العراق انترص عىل 

داعش والتزال هناك بقية“.
من  واملخدرات  ”داعش  ان  واضاف 
البلد“،  تواجه  التي  الكبرية  التحديات 
حلف  مع  العراق  ”تعاون  اىل  مشري 

للتجهيز  العسكري  والتصنيع  الناتو 
العسكري“.

الحربي  التصنيع  ان ”عىل هيئة  وتابع 
الذين  االصدقاء  خربات  من  االستفادة 

وقفوا معنا يف محاربة داعش“.
وذكر ان ”العراق بلد مهم يف املنطقة“، 
التي  القيادات  بـ“خطابات  مشيدا 

تدعو للتهدئة وتحفظ العراق“.

تعلن الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية إحدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن عن دعوتها لكافة الجهات املتخصصة من الرشكات املصنعة 
واملنتجة واملسـجلة رسـمياً داخل العراق وخارجه والرشكات واملكاتب من العراقيني املجازين بوكالة رسـمية مصدقة من مسـجل الرشكات يف وزارة 
التجارة نافذة هذا العام معززة برباءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب ولديهم تخويل من الرشكات املصنعة مصدقاً من امللحقيات التجارية العراقية 
يف بلد املنشأ لالشرتاك يف املناقصات التالية املمولة من تخصيصات املوازنة االستثمارية لرشكتنا لعام ٢٠٢٢ وفق املواصفات الفنية والرشوط التجارية 
املعتمدة والتي يمكن الحصول عليها يف مقر رشكتنا يف البرصة / خور الزبري مقابل مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) دينار (اربعمائة الف دينار) غري قابلة للرد 
ويمكـن االطـالع عىل الرشوط يف موقع رشكتنا عىل       االنرتنت:www.pchem.gov.iq او موقـع الوزارة www.industry.gov.iq  ، وأن تقدم العطاءات 
بثالث ظروف مختومة ومثبت عليها اسـم الرشكة ورقم املناقصة ويكون الظرف االول فني والظرف الثاني تجاري والثالث يحتوي عىل املستمسـكات 
املطلوبـة (شـهادة التأسـيس، التأمينات االوليـة بموجب خطاب ضمان عـىل ان يتضمن فقرة التمديـد التلقائي لحني ورود كتـاب انتفاء حاجة من 
املسـتفيد صادر من مرصف عراقي معتمد، براءة ذمة من الرضائب، املستمسـكات الشـخصية للمدير املفوض، وصل االشرتاك باملناقصة) وان ال تقل 
نفاذية العروض عن ثالث اشـهر اضافة اىل رضورة تقديم نسـخ اضافية طبق االصل عدد (٢) عىل االقل من العطاء الخاص باملناقصة عىل ان تكون 

مختومة بختم حي من الرشكة ويتم تحديد عدد النسخ يف ورقة بيانات العطاء.
وضع النسخ االصلية (يف غالف منفصل) ويتم تأشريه بعبارة (نسخة اصلية) ووضع كل نسخة من النسخ االضافية يف غالف منفصل يتم تأشري كل 
مغلف بعبارة (نسـخة اضافية) وتوضع جميع النسـخ االصلية واالضافية يف مغلف واحد وتودع يف صندوق العطاءات يف مقر الرشكة / البرصة/ خور 
الزبـري يف موعـد اقصاه السـاعة (١٢) ظهراً ليوم ٢٠٢٢/٩/٢٦ علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسـو عليه املناقصة 

اجور نرش االعالن.
مالحظة ١:

- يتم تقديم القسـم الرابع من الوثيقة القياسـية بعد ملئ املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسـعرة وحسب ما موضح يف الوثيقة عىل ان 
تكون موقعة ومختومة عىل جميع اوراقها وتقدم يف ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض 
ورقـم واسـم املناقصة مـع تزويدنا بقـرص (CD) للوثيقة كاملة، اضافة لظـرف ثاني يتضمن املستمسـكات املطلوبة ويف حال عـدم التزام مقدمي 

العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها إلمالء القسم الرابع منها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
مالحظة ٢:

- تدعو الرشكة كافة املشاركني لحضور املؤتمر الذي ينعقد يف مقر الرشكة لإلجابة عىل االستفسارات يف الساعة (٩) صباحا من يوم ٢٠٢٢/٩/١٩.

COMPLETE PUMPS رقم املناقصةت
 WITH MOTORS

الكلفة الكمية
التخمينية

التأمينات 
االولية

املالحظاتموعد الغلق

.١6-T-PET-2021MC1,MC2,MC3,MC4 (٤) مضخات مع
املواد االحتياطية

٣٠٠ مليون  
دينار

٣ مليون 
دينار

معلنة للمرة ٢٠٢٢/٩/٢٦
الثالثة

.٢9-T-PET-2021 PUMP WITH MOTOR ON
BASE PLATE GA-1403

(٣) مضخات مع 
املواد االحتياطية

٣٠٠ مليون  
دينار

٣ مليون 
دينار

معلنة للمرة ٢٠٢٢/٩/٢٦
الثانية 

.٣3-T-PET-2022 Acetylene Hydrogenation
Catalyst G-58 B

١٠ مليون ١ مليار دينار(١٢) طن
دينار

معلنة للمرة ٢٠٢٢/٩/٢٦
االوىل

.٤12-T-PET-2022 COMPLETE PUMP WITH
 MOTOR GA-1501

مضخة واحدة 
فقط

٢٥٠ مليون 
دينار

٣ مليون 
دينار

معلنة للمرة ٢٠٢٢/٩/٢٦
االوىل

عباس حيال لكن
املدير العام
ورئيس مجلس اإلدارة
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ليبيا / متابعة الزوراء:

العليـا  الوطنيـة  املفوضيـة  أعلنـت 

لالنتخابـات يف ليبيا عن عـدم قدرتها 

عىل رفـع ”القوة القاهرة“ التي حالت 

الرئاسـية  االنتخابـات  إجـراء  دون 

والربملانية نهاية العـام املايض، وعدم 

وجود أي تقدم بشـأن رفعها بسـبب 

الظروف الراهنة التـي تمر بها البالد، 

مؤكدة أنها جاهزة الستئناف العملية 

االنتخابية ”حال توفر البيئة السياسية 

التوافقية، واستتباب األوضاع األمنية. 

جاء ذلك ضمن بيان أصدرته املفوضية 

ظهر  األحد بشـأن اسـتئناف العملية 

االنتخابية، أشـارت فيـه لكتاب هيئة 

رئاسـة مجلس النواب الصـادر يف 22 

أغسـطس/آب 2022 بشـأن انقضاء 

املدة الزمنية التي طالبت بها املفوضية 

لرفـع ”القـوة القاهـرة“ التـي حالت 

دون استكمال العملية االنتخابية التي 

كان من املقرر عقدها يف 24 ديسمرب/

مطالبـة  وإىل   ،2021 األول  كانـون 

عدد من املرتشـحني لهـذه االنتخابات 

باستئنافها وإعالن قوائمها األولية“. 

بانقضـاء  املفوضيـة  مجلـس  وأقـر 

املـدة الزمنيـة دون تحقيـق أي تقدم 

ُيذكـر بشـأن رفـع ”القـوة القاهرة“ 

العملية االنتخابية، وأرجع  واستئناف 

ذلـك لعـدة أسـباب، أهمهـا ”البيئـة 

السياسـية واألمنية التي تشكلت بعد 

توقـف العمليـة االنتخابية بشـكل لم 

يسـاعد عىل التعامل مع عنارص القوة 

القاهـرة ومحاولـة معالجتها ضماناً 

الستئنافها“. 

وبينـت املفوضيـة يف هـذا الشـأن أن 

األطـراف  بـني  واالنقسـام  الخـالف 

إقـرار  يف  املنخرطـة  السياسـية 

االنتخابـات تصاعد“، األمـر الذي ”لم 

ُيمكـن املفوضية من الذهاب قدماً مع 

رشكائها يف مسألة معالجة التحديات 

التـي واجهت تنفيـذ تلـك االنتخابات 

العمليـة  اسـتئناف  عليهـا  وتعـذر 

االنتخابية بهذه املعطيات السياسـية 

واألمنيـة خـالل املـدة التـي طلبتهـا 

املفوضية“.  

ولفتـت املفوضيـة إىل أن قـرار إيقـاف 

العملية االنتخابية هو قرار ”سـيادي“ 

صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه 

مجلسها بعد التشاور مع مجلس النواب 

ومناقشـة خلفياته الفنيـة والقانونية 

وفق املادة (34) مـن القانون رقم (1) 

انتخـاب رئيـس  2021 بشـأن  لسـنة 

الدولـة وتحديد صالحياته، كما أن قرار 

اسـتئنافها لن يكـون إال قراراً سـيادياً 

ُيعـرب عـن إرادة الليبيـني وتطلعهم إىل 

انتخابات حرة ونزيهة“.

وقالـت املفوضيـة إنها ”سـتعمل مع 

مجلس النواب عىل إزالة ذلك الجزء من 

مكونات ”القوة القاهـرة“ الذي تمثل 

يف املتطلبـات القانونيـة ذات الصبغة 

الفنية غري املنظورة التي ظهرت أثناء 

تنفيذ القوانني ذات العالقة“.

موضحـة أنهـا ”سـرتفع مالحظاتها 

النهائيـة حال التنسـيق مع السـلطة 

القضائيـة يف ما يتعلـق بآلية النظر يف 

الطعون والنزاعـات االنتخابية، عالوًة 

عـىل رضورة إيجـاد صيغـة قانونيـة 

للتعامل مع األحكام القضائية النافذة 

العمليـة  بإيقـاف تنفيـذ  والقاضيـة 

االنتخابية“.  

وأشار البيان إىل أن املفوضية ”اتخذت 

خطـوات متقدمة يف ما يتعلق بتطوير 

للعمليـة  الفنيـة  والنظـم  الجوانـب 

االنتخابية، بما سيسـهم بشكل فّعال 

يف تفـادي العديد مـن املعوقات الفنية 

والزمنيـة التي ظهرت أثنـاء تنفيذها 

للقوانني االنتخابية ذات العالقة“. 

وُقبيـل وصـول البـالد إىل موعـد إجراء 

االنتخابات يف 24 ديسمرب/كانون األول، 

أعلنـت املفوضيـة عـن تعـذر إجرائها 

بسبب قوة قاهرة حالت دون ذلك. 

وجاء إعالن ”القوة القاهرة“ بعد خالف 

محمـوم بـني مجليس النـواب والدولة 

عـىل قوانـني االنتخابات التـي صادق 

عليهـا رئيـس مجلس النـواب، عقيلة 

صالـح، دون تصويـت النـواب، ودون 

التوافق مع مجلس الدولة حولها. 

العليـا  املفوضيـة  رئيـس  وكان 

لالنتخابـات الليبية، عماد السـايح قد 

أوضـح، خـالل إحاطتـه التـي قدمها 

أمـام مجلس النـواب يف يناير/كانون 

الثانـي املـايض، العنـارص املكونـة ملا 

سماه ”القوة القاهرة“، والتي تسببت 

قائـال:  االنتخابـات،  إجـراء  تعثـر  يف 

القضائيـة  األحـكام  األول  ”العنـرص 

باتـة  نفسـه  الوقـت  ويف  املتضاربـة 

ونهائيـة، والعنرص الثاني يتمثل يف أن 

هـذه األحكام أنشـأت مراكز قانونية، 

وأصبحت املفوضية ملزمـة بالتعامل 

معها، وثالـث العنارص هي التهديدات 

التـي تلقتهـا املفوضيـة، وتتمثـل يف 

محاولة اقتحام املفوضية“. 

وجـاء البيـان الجديد بعـد ترصيحات 

سـابقة أعلن فيها السايح عن انتهاء 

”القـوة القاهـرة“ التـي حالـت دون 

إجراء االنتخابـات يف موعدها يوم 24 

ديسـمرب املايض، بحسـب ترصيحاته 

لصحيفة الصباح الليبية يف السـادس 

والعرشين من أغسطس/آب املايض. 

كما أكـد، خالل لقائـه رئيس حكومة 

الوحـدة الوطنية، عبـد الحميد الدبيبة 

يف يونيو/حزيـران املـايض، اسـتعداد 

املفوضية ”ملبارشة إجـراء االنتخابات 

فـور االتفـاق عـىل قاعدة دسـتورية 

وقوانني منظمة“، وفق املكتب اإلعالمي 

لرئيس حكومة الوحدة الوطنية. 

ويأتي إعالن املفوضيـة الجديد تزامنا 

مع ترحيـب دويل واسـع بتعيني األمم 

املتحدة ملبعوث أممي جديد بعد تسعة 

أشـهر من اسـتقالة املبعوث السابق، 

متزايـد  دويل  وحـث  كوبيتـش،  يـان 

لألطراف الليبية للمـيض نحو التوافق 

عـىل مواعيـد جديـدة وقريبـة إلجراء 

االنتخابات.  

وعـربت العديـد من العواصـم الدولية 

عن ترحيبهـا بتعيني عبداللـه باتييل، 

فقد أكـد وزيـر الخارجيـة األمريكي، 

أنتونـي بلينكن، عن دعم بالده لجهود 

املبعـوث األممي الجديد ”للتوسـط يف 

اتفـاق لوضع إطار دسـتوري وجدول 

زمنـي لالنتخابـات يف ليبيا“ بحسـب 

تغريدة عرب حسابه. 

كما رحب مسؤول السياسة الخارجية 

يف االتحـاد األوروبـي، جوزيب بوريل، 

بتعيـني باتييل، وأكد عـىل دعم االتحاد 

األوروبي له.

مشـددا عـىل أهميـة وجـوده للعـب 

وسـاطة بني األطراف الليبية يف سياق 

إنجـاز انتخابات متوافـق عليها لحل 

األزمة يف ليبيا.

بغداد/الزوراء:
أكد رئيس مجلس القضاء االعىل، فائق زيدان،  
امس االحد، عىل رضورة السـيطرة عىل ملف 
شح املياه والطاقة ومواجهة ظاهرة التصحر 
بتعـاون القضاء مع فريق دعم الطاقة، فيما 
أعلن مجلس القضاء االعىل أن العراق وفرنسا 
بصدد توقيع مذكرة تفاهم يف مجال التدريب 

القضائي.
وقال املكتب االعالمي لرئيس القضاء، يف بيان 
ورد لـ ”الزوراء“: إن ”االخري أسـتقبل رئيس 
فريـق املبادرة الوطنية لدعـم الطاقة وتقليل 
االنبعاثـات جاسـم الفالحي والوفـد املرافق 

أعضاء الفريق“.
وأضاف ان ”زيـدان بحث معهم أوجه تعاون 
القضـاء مـع الفريـق بغيـة السـيطرة عىل 
موضوع شح املياه والطاقة ومواجهة ظاهرة 

التصحر والتغريات املناخية“.

وتابـع: ”رئيس مجلس القضـاء األعىل أبدى 
دعمه لعمل الفريق وتوجيه املحاكم للتعاون 
اإلجـراءات  التخـاذ  املختصـة  املفـارز  مـع 
تعليمـات  يخالـف  مـن  بحـق  القانونيـة 

وتوجيهات الفريق“.
يف غضون ذلك، أعلن مجلس القضاء األعىل أن 
العراق وفرنسا بصدد توقيع مذكرة تفاهم يف 

مجال التدريب القضائي.
وذكـر مجلس القضـاء يف بيـان: ان ”رئيس 
مجلس القضاء األعىل فائق زيدان اسـتقبل، 
امـس، السـفري الفرنـيس يف العـراق ايريـك 

شوفاليه“.
وأضاف ان ”زيدان أطلع عىل مسـودة مذكرة 
التفاهم للتعـاون املتبادل يف مجـال التدريب 
القضائـي التـي مـن املؤمـل توقيعهمـا بني 
مجلـس القضـاء االعـىل واملدرسـة الوطنية 

للقضاء يف فرنسا“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفـاع الروسـية أن القـوات 
األوكرانيـة تكبـدت خسـائر فادحـة أثنـاء 
باتجـاه  مناطـق  يف  التموضـع  محاولتهـا 

مقاطعة نيكواليف.
اإلفـادة  يف  الروسـية  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
الصحفيـة  األحـد، إن نظـام كييـف يواصل 
املحـاوالت الفاشـلة لكسـب موطـئ قدم يف 
مناطـق معينة يف اتجـاه نيكوالييف-كريفي 

وروج.
وأضافت أن سـالح الطريان الـرويس وقوات 
القـوات  قصفـت  واملدفعيـة  الصواريـخ 
األوكرانيـة، وكبـدت العـدو خسـائر فادحة 
تمثلـت يف تدمري 11 دبابـة و17 مركبة قتال 
مشـاة، بما يف ذلك أربع مركبات قتال مشـاة 
مـن طـراز ”بـراديل“ أمريكية الصنـع، و10 
مركبات قتالية مصفحة أخرى، و5 شاحنات 
صغرية مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة كما تم 
القضاء عىل أكثر مـن 150 جنديا، باإلضافة 
إىل ذلـك أسـقطت الدفاعات الجويـة مقاتلة 

أوكرانية من طراز ”سو25-“.
ودمرت القوات الروسـية خالل الـ24 ساعة 
املاضيـة، باسـتخدام أسـلحة عاليـة الدقـة 
نقاط االنتشـار املؤقت لوحدات لواء الهجوم 
الجوي الثمانني ومخزن للذخرية بالقرب من 
منطقة كراماتورسـك، بجمهورية دونيتسك 

الشعبية.
وتمت تصفية أكثر مـن 120 جنديا أوكرانيا 

وتدمـري 11 وحـدة مـن املركبـات املدرعـة 
والخاصة.

ونتيجة الرضبـات النارية املركزة عىل مواقع 
وحـدات ألوية املظليـني 30 و95 يف مقاطعة 
خاركـوف وجمهورية دونيتسـك الشـعبية، 

تمت تصفية 110 مقاتلني.
ويف منطقة كوراكوفو يف جمهورية دونيتسك 
الشـعبية، تـم توجيه رضبة بأسـلحة عالية 
الدقـة نفذتهـا القـوات الجوية الروسـية ما 

أسفر عن مقتل حوايل 50 مسلحا أجنبيا.
 3 اعـرتاض  تـم  خريسـون  مقاطعـة  ويف 
صواريـخ أمريكية الصنع مضادة للرادار من 
طـراز ”HARM“، باإلضافة إىل سـبع قذائف 

صاروخية بني 4 صواريخ ”هيمارس“.
وقالـت وزارة الدفاع الروسـية إنه عىل الرغم 
من وجـود ممثـيل الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذرية يف محطة الطاقة النووية زابوروجيه، 
فإن نظام كييف يواصل االستفزازات ما يهدد 

بحدوث كارثة.
وأوضحـت أن القـوات املسـلحة األوكرانيـة 
أطلقـت يوم أمس 8 طائرات مسـرية لرضب 

أرايض محطة الطاقة النووية.
وأكـدت أن القـوات الروسـية تمكنـت مـن 
تحييـد الطائـرات املسـرية بعـد اقرتابها من 
املحطة بواسـطة معدات الحرب اإللكرتونية، 
والتخلص من القنابل التـي كانت تحملها يف 
أماكن مهجورة عىل مسافة تزيد عن كيلومرت 

ونصف من املحيط األمني للمحطة.

بغداد/ مصطفى العتابي:
العـايل  التعليـم  وزارة  أطلقـت 
والبحـث العلمي اسـتمارة التقديم 
بالقبـول  الخاصـة  اإللكرتونيـة 
للسـنة  الجامعـات  يف  املركـزي 
الدراسية 2023/2022، فيما بارش 
أكثر من 28 ألف طالب دراسـاتهم 

العليا يف الجامعات.
وذكـر بيان لـوزارة التعليـم تلقته 
”الـزوراء“: ان وزارة التعليم العايل 
والبحـث العلمي أطلقت اسـتمارة 
الخاصـة  اإللكرتونيـة  التقديـم 
الجامعـات  يف  املركـزي  بالقبـول 

للسنة الدراسية 2023/2022.
واضاف: ان الوزارة حددت ضوابط 
القبـول املركـزي يف قنـاة التقديم 
العامـة أو قناة ذوي الشـهداء بأن 
يكـون الطالب من خريجي السـنة 
الحالية أو الطلبة العراقيني الوافدين 
الحاصلني عىل الشـهادة اإلعدادية 
العراقية أو ما تعادلها ومن مواليد 
1998 وما بعـده فيما يتوجب عىل 
خريجـي الدراسـة اإلعداديـة مـن 
الفرعـني التطبيقي واإلحيائي ملء 
خمسـني اختيـاراً، وأن ال يقل عدد 
املعاهـد فيها عن عرشة، فيما يمأل 
خريجو الفـرع األدبي ما اليقل عن 
خمسـة وعرشين اختيـارا وال يقل 

عـدد املعاهد فيها عـن عرشة فيما 
حددت لخريجي فرع الفنون عرشة 
اختيارات ال يقـل عدد املعاهد فيها 

عن خيارين.
تقديـم  يسـتمر  انـه  واضـاف: 
الطلبـة من خريجـي الـدور األول 
والطلبة املشـمولني بالـدور الثاني 
اىل اسـتمارة القبـول املركـزي عن 
طريق بوابة الدراسـات والتخطيط 

www.dirasat-gate.) واملتابعـة 
org) اىل غاية 2022/10/4.

وجددت وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمـي دعـوة أبنائهـا الطلبـة اىل 
واالسـتعانة  اختياراتهـم  تدقيـق 

بدليل الطالب
يف غضون ذلك، أعلنت وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي، امس  األحد، 
مبـارشة أكثر مـن 28 ألـف طالب 

دراساتهم العليا يف الجامعات.
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  وقالـت 
مـن  ”انطالقـا  إنـه  ”الـزوراء“: 
العلميـة  وخططهـا  برامجهـا 
التنميـة  ألهـداف  وتحقيقـا 
بتوقيتـات  والتزامـا  املسـتدامة 
الدرايس  التقويـم الجامعي للعـام 
الجامعات  استقبلت   2023/2022
العراقيـة 28 ألفـا و800 طالـب يف 

الدراسات العليا من املوظفني وغري 
املوظفـني ضمـن قنـوات القبـول 
العام والنفقة الخاصة واالمتيازات 
بالفصـل  والـرشوع  للمبـارشة 
الدرايس األول الـذي بدأ امس األحد 
املوافـق 2022/9/4 ويسـتمر 15 

أسبوعا“.
وأضافت أن ”مسـارات الدراسـات 
العليا للحصول عىل شهادات الدبلوم 
والدكتـوراه  واملاجسـتري  العـايل 
تشتمل عىل ألفني وثمانية وتسعني 
بـني  موزعـا  دراسـيا  برنامجـا 
التخصصـات الطبيـة والهندسـية 
والعلوم الرصفـة والعلوم الزراعية 
اإلداريـة  والعلـوم  والبيطريـة 
واالقتصاديـة والعلـوم اإلنسـانية 

واالجتماعية“.
وأكدت الوزارة، بحسـب البيان: إن 
”املؤرشات املوثقـة لإلنتاج العلمي 
ميـدان  يف  وخطتهـا  للجامعـات 
بخطـى  تسـري  العليـا  الدراسـات 
إيجابية محليا وعامليا“، مشرية اىل 
أنها ”تعتمد سياسة التكامل وربط 
نتائج البحوث والسـيما التطبيقية 
منها بما تحتاج إليه املؤسسات من 
معالجات وحلـول ورؤى أكاديمية 
التحديـات  تذليـل  عـن  مسـؤولة 

وخدمة املجتمع“.
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واشنط/ متابعة الزوراء:

تراشق الرئيس األمريكي الحايل، جو بايدن، 

وسلفه دونالد ترامب بالكلمات، ووجه كل 

منهما إىل اآلخر اتهامات من العيار الثقيل، 

وذلك قبل أقل من شـهرين مـن انتخابات 

التجديـد النصفـي يف الكونغرس األمريكي 

املقررة يف نوفمرب املقبل“.

وجاءت ترصيحات ترامب، مساء السبت، 

خالل تجمـع انتخابي يف والية بنسـلفانيا 

تمهيـدا النتخابـات التجديـد النصفـي يف 

الكونغرس األمريكي، وفق ما أوردت وكالة 

”فرانس برس“.

منـذ  لرتامـب  علنـي  ظهـور  أول  وهـذا 

التـي أجراهـا مكتـب  التفتيـش  عمليـة 

التحقيقـات الفدرايل (أف بـي آي) يف مقر 

إقامته بماراالغـو بوالية فلوريدا يف مطلع 

أغسطس املايض.

بعمليـة  الجمهـوري  املليارديـر  ونـدد 

التفتيـش، واعتـرب أنهـا تشـكل ”املثـال 

الصـارخ عـىل التهديـدات الحقيقية التي 

تؤثـر يف حريـة األمريكيـني“ وواحدا ”من 

أكثر االنتهاكات املروعة للسلطة من جانب 

أي إدارة يف التاريخ األمريكي“، يف إشارة إىل 

أن بايدن هو َمن دبر األمر.

كمـا شـكك الرئيـس السـابق مجـددا يف 

نتيجـة االنتخابات الرئاسـية لعام 2020 

التـي خرسها أمـام بايدن. وقـال ترامب: 

”االنتخابـات األمريكيـة يجـب أن يقررها 

الشـعب األمريكي. وهذا لم يحدث عىل هذا 

النحو يف 2020“.

وحـرض ترامـب إىل ويلكـس بـار البلـدة 

الصغرية الواقعة بالقرب من سـكرانتون، 

دعـم  أجـل  مـن  بايـدن،  رأس  مسـقط 

مرشحني جمهوريني يف انتخابات التجديد 

النصفـي املقبلـة يف 8 نوفمـرب وال سـيما 

محمد أوز الطبيب الـذي أصبح نجما عىل 

الشاشة الصغرية.

نرش الرئيس األمريكـي الحايل، جو بايدن، 

فيديو عىل حسـابه بموقـع ”تويرت“، ليل 

السـبت األحد، قال فيه إنه ال يعترب أيا من 

أنصار ترامب تهديدا للدولة.

وأضـاف: ”اعتقد أن أي شـخص يدعو إىل 

اسـتعمال العنـف وال يدين العنـف عندما 

االعـرتاف  ويرفـض  اسـتخدامه،  يجـري 

عندمـا تفـوز يف االنتخابـات، ويـرص عىل 

تغيري الطريقة التـي نحكم بها(...)، فهذا 

تهديد للديمقراطية“.

وقـال بايـدن يف وصـف مرفـق بالفيديـو 

إن ”كل يشء نقـوم به يعتمـد عىل منصة 

الديمقراطيـة، وأولئك الذيـن يهددون تلك 

املنصة، يهددون روح هذه األمة“.

ويف خطـاب ألقـاه بواليـة فيالدلفيا دعما 

ملرشـحي الحزب الديمقراطي، دعا بايدن 

إىل إنقاذ ”روح أمريكا“، منتقدا بشـدة من 

قـال إنهـم ”ال يحرتمون الدسـتور“ و“ال 

يؤمنون بسـيادة القانون“ و“ال يعرتفون 

بإرادة الشعب“.

ومـا  النصفـي  التجديـد  انتخابـات  مـا 

أهميتها؟ 

يف  النصفـي  التجديـد  انتخابـات  تجـري 

الثامن من نوفمرب املقبل، وسيعاد انتخاب 

كل أعضـاء مجلس النـواب البالغ عددهم 

435 عضوا وثلث أعضاء مجلس الشـيوخ 

أي 35 مقعدا من أصل 100.

القضيـة األبـرز يف هـذه االنتخابـات هي 

االرتفـاع التاريخي للتضخـم، حيث وصل 

ألعىل مستوى منذ 4 عقود.

الحـزب  أن  إىل  اسـتطالعات  وتشـري 

الديمقراطي الحاكم سيخرس 23 مقعدا يف 

مجلس النواب.

بايـدن يريـد مـن حزبـه الفـوز يف هـذه 

االنتخابات من أجل دفع أجندته السياسية 

قدما.

االنتخابـات  أن  الجمهوريـون  ويعتـرب 

املرتقبة سـتكون اسـتفتاء عىل أداء إدارة 

بايدن.
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جمهورية العراق                                                                                                                رقم االضبارة: ٢٠٢٢/٢٢٣٤

وزارة العدل                                                                                                                                  التأريخ: ٢٠٢٢/٨/٢٨
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
اىل/ املنفذ عليه / سعيد محمد عباس

لقد تحقَق لهذه املديرية من اشـعار املختار محمد محسـن الفتالوي مختار حي القاسم /٦ أنك مجهول محل االقامة وليس 
لـك موطـن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه، واسـتناداً للمادة (٢٧) من قانـون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضـور يف مديرية تنفيذ النجف االرشف خالل خمسـة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنـرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 

بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل                     
زيد صباح الحكيم

اوصاف املحرر:
قرار محكمة االحوال الشخصية يف النجف بالعدد ٤٢٧٧/ش٢٠٢٢/٢ يف ٢٠٢٢/٧/١٨ املتضمن:

اوالً: إلزام املنفذ عليه بأن يؤدي لزوجته (سجى حافظ راهي) نفقة ماضية مقدارها ستون الف دينار شهريا وملدة سنة.
ثانياً: إلزام املنفذ عليه بأن يؤدي لولده (عيل) نفقة مسـتمرة بمبلغ قدره سـتون الف دينار شهرياً اعتبارا من تاريخ اقامة 

الدعوى يف ٢٠٢٢/٥/٢٥ وللمستقبل.

اعالن 
اىل الرشيـك (مريـم محمـد خنجـر) 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
العراقـي فرع النجـف وذلك للموافقة 
عىل استالم سـلفة والخاصة بالعقار 
املرقم (٣/٥٩١٨٠) حي النداء حسب 
السـهام مع الرشيك (عـالء نجم عبد 
الحسـني) مدة اقصاها خمسة عرش 
يوم داخل العراق وشهر خارج العراق 
وبعكسـه سـوف تصدر السلفة وفقا 

للضوابط الالزمة.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                       العدد: ٢٠٢٢/٦٩٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                                                                                                                           
التاريخ : ٢٠٢٢/٨/٢٨

محكمة جنايات النجف
اعالن

اىل املتهم الهارب/ أحمد عبد الهادي عيل محمد
اقتـىض حضورك امـام هذه املحكمة إلجـراء محاكمتك 
حـول التهمة املسـندة اليك وفـق احكام املـادة ٢٨/اوال 
مـن قانون املخـدرات واملؤثـرات العقلية رقم ٥٠ لسـنة 
٢٠١٧ وملجهوليـة محـل اقامتـك تقرر تبليغـك اعالنا يف 
محل اقامتك وقسم شـؤون املخدرات واملؤثرات العقلية 
يف النجف وهـذه املحكمة بالحضـور امامها صباح يوم 

.٢٠٢٣/٣/١
القايض 
احمد عبد االمري عطية
رئيس محكمة جنايات النجف

فقدان
الوثيقـة  منـي  فقـدت 
املدرسـية ذات العدد/٦٨ يف 
٢٠٠٦/٥/٢١ الصـادرة من 
اعدادية الكوفة املهنية بإسم 
(جواد كاظم عبد) فعىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

اعالن 
اىل الرشيـك (عبـد االلـه كاظـم 
اىل  حضـورك  اقتـىض  محمـد) 
مديريـة بلديـة النجـف االرشف  
لغرض اصدار اجازة البناء للرشيك 
(محمـد عباس حسـن) للقطعة 
املرقمة ٣/٥٥٦٣٨ يف النجف حي 
النداء مقاطعة    خالل عرشة ايام 
وبخالفه سـتتم االجـراءات دون 

حضـورك .

اعالن
اىل الرشيـك (عـيل عبـد الحسـني ياسـني) 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجـف وذلـك لتثبيـت اقـرارك باملوافقة 
عـىل قيـام رشيكك (ختـام صالـح عباس) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة 
املرقمة (٣/٨٤٢٤٦) املقاطعة (حي النداء) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريخ نـرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                 العدد: ٢٠٢٢/٦٩٣

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية     

                                                     التاريخ : ٢٠٢٢/٨/٢٨
محكمة جنايات النجف

اعالن
اىل املتهم الهارب/ احمد عبد الهادي عيل محمد

اقتـىض حضـورك امـام هـذه املحكمـة إلجراء 
محاكمتك حول التهمة املسـندة اليك وفق احكام 
املـادة ٢٨١/مـن قانـون العقوبـات وملجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغـك اعالنا يف محل اقامتك 
ومديريـة مكافحـة الجريمة املنظمـة يف النجف 
وهـذه املحكمـة بالحضـور امامها صبـاح يوم 

.٢٠٢٣/٣/١
القايض 
احمد عبد االمري عطية
رئيس محكمة جنايات النجف

تنويه
ورد سهواً   اسم الرشيك 
خلف)  ادليف  (محمد 
هو  والصحيح  خطـأ 
(محمود ادليف خلف) 
لذا اقتىض التنويه....

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                   العدد: ٢٠٢٢/٦٩١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
التاريخ : ٢٠٢٢/٨/٢٨

محكمة جنايات النجف
اعالن

اىل املتهم الهارب/ حسنني محمد عيل محمد
اقتىض حضـورك امام هذه املحكمة إلجـراء محاكمتك 
حول التهمة املسـندة اليـك وفق احكام املـادة ٢٨/اوال 
من قانـون املخدرات واملؤثـرات العقلية رقم ٥٠ لسـنة 
٢٠١٧ وملجهوليـة محـل اقامتك تقرر تبليغـك اعالنا يف 
محل اقامتك وقسم شـؤون املخدرات واملؤثرات العقلية 
يف النجـف وهذه املحكمة بالحضـور امامها صباح يوم 

.٢٠٢٣/٢/٢٨
القايض 
احمد عبد االمري عطية
رئيس محكمة جنايات النجف
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

أعلنـت األمانة العامة ملجلـس الوزراء، امس 

األحد، عن تنسيق حكومي ملعالجة معرقالت 

الحوكمـة االلكرتونية، فيما حددت خمسـة 

ايجابيات ملرشوع أتمتـة املنافذ بينها ارتفاع 

االيرادات السنوية.

وقـال املتحدث باسـم األمانـة العامة، حيدر 

مجيد، يف ترصيح صحفي إن «األمانة العامة 

ملجلـس الوزراء بصفتها اللجنـة العليا إلدارة 

العـراق،  يف  االلكرتونيـة  الحوكمـة  شـؤون 

تواصل بـإرشاف مبارش من قبل األمني العام 

ملجلس الوزراء باتخاذ جميع إجراءاتها الفنية 

واإلداريـة بالتنسـيق مع جميع املؤسسـات 

الرسمية إلدارة الحوكمة االلكرتونية وإنشاء 

الربامـج الخاصـة التـي تسـهم يف تبسـيط 

اإلجراءات اإلدارية املتخذة من قبل املؤسسات 

الخدمية خاصًة وبقية الخدمات عامًة».

وأضـاف مجيـد أن «هناك برامـج عدة يعمل 

عىل تنفيذها مركـز البيانات الوطني، أهمها 

العمل عىل إلغاء إصدار كتب شـهادات صحة 

الصدور الورقي وتحويلها الكرتونيا بموجب 

توجيه رئيس مجلس الوزراء، ويبارش املركز 

بالعمـل مع املؤسسـات بعـد أن تتـم تهيئة   

املسـتلزمات واملعـدات اللوجسـتية كلها من 

حاسبات وبقية األجهزة وأيضا إدخال الكوادر 

العاملة عىل هذه الربامـج يف دورات تدريبية 

وورش عمل سواء أكانت داخل األمانة العامة 

أم يف املؤسسات املعنية»، مؤكداً أن «كل هذه 

اإلجـراءات الهـدف منها تبسـيط اإلجراءات 

املقدمة للمواطنني وتسهيلها واختزال الجهد 

والوقت».

ولفـت إىل أن «األمانة العامـة ملجلس الوزراء 

هي الجهة العليا املرشفة عىل إدارة الحوكمة 

االلكرتونيـة وهـي الجهـة التنسـيقية التي 

تديـر كل الربامج التي ينفذها مركز البيانات 

الوطني»، مبيناً أن «هنالك العديد من الربامج 

سـتقدم للمواطنني بينها تبسـيط اإلجراءات 

الخاصـة بإصـدار صحـة الصـدور والكتب 

واملراسـالت يف مـا بـني الحكومـة االتحادية 

وحكومة إقليم كردستان».

وأشـار إىل أن «هـذه العمليـة كانـت ثقيلـة 

عىل املواطنني بسـبب تأخري إنجاز املعامالت 

لكنهـا دخلت ضمنت الربنامـج وتحولت من 

ورقـي إىل ألكرتونـي، كما تـم تخصيص رقم 

هاتف (٥٥٩٩) لتسلّم استفسارات املواطنني 

عـن موضوع صحـة الصدور، وكذلـك أيضا 

أورو  بوابـة  عمـل  آليـة  عـن  لالستفسـار 

االلكرتونية والخدمات التي تقدمها».

وأوضـح ان «موضـوع توقـف الخدمات بني 

فرتة وأخرى يخضع إىل جودة خدمات األنرتنت 

املقدمة (ضعفها وقوتهـا)، وبالتأكيد هنالك 

معالجات وتنسيق مبارشان بني اللجنة العليا 

يف األمانـة العامـة ووزارة االتصاالت والجهة 

املعنية».

وبشـأن أتمتـة املنافذ الحدوديـة، قال مجيد 

إن «هنالـك فريـق عمل يف املنافـذ والجمارك 

يعمـل بـإرشاف ومتابعـة مبارشة مـن قبل 

رئيـس هيئـة املنافـذ الحدودية اللـواء عمر 

عدنان الوائـيل، عىل أتمتـة الوصل الرضيبي 

والجمركـي»، مبينـاً أن «هـذا املوضـوع لـه 

إيجابيـات عـدة انعكسـت عىل عمـل املنافذ 

الحدوديـة وهي القضـاء والحد مـن حاالت 

الفسـاد وتغيري جنس املادة وتزوير شهادات 

املنشأ واالسترياد إضافة إىل زيادة اإليرادات إىل 

الدولة العراقية، حيث بلغت  نسبة االيرادات يف 

السنوات (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ - ٢٠٢٢) ما يقرب 

مـن الرتيليون وتسـعمئة مليـار دينار، وهو 

إيـراد كبري جداً حققته الهيئـة يف هذه املدة، 

وكان موضوع األتمتة هو العامل األساس يف 

هذه اإلجراءات».

paÏ‰é@t˝r€@paÜaãÌ�a@Ú‡Ó”@Âfl@o»œä@âœb‰æa@Ún∏c@ZÚflb»€a@Ú„bfl˛a

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة الرتبية، امس االحـد، قبول دوام 
الطلبة بـ»االنتسـاب» للعام الدرايس ٢٠٢٢ – 

. ٢٠٢٣
وذكـرت الوزارة يف بيان نقلـه املكتب اإلعالمي 
وورد لـ «الزوراء» ان «وزير الرتبية عيل حميد 
الدليمي وافق عىل بعض الحاالت لدوام الطلبة 

بـ»االنتساب».
وأضافت: «مـن جانبها حددت املديرية العامة 

للتعليـم العام واألهـيل واالجنبي آليـة القبول 
عىل وفق الضوابط اآلتية (الحاالت الرسطانية 
والحـاالت املرضية معـززة بالتقارير الصحية 
الصـادرة من اللجـان الطبيـة ، وكذلـك ابناء 
املبتعثني خـارج العراق) .واشـار البيان اىل ان 
«املديرية حددت آخر موعد للتقديم عىل الدوام 
باالنتسـاب لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٢ عىل ان تتوىل 
املديريـات العامة تنفيذ مـا ورد يف اعاله ، مع 

التقييد التام بالضوابط».

بغداد/الزوراء:
كشفت دائرة شؤون األلغام، امس األحد، أسباب تحويل املناطق املطهرة من زراعية إىل صناعية، 
فيما أفصحت عن مشاريعها مع وزارة النفط بالفرتة املقبلة.وقال مدير عام دائرة شؤون األلغام 
التابعـة لـوزارة البيئة ظافر محمود، يف ترصيح صحفي إن «أغلب املناطق املطهرة من األلغام تم 
اسـتغاللها كمناطق صناعية منها حقول نفط، كحقل السندباد يف البرصة»، مشرياً اىل أن «أغلب 
تلك املناطق كانت زراعية، لكن مشكلة نقص املياه يف البالد أحالت دون زراعتها ؛ فتم استغاللها 
كمناطـق صناعية». واوضح، أن «الدائرة لديها الكثري من املشـاريع مـع وزارة النفط، وتتضمن 
تطهري املناطق التي تؤثر يف أعمال الحقول النفطية وكذلك مناطق البنى التحتية»، مبيناً، أن «من 

بني تلك املشاريع مطار املوصل، والبعض منها  أُقيمت عليه مستشفيات ومدارس».

بغداد/الزوراء:
حذرت هيئة التصنيع العسـكري، امس األحد، من خطورة 
الحرب االلكرتونية، فيما أشـارت اىل أن قوانني العراق تلزم 
الجهات األمنية برشاء منتجات هيئة التصنيع العسـكري.

وقـال رئيـس هيئـة التصنيع العسـكري محمـد صاحب 
الدراجـي يف موتمر (معرض مكافحـة االرهاب والعمليات 
الخاصـة واألمن السـرباني): إن «الحـرب االلكرتونية هي 
األخطر، وال بد من اسـتخدام التقنيات الالزمة التي ترتقي 
اىل الحـد مـن خطـر الحـرب االلكرتونية».وأشـار اىل أن 
«التصنيـع داخل البالد يؤدي اىل الربـح»، مبيناً أن «جميع 
الرشكات العاملية التي تسـعى اىل الربح تعلم ذلك».وأوضح 
أن «قوانـني العراق تلـزم الجهات األمنية بـرشاء منتجات 
تصنيـع هيئـة التصنيـع الحربـي»، مؤكـداً أن «مصلحة 
الرشكات العاملية مشـاركة الـرشكات العراقية للدخول اىل 
السوق العراقي بشكل مبارش».ونوه بأن «رشكات الهيئة 
موجـودة وابوابهـا مفتوحـة لجميـع الرشكات».مشـيداً 
«بتعاون جميع املؤسسات األمنية مع الهيئة ودعم توطني 

الصناعة الوطنية».

بغداد/الزوراء:

النزاهة االتحاديَّة،  أعلنت هيئة 

امس األحد، صـدور قرار حكٍم 

غيابـيٍّ جديـٍد يف قضيَّـة عقـد 

وزارة  بـني  الصحـي  التأمـني 

الـرشكات،  وإحـدى  الرتبيـة 

بحـقِّ  صـدر  أنَّـه  إىل  مشـريًة 

أحـد املُتَّهمـني مـن الجنسـيَّة 

السوريَّة.

دائـرة التحقيقـات يف الهيئـة، 

لــ  ورد  بيـان  يف  أفـادت 

محكمـة  «الزوراء»بـ»إصـدار 

الفسـاد  ُمكافحـة  جنايـات 

املركزيَّة قرار حكم غيابياً يقيض 

بالسجن ملُدَّة (١٠) سنواٍت بحقِّ 

ُمتَّهٍم يحمل الجنسيَّة السوريَّة؛ 

اسـتناداً إىل أحكام املادة (٣١٠) 

من قانون العقوبات»، ُمبيِّنًة أنَّ 

«املُتَّهم كان له دور يف إبرام عقد 

التأمني الصحي لـوزارة الرتبية 

وملحقه، فضالً عن إقدامه عىل 

دفـع رشـوة ألحـد املُتَّهمني يف 

القضيَّة».

أنَّ «املحكمـة، وبعـد  وتابعـت 

لة  اطالعها عـىل األدلـة املُتحصَّ

واإلثباتات يف القضيَّة، واألوراق 

إىل  لـت  توصَّ التحقيقيَّـة، 

إدانته  املُتَّهم، فقرَّرت  ُمقرصيَّة 

وفق مقتضات املـادة الحكميَّة 

بالسجن عرش سنواٍت».

وسـبق للهيئـة أن أعلنـت عـن 

صدور أحكاٍم قضائية يف قضيَّة 

عقد التأمني الصحي بني وزارة 

الرتبية وإحـدى الرشكات بحقِّ 

الوزير السـابق ووكيـل الوزير 

وسـكرتريه ومديـر العقـود يف 

الوزارة واملدير املُفوَّض للرشكة 

املُتعاقـدة معهـا، فضـًال عـن 

ُمديري قسم الرقابة وحسابات 

املُوازنة يف الوزارة «السابقني».

بغداد/الزوراء:

أفـاد مصـدر أمنـي، امـس االحـد، 

بوصول جثمـان العقيد عمار عايص 

اىل بغداد.

وقال املصدر لـ «الزوراء» إن «جثمان 

العقيـد الطيار عمار عـايص، والذي 

وافتـه املنيـة نتيجة حـادث غرق يف 

الواليات املتحدة، وصل اىل بغداد».

مراسـيم  لـه  «واجريـت  وأضـاف: 

الدفـاع  وزارة  مقـر  يف  التشـييع 

بحضور رئيس اركان الجيش وعائلة 

العقيد».

ويف وقـت سـابق، نعـت وزارة الدفاع 

وفـاة عقيـد طيـار عراقـي غرقـاً يف 

أمريكا.

لــ  ورد  بيـان  يف  الـوزارة  وقالـت 

«الـزوراء» إن «العقيـد الطيـار عمار 

عايص حمـدان ظاهر، وافـاه األجل 

يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، بعد 

اشـرتاكه بدورة (قائـد مهمة جوية) 

ولغايـة   ٥/٤/٢٠٢٢ مـن  للفـرتة 

١/٩/٢٠٢٢ يف واليـة البامـا قاعـدة 

روكر».

وأضافـت: «كان ضمن منهاج الدورة 

الدراسـية جولـة نهرية للمشـرتكني 

بالـدورة آنفـاً وأثنـاء قيـادة الزورق 

بالتـوازن  اختـالل  حـدث  النهـري 

وانقالب للقارب الـذي كان عىل متنه 

العقيـد الطيـار، ممـا أدى اىل غرقـه 

لرسعة جريان املاء يف النهر».

بغداد/الزوراء:
أكد املتحدث باسـم قـوات جهاز مكافحـة اإلرهاب، صباح النعمـان، عىل التعاون االسـتخباراتي 
املسـتمر مع إقليم كردسـتان يف مجال مالحقة «اإلرهابيني».جاء ذلك يف ترصيح صحفي للنعمان 

عىل هامش معرض مكافحة اإلرهاب والعمليات الخاصة واألمن السيرباني يف بغداد.
وقال النعمان إن «هذا املعرض بالدورة الثانية يعرض التقنيات وأسـلحة مكافحة اإلرهاب، وأيضاً 
تقنيات الحرب السـيربانية، وجهاز مكافحة اإلرهاب، هو ساند لهذا املعرض مع مستشارية األمن 
القومي، وللسـنة الثانية نعرض مجموعة من األسـلحة الحديثة التي حصل عليها جهاز مكافحة 
اإلرهاب».وأشـار إىل أن «غاية الجهاز هو االسـتفادة من خربات الرشكات التي بدورها من املمكن 
أن تسـتفاد مـن خربات ضباط الجهاز لتعزيـز قدراتها يف تصنع األسـلحة لتعزيز قدرات مكافحة 
االرهاب».يشـار إىل أن فعاليـات معرض مكافحـة اإلرهاب والعمليات الخاصة واألمن السـيرباني  
(آتسـو العراق ٢٠٢٢) بدورتـه الثانية  للفرتة من ٤-٧ أيلول ٢٠٢٢ يقـام عىل ارض معرض بغداد 
الدويل. ويعد املعرض األول من نوعه يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إىل نقل التكنولوجيا 
العاملية الحديثة واإلطالع عىل أحدث املعدات والتقنيات وأنظمة االسـتخبارات املتخصصة يف مجال 
مكافحة اإلرهاب والعمليات الخاصة واألمن السـيرباني، وتبادل الخربات األمنية واالستخبارية مع 
الرشكات الدولية املشاركة يف املعرض.وأشاد املتحدث باسم قوات جهاز مكافحة اإلرهاب بالتعاون 
والتنسيق مع أجهزة مكافحة اإلرهاب يف إقليم كوردستان «بدليل الكم العددي من اإلرهابيني الذين 
تـم قتلهم أو اعتقالهم بالتنسـيق مع جهاز مكافحة االرهاب يف كردسـتان سـواء السـليمانية أو 

أربيل».
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بغداد/الزوراء:

اعلنـت الرشطـة املجتمعيـة بـوزارة 

الداخليـة، امس االحـد، إيقاف خمس 

عـدة  يف  االلكرتونـي  ابتـزاز  حـاالت 

محافظـات عراقية، فيما اكدت إعادة 

امراة اجنبية اىل ذويها.

لــ  ورد  بيـان  يف  الرشطـة  وذكـرت 

 ٥ أوقفـت  «مفارزنـا  ان  «الـزوراء» 

حـاالت ابتـزاز إلكرتونـي، ٣ منهـا يف 

األنبـار وواحـدة يف كل مـن كركـوك 

وكربالء املقدسـة، وأعـادت امرأة من 

جنسية أجنبية اىل بلدها، عانت الترشد 

مدة عام كامل».

وأضافت: «واتخذت اإلجراءات الالزمة 

بحق املبتزين الذي ساوموا ضحاياهم 

بنرش صورهن ورسائلهن الشخصية 

عـرب مواقـع التواصـل االجتماعي ما 

لـم يخضعـن لرغباتهـم الدنيئـة، أو 

يسلمنهم مبالغ مالية».

وأوضحـت: «ويف ذات الوقـت قدمـت 

للمـرأة  الدعـم  املجتمعيـة  الرشطـة 

األجنبيـة البالغة من العمـر أكثر من 

(٧٠) عامـاً والتـي دخلت البـالد منذ 

أكثر من عام لزيارة العتبات املقدسة، 

وبعد أن تخـىل عنها ذووهـا، تمكنت 

املجتمعيـة مـن انتشـال املـرأة مـن 

الشارع وتسـليمها اىل سـفارة بلدها 

اصوليا».



بغداد/ الزوراء:
انخفضـت املبيعـات النقدية من 
الـدوالر يف مـزاد البنـك املركزي، 
ارتفعـت  فيمـا  األحـد،  امـس 
الخارجية.وذكر مصدر  الحواالت 
أن «البنـك املركـزي بـاع امـس 
خالل مزاده لبيـع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، ٢٤٠ مليونا و ٤٣ الفا 

و ١٠٦ دوالرات أمريكيـة غطاها 
البنـك بسـعر رصف اسـاس بلغ 
١٤٦٠ ديناراً لـكل دوالر.واضاف 
ان عملية الـرشاء النقدي للدوالر 
من قبل املصـارف انخفضت من 
قيمـة املبيعـات اإلجمالية لتصل 
اىل ١٧ مليونـا و ٨٠٠ الـف، فيما 
ذهبت البقية البالغة ٢٢٢ مليونا 

دوالرات  و١٠٨  الفـا    ٢٤٣ و 
لتعزيـز األرصـدة يف الخارج عىل 
شـكل حواالت واعتمادات.وأشار 
املصـدر إىل ان ٣٣ مرصفـا قامت 
بتلبيـة طلبـات تعزيـز االرصدة 
يف الخـارج، و ١٢ مرصفـا لتلبية 
الطلبات النقدية، إضافة اىل ١٢٧ 

رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي مقابل 
الدينـار العراقـي بشـكل طفيـف، امـس األحد، يف 
البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد فيما استقرت 

يف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف 
بغداد، سـجلتا، صباح امس، ١٤٨٠٥٠ دينارا عراقيا 
مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سـجلت االسـعار 

ليوم السبت ١٤٨١٠٠ دينار مقابل ١٠٠ دوالر.

وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والـرشاء اسـتقرت يف 
محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ 
سـعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينار عراقي لـكل ١٠٠ دوالر 
امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار 

عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت 
اسـعار الـدوالر اسـتقرارا، حيـث بلغ سـعر البيع 
١٤٨١٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سـعر 

الرشاء ١٤٨٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
توقع خرباء اقتصاديون بلوغ الفائض 
النقـدي للعـراق نهاية العـام الحايل اىل 
أن  إىل  الفتـني  دوالر،  مليـار   20 نحـو 
احتياطـي البنك املركزي وصل حالياً إىل 
90 مليار دوالر، فيما أشاروا إىل أن عدم 
إقرار قانون املوازنة سوف يمنع العراق 

من االنفاق االستثماري.
وقال الخبري االقتصـادي، أحمد صدام، 
يف حديث صحفـي: إن ”االرتفاع األخري 
يف أسـعار النفـط يبعـث عـىل التفاؤل 
واألمـل يف تحقيـق إيـرادات مالية أكثر 
أن  صـدام  العامة“.وتابـع  للخزينـة 
”االسـتقرار النسـبي سـوف ال يـدوم 
طويـًال وما هـو مطلوب يف السياسـة 
االقتصاديـة يف العـراق أن يكون هناك 
صندوق سيادي كما هو معمول يف باقي 
الدول“.وأشـار إىل أن ”هـذا الصنـدوق 
يوجه إىل املشـاريع الكبـرية التي يمكن 
أن تخلـق قيمـة مضافة وتحـل الكثري 
من املشـكالت االقتصاديـة يف العراق“.
ولفت صدام إىل أن ”االرتفاع ساعد عىل 
تحقيـق احتياطي كبري للبنـك املركزي 
بحـدود 90 مليـار دوالر“، الفتـاً إىل أن 
”التوقعات الرسـمية تشري إىل إمكانية 

تحقيـق فائـض نهايـة العـام الحـايل 
بحدود 20 مليار دوالر“.وشـدد عىل أن 
”الفائـض املنتظر مع وجود اسـتقرار 
سـيايس واقتصـادي يمكـن أن يوجـه 
نحو مشـاريع تسـهم يف تحسني واقع 

االقتصـادي وتقلل من حـدة الصدمات 
التي يتعـرض إليها االقتصـاد العراقي 
بسـبب االعتمـاد الكبري عـىل النفط“.
وأكد صدام أن ”األسعار سوف تنخفض 
يف املسـتقبل وهـذه دورات اقتصاديـة 

معروفـة، وبالتايل املطلـوب هو وجود 
االقتصـاد،  تنويـع  نحـو  سياسـات 
وتحتاج إىل ركائز وترشيعات تحفز عىل 
االستثمار األجنبي املبارش“.ويواصل أن 
”التنميـة االقتصاديـة يف العراق ممكن 
أن ترتكـز عىل القطاع النفطي نفسـه 
لكن من خالل الصناعات املرتبطة بهذا 
أن ”انشـاء  إىل  القطاع“.ونـوه صـدام 
أن  البرتوكيماويـة يمكـن  الصناعـات 
يحفـز صناعات أخرى مثـل التكرير“، 
مبينـاً ان ”هكـذا مشـاريع يمكـن أن 
تخلـق الكثري من الدخـول وتولد الكثري 
مـن فـرص العمـل وتحفظ األنشـطة 
االقتصادية“.مـن جانبه، ذكـر الخبري 
االقتصـادي اآلخـر، صفـوان قيص: إن 
”عدم االتفاق السـيايس أثر بنحو كبري 
عىل الوضـع االقتصـادي، وظهـر ذلك 
واضحـاً مـن خالل عـدم إقـرار قانون 

املوازنة للعام الحايل“.
وأضـاف قـيص أن ”التأخـر أسـهم يف 
تعقيد أعمال الحكومـة الحالية عندما 
انتقلـت إىل ترصيـف األعمـال فأنها ال 
تسـتطيع إجـراء املناقـالت وال االنفاق 

أعىل من االنفاق الفعيل لسنة 2021“.
ولفـت إىل أن ”االنفـاق الجـاري للعام 

املـايض كان 90 تريليـون دينـار، فهذا 
يعنـي أن االنفاق سـوف يسـتمر بذات 

املستوى“.
وأورد قـيص أن ”االنفاق االسـتثماري 
سـوف يتعطـل رغم أنـه ينسـجم مع 
االقتصـاد العراقـي الـذي يعانـي مـن 
التصحـر يف انخفـاض فـرص العمـل 
وهجـرة الفالحني نتيجة عـدم وصول 

املياه“.
ويجـد أن ”العـراق كان ال بـد أن تقـر 
له موازنة تسـتجيب لهـذه املتغريات“، 
مبينـاً أن ”قانون الدعـم الطارئ لألمن 
الغذائـي الذي أقـره مجلـس النواب يف 
وقت سـابق سـاهم يف دعـم االقتصاد 
العراقـي بإطـالق 17 مليـار دوالر عىل 
مستوى تحقيق االمن الغذائي وتسوية 
مستحقات الطاقة مع الجانب اإليراني 
ووضع 8 تريليونـات للمحافظات لفك 
االختناقات الجزئية“.وشـدد قيص عىل 
أن ”البـالد سـوف تدخل يف عـام 2023 
بظـل هذا الرصاع السـيايس بال موازنة 
استثمارية، وهناك مشكلة أن املشاريع 
إذا مـا تركـت مـن دون تمويل سـوف 
تشهد انسحاب املنفذين وبالتايل نتكبد 

خسائر نتيجة هذا االنسحاب“.
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السعراملادة

.1,160,000 دينارشيش تركي ( 1 طن)

.1,080,000 دينارشيش عراقي  ( 1 طن)

135,000   دينارسمنت عراقي  مقاوم ( 1 طن)

130,000  دينارسمنت عراقي عـادي ( 1 طن)

400,000 دينار  سكس رمل فحص

300.000  دينارسكس حصو مكرس

750.000  ديناردبل الطابوق

1,180,000 ديناردبل طابوق احمر

600,000  دينارجص  حمل صغري( تك)

السعراملادة
3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

 3500  دينارزيت الطعام زير ( 1 لرت )

  10.500 دينار رز محمود ( 4.5 كغم )

 9,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 13,000 – 15,000 الفلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 13,000 – 14,000 الفلحم عجل عراقي (1 كغم )

 8,500  الفلحم عجل مستورد (1 كغم )

3500 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
 7000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4500 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

5,000 – 5,500 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الكهربـاء العراقيـة، أمس 
األحد، حاجتهـا اىل ٣٥ الف ميغا واط من 
الطاقة لتحقيق االكتفاء التام، مشرية إىل 
ان الربـط الكهربائي لـن يحقق االكتفاء 

للعراق.
وقال املتحدث باسم الوزارة، احمد موىس، 
يف ترصيح صحفي: إن «الربط الكهربائي 
مع دول الجوار لن يحقق االكتفاء الذاتي 
للمنظومـة الوطنية»، مبينـا ان «العراق 
يحتـاج ما بـني ١٤ اىل ١٥ الـف ميغا واط 
لكـي نواكب الطلب، حيـث اننا نحتاج اىل 
٣٥ الف ميغا واط لتغطية الطلب بشـكل 

كامل».
الربـط  «مشـاريع  ان  مـوىس  واضـاف 
الكهربائي بالرغم من أنها لن تسد العجز 
إال أنها سـتكون جـزءا مهما مـن تنويع 
مصـادر الطاقـة وسـتحقق اسـتقرارية 
جيدة للشـبكة الكهربائية وتعالج مسألة 
انهـا  اىل  اضافـة  الفولتيـات،  انخفـاض 
ستورد جزئيات من الطاقة التي يحتاجها 

التحتيـة  البنـى  تكتمـل  ريثمـا  العـراق 
ومحطات اإلنتاج، كما ستؤسـس لدخول 
العراق كعضو مهم يف سوق الطاقة بحكم 
موقعه االسرتاتيجي اوال كما سيكون بلدا 

مررا للطاقة لدول اخرى».
واشـار موىس اىل ان «العراق اكمل جميع 
االلتزامات الفنية للربط مع تركيا حيث تم 

انجاز خط ١٣٢ كي يف (سـلوبي – فايدة) 
مـرورا بجزيـرة موصل ومحطة الكسـك 
٤٠٠»، الفتـا إىل أنـه «تم توقيع التشـغيل 
النهائي مع تركيا لتمرير طاقة ٣٠٠ ميغا 
واط لكن صعود أسـعار الكهرباء وزيادة 

الطلب عىل الغاز عطل التنفيذ».
ولفت إىل أن «هنـاك عمال عىل انجاز ربط 

كهربائي مشرتك مع األردن وتعمل رشكة 
جنرال اليكرتيك االمريكية عىل إنشاء خط 
ريشة – قائم ومحطة القائم التحويلية».

مـع  أيضـا  وقـع  «العـراق  ان  واوضـح 
السعودية اتفاقية الربط املشرتك وحددنا 
مسـارات الخطوط وحددنـا نقاط الربط 
وحددنـا اآلليـة التي سـتعمل بهـا االوىل 
واملتضمنـة ١٠٠٠ ميغـا واط»، الفتـا اىل 
ان «العـراق وقـع ايضـا مع هيئـة الربط 
الخليجـي، وأنجزنـا جزئيات مـن الربط 

مهمة بالجانب العراقي».
وبني ان «العراق يتفاوض لحسم التعرفة 
وإنشـاء خط الفاو بمحطـة الزور داخل 

الكويت واآلن يجري العمـل عـىل ذلـك».
يذكـر أن العـراق يعاني من قلـة تجهيز 
الطاقـة وخاصـة يف فصـل الصيـف مع 
ارتفاع درجات الحرارة نتيجة عدم كفاية 
الوقـود املجهـز ملحطات الكهربـاء، فيما 
تقوم املولـدات االهلية بتزويـد املواطنني 
ترهـق  عاليـة  أجـور  مقابـل  بالطاقـة 

املواطنني.

بغداد/ الزوراء:
 أعلـن قطـاع التبـوغ والسـكائر التابع للرشكـة العامة 
للمنتوجـات الغذائيـة، أحـد تشـكيالت وزارة الصناعة، 
حصوله عـىل امتيازات من رشكات عاملية رصينة، وفيما 
حدد سـبباً لرتاجع مبيعاته يف األسواق املحلية، أكد اتخاذ 

صة. اإلجراءات القانونية ضد املصانع غري املرخَّ
وقـال مدير عـام قطاع التبـوغ والسـكائر، طالب خلف 
شـذر، يف مقابلـة صحفية اطلعـت عليها «الـزوراء»: إن 
«الرشكـة العامة للمنتوجات الغذائية حصلت عىل امتياز 
عالمـات تجاريـة مـن رشكات عامليـة رصينـة يف مجال 
صناعة التبوغ والسـكائر مثـل عالمة مزايا و LD  فضالً 

عن عالمة اليكانس».
وأضـاف أنه «تّم إبرام عقد تأهيل وتشـغيل مصنع بغداد 
للتبوغ والسـكائر وبموجب بنـود العقد تم توريد ونصب 
الخطوط اإلنتاجيـة الحديثة واملتطـورة»، مؤكداً انه «يف 
حالة الحاجة اىل خطوط أخرى سـيتم جلبها حسب بنود 

العقد وباالتفاق بني الطرفني».
وفيما يخص التسويق واملبيعات، أوضح مدير عام قطاع 
التبوغ والسـكائر: إن «السوق املحلية تعاني من سياسة 
اإلغـراق للمثيـل املسـتورد والـذي يدخل العراق بشـكل 

أشـبه بالتهريب وغري خاضع للفحص النوعي»، داعياً اىل 
«تفعيل فقـرة فرض الرضائب والرسـوم الجمركية عىل 
السـكائر املسـتوردة والتي تم اقرارها يف املوازنة العامة 
للدولـة منذ العام ٢٠٢٠».وبنّي أن «هذا األمر سـاعد عىل 
انخفاض أسـعار السكائر املسـتوردة؛ ما أّثر يف مبيعات 

املنتـوج املحـيل وأدى اىل انخفاض االنتـاج وعدم تحقيق 
أربـاح، سـواء للرشكـة املسـتثمرة أو للدولـة، متمثلـة 
بالرشكـة العامـة للمنتوجـات الغذائية عـن حصتها يف 

املبيعات حسب بنود العقد».
واشـار الشذر اىل أن» الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية 
فاتحـت الجهـات ذات االختصاص بشـأن تفعيل قانون 
حمايـة املنتجـات العراقيـة املسـتفيدة منهـا الرشكـة 
لحصولهـا عـىل قـرار مجلس الـوزراء منذ العـام ٢٠١٦ 
والـذي يتضمـن فـرض رسـوم جمركية بنسـبة ١٠٠ ٪ 
عىل السـكائر املسـتوردة كذلك قامت بمفاتحة الجهات 
القضائية بشـأن اتخاذ االجراءات القانونية ضد املصانع 
غري املرخصة التي تنتج السـكائر يف بغـداد واملحافظات 

األخرى وإقليم كردستان».
وأضـاف أن» املنتـج املحـيل العراقـي يف قطـاع التبـوغ 
والسـكائر يعد ذا جودة عاليـة؛ ألنه خاضع للفحص من 
قبـل الجهـة الرسـمية املعتمـدة يف العراق وهـو الجهاز 
املركزي للسـيطرة النوعية وحاصل عىل شهادة مطابقة 
املنتج حسـب املواصفة القياسية العراقية ٥٤٦ و ١٦٥٢ 
خالفـًا للمنتجـات املسـتوردة يف األسـواق ذات املاركات 

املجهولة والجودة الرديئة».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومـات الطاقة األمريكيـة، امس األحد، أن صـادرات العراق 
النفطيـة ألمريـكا بلغت أكثر من ٧٫٥ ماليني برميل يف شـهر آب/أغسـطس 

املايض.
وقالـت االدارة يف جـدول لهـا اطلعت عليه «الـزوراء»: إن «العـراق صدر من 
النفط الخام اىل امريكا خالل شـهر آب املايض ٧٫٥٣٣ ماليني برميل، وبمعدل 
٢٤٣ ألـف برميـل يوميـا، منخفضا عن شـهر تمـوز الذي بلغـت الصادرات 
النفطيـة العراقيـة فيـه إىل أمريـكا ٩٫٩٨٢ ماليني برميل وبمعـدل ٣٢٢ ألف 

برميل يوميا».
واضافت ان «العراق صدر النفط الخام ألمريكا خالل األسبوع األول من شهر 
آب بمعدل ١٨١ الف برميل يوميا، فيما صدر متوسـط ١٦٣ الف برميل يوميا 
يف االسـبوع الثاني، وصدر متوسـط ٢٢٥ الف برميل يوميا يف األسبوع الثالث 

«، مشريا اىل ان «صادرات االسبوع الرابع بلغت ٤٠١ الف برميل يوميا».
وذكـرت إدارة معلومات الطاقـة األمريكية أن «العراق جـاء باملرتبة الرابعة 
يف صادراتـه ألمريـكا خـالل الشـهر املـايض بعد كل مـن: كندا، واملكسـيك، 
والسعودية، واملرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت األخرية صادراتها 
ألمريـكا ٩ ماليني، و٥٤٨ الف برميل يوميا»، مبينـة ان «كندا جاءت باملرتبة 

األوىل كأكثر دولة مصدرة للنفط ألمريكا تليها املكسيك».

بغداد/ الزوراء:
قال املستشـار املايل واالقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن العراق 
حاليا ضمـن القائمة البيضاء للدول يف تطبيق املعايري الدولية يف مكافحة غسـل 
األموال.وقـال صالـح يف ترصيـح صحفي: إن «العـراق نجح يف كبـح الهدر املايل 
ومكافحة غسل األموال من خالل بناء أجهزة رقابية متمرسة وملتزمة بالقوانني 
واألنظمة املتعلقة بالنظام املايل واملرصيف»، موضحاً أن «حزمة اإلصالحات املالية 
واإلجراءات الفاعلة ملالحقة مصادر األموال، أدت إىل استعادة العراق ثقة املجتمع 
الدويل بـه يف التعامـالت املالية والصفقـات التجارية».وأضاف مستشـار رئيس 
الـوزراء أن «العراق خاض حربا عىل عصابات غسـل األمـوال ومالحقة عمليات 
التحويـل واإليـداع واإلخفاء بكفـاءة عاليـة يف الداخل والخارج «، مشـريا إىل أن 
«مكتب مكافحة غسـل األمـوال وأموال الجريمة واإلرهاب وهو مكتب مسـتقل 
ماليا وإداريا ويمارس أعمال تنسـيق املعلومات هو أقرب إىل وحدة االستخبارات 
املالية».ولفـت إىل أن «الجرائـم التي يحقـق فيها مكتب مكافحة غسـل األموال 
تتعلـق بنقل األمـوال وتحويلهـا أو إيداعهـا وإخفائها عـىل اعتبارها محصالت 
جرميـة، مرتبطة بطيف واسـع يدخل ضمن تعريف األموال سـواء كانت نقداً أو 
عينية كالعقارات والقطع األثرية وغريها الكثري ممن يعد جريمة مالية يحاسب 

عليها القانون العراقي رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجـارة، امس األحـد، وصـول الباخـرة (  maplegatemt ) اىل منطقة 
اإلدالء واملحملة بكمية ٤٤ ألف طن من الرز التايلندي لحسـاب السلة الغذائية للوجبة 
السـابعة وللخزين االسـرتاتيجي .وقالت مدير الرشكة العامة لتجـارة املواد الغذائية، 
ملى املوسـوي: إن «مالكات السـيطرة النوعيـة العاملة يف امليناء وفريـق دائرة الرقابة 
التجارية قاموا فور وصول الباخرة بسحب النماذج األولية إلرسالها اىل مخترب الرشكة 
املركزي يف بغداد لغرض إجراء الفحص املختربي لبيان صالحيتها لالسـتهالك البرشي 
ومطابقتها للمواصفات التعاقدية قبل عمليات إطالق تجهيزها».وأضافت املوسـوي، 
بحسب بيان لوزارة التجارة تلقته «الزوراء»: إنه «بعد ظهور نتائج الفحص املختربي 
سـتقوم الرشكـة بتفريغها وإعـداد خطة تسـويقية للكمية وتوزيعهـا للمحافظات 

وحسـب حاجة كل محافظة لغرض تجهيز املادة ضمن مفردات السـلة الغذائية».
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@›Óflãi@µÌ˝fl@7@Âfl@ãr◊c@bÿÌãfl˛

@CıbõÓj€a@Ú‡ˆb‘€aD@¿@÷aã»€a
fiaÏfl˛a@›èÀ@Úzœbÿfl@¿@fiÎá‹€

ÜäÏnèæa@åä˛a@Âfl@Â†@—€c@44Äi@Ú‹‡´@ÒãÇbi@fiÏñÎ

ıb–n◊˝€@fiÏñÏ‹€@Ú”b�€a@Âfl@¬aÎ@bÃÓfl@—€c@35@∂g@Úub®a@pá◊c

@…„bóæa@ù»i@áö@ÚÓ„Ï„b”@paıaãug@pâ¶a

ÚÓ‰†Ï€a@ÚflÏƒ‰‡‹€@Ômaâ€a@ıb–n◊¸a@’‘±@Â€@äaÏßa@fiÎÜ@…fl@¡iã€a@ZıbiãËÿ€a

Ú‰ÓñäÎ@Ú�Óæb«@ŒÏjm@pb◊ãí@Âfl@paåbÓnfla@Û‹«@b:Ïóy@Â‹»m@Ú«b‰ó€a

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc

@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@222@åÎbvnm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl

ÚÓèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿@bÓjè„@b»uaãm@›vèÌ@ä¸Îá€a

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1500 دينارالربتقال2,500 دينارالباميا

1500 دينارالو750 دينار الطماطة

2000 دينارخوخ1000دينارالبطاطا

2500 دينارمشمش750-1000 دينارالخيار

1000 دينارعنب1000 دينارفلفل بارد 

2000 دينارتفاح مستورد 1500دينارفلفل حار 

1000 دينارتفاح عراقي  750دينارالباذنجان  

1750 دينارالليمون   1000دينارخيار قثاء 

2000 ديناراللنكي   750 دينارالبصل 

1500 ديناراملوز  1000 دينارالجزر 

1500 دينارعلبة فراولة 2500دينارفاصوليا 

2000-2500 ديناررمان 750 دينارلهانة 

500 ديناررقي 1000 دينارقرنابيط  

750ديناربطيخ 1000 دينارشجر  

1500 ديناركريب فوت 1250 دينارخس 

1500-2000 دينارعرموط 2000 ديناراللوبيا

1500 دينارالسندي 3000 ديناربروكيل 

1500-2000 ديناركيوي
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@á‡´@Ô„bnÌäÏæa@Ïÿìm@ÜÎá®a@Üb„@ÒäaÜg
b–Ó–‹€@áÓ»ÌÏéa

بغداد/ زيد الزيدي
اعلنـت الهيئة اإلدارية لنادي الحدود الريايض انها بصدد تقديم شـكوى رسـمية اىل االتحاد الـدويل لكرة القدم (فيفا) 
بحق محرتفها املوريتاني محمد اسـويعيد .ذكر ذلك امني رس النادي حازم تيموز ، والذي اوضح: ان الالعب وقع عقد 
انضمامـه مـع الفريق منذ فتـح نافذة االنتقـاالت الصيفية ، اضافة اىل وصـول املخالصة بني الالعب وناديه السـابق 
نواذيبـو اىل ادارة نادينـا .واضاف تيموز:  رغم ابرامنا لصفقة انضمام الالعـب لصفوف الفريق االول منذ وقت مبكر ، 
إال اننا لم نعارض تواجده مع منتخب بالده وسـمحنا له باالنخراط يف صفوفه طوال الفرتة السـابقة .وعن االجراءات 
التي ستتخذها ادارة الحدود، اكد مرشف فريق كرة القدم: ان اإلدارة تحتفظ بحقها بتقديم شكوى رسمية  عىل الالعب 

واالتحاد املوريتاني لدى االتحاد الدويل (فيفا)، وانها بدأت فعلياً بإجراءات رفع الشكوى عن طريق محامي النادي.

ãºcÎ@ã–ñc

÷äb–€a@ÊÏ»‰óÓé@ÊÏœ60aÎ@Ú†ãì€a@‚bflc@áÌ˛a@¿Ïnÿfl@—‘„@Â€@Zäbjßa@áj«

@ÒáÌáßa@ÚÌäaÜ�a@·Ën˜ÓÁ@ÊÏjÉn‰Ì@Êbÿé�a@Üb„@ÏÓöbÌä

بغداد/ الزوراء
قـرر االتحـاد العراقـي لكـرة اليد 
املوافقـة عـىل املشـاركة يف بطولة 
اسيا للسيدات التي ستقام يف كوريا 
العـام الجـاري  الجنوبيـة اواخـر 

.2022
رئيـس  االعرجـي،  محمـد  وقـال 
االتحـاد العراقـي لكرة اليـد: تمت 
املوافقة عىل اعادة تشكيل املنتخب 
واملشـاركة  للسـيدات،  الوطنـي 

ببطولة اسيا املقبلة“.
الجهـاز  تعيـني  ”تـم  وواصـل: 

الفنـي الجديد للمنتخب النسـوي، 
وسيتألف من حمودي نارص مدرباً، 
وحيدر كوفان مساعداً، وزياد امري 

مدرباً لحارسات املرمى“.
وتابع االعرجي: ”شهدت مباريات 
حاليـاً  املقـام  النسـوي،  الـدوري 
بمدينـة اربيـل، تنافسـاً قويـاً مع 

ظهور العبات متميزات“.
وأتـم: ”نطمح اىل تطويـر كرة اليد 
النسـوية يف العراق من خالل زيادة 
البطـوالت، عالوة عىل املشـاركة يف 

بطولتي العرب واسيا“.

@¿@Â◊äbìÌ@÷aã»€a@paáÓé
áÓ€a@Òãÿ€@bÓée@Ú€Ï�i

@lbjì€a@Ô»”aÎ@ãÌÏ�m@Ô‹ˆaÏ€a@áubfl@…fl@üã»nèÌ@fibuäÜ
@—v‰€a@Úƒœb´@¿@ÚöbÌã€aÎ

بغداد /حسني عمار 
يواصـل فريق الكرخ لكرة القـدم تدريباته 
املكثفـة عىل ملعـب السـاحر أحمد رايض 
اسـتعداداً ملباراة كأس السـوبر أمام فريق 
الرشطـة بطل الدوري املنـرصم، وتحضرياً 

ملنافسات الدوري املمتاز للموسم املقبل.
وقال مـدرب الكرخ احمد عبـد الجبار إن“ 
االستعدادات جارية بصورة جيدة منذ أكثر 
من عرشة أيـام بواقع وحدتـني تدريبيتني 
صباحيـة ومسـائية من أجـل الوصول اىل 
الجاهزيـة التامـة للمبـاراة املرتقبـة أمام 
فريـق الرشطـة يف كأس السـوبر والـذي 

يطمـح الفريـق اىل تقديـم مسـتوى طيب 
يناسب حامل كأس العراق“.

واضاف عبد الجبار أن“ العام املايض شـهد 
ظهـور اثنني مـن الالعبني املهمـني اللذين 
اصبح لهما ثقل كبري يف الفريق وهما حسن 
عبد الكريم ومناف يونس وفتح لهم النادي 
البـاب واسـعاً لتمثيل الفـرق الجماهريية 
”. مبينـاً أن“ إدارة النادي تمسـكت بأغلب 
العبـي الفريـق باإلضافـة إىل االعتماد عىل 
الالعبـني الشـباب للحفـاظ عـىل الصبغة 

الشبابية التي يتمتع بها الفريق“.
وتابـع عبـد الجبـار إن“ العبـي الكنـاري 

امتـازوا باالرتـدادات الرسيعـة يف عمليات 
التحـول مـن الحالـة الدفاعيـة إىل الحالة 
الهجوميـة وبالعكـس، ونحـاول الحفاظ 
عىل هـذه املهارات التـي أعطتنا أفضلية يف 
الكثري من املباريات وخصوصاً يف املباريات 
االخـرية مـن بطولة الـكأس أو الـدوري“، 
الفتـًا اىل أن“ الفريـق يمتلك بعض الالعبني 
املحرتفني الذين سيتواجدون فيه ويشكلون 
إضافـة جيـدة، ونـادي الكرخ اعتـاد عىل 
تقديم املواهب الشابة يف بطولة الدوري من 
خالل تسـويق الالعبني الشـباب يف بطولة 

الدوري“.

بغداد/ الزوراء

اقيـم، يوم امـس االول السـبت، املؤتمر 

االنتخابـي لنادي االسـكان عـىل قاعة 

بغـداد  العاصمـة  يف  الرشـيد  رشكـة 

وبحضور الوكيل االداري لوزارة االعمار 

واالسـكان يلماز شـهباز عبـاس وعدد 

مـن املـدراء العامـني بالـوزارة فضـال 

عـن عـدد مـن الشـخصيات الرياضية 

واالدارية ومراسـيل الصحـف والقنوات 

الفضائيـة، حيث افتتـح املؤتمر بعزف 

النشـيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة 

عىل ارواح شهداء العراق، ثم تمت قراءة 

التقريريـن االداري واملايل ثـم اعلن حل 

الهيئة االدارية السـابقة واعالن اسماء 

املرشـحني امـام اعضاء الهيئـة العامة 

من قبـل رئيـس اللجنـة املرشفـة عىل 

االنتخابـات، وبعـد التصويـت الختيار 

اعضـاء الهيئـة االدارية اعلنت اسـماء 

الفائزيـن وجـاءت كاآلتي:  املرشـحني 

فوز عباس حسـن سـالم رئيساً للهيئة 

االدارية لنادي االسـكان وحسني هاشم 

خلف نائباً للرئيس وماجد حسن حسني 

اميناً للرس وجاسم صربي ماهود اميناً 

ماليـاً واالعضـاء صالح مهدي يوسـف 

وفيصل جاسـم محمد وحسـني اركان 

حسني.

وقـال االمني املـايل لنادي االسـكان: ان 

اقيمت بأجـواء ديمقراطية  االنتخابات 

وشـفافة وفق قانون االندية الرياضية 

رقـم (18 ) لسـنة 1986وتعديلـه رقم 

(37) لسـنة 1988، وعرب اعضاء الهيئة 

العامة عن رغبتهم واختيارهم ألعضاء 

ادارة النادي الذي يحظى باهتمام ورعاية 

من وزير االعمار واالسكان نازنني وسو 

ومتابعـة الوكيل االداري للـوزارة والتي 

تحقق من خاللها الحصول عىل عدد من 

البطوالت وااللقاب يف مختلف الفعاليات 

الرياضية، ومن بينهـا فريق كرة القدم 

الـذي تأهـل اىل الدرجة الثانيـة وألعاب 

كرة الطائرة للرجال والسـيدات والكرة 

العابرة واملالكمـة والكونغ فو وغريها، 

وان شـاء الله ستشـهد املرحلـة املقبلة 

تقدماً وتطوراً اكثر لفـرق النادي ورفد 

الرياضـة العراقية باملواهب واالسـماء 

التي ترفع اسم العراق العزيز عالياً.

@⁄ÏÁÜÎ@ÚÌãñb‰€a@µi@åbn‡‡‹€@›Á˚æa@’z‹æa@Òaäbjfl@‚ÏÓ€a@—ÓõnèÌ@Ô€Îá€a@Ú‰Ìáæa@k»‹fl
ÚËuaÏæa@Âfl@çˆb–€a@ãƒn‰Ì@ÜaáÃi@Ú„bflc

بغداد/ ليث العتابي

الـدويل  املدينـة  ملعـب  يسـتضيف 

بالعاصمة بغداد يف الساعة السادسة 

من مساء اليوم االثنني، مباراة امللحق 

االول املؤهل للـدوري املمتاز، وتجمع 

النارصيـة ودهوك، يف مباراة يسـعى 

من خاللها الفريقان للعودة اىل دوري 

االضواء بعد سنوات من اإلبتعاد .

وسـيلتقي الفائز مـن املبـاراة االوىل 

مع أمانـة بغداد يف لقـاء البالي اوف 

الحاسم نحو نيل بطاقة بلوغ الدوري 

املمتاز.

@ıaÏöˇ€@ÒÜÏ»€a@·‹y
عقبـة  لتجـاوز  النارصيـة  يسـعى 

منافسـه دهوك، والوصـول للمباراة 

الحاسمة املؤهلة للدوري املمتاز  أمام 

أمانة بغداد.

وجهز الفريق الجنوبي العبيه بشكل 

مثايل مـن خالل التحضـريات املبكرة 

التي اقيمت بملعبـه بمدينة ذي قار، 

الفنـي  وتمـت االسـتعانة بالجهـاز 

بقيـادة عـيل وهيـب، الـذي يعد من 

الكفاءات التدريبية، وسـبق له العمل 

مع القوة الجوية باملوسم املايض.

وسبق ان أعلنت إدارة نادي النارصية 

تعاقدهـا مع املحرتف السـوري مراد 

عـيل لقيادة خـط الهجـوم يف مباراة 

امللحق .

كما تم تمديد عقد املحرتف النيجريي 

ايـدايف الذي سـبق أن مثـل النادي يف 

املوسم املنقيض بدوري الدرجة االوىل.

وتأهل النارصية للدوري املمتاز للمرة 

تحـت   1993  1992- موسـم  االوىل 

قيادة املدربـني صاحب محمد وجهاد 

حمود، كما كانت له مشاركة ثانية يف 

موسم 1993/1994.

وتأهل للمرة الثالثة للدوري املمتاز يف 

موسـم 1999 - 2000 وقـاده املدرب 

البرصي صبيح حسني، وتأهل النادي 

للمرة الرابعة يف موسم 2007 - 2008، 

ولكنـه لـم يحقـق النتائـج املرجـوة 

ليهبط اىل دوري الدرجة االوىل.

⁄ÏÁÜ@ÚÌçÁbu
اسـتعد دهـوك ملواجهـة النارصيـة، 

عرب تجمع داخيل بملعبـه، وتم ايضا 

خـوض عـدٍد مـن املباريـات الوديـة 

ابرزها مع اربيل وزاخو.

وتعاقـد النادي مؤخـراً مع مجموعة 

من الالعبني من خارج املدينة وأبرزهم 

ثنائـي املينـاء السـابق مرتجى عادل 

وكريم ديل ومدافع النجف اياد سـدير 

والعـب زاخـو نيجرفـان اسـماعيل 

والعب اربيل هريم تحسني.

 وتم الظفر بصفقة الغاني أوبوكوو، 

والنيجريي بانك زيكري.

كما تـم التعاقد مع املـدرب الربازييل 

رودريغو امليدا.

وخـالل مشـاركاته السـابقة، تأهل 

دهـوك ألول مـرة للـدوري املمتاز يف 

موسم 1998/1999.

ونـال درع الدوري املمتـاز العراقي يف 

موسم 2009-2010.

واحرز املركز الثالث يف موسم -2007

.2008

 واحتل املركز الرابع يف موسم -2008

2009، باإلضافـة إىل حصولـه عـىل 

املركز الخامس يف املوسـمني 1999/ 

2000 و 2000/ 2001 ، ولكنه هبط 

االوىل،  الدرجـة  لـدوري   2018 عـام 

ويطمـح يف هذه الفرتة للعودة مجدداً 

للدوري املمتاز.

بغداد/ محمد حمدي
التقى وزير الشـباب والرياضة، عدنان درجـال، محافظ النجف 

األرشف املهندس ماجد الوائيل خالل زيارته للمحافظة.
وجـرى خالل اللقـاء إسـتعراض الواقـع الريـايض يف املحافظة 
واالنشطة الشـبابية بمختلف املجاالت، فضال عن دعم الحكومة 
املحلية لنادي النجف، وواقع املؤسسـات الشـبابية وما تضمنته 

خطة املحافظة من تطوير وتأهيل لتلك املؤسسات.
وأكـد الوزير عـىل اهتمامه بالخطـط التطويرية املشـرتكة بني 
الحكومات املحلية للمحافظات ووزارة الشـباب والرياضة ملا لها 
من اثر بالغ يف  تنامي وتطور االنشـطة الشـبابية بصورة عامة. 

مؤكـدا بالقول: اننا نتابع عـن كثب واقع املؤسسـات الرياضية 
يف النجـف األرشف ونثمـن دور املحافـظ يف دعم دوائر الشـباب 
والرياضة ودوره املهم يف حل األزمة املالية لنادي النجف الريايض 
وايضا لقطاع الشباب والرياضة. كما تفقد درجال ملعب النجف 
الدويل الذي سـيحتضن مباريات ناديي نفط الوسـط والنجف يف 

املوسم املقبل.
كما التقـى درجال، عىل هامـش الزيارة، عدداً من الشـخصيات 
الرياضية وشـيوخ العشائر يف املحافظة، واستمع إىل طروحاتهم 
بشـأن اسـتيعاب الشـباب عـرب توفري  فـرص العمل، وتسـخري 

طاقاتهم لخدمة وطنهم ومحافظتهم.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضـو الهيئة العامة يف االتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضية، الزميل حسـني الخرساني، حل ضيفا 
يف برنامـج (هاتريك) الذي يبث من عىل شاشـة 
قناة (يو تي يف) الفضائية، حيث ناقش الربنامج 
االنبـاء التي تتحدث عن احتمالية نقل منافسـات 
بطولة خليجي 25 التي من املقرر ان تقام يف محافظة 
البـرصة مطلع العـام املقبل اىل دولـة الكويت. كما ناقـش الربنامج  عمل 
االتحاد العراقي لكرة القدم واالخطاء التي ارتكبت يف الفرتة السابقة، فضال 
عن مناقشة عدم تعاقد االتحاد العراقي للعبة مع مدرب اجنبي حتى اآلن.

 *****************
العدد التاسـع والثمانون مـن صحيفة الريايض التي 
تصدر عن االتحاد العراقـي للصحافة الرياضية رأى 
النـور يوم امـس االحد، وتضمن العديـد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصـة برياضة كـرة القدم 
وبقيـة األلعاب األخـرى التي زينت بأقـالم صحفية 
مرموقـة، خالص االمنيـات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.

بغداد/ الزوراء
حددت الهيئة االدارية لنادي الكهرباء الريايض يوم الثامن والعرشين من شهر 

ترشين االول املقبل موعدا إلقامة مؤتمرها االنتخابي املقبل.
وقال امني رس نادي الكهرباء ثائر كريم: ان ادارة النادي قررت اجراء مؤتمرها 
 18 رقم  الرياضية  االندية  لقانون  ادارية جديدة وفقا  االنتخابي النتخاب هيئة 
لسنة 1986 املعدل النافذ، وذلك يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم الجمعة 

املوافق الثامن والعرشين من شهر ترشين االول املقبل يف مقر وزارة الكهرباء.

بغداد/ هشام السلمان
عدسة / اسامة السيالوي  

العراق  بطولة  اختتام  هامش  عىل 
للقوس وسهم التي أقيمت يف ملعب 
شهادات  وزعت   الدويل،  الشعب 

الدورة التدريبية باللعبة.
الباراملبية  اللجنة  رئيس  وقام 
العراقية الدكتور عقيل حميد بتوزيع 
شهادات الدورة بني املشاركني فيها 

خمسة  مدى  عىل  استمرت  والتي 
آب  من  والعرشين  الثامن  منذ  ايام 
ايلول  شهر  من  االول  حتى  املايض 

الجاريز 
الدكتورة  اللعبة  اتحاد  رئيس  وكان 
بتوزيع  ساهمت  قد  حسني  كوثر 
مع  التدريبية   الدورة  شهادات 
الجنة  رئيس  حميد  عقيل  الدكتور 

الباراملبية العراقية.

@á«Ïfl@Üá•@ıbiãËÿ€a@Üb„@ÒäaÜg
ÔibÉn„¸a@bÁã∏˚fl

@paÜbËí@ åÏÌ@ÚÓjæaäbj€a@Ú‰v‹€a@êÓˆä
@·Ëè€aÎ@ëÏ‘‹€@ÚÓjÌäán€a@ÒäÎá€a



برلني / متابعة الزوراء
يونيون  بايرن ميونيخ ومضيفه  قّمة  انتهت 
برلني عىل وقع التعادل ١-١ ليفشل أي منهما 

يف خطف صدارة الدوري األملاني.
وتقدم شريالدو بيكر من سورينام بالنتيجة 
عليه  يرد  أن  قبل   (١٢) األرض  ألصحاب 
كيميتش رسيعاً بهدف التعديل (١٥) لتخدم 
الخة كل من دورتموند  املرحلة  نتيجة قمة 

وفرايبورغ.
وصار رصيد كل من بايرن ميونيخ ويونيون 
دورتموند  بوروسيا  خلف  نقطة   ١١ برلني 
لبايرن  الثاني  التعادل  وهذا   (١٢). وفرايبورغ 
ميونيخ مقابل ثالثة انتصارات وهو الحال نفسه 
بايرن  أن  برلني.ومع  يونيون  ملنافسه  بالنسبة 
السيطرة  حيث  من  باملجمل  األفضل  الطرف  كان 
(٦٧ باملئة) وتهديد املرمى (٢١ محاولة مقابل ١٠) 
سمح  رونو  حارسه  وتألق  برلني  يونيون  تنظيم  لكن 
لصاحب األرض يف تجنب الهزيمة أمام املرشح األول للقب.

عن  األهداف  بفارق  البوندسليغا  لصدارة  فرايبورغ  وقفز 
باير  مضيفه  عىل  الصعب  فوزه  من  مستفيداً  دورتموند 
دمريباي  كرم  من  كّل  للخارس  ٣-٢.وسّجل  ليفركوزن 
والتشيكي باتريك شيك (١٦ و٦٥) فيما تناوب عىل أهداف 
الياباني  والبديل  غريغوريتش  والنمسوي  غينرت  فرايبورغ 
دون  املميزة  مسريته  كولن  و٧١).وواصل  و٥٠   ٤٨) دوان 
خسارة رافعاً رصيده إىل تسع نقاط بعد فوزه عىل مضيفه 
هذا  الخة  خسارته  بوخوم  تلقى  فيما   ٤-٢ فولفسبورغ 

املوسم عندما هزمه ضيفه فريدر بريمن ٢-٠.

وانتهت مباراة شتوتغارت وضيفه شالكه بالتعادل ١-١.
برباعية  اليبزيج  ضيفه  فرانكفورت  آينرتاخت  وأسقط 
من  الخة  الجولة  يف  بارك،  بانك  دوتش  ملعب  عىل  نظيفة، 

الدوري األملاني.
وافتتح أصحاب األرض التسجيل عرب دايتيش كامادا (ق١٦) 

ثم ضاعف سباستيان رود النتيجة (ق٢٢).
الهدف  أما  (ق٦٧)،  الثالث  الهدف  سيلفا  لوكاس  وأضاف 

الرابع فحمل توقيع رفائيل بوري (ق٨٤) من ركلة جزاء.
يرفع  ليج  اليوروبا  لبطل  التوايل  عىل  الثاني  الفوز  وبهذا 

رصيده إىل ٨ نقاط يف املركز التاسع.
املسابقة  يف  الثاني  فوزه  تحقيق  يف  ففشل  يبزيج  ال  أما 

وتجمد رصيده عن ٥ نقاط يف املركز الحادي عرش.

                         

الدوحة / متابعة الزوراء
عّزز العربي صفوفه بالنجم الربازييل رافينيا ألكانتارا بشـكل 
رسـمي بحسـب ما أعلن النادي القطري يف حسابه الرسمي 
عـىل تويرت.وجـاء يف تغريدة للنـادي العربـي: ”تـّم التوقيع 
رسـمياً مع الالعب الربازييل رافينيا ألكانتارا قادماً من نادي 
باريـس سـان جريمان ملـدة موسـمني“.ويأمل العربي يف أن 
يعود ملنصات التتويج مجدداً إذ يتصدر حالياً الدوري القطري 
برصيـد 12 نقطـة بعد مرور خمـس مراحل.ويملـك رافينيا 
خربة كبرية يف املالعب األوروبية تحديداً بعدما سبق له تمثيل 
العديد من األندية  البارزة مثل برشـلونة وإنرت وباريس سان 
جريمـان.وكان العربـي قد ضم السـوري عمر السـومة من 

صفوف األهيل السعودي عىل سبيل اإلعارة.

برلني / متابعة الزوراء
حققت رصبيـا انتصارهـا الثاني يف بطولـة أوروبا لكرة 
السلة بفوزها عىل جمهورية التشيك مستضيفة مباريات 

املجموعة الرابعة بإحدى وثمانني نقطة لثمان وستني.
املنتخـب الرصبي وبعـد فـوزه املريح عىل هولنـدا، دخل 
اللقـاء بثقة كبـرية وفـرض أفضليته عـىل الربعني األول 
والثانـي حيـث أنهاهمـا متفوقاً بثـالث وأربعـني نقطة 

لخمس وعرشين.
تشـيكيا حاولت تقليص الفارق يف الربـع الثالث ونجحت 
يف ذلـك حيث انتهـى بتفوق الرصب بفـارق إحدى عرشة 
نقطـة، لكـن ذلـك لم يمنـع زمـالء نيكـوال يوكيتش من 
تأمـني انتصارهم يف الربع األخري.ويف املجموعة األوىل التي 
تحتضن جورجيا منافسـاِتها حققـت تركيا هي األخرى 
انتصارها الثاني بتغلبها عىل بلغاريا بمئة ونقطة لسـبع 
وثمانني.املباراة كانت متقاربة املسـتوى يف نصفها األول، 
فبعد أن تقدمت تركيا يف الربع األول بإحدى وثالثني نقطة 
لتسـع وعرشين عادت بلغاريا وتقدمت مـع نهاية الربع 
الثانـي بفـارق نقطتني.ليفرض أبناء األناضول سـيطرًة 
مطلقة عىل الربعني الثالـث والرابع، ويقلبوا تأخرهم مع 
نهاية اللقاء إىل فوز بفارق أربع عرشة نقطة، مستفيدين 
مـن تألق نجـم كليفالنـد كافليـريز جيدي عثمـان الذي 
سجل خمسـاً وعرشين نقطة منحت منتخب بالده الفوز 

الثاني.

ميالنو / متابعة الزوراء
عصفورين  اللقب،  حامل  ميالن  رضب 
بحجر واحد من خالل حسم دربي املدينة 
يف  مثرية  مباراة  يف   ٣-٢ إنرت  جاره  ضد 

مجرياتها.
ورفع ميالن رصيده إىل ١١ نقطة يف املركز 
الذي  نابويل  خلف  األهداف  بفارق  الثاني 
مستضيفه  عىل  والفتاً  مهماً  فوزاً  انتزع 
ضمن  هدف،  مقابل  بهدفني  التسيو 
لكرة  اإليطايل  الدوري  من  الخة  املرحلة 

القدم.
يتقاسمه  الذي  سريو»  «سان  ملعب  عىل 
مثرية  اللعب  مجريات  جاءت  الفريقان، 

منذ الدقيقة األوىل حتى نهاية املباراة.
وباإلضافة اىل تألق الجناح الربتغايل الواعد 
واملخرضم  الثنائية  صاحب  لياو  رافايل 
الهدف  مسجل  جريو  أوليفييه  الفرنيس 
اىل  بالفوز  أيضاً  يدين  ميالن  فإن  الثاني، 
حارس مرماه الفرنيس مايك مانيان الذي 
من  خطرية  ملحاوالت  التصدي  يف  تألق 
والبوسني  مارتينيس  الوتارو  األرجنتيني 
تشالهان  هاكان  والرتكي  دجيكو  أدين 

أوغلو.
الكرواتي  وسطه  العب  عرب  إنرت  تقدم 
مارسيل بروزوفيتش (٢١)، رد عليه لياو 

بعدها بسبع دقائق.

جريو  الفرنيس  سجل  الثاني  الشوط  ويف 
هدف التقدم مليالن (٥٤) بتسديدة بيرساه 
يعزز  أن  قبل  لياو،  من  حاسمة  بتمريرة 
األخري تقدم فريقه بالهدف الثالث بعدها 
بست دقائق من مجهود فردي رائع داخل 

املنطقة.
وبات لياو أول العب برتغايل يسجل ثنائية 
مباراة  يف  اللومباردي  النادي  تاريخ  يف 
واحدة.بيد أن دجيكو قلص الفارق بهدف 
فريقه الثاني .(٦٧) والخسارة هي الثانية 

تنتظره  الذي  إلنرت  مباريات  خمس  يف 
العمالق  أمام  الصعوبة  غاية  يف  مباراة 
األملاني بايرن ميونيخ األربعاء املقبل عىل 
ثميناً عىل  نابويل فوزاً  ذاته.وحقق  امللعب 
امللعب األوملبي يف روما بتغلبه عىل التسيو 

.٢-١
ماتيا  عرب  مبكراً  التسجيل  التسيو  افتتح 

زاكانيي بعد مرور ٤ دقائق.
الذي لم يخرس حتى اآلن هذا  نابويل  لكن 
الكوري  رأسية  عرب  التعادل  أدرك  املوسم 

الجنوبي مني جاي كيم يف الدقيقة ٣٨.
ومنحه الجورجي خفيشا كفاراتسيخيليا 
الدقيقة  يف  قوية  بتسديدة  الفوز  هدف 
املوسم،  مفاجأة  الجورجي  ٦١.وتصدر 
أهداف   ٤ برصيد  الهدافني  ترتيب  صدارة 
من  كوبمينرس  تون  الهولندي  جانب  اىل 
فالهوفيتش  دوشان  والرصبي  أتاالنتا 
الصدارة  إىل  نابويل  يوفنتوس.وارتقى  من 
األهداف  بفارق  نقطة   ١١ برصيد  مؤقتاً 
ضيفه  مع  فيورنتينا  ميالن.وتعادل  أمام 
منافسات  ضمن   ،(١-١) يوفنتوس 

املرحلة الخة بالدوري اإليطايل.
أركاديوش  طريق  عن  يوفنتوس  وتقدم 
يدرك  أن  قبل   ،(٩) الدقيقة  يف  ميليك 
يف  لفيورنتينا  التعادل  كوامي  كريستيان 
الدقيقة .(٢٩) وشهدت املباراة إهدار لوكا 
يوفيتش العب فيورنتينا لرضبة جزاء يف 
رصيده  يوفنتوس  ورفع   (٤٤). الدقيقة 
رفع  فيما  الثالث،  املركز  يف  نقاط   ٩ إىل 
املركز  يف  نقاط   ٦ إىل  رصيده  فيورنتينا 

العارش

أوهايو / متابعة الزوراء
العبه  كافاليريز  كلفيالند  استقبل 
الجديد دونوفان ميتشل بحماس، وذلك 
بعدما أعلن بشكل رسمي عن ضمه من 
يوتا جاز يف صفقة تبادل حصل خاللها 
األخري عىل ثالثة العبني وثالثة خيارات 
يف الـ»درافت» املخّصص النتداب العبي 
الجامعات وحتى الثانويات واألجانب اىل 

دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
عنها  أعلن  التي  الصفقة  هذه  وتأتي 
أن»  بي  أس  «أي  موقعا  سابق  وقت  يف 
شهرين  بعد  املوثوقان،  أثلتيك»  و»ذي 
نجم  عن  أيضاً  التخيل  جاز  قرار  عىل 
لصالح  غوبري  رودي  الفرنيس  ارتكازه 

مينيسوتا تمربوولفز.
وجراء هذه الصفقة، سيحصل جاز من 
كولني  من  كل  خدمات  عىل  كافاليريز 
ماركانن  الوري  والفنلندي  سيكستون 
الخيار  إىل  إضافة  أغباجي  وأوتشاي 
وخيارات  العام  هذا  «درافت»  يف  األول 

أخرى يف املستقبل.
يف  السلة  كرة  عمليات  مدير  وعلق 
صفقة  عىل  ألتمان  كوبي  كافاليريز 
االستحواذ  «منحنا  قائالً:  ميتشل،  ضم 

رائعة كي  عىل دونوفان ميتشل فرصة 
يحصل كافاليريز عىل أحد أكثر النجوم 
رحيل  «NBA».ويأتي  يف  ديناميكية 
ميتشل (٢٥ عاماً) عن جاز بعد خمسة 

أعوام قضاها مع الفريق الذي انتدبه يف 
 ٢٠١٧ عام  «درافت»  من  األوىل  الجولة 

كخيار رقم ١٣.
وسجل ميتشل املوسم املايض ما معدله 

٢٥٫٩ نقطة يف املباراة الواحدة مع ٥٫٣ 
تمريرات حاسمة.

قضاها  التي  الخمسة  املواسم  وخالل 
األدوار  عن  الفريق  يغب  لم  جاز،  مع 

لم  أنه  إال  أوف»،  «بالي  اإلقصائية 
الثاني يف املنطقة  يذهب أبعد من الدور 

الغربية.
ويف ترشين الثاني/نوفمرب ٢٠٢٠، وقع 
ميتشل عقداً جديداً مع جاز ملدة خمسة 

أعوام مقابل ١٦٣ مليون دوالر.
الذي  دونوفان  «يجلب  ألتمان:  وتابع   
لم  أنه  رغم  خاصة  موهبة  أنه  أثبت 
عمره،  من  والعرشين  الخة  يتجاوز 
مع  عضوياً  تتناسب  تنافسية  ذهنية 
نحن  الفريق.  لهذا  األساسية  املجموعة 
يمكن  الذي  التأثري  لرؤية  متحمسون 
أن يجلبه شخص من عيار دونوفان إىل 
كافاليريز من خالل قدرته عىل التسجيل 

وأيضاً عىل صناعة اللعب لزمالئه».
تضم  تشكيلة  اىل  ميتشل  وينضم 
يف  االرتكاز  والعب  غارالند  داريوس 
 ٢٠٢٢ ستار»  «أول  النجوم  كل  مباراة 
يصل  موبيل.ولم  وإيفان  ألن  غاريت 
«بالي  اإلقصائية  األدوار  اىل  كافاليريز 
أوف» منذ رحيل ليربون جيمس إىل لوس 
قاد  بعدما   ٢٠١٨ عام  ليكرز  أنجليس 
أربع مرات متتالية،  النهائي  إىل  الفريق 

تخللها الفوز باللقب عام ٢٠١٦.
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األندلس / متابعة الزوراء
اختباره  برشلونة  تجاوز 
أمام مضيفه إشبيلية ٣-٠ يف 
مسابقة  من  الرابعة  املرحلة 
الدوري اإلسباني لكرة القدم.

إهدار  برشلونة  واستغل 
من  للعديد  األرض  صاحب 
أن  قبل  دقيقة   ٢٠ أول  يف  الفرص 
املباراة  عىل  ويسيطر  ينتفض 

بشكل شبه كامل.
الربازييل  وبدأ 
رافينيا الثالثية 

البولندي  سددها  لكرة  متابعته  بعد   (٢١)
ليفاندوفسكي وأبعدها مواطن األول فرناندو 

من عىل خط املرمى.
وترجم ليفاندوفسكي برباعة تمريرة الفرنيس 
الهدف  السابق ليضيف  كوندي العب إشبيلية 
إريك  يوقع  أن  قبل   (٣٦) للبلوغرانا  الثاني 
غارسيا عىل الهدف الثالث بعد تمريرة حاسمة 

أخرى لكوندي .(٥٠) 
 ٥ إىل  رصيده  البولندي  الدويل  الهداف  ورفع 
املوسم،  هذا  الدوري  يف  مباريات   ٤ يف  أهداف 
هرنانديس  تشايف  املدرب  يستبدله  أن  قبل 

باملهاجم أنسو فاتي يف الدقيقة ٧٤.

بعد  لربشلونة  توالياً  الثالث  االنتصار  وهذا 
فايكانو  رايو  أمام  األوىل  الجولة  يف  تعادله 
ليصعد للوصافة مؤقتاً بعدما رفع رصيده إىل 

١٠ نقاط.
من جهته فشل إشبيلية يف مصالحة جماهريه 
مرة جديدة متلقياً هزيمته الثالثة هذا املوسم 

مقابل تعادل وحيد.
بلزن  فيكتوريا  ضيفه  برشلونة  وينتظر 
األربعاء  أوروبا  أبطال  دوري  يف  التشيكي 
املقبل، فيما سيخوض إشبيلية اختباراً صعباً 
اإلنكليزي  سيتي  مانشسرت  أمام  أرضه  عىل 

غدا الثالثاء.

نانت / متابعة الزوراء
نانت  مستضيفه  عىل  باهراً  فوًزا  جريمان  سان  باريس  حقق 
الدوري  منافسات  من  السادسة  املرحلة  يف  نظيفة  بثالثية 
مبابي  كيليان  الفرنيس  النجم  القدم.وفرض  لكرة  الفرنيس 
نفسه نجًما للمواجهة بتوقيعه لهدفني يف حني تكّفل الربتغايل 
نونو مينديش بتسجيل الثالث للباريسيني.وبادر فريق العاصمة 
قادها  رائعة  خاطفة  هجمة  من  النتيجة  بافتتاح  الفرنسية 
وأنهاها  الحاسمة  التمريرة  صاحب  مييس  ليونيل  األرجنتيني 
مبابي بأفضل شكل يف الزاوية البعيدة لحارس أصحاب األرض 
من  سيلفا  دا  فابيو  الربازييل  املدافع  وزاد   (١٨). الفان  ألبان 
متاعب نانت بعد تلقيه للبطاقة الحمراء يف الدقيقة ٢٤.واستغّل 
أكمل  عىل  منافسه  صفوف  يف  العددي  النقص  جريمان  سان 
وجه إذ ضاعف مبابي النتيجة (٥٤) من تمريرة حاسمة أخرى 
الدوري  يف  أهداف   ٧ إىل  رصيده  رافعاً  مييس  ليونيل  للساحر 
الفرنيس هذا املوسم.وتساوى نجم «الديوك» مع زميله الربازييل 

نيمار دا سيلفا عىل مستوى صدارة هدايف املسابقة املحلية (٧ 
أّن يسّجل اسمه عىل  أهداف).وأبى الربتغايل نونو مينديش إالّ 
من   (٦٨) الدقيقة  يف  الثالث  للهدف  بتوقيعه  الهدافني  الئحة 
تسديدة ساحقة داخل منطقة الجزاء اصطدمت برجل مدافع 

هدف  أول  املضيف.وهو  شباك  وولجت  أندري  الربازييل  نانت 
الفوز  ١.وهو  الليغ  يف  الفرنسية  العاصمة  فريق  مع  للربتغايل 

الدوري  يف  جريمان  سان  لباريس  الخ 
واحد  تعادل  مقابل  املوسم  هذا 

نقطة   ١٦ إىل  رصيده  لريفع 
املحيل  الدوري  صدارة  يف 

عن  األهداف  بفارق 
مرسيليا.

تجّمد  املقابل  يف 
عند  نانت  رصيد 

٦ نقاط.
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الشـك ان املواطـن هو املسـتهدف األول مـن العمليـة اإلعالمية لكونـه القارئ 
واملسـتمع واملشـاهد للصحف واإلذاعة والتلفزيون ، إال ان هناك فرقاً كبرياً بني 
صحافة املواطن والصحفي املحرتف الذي يمتهن دور الصحافة وفقا إللتزامات 

قانونية ومهنية يف الحصول عىل األخبار ونرشها بني الناس. 
فأصبح اليوم بإمكان اإلنسـان ان يمتهن مهنـة الصحافة بمجرد حصوله عىل 
األخبـار من خالل مراقبـة اآلخرين ونقل أخبارهم عرب شـبكة األنرتنت ويكون 
ذلـك أما عـن طريق كتابة خرب عنهـم أو تصويرهم بمقاطـع فيديوية،  ويركز 
اهتمامهم يف النرش عىل تطبيقي تويرت والفيسـبوك لكونهما األكثر اسـتخداما 
من قبل مسـتخدمي شبكة اإلنرتنت، فصحافة املواطن تسمى بمسميات كثرية 
منها صحافة الشـارع أو اإلعالم الديمقراطي او اإلعـالم البديل وعىل الرغم من 
اختالف التسـميات إال أن الهدف واحد وهي نقل ما يراه املواطن دون ان يحمل 
شـهادة يف االعالم او ينتمي ألي مؤسسـة اعالمية لكي يعربعمـا يريد ان ينقله 

للناس.
فالصحفـي (املواطـن) يتنـاول كل الجوانـب، وباألخـص الجوانب السياسـية 
واالجتماعية مثل مواضيع (الفقر، البطالة، مشاكل التعليم، االنتخابات ...إلخ)  
لكونهـا تمـس مصالح النـاس وتهمهم من أجـل إيجاد الحلول لهذه املشـاكل 
والوصول بها إىل وسـائل االعالم لتصبح قضيـة رأي عام.. باالضافة اىل ما نراه 
اليـوم من انتشـار املقاطع الفيديويـة والصور العائلية ألي شـخص كان قد ال 
تعود بالحقيقة إليهم والغرض منها هو تشـويه سمعة املقابل ونقل معلومات 
غـري صحيحة عنهـم وهي وان دلت عىل يشء فال تدل إال عـىل الكراهية والحقد 
وقلـة الوعـي والضمري ال اكثـر، اضافة  اىل نقل وقائع الشـارع يف وقت االزمات 
السياسية التي فعلت دور صحافة املواطن بشكل كبري يف نقل األحداث أوال بأول 
وهي وان كانت صادقة ففيها نسـبة من التهويل الذي يثري الرعب والخوف لدى 
الناس، لذلك البد أن تكون رقابة من قبل الدولة عىل حظر املعلومات واإلشاعات 
غـري الصحيحة ونـرش التوعية بـني الناس من أجـل اإلبالغ عـن كل املعلومات 

املبتعدة تماما عن الصـدق واملوضوعية عىل مواقع التواصل االجتماعي التي قد 
يتعاطـف الناس معهـا يف كثري من األحيان مما يجعلهـم يصدقون كل ما ينرش 
او يـذاع. من جانب آخر، عـىل الرغم من عدم التزام الصحفـي املواطن بأدبيات 
الصحافـة إال اصبح لها دور كبري يف املجتمـع واصبح املواطن اليوم ليس مجرد 
مستمع سلبي فقط ملا تنقله وسائل االعالم سواء عن طريق التلفاز او الصحف 
او االذاعة وإنما ينقل رأيه بحرية تامة بعيداً عن التقييد  لكوننا نعيش يف عرص 
الديمقراطيـة والبد أن يكون صحفيـو التواصل االجتماعي ناشـطني ايجابيني 
يف مـا ينقلونـه من احداث سياسـية واجتماعيـة واالبتعاد عن نرش الشـائعات 
واالخبـار غري املوثقة واالنحيـاز لطرف دون اآلخر لكـون صحافة املواطن هي 
املسـيطرة عىل الرأي العام بعد التطور التكنولوجي يف السـنوات االخرية. واخريا 
البد ان تكون شخصا صادقاً يف جميع ماتنقله سواء عرب شبكة االنرتنت او عىل 

ارض الواقع حتى تعترب مصدرا موثوقا للجميع.  

باريس/أ.ف.ب:
أعلنت صحيفة لوموند الفرنسـية أنها 
سـحبت من موقعها اإللكرتوني عموداً 
عـن زيـارة الرئيس الفرنـيس إيمانويل 
ماكرون للجزائر، ألنه «تضمن خطأ أدى 
إىل تفسري خاطئ سيئ»، يف تربير لهذه 

الخطوة بعد اتهامها بفرض رقابة.
وزار الرئيـس الفرنيس الجزائر يف نهاية 
أغسـطس/آب، بعـد أزمة دبلوماسـية 
اسـتمرت أشـهراً مرتبطة بالنزاع حول 
الذاكرة بني البلدين. ويف هذه املناسـبة، 
وّقـع ماكرون ونظـريه الجزائري، عبد 
املجيـد تبـون، رسـمياً وثيقـة «تجـدد 
يف  عالقاتهمـا  بتسـجيل  التزامهمـا 
دينامية تقّدم ال رجوع فيه»، بعد ستني 

عاماً عىل انتهاء الحرب الجزائرية.
وعـىل أثـر هـذه الزيـارة، ُنـرش عمود 
صبـاح الخميـس املـايض قبل سـحبه 
بعد الظهـر، كتبه الباحـث بول ماكس 
مـوران، وعنوانـه «اختزال االسـتعمار 
يف الجزائـر بـ(قصة حـب) ُيكمل تبني 
ماكـرون موقف اليمني بشـأن مسـألة 

الذاكرة».
وكتبت النسـخة املسـائية للصحيفة يف 

توضيـح أول أن «جملـة (قصة حب لم 
تخل من مأسـاة) التي قالهـا ماكرون 
يف املؤتمـر الصحفـي، وإن كان يمكـن 
أن تخضع لتفسـريات مختلفة، لم تكن 
تتحدث عن االسـتعمار تحديداً كما ورد 
يف العمـود، بل عن العالقات الفرنسـية 

الجزائرية الطويلة».
وأضافت «لوموند» أنها «تعتذر لقرائها، 

وكذلك لرئيس الجمهورية».
وتلت هذا التوضيح برسعـة انتقادات. 
فقد كتب زعيم «فرنسـا األبية» (يسار 

يف  ميالنشـون،  راديـكايل)، جان-لـوك 
تغريدة: «سحبوا عموداً بسبب اقتباس 
عن ماكرون ال يعجبه! مرحلة جديدة يف 
انهيـار الصحافة التـي كانت مرجعاً يف 

السابق».
وأشـار مؤسـس مجموعة ميديابارت، 
الصحفـي إدوي بلينيل، يف تغريدة إىل أن 
الصحيفة الفرنسـية «تقدم اعتذاراتها 
ذلـك  واصفـاً  الجمهوريـة»،  لرئيـس 

بـ»الرقابة املذهلة».
أما كاتب العمود بول ماكس موران فقد 

قال يف ترصيحات لصحيفة ليبرياسيون 
إن «سحب نص ما هو عمل غري طبيعي 

وغري مفهوم».
وبعد هذه االنتقادات، نرشت «لوموند» 
رشحاً أكثـر تفصيالً عـىل موقعها بعد 
ظهـر الجمعـة. وقالـت إن «صفحـات 
زاويـة (ديبـا ومونـد) تهـدف إىل جمع 
تحليـالت ووجهـات نظـر، بمـا يف ذلك 
تلـك املثرية للجـدل. ال يمكننا السـماح 
ألنفسـنا بنرش النصـوص التي تحتوي 

عىل أخطاء يف الوقائع».
ورداً عـىل سـؤال عـن االعتـذارات التي 
التوضيـح األول، قـال مديـر  وردت يف 
فينوليـو،  جـريوم  لومونـد،  صحيفـة 
لوكالة فرانـس برس: «عندمـا نرتكب 
أخطاء هي من فعلنـا، من الطبيعي أن 
نعتذر لألشخاص الذين قد يكون سبب 

ذلك رضراً لهم، بدءاً بقرائنا».
وكانـت ترصيحـات ملاكـرون نرشتهـا 
الصحيفـة يف أكتوبر/ترشين األول عام 
٢٠٢١، واتهـم فيها النظام «السـيايس 
العسـكري» الجزائـري بالحفـاظ عىل 
«إيجـار تـذكاري»، أدت إىل أزمـة بـني 

الجزائر وباريس.

 
أنقرة/متابعة الزوراء:

 مـن مكاتـب يف ناطحات سـحاب يف 
أنقرة يشكل مسـؤولون أتراك أخبار 
األمـة دائًمـا لصالـح الرئيـس رجب 
طيـب أردوغان وحزبـه الحاكم، كما 
يقـول املطلعون عىل وسـائل اإلعالم 

يف البلد.
وعندما اسـتقال صهر الرئيس رجب 
طيب أردوغان فجأة من منصب وزير 
املالية يف أواخر عام ٢٠٢٠، قال أربعة 
موظفـني يف غرف األخبـار الرائدة يف 
تركيـا إنهم تلقوا توجيًها واضًحا من 
مديريهـم يقـول ”ال تبلغـوا عن هذا 

حتى تعلن الحكومة“.
وحني تناقلت وسـائل اإلعالم الرتكية 
الدوليـة واملسـتقلة، اسـتقالة بريات 
البريق، التـي أعلنها عىل إنسـتغرام. 
ارتفعـت اللرية عىل أمـل اتجاه جديد 
لالقتصـاد املحـارص. ولكن ألكثر من 
٢٤ ساعة، ظلت املحطات التلفزيونية 
والصحـف املواليـة للحكومـة التـي 
تهيمن عىل املشـهد اإلعالمي يف البالد 

صامتة.
توضح الحلقة كيف أصبحت وسـائل 
اإلعالم الرتكية الرئيسـية، التي كانت 
ذات يوم مركز رصاع حيوي لألفكار، 
سلسـلة محكمة من السـيطرة عىل 
العناوين الرئيسية والصفحات األوىل 
وموضوعات النقاش التلفزيوني التي 

توافق عليها الحكومة.
قال أكثر من عرشة من املطلعني عىل 
الصناعة اإلعالمية إن ”التوجيهات إىل 

غرف األخبار تأتي غالًبا من مسؤولني 
يف مديريـة االتصاالت الحكومية التي 
تتـوىل العالقات اإلعالميـة. واملديرية 
من صنع أردوغان، ويعمل بها حوايل 
١٥٠٠ شـخص ومقرهـا يف بـرج يف 
أنقـرة يرأسـها األكاديمـي السـابق 

فخرالدين ألتون“.
يصدر مسـؤولو ألتـون تعليماتهم يف 
مكاملات هاتفية أو رسـائل واتسـاب 
ملديري غرف األخبار تكون مسـبوقة 

بكلمة ”أخي“.
ولم يكن ألتون، الرجل الذي يدير اآللة 
اإلعالميـة، معروًفا كثـرًيا يف صناعة 
األخبـار قبل عـام ٢٠١٨ عندما عينه 
أردوغـان رئيًسـا ملديريـة االتصاالت 
التـي أطلقهـا حديًثا. وعمـل ألتون، 
٤٥ عاًمـا، سـابًقا يف الجامعات ثم يف 

مؤسسة فكرية مؤيدة للحكومة.
تبلـغ  التـي  املديريـة،  تكليـف  تـم 
ميزانيتها السنوية حوايل ٦٨٠ مليون 
بتنسـيق  دوالر)،  مليـون   ٣٨) لـرية 
عـن  انبثقـت  الحكومـي.  االتصـال 
القديمة لإلعـالم والصحافة  املديرية 
واإلعـالم، التي كان دورها األسـايس 
إصدار بطاقـات صحفية للصحفيني 
لكـن مسـؤولياتها تمتـد إىل نطـاق 
أوسـع، بما يف ذلك مواجهة ”حمالت 
التضليـل املنهجيـة“ ضـد تركيا من 
خـالل وحـدة أنشـأتها املديريـة هذا 

العام.
الهيئـة مراقبـني إعالميـني  توظـف 
قانونيـني  وموظفـني  ومرتجمـني 
وعاملـني يف العالقـات العامـة داخل 
تركيـا وخارجهـا. ولديهـا ٤٨ مكتًبا 
أجنبًيـا يف ٤٣ دولة حول العالم. تقدم 
هذه ”البـؤر االسـتيطانية“ إىل املقر 
تقارير أسبوعية حول كيفية تصوير 

تركيا يف وسائل اإلعالم األجنبية.
وقـال شـخص تحـدث دون ترصيح 
لرويـرتز بـرشط عـدم الكشـف عن 
لكـن  ضخـم  هيـكل  ”إنـه  هويتـه 
القـرارات يتخذها ألتـون ونوابه عىل 

أعىل املستويات“.
وأضاف هذا الشـخص إنه عند ورود 
أنباء مهمة يمكن أن تسـبب مشاكل 
خاصـة   – حكومتـه  أو  ألردوغـان 
أو  باالقتصـاد  املتعلقـة  األحـداث 
الجيش – يتصل ألتون بشكل روتيني 
بمحرريـن وكبـار املراسـلني لوضع 

خطة تغطية.
واجـه أردوغان أزمة أخـرى يف فرباير 
االتصـال  إىل  املديريـة  دفعـت   ٢٠٢٠
بقـادة غرفـة األخبار، وذلـك عىل إثر 
غـارة جوية يف شـمال غرب سـوريا، 
حيث كانت تعمل الطائرات الروسـية 
يف ذلك الوقت، أسفرت عن مقتل أكثر 
مـن ٣٠ جندًيـا تركًيـا. كان الهجوم 
األكثـر دموية عـىل القوات املسـلحة 

الرتكية منذ ثالثة عقود.
ومـع ذلـك، يف صبـاح اليـوم التـايل، 
كانـت محطات التلفزيون الرئيسـية 
تتصدرها قصة مختلفة عنوانها نزاع 
مع االتحاد األوروبي حول املهاجرين 
السـوريني. اقترصت تغطية الهجوم 
عىل الترصيحات الحكومية الرسمية.

والحقيقـة هـي أن أنصـار أردوغان 
لتشـكيل  أخـرى  أدوات  يمتلكـون 
التغطية اإلخبارية، حيث يتم التحكم 
يف أكرب العالمـات التجارية اإلعالمية 
واألشـخاص  الـرشكات  قبـل  مـن 

املقربني من أردوغان وحزبه السـيما 
بعد سلسـلة من عمليات االسـتحواذ 
التـي بـدأت يف عـام ٢٠٠٨، حيث تم 
تحويل عائـدات اإلعالنات الحكومية 
إىل حد كبري إىل اإلعالم املوايل للحكومة، 
رويـرتز  أجرتـه  لفحـص  ووفًقـا 
للبيانـات فإن املنظمـني املعينني من 
قبـل الحكومـة يوجهـون عقوبـات 
بخـرق قانون اإلعالم الرتكي بشـكل 
حرصي إىل مقدمي األخبار املستقلني 
أو املعارضـني، ووفًقـا ملراجعة هذه 
العقوبات، يظهر أن انتقاد الرئيس أو 
الحكومة أو االدعاء بأن هناك فسادا 
داخل دوائـر الحكم يمكـن أن يكلف 

الصحفي والجهة النارشة الكثري.
بيلديريتيش، الصحفي  وقال فـاروق 
الـذي عمل ملـدة ٢٧ عاًمـا، حتى عام 
البـالد  يف  صحيفـة  أكـرب  يف   ،٢٠١٩
أيًضـا أمـني  ”حرييـت“ حيـث كان 
اإلعـالم  وسـائل  ”تخـدم  املظالـم 
الرئيسـية يف تركيـا وظيفـة إخفـاء 
الحقيقـة أكثر من نقل األخبار“. منذ 
تغيري امللكيـة يف عام ٢٠١٨، أصبحت 

”حرييت“ أيًضا موالية للحكومة.
العقوبـات  رويـرتز  حللـت  وقـد 
املفروضة عىل خمس جهات إعالمية 
معارضـة ومسـتقلة بـارزة، وكانت 
التهمـة التي يتـم توجيهها إليها هي 
خرق أخالقيات اإلعالم، ومبارشة يتم 
الوقف، إذا حكمت الجهات الرسـمية 
أن املنشور قد انتهك املعايري األخالقية 

لإلعالم.
وعـىل مدار الثالث سـنوات السـابقة 
تلقت تلـك الجهـات اإلعالميـة عددا 
أكرب من اإليقافات مقارنة بالصحف 

الحكومية واملوالية للحكومة.
اسـتبدال  ”تـم  بيلديريتـيش  وقـال 
الصحفية بجهود لالنسجام  املخاوف 
مع الحزب الحاكـم وتحقيق رغباته، 
لتحديـد  تعليمـات  يعطـي  الحـزب 
األجندة… ورؤساء التحرير أو مراسلو 
أنقـرة أو مديرو الربامـج التلفزيونية 
هـم جهـات االتصـال الرئيسـية مع 

الحزب ومع مديرية االتصاالت“.
ويف بيـان أويل لرويـرتز رفـض معهد 
اإلعـالن الصحفـي (BIK)، وهو فرع 
من مديرية االتصاالت التي ترشف عىل 
وسـائل اإلعـالم املطبوعـة ومواقعها 
اإللكرتونية، االنتقادات املوجهة إليه.

لإلذاعـة  األعـىل  املجلـس  ورفـض 
والتلفزيون (RTUK)، املنظم لإلعالم 
املرئي واملسـموع، التلميحات القائلة 

إنه يعمل بمثابة رقيب.
ومـع اقرتاب تركيـا مـن االنتخابات 
الرئاسـية والربملانية، املقرر إجراؤها 
أردوغـان  يجـد  املقبـل،  العـام  يف 

نفسـه يف املركز الثانـي يف العديد من 
استطالعات الرأي.

ويقول محللون سياسيون إن الرئيس 
سـيحتاج إىل أكـرب قـدر ممكـن من 
املساعدة اإلعالمية إذا أراد تمديد فرتة 
واليتـه إىل عقد ثالث يف قيـادة تركيا، 
العضـو يف الناتـو والقوة العسـكرية 
اإلقليمية التي تقع عىل مفرتق طرق 

الهجرة العاملية والتجارة والتاريخ.
ويف مايـو املـايض، اقرتحـت حكومة 
أردوغـان قانوًنا قالت إنه سـيحارب 
تحديـد  دون  اإلعالمـي“  ”التضليـل 
ماهيـة ذلك، وهي خطـوة قال بعض 
املدافعـني عـن حريـة التعبـري إنهـا 
سـتضاعف مـن قمعها منذ سـنوات 
للتقارير النقدية. تقول إحدى املقاالت 
يف مـرشوع القانون املقـرتح إن ”أي 
شخص ينرش معلومات كاذبة تتعلق 
باألمـن أو النظـام العـام قـد يواجه 
عقوبـة تصـل إىل ثـالث سـنوات يف 
السجن“. وسيناقش الربملان مرشوع 
القانـون عنـد عودته مـن العطلة يف 

أكتوبر.
وقـد وضعـت سلسـلة مـن عمليات 
االسـتحواذ عـىل مدى أكثـر من عقد 
يف  الرئيسـية  اإلعالميـة  املجموعـات 
املقربني  أيدي الرشكات واألشـخاص 
من أردوغان وحـزب العدالة والتنمية 
الصحـف  وتواجـه  يتزعمـه.  الـذي 
واملذيعـون الذيـن نجـوا ومـا زالـوا 
ينتقدون الحكومـة ”خفاش“ منظم 
وسـائل اإلعالم، حسـب قـول عثمان 
الصحافـة  أسـتاذ  اسـدير،  فيـدود 
بجامعة فرات يف مدينة إالزيغ لوكالة 

رويرتز.
من جانبـه انتقد مديـر االتصاالت يف 
الرئاسـة الرتكيـة فخرالديـن ألتون، 
”األخبـار املضللة الصـادرة عن إدارة 
االتصـاالت يف رويـرتز“. وقـال ألتون 
”الحقيقـة أن إدارة االتصـاالت لدينا، 
التـي أنجـزت أعمـاًال ناجحـة عـىل 
الصعيدين الوطني والدويل باستخدام 
نموذج االتصـال الرتكي، مسـتهدفة 
من قبل وكالة أنبـاء رويرتز ومقرها 
اململكـة املتحدة هي مجرد مؤرش عىل 

مدى صحتنا ومصدر فخر لنا“.
وتابـع ”لقد قاومنا حمـالت التضليل 
ضد تركيا يف السنوات األربع املاضية، 
وجعلنـا بلدنـا أكثـر مقاومـة لهذه 
اتصـال  بيئـة  وخلقنـا  الهجمـات، 
شـفافة. ويف نفـس االتجـاه، نحـن 
مصممون عىل خدمة تركيا لسـنوات 
عديدة يف ظل قيادة رئيسنا“. وأوضح 
ألتون أن ”رويرتز هي جهاز لعمليات 
اإلدراك والتالعب املمنهج ضد الرئيس 

رجب طيب أردوغان وتركيا“.

القاهرة/متابعة الزوراء:
 تحول اللجوء إىل مناقشـة قضايا 
قديمـة وإعادة طرحهـا يف بعض 
مـن  املرصيـة  اإلعـالم  وسـائل 
”نوستالجيا“ أو حنني إىل املايض، 
بكل ما يحملـه اإلفراط من معان 
أداة  إىل  الحـارض،  برفـض  تـيش 
إلسقاطات سياسـية واقتصادية 
والهروب مـن التضييق املبارش أو 
الضمنـي عـىل الحريـات يف مرص 
بما منـح فرصة ملواقـع التواصل 
االجتماعـي لتصبـح أكثـر تأثريا 
نظـرا إىل مـا تتمتع بـه من حرية 

تصل أحيانا إىل درجة الفوىض.
وأصبحت النوستالجيا من األدوات 
التي تلجـأ إليها النخبـة املرصية 
منعـا ملـا يمكـن أن تـؤدي إليـه 
معالجة بعـض امللفات املطروحة 
بقـدر عال مـن الشـفافية، األمر 
الذي مّثل صيغة مريحة ملسؤولني 
يف صحف ومواقع مرصية رسمية، 
حيـث تجنبهـم إزعاجا سياسـيا 
وتبعـد عنهـم ضغوطـا يمكن أن 
يتعرضـوا لهـا عنـد التطـرق إىل 

موضوعات معينة.
يف  الكتـاب  مـن  البعـض  ووجـد 
التوقف عند قضايا من املايض أداة 
وحيلة جيـدة لتوصيل ما يريدونه 
من خالل إسـقاطات غري مبارشة 
عىل الواقع الراهن، فعندما يمتدح 
الكاتـب موقفـا حدث منـذ عقود 
فهـذا يعنـي رفضـا عنـد املـرور 

بموقف شبيه له.
ويمكـن العثـور عـىل كثـري مـن 
القضايـا والقيـاس عىل شـكلها 
القديم من دون الحاجة إىل التوقف 
مبـارشة أمـام الترصفـات التـي 
صاحبتها سـابقا ومقارنتها بما 
يجري حاليا، فالقـارئ الحصيف 
يسـتدعي الفـروق تلقائيا وتصل 
الرسالة التي أراد الكاتب توصيلها.

وكشـف اهتمـام بعـض الكتـاب 
والعرشيـن  السادسـة  بالذكـرى 
أحمد  املـرصي  الصحفي  لرحيـل 
بهاءالدين يف الرابع والعرشين من 
أغسطس املايض عن حدود القيمة 
املعنويـة التي ال يـزال يحظى بها 
الرجل، وعنـد التدقيق يف الصفات 
التي جـرى تعدادها والـدور الذي 
لعبـه يف تحريـك امليـاه الراكدة يف 
بعـض القضايـا الحيويـة، يتبني 
أن الذكـرى هـذه املـرة تجـاوزت 
االحتفـاء بالرمـز إىل الحـزن عىل 
واقـع مهنـة تعاني من مشـاكل 
مختلفة.وقـال صحفـي مـرصي 
،إنه كتب مقـاال عن الراحل أحمد 
بهاءالدين يف هذه املناسـبة وتعمد 
االسـتفادة من فكرة النوستالجيا 
اإلعالميـة التـي صـارت مريحـة 
لرؤسـاء التحريـر، حيـث تحدث 
عن الرجـل بال تحفـظ ولم يضع 
لنفسـه خطوطا حمراء وبدا أمام 
نفسه كأنه يجري تدريبا ذهنيا ملا 
كانت عليه الصحافة املرصية وما 
الصحايف  عليه.وحـاول  أصبحـت 
ترسيـب مـا أراد كتابتـه حول ما 
يدور يف كواليـس صاحبة الجاللة 
(وهذا هو االسم الشائع للصحافة 
يف مـرص) حاليا من خالل سـرية 
بهـاء العطـرة وخصالـه املهنيـة 
النزيهـة والبعيـدة عـن األهـواء 

الشخصية، ما يعني الندم عىل ما 
يراه من ممارسات لرؤساء تحرير 

معه وغريه من الكتاب.
وأضـاف الصحفـي، الـذي رفض 
ذكر اسمه، أنه والكثري من زمالئه 
بهاءالديـن كرمـز  عنـد  توقفـوا 
للمصداقيـة واملوضوعية والرشف 
وهي صفات مفتقـدة حاليا، عىل 
أمـل أن يصـل إىل القـارئ أن هذا 
النموذج أسهم بدور معترب يف إعالء 
قيمة الصحافـة الوطنية عىس أن 
يشـعر من بيدهم األمر والنهي أن 
حريـة الكاتب واسـتقالله عملية 

مفيدة للحاكم أوال.
وانتبـه بعض رؤسـاء التحرير إىل 
هذه النوعية مـن الحيل وأصدروا 
الصفحـات  ملسـؤويل  تعليمـات 
لالنتبـاه جيـدا إىل ذلـك ورضورة 
وضع خـط أحمر أمـام العبارات 
التـي تمثـل حرجـا أو مرفـوض 
القامـوس  يف  اسـتخدامها 
يف  التفتيـش  وبـدأ  الصحفـي، 
النوايا يتسـع إىل الحـد الذي أفقد 
النوستالجيا قيمتها ومعناها لدى 
الكتابة  الكتاب والقـراء، فتفريغ 
من مقاصدها يمثل انهيارا جديدا 
لحائـط اعتقد بعـض الكتاب أنه 

يكفي للبوح بما يريدونه.
ولذلـك أخـذ الهـروب إىل املـايض 
مـن  أقـىس  صـداع  إىل  يتحـول 
اإلعالميـة  الحريـة  ممارسـة 
بأريحيـة يف مـرص، فـاإلرساف يف 
النوسـتالجيا حارض يف العديد من 
وسائل اإلعالم باعتبار أن الرمزية 
مأمونـة العواقـب، لكـن بدال من 
أن تكون وسـيلة إليثار السـالمة 
لتتحـول  طريقهـا  يف  أصبحـت 
إىل وسـيلة للندامـة، فـكل حديث 
إيجابي عن شـخص أو موقف أو 
قضية تاريخيـة يتم التعامل معه 
عىل أن املقصود منه رفض الواقع 
مسلسـل  اتسـاع  الراهـن.وأدى 
اإلعـالم  النوسـتالجيا يف وسـائل 
إىل مشـكلة كبرية، حيـث يصعب 
وقفهـا يف ظـل حزمـة ممانعات 
مفروضة عند التطرق إىل تطورات 
سياسية بدرجة عالية من الحرية 
اإلعالميـة، وأصبـح العـزف عـىل 
أوتارهـا مصدر إزعـاج خوفا من 
تـرسب كلمات ومفـردات ومعان 
يمكـن فهمهـا عـىل أنهـا تحمل 
آنية.ووقعـت  سـلبية  مضامـني 
العديد من وسـائل اإلعالم التابعة 
للحكومة املرصية وتلك التي تدور 
يف فلكهـا سياسـيا يف أزمة مهنية 
مزدوجة، فإذا حرّمت النوستالجيا 
يف بعـض القضايـا تكون خرست 
كل يشء، وإذا أباحها املسـؤولون 

عـن التحرير قد يجدون أنفسـهم 
ضحية للمحظور، فال هم قادرون 
عـىل التعامـل مـع الحـارض وال 
يمكنهـم الهروب منـه إىل املايض، 
ما يفـرض مجموعـة جديدة من 
القيـود واملحرمات تكبـل اإلعالم 
املرصي، بما يصعب عىل رؤسـاء 
أمـام  نتائجهـا  التحريـر تحمـل 
الجمهور.وعندمـا حاولـت بعض 
اإللكرتونيـة  واملواقـع  الصحـف 
عـن  نسـبيا  التخـيل  الرصينـة 
تقاليدهـا والرتكيـز عـىل اإلثـارة 
والقضايـا  والرياضـة  الفـن  يف 
املجتمعية واللجوء إىل البث املبارش 
وجدت نفسها مكبلة أيضا بقيود 
يف املعالجات زادت بعد أن تسـبب 
خطـأ ارتكبه أحد املواقـع التابعة 
للحكومـة مؤخـرا يف أزمة عميقة 
عندمـا بـث عـىل الهـواء ألفاظـا 
نابية بحـق رئيس الدولـة انتهت 
إىل تحريم البـث املبارش يف اإلعالم 

املرصي عموما حتى إشعار آخر.
واسـتبرش بعض الخرباء يف مرص 
الحـوار  بانطـالق جـوالت  خـريا 
وأحـزاب  قـوى  بـني  الوطنـي 
مختلفـة، واإلفـراج عـن بعـض 
والسياسـيني، ووقـف  النشـطاء 
حـادا  رأيـا  يكتـب  بمـن  الـزج 
مخالفا لتوجهـات الحكومة، عىل 
أسـاس أن هذه التطورات رسالة 
بإمكانية اتساع هامش الحرية يف 
البالد تصلح التخاذها مؤرشا عىل 
تراجـع الحاجـة إىل النوسـتالجيا 
التـي أصبحت أرضارهـا أكثر من 
نفعها بسـبب تكرارها يف مجاالت 
متعـددة.وإذا لـم تقـم الحكومة 
بتوفري األجواء املناسـبة لتمارس 
وسـائل اإلعـالم دورهـا بهامش 
كبري من الحرية وتداول املعلومات 
فإنها سـتواجه صداعا شديدا من 
الكثـري  وراء اإلفـراط يف اعتمـاد 
مـن الكتاب عىل مواقـع التواصل 
رواد  أن وصـل  بعـد  االجتماعـي 
صفحـات شـخصية ومتابعوهـا 
بصـورة منتظمـة إىل أرقام كبرية 
حّولـت أصحابهـا إىل نجـوم عىل 
ويوتيـوب  وتويـرت  فيسـبوك 
نوسـتالجيا  إىل  حاجـة  دون 
وإسـقاطات سياسـية متباينـة.

وتفرض املعطيـات عىل الحكومة 
املرصيـة القيـام بمراجعـة لحال 
الخيـارات  البـالد، ألن  اإلعـالم يف 
البديلة السـتمرار التضييق سوف 
تكون خطرية للغايـة، وقد تكون 
النوسـتالجيا أقلهـا تكلفة يف ظل 
اإلعالمية  للمنصات  الكبري  الرواج 
يف  املرصيـة  للدولـة  املعارضـة 

الخارج.
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إنَّ نصَّ الحداثة الرسدي  عند الروائية ( فاطمة منصور)  
ُيولَُد عـادًة من قطَبـني متفاعلَـني ومتصارَعني هما : 
الـذات، والعالَـم االفرتايض ، فالنَّـص الحداثي ال يبدأ يف 
الُعزْلة أو الفراغ ، بل يف نطاٍق من العالقات التي ُترَسـُم 
بـني الروائيـة( فاطمة منصـور) ، والعالَـم االفرتايض 
د عالقاته،   (االنرتنت)  أو الواقع بتعاُرض مفرداِتِه وتعقُّ
دة ”،  إذ من الطبيعي أالَّ توجد يف هذا الكون ذات ” متوحِّ
بمعنى أنَّها ُتمـارس وجوَدها بمعزل عن اآلخرين وعن 
األشـياء ، ُربََّما تتخذ تلك الـذات موقف ” الرفض ” من 
العالَم  االفرتايض ، ولكنَّها ال تسـتطيع أن تتخذ موقف 
” النفي ” منه ، وال تربز الذَّات يف النَّص الروائي نسـقاً 
منعـزِالً عن اآلخر كما نلحظهـا يف أثناء حديث الروائية  
(فاطمة منصور) لنفِسـهاِ ،وغنائيِتِهـا الدَّاخلية التي 
يطلق عليها ( املونولوج الداخيل للساردة)  ؛ إذ ال ُيمكن 
النظر إىل تجيلِّ الذات متجرِّدًة عن اآلخر ، فإنَّ من املُحال 
أن يـربز اآلخـر يف النَّص الروائي  بعيداً عـن الذات ؛ ألنَّ 
ل املحوَر الرئيـس يف العالقة الثنائية بينها،  الذات ُتشـكِّ
وبـني اآلخر لتتمظهر يف النَّص مـن قريٍب أو بعيٍد فهي 
لت هـذا اآلَخر بل هي التي خلقتـُه يف النَّص ،  التي شـكَّ
وأقامت عالقَتُها مع غريه، وأنَّ الوعي الوجداني بالذات 
ال يتم بطريقٍة ذاتيٍة، كمـا ال يتم بناؤها وتطويرها إالَّ 
من خالل ” اآلخر ” بإدراكه والوعي به ، وتفسـري دوره 
، والـرصاع املسـتمر معه ، سـواء أكان ذلـك ” اآلخر ” 
حقيقًة أم خياالً ، ومهمـا كان بعيداً أو قريباً، والحوار 
هـو الـكالم الـذي يتم بـني شـخصيتني أو أكثـر، كما 
أن الحـوار يف ( روايـة وضاعت دانا ) يتجـه صعودا أو 
هبوطا نحو خطابات الشـخصيات  يف إطار ما تطرحه 
من عالقات اجتماعية، ورؤياوية،وخصائص أسلوبية 
متنوعة،ومـن هنا تصبـح لغة الرسد يف الحوار تتسـم 
بحركة األنا،واآلخر يف آن داخل التشكيالت الحوارية ،إن 
الحوار ال يرقى بنفسه ، وال يضع مؤرشا بنفسه،وإنما 
من خـالل اصطراعـه مع صـوت اآلخر قربـا أو بعدا، 
ونلحـظ  اللغـة الرسدية هنا يف روايـة  (وضاعت دانا) 
تختلـف عـن اللغة الشـعرية عنـد الشـاعرة ( فاطمة 
منصور )، فهي هنا بسـيطة ، منتبهـة ، حاملة أحيانا، 
وخالية مما يعرتي الشعر من ترميز ، وإيحاءات، ويبدو 

يل أن الشـاعرة  (فاطمة منصور) أرادت أن تكتب شيئا 
خارج الشـعر ، وربما أرادت الخروج من كل األشكال، 
والتقنيات التي ألفت الكتابة بها، وأردت للغتها أن تظل 
عارية تمامـا لتعكس بكل دقة، وحرفية، فهي تحدثت 
عن عالقة حب تجمع بني حبيبني تكونت عالقتيهما من 
خـالل موقع التواصل االجتماعي ( الفيس بوك ) مثلت 
شـخصية املرأة السـورية /دانـا/ مريم، وبـني الرجل 
اللبناني /جهـاد ، فنراها تقول : وكيف اقبل صداقتك، 
وأنا ال اعرف عنك شـيئا !- أنت محقـة يف حذرك ، لكن 
بوسـعك االطـالع عىل صفحتـي فنتبـادل االنطباعات 
األوليـة عىل الخاص ال مشـكلة ونبني يف ضوء تواصلنا 
مـا نريد ، يقول جهاد منذ ذلـك اليوم بدأت معها رحلة 
جديدة مرصا عىل التعرف إليها رغما عن رفضها البوح 
يل باسـمها الحقيقي، فاملوازنة بينهمـا ُتصِبح بمنزلة 
مرآٍة قد تكون أداًة وسـبيالً للتعارف والتجاوز ، فاآلخر 
طريـٌق إىل الوعـي بالـذات بقدر مـا ُيوِقُظ الـذات عىل 
حقيقتهـا ، ونحن حنَي ننظر إىل اآلخر نرى فيه الجانب 
املغايـر واملختلف، ولذلك قد ننكفـئ إىل ذواتنا فنحتمي 
بخصوصيتنـا، وتعرتينـا حالٌة من النرجسـية أو نعود 
إىل نرجسيتنا األصلية حنَي تكون العالقة باآلخر عالقة 

تحـدٍّ ، فالنظـر إىل اآلخر إنَّما هو اخرتاٌق للـذات ؛ إذ إنَّ 
اآلخـر قد يمثـل الجدِّيـة ، فيبهرنا بغرييِتـِه ، وتجذبنا 
حقيقُتـُه ، ويدفعنـا إىل التماهـي معـه ، ولذلـك فـإنَّ 
املوازنـة معه قد ُتفِيض إىل التجاوز ومن َثمَّ إىل التعارف 
ـَم الـذات وسـعيها إىل نفي اآلخر،  واالئتـالف، إنَّ تضخُّ
خة يف الخطاب الروائي، ومنه  غدت من السـمات املرتسِّ
تَرسبـت إىل الخطابات األَُخر ، ومن َثمَّ أصبحت نموذجاً 
سـلوكيَّاً ثقافيـاً ُيعاد إنتاجـه ؛ لكونها قيمًة نسـقيًة 
منغرسـة يف الوجدان الثقايف وهي ما تسبَّبت يف إحداث 
د  انقساٍم بني الذات ، واآلخر يف امليدان الرسدي  الذي يؤكِّ
ن الذات  عىل تـالُزم الذات باآلخر يف إشـارٍة إىل عدم تمكُّ
من تقوُقِعها عىل نفِسـها واحتفالها بنرجسيتها وهو 
مـا يماثل رأَي هيغل الذي ُيشـري إىل أنَّ الفرد يكتشـف 
” األنـا ” الخاصة بـه ليس عن طريق االسـتبطان، بل 
عن طريق اآلخرين يف سـياق عملية االحتكاك والنشاط 
الً بذلك من الخـاص إىل العام، فنراها تقول:عليك  منتقِّ
الخـروج من ظلمة اليأس إىل نـور األمل، فالحب وحده 
يا صديقتي سـبيلنا إىل السعادة والنشوة، ادعوك باسم 
صداقة ناشـئة بيننا أن تقفي اليوم أمام املرآة مستغلة 
غياب ولديك فتتربجي ثم تقارني بني مريم يف الصورتني 

صدقينـي ستهمسـني يف داخلك ما أجملنـي من حقي 
أن أقـع يف حـب من يليق بي – أعدك بـان أحاول العمل 
ـَة جدل قائـم بني األنـا، وذاتها من  بنصيحتـك إذن ثمَّ
جهٍة، وبينها وبني اآلخر من جهٍة أخرى ، فاألنا تتحدَّد 
يف متكلٍم بعينه عىل املسـتوى اللغوي ، وعىل املسـتوى 
السـيكولوجي ، تتحدَّد عـرب حاالت الوعـي الذاتي من 
خالل بوابة اللغة التي هـي أوجب األفاعيل الوجدانية؛ 
ا اآلخر فقد  إذ يتم بوسـاطتها وعي اإلنسـان لذاتِه ، أمَّ
ق  يتموضـع يف ذواٍت أَُخر تكون مرآًة ألنـاُه ، وقد يتحقَّ
هـذا اآلخر يف الـذات الوجدانيـة  أو يف العالم االفرتايض 
بما يشـتمل عليـه من كائنات وظواهر عـىل نحٍو ُيربز 
التفاعَل بني األنا، وذاتها، أو الذات وذواٍت أَُخر، أو بينها 
وبني العالم االفرتايض، لقـد بدأت (فاطمة منصور) يف 
ِهـا الروائي  يتمظهـر يف نوٍع من الحـوار، والحوار  نصِّ
األعمـق بني ذاتـِه، وذات اآلخر ، وهو حوار من شـأِنِه 
أن يعمـل عىل تشـخيص النقائـض واملختلفـات التي 
ُهـا الروائي   يتألـف منها الوجود اإلنسـاني ، فكان نصُّ
مزيجاً مـن الداخل والخارج ، الخـاص، والعام املرئي، 
والالمرئـي، الواقعي والشـعري، وأن ُيجـيل تمُظهرات 
الـذات، واآلخـر ، وتمرُكـز اآلخـر وازديـاد حضوره يف 
مواضَع معينٍة ليعكس اهتمام الذات به وتوافقها معه 
غاُتها نحو  ؛ إذ إنَّه يصدر عن تجربٍة حقيقية  لها مسـوِّ
اآلخـر املحبـوب أو الغزيل ولذلك فهي/ السـاردة / دانا  
مـن فرط حبِِّها لـه وولعها به ، تراه يبسـط لها جانباً 
كبـرياً من عواطفه ،واهتماماتـه ليجعلها تتمركز عىل 
حساب الذات، فنراها تقول: ال اخفي عليك حني وقفت 
أمـام املرآة وألقيت نظرة عىل مفاتني أحسسـت بأنني 
مقرصة تجاه نفيس فوجدت أن يف من األنوثة والشباب 
مـا يمنحنـي الحـق يف أن اطرق سـوار حدائـق الحب 
بأحاسيس امرأة عطىش لكني اخيش يف هذه الحالة من 
أي خطـوة مترسعـة – معك كل الحق لكـن ما يطمنئ 
أننا يف مرحلة من العمر تؤهلنا لنختار من نحب بالعقل 
أوال كمـا واسـتبعد لواحدانا أن يتـرسع فيقع يف الندم 
الً بالخشـية  ثانيا ، أن طبيعة الخطاب هنا يكون محمَّ
والخـوف مـن الفقـدان والصـدِّ والتـوق إىل االمتـالك، 
وأحيانـاً أَُخـر تكون الذات مـرآة لها تقوم بتشـذيبها، 
وتسـتعرض فيها ما يتخلـل ذهنها من أفـكاٍر ورؤى، 
ولذا فإنَّ الذات هنا تحتلُّ نسـبَة املركز قياسـًا إىل اآلخر 
ق  الً لصورَة الـذَّات بما ُيحقِّ الـذي يكون حضـوُرُه مكمِّ

صورَة التَّـالزم بني الذات واآلخـر ، وبمعنى آخر يكون 
لآلخر حضور نسـبي يسـتدعي وعياً مـن الذات بداللة 
وجوِدِه يف املشهد الرسدي  إذ يتدخل هذا اآلخر بأشكاله 
املختلفة يف الّضغط عىل جزٍء من الذات املتداخلة وتوجيه 
وعيها، وإن أهم ما يميز الشاعرة ، والروائية، والناقدة  
(فاطمة منصـور) قدرتها عىل الرسد املرئي عن طريق 
حوارات جميلة كتبتها الروائية بلغة شعرية، وشاعرية 
ورسـمتها كاللوحـات الفنية بريشـتها النقدية، وهي 
مشاهد سينمائية لقصة وقعت بني حبيبني عىل الرغم 
من فشـل هذه التجربة الحقيقية التـي حدثت بالعالم 
االفرتايض (االنرتنت ) فضال عن قدرتها عىل شد املتلقي 
مـن خالل الحوار الداخيل املونولـوج، وقدرتها الفائقة 
عىل تسلسل اإلحداث، والتشـويق الجميل الذي يجعلك 
تعيـش كل لحظات الرواية وكأنهـا تمثل أمامك ، وأنت 
تبحـث عن النهاية، ومن خالل تصوير الروائية الجميل 
للمشاهد، واألحداث، والحوارات الداخلية، والخارجية، 
فضـال عن ممارسـتها للنقد أالذع  لإلرهـاب الذي دمر 

األبرياء من النساء واألطفال.

Ôflbv®a@áubfl
عـرص  بغـزارة  يهطـل  أملطـر 
ذلـك اليـوم عندمـا خـرج رجل 
ضعيف مسـن من بوابة أسواق 
(أدونيس) رشق مدينة (أوتاوا) 
يدفـع بعربته املحملـة بأكياس 
والخـرض،  والفواكـه  اللحـم 
إتجهـت إىل الصنـدوق مرسعاً ، 
وضعنا األكياس بعجالة خشية 
البلـل، إتجهنـا رشقـاً إىل حـي 
(أورلينـز) بعد أن آثـر الجلوس 
إىل جانبي وهو يمسـح بمنديله 
الورقـي بقايا املطـر عىل وجهه 
ويديه ، بدأت حديثي معه مداعباً 
: ماذا تركت لآلخرين يف السـوق 

لقـد أشـرتيَت كل مافيـه مـن 
بضائع.. أجاب ضاحـكاً : معك 
حـق يابني لقد اشـرتيُت الكثري 
هـذا اليـوم ، مـا أجمـل أن تجد 
كل ماتحتاج إليه يف سـوق واحد 
خصوصـاً لرجل عجـوز مثيل.. 
بينمـا كنـت أسـتمع إىل حديثه 
الذي اليخلـوا من املرح والفائدة 
فوجئنا بسيارة صغرية خرجت 
مـن طريق فرعي أوشـكت عىل 
األصطدام بنا لـوال أنني خففت 
الرسعة ثم اسـتدرت يميناً وهو 

يرصخ بصوت عال :
-إنتبـه يارجل هل جننت؟!! كن 

حذراً .
- لـم يكن خطئـي. ، أال ترى أنه 

خـرج أمامـي مرسعـاً دون أن 
يكـرتث بعالمة الوقـوف املثبتة 

أمامه .
- بـل خطأك أنـت كان عليك أن 

تكون أكثر حذراً وانتباهاً .
- لـم أكن مرسعـاً ولـم أرتكب 
مخالفة أعرف عمـيل جيداً فأنا 
أمـارس القيـادة منـذ أكثر من 

ثالثني عاماً .
، لقـد  - ليـس األمـر بالِقـَدم. 
أنهكتني القيـادة حتى أصبحت 
عاجـزاً عنهـا. ، اليحتـاج األمر 
إال لـيشء مـن الحـذر والرتقب 
واألنتبـاه.. ال يكفـي أن تكـون 
مقيـداً بتعاليم السـالمة لتنجوا 
مـن حـوادث الطريق بـل عليك 

أن تكـون مسـتعداً ألي حماقة 
تحدث أمام ناظريك ألم تسـمع 
بالقول األمريكي الشـائع (انت 

الذكي الوحيد عىل الطريق).
- لو لم أكن حذراً ملا كنت تتحدث 

أمامي ساملاً معاىف .
- لكنـك أرعبتـي وأفزعتني وأنا  

طاعن يف السن .
-أن تكـون مرعوبـاً خري من أن 

تكون مصاباً أو ميتاً .
  -أكمل طريقك صامتاً رجاًء .

 واصلنا السـري بصمـت وهدوء 
وكالنـا غاضب عـىل اآلخر حتى 
بلغنـا منزله الصغري ، سـاعدته 
بوضـع أكياسـه أمـام منزلـه، 
مسـك يدي قبـل أن أرحـل عنه 

قائالً :
-أعتـذر منك كثـريأ يابني فأنت 
سـائق ماهر وحذر حقـاً ، ذلك 

األرعن هو الذي كاد أن يقتلنا .
األنفعـال  مـن  بشـئ  أجبتـه 
والغضـب: إذا كنـت تعـرف أن 
ذلـك الغبي هو من تسـبب بذلك 

الوشيك، فلماذا سكبت  الحادث 
طـوال  عـّيل   وغضبـك  لومـك 
الطريق؟.. وضع يف يدي عرشين 
دوالراً ثم تبسم قائالً : يف مجتمع 
يسـوده األغبياء ال يقع اللوم إال 
عـىل العقـالء ، حمـداً للرب عىل 

سالمتك.

عيل لفتة سعيد
تتصدر الجملة التي جعلتها الشـاعرة دالل جويد 
يف مسـتهل مجموعتها (دمعة وحيدة مطر كثري) 
لتكون هي البوابة الكبرية التي يكون الدخول من 
خاللهـا اىل ميدان مدينـة املجموعـة بنصوصها، 
لكونها دليًال أّوليا لداللة قادمة من عملية  تقشري 
معانـي النصـوص التي جمعتهـا لتطلـق عليها 
العنوان الرئيس الذي اختارته يكون جلبابا مهما، 
يجمع الخواص الفكرية واملحموالت الداللية، كونه 
أي العنـوان لـم يكن عنوان نّص مـن النصوص.. 
أنها جملة حاشـدة بالدالالت السـيكولوجية من 
جهة والفلسـفية مـن جهة ثانيـة والتأويلية من 
جهة ثالثـة. (أنا امرأة ريفية بسـيطة.. ال أتناول 
ثمـرة الحـب بالشـوكة والسكني..ويسـعدني أن 
يندلق عصريها عىل روحي). فهي جملة استباقية 
اسـتقصائية ال تحتـاج اىل كثري العنـاء لتحليلها 
وتفكيك رموزهـا الداللية املوحيـة، خاصة وأنها 
تلحقها مبـارشة بنّصها األول الـذي حمل عنوان 
(غوايـة) والـذي سـيعطي مهمة الولـوج العالم 
التدوينـي يف هذه املجموعة التـي تّتخذ من عملية 
فـرش املفـردة عىل مسـاحة أكـرب مـن دالالتها 
الشـعرية، لعلها تحصد الشـاعرية التي تتوّخاها 
مـن عملية الهجـرة اىل داخـل الروح الشـعرية.. 
الذوبـان يف تفاصيـل النّص عرب اختـالق العنرص 
الجـاذب لها، أو من خالل تخليـق املعنى التأوييل 

الذي يريده النص.
إن الشـاعرة تبـدأ نصوصها باملسـتوى اإلخباري 
املوّجـه اىل اآلخـر املعنـي، ومن خاللـه اىل املتلّقي 
الشـعري، وهو مسـتوى يعد العتبة األوىل لعملية 
التدويـن التـي تنتهجها كبنيـة كتابيـة، ويكون 
هذا املسـتوى قد نّظم ليكون حاوًيا عىل املستوى 
القصـدي الـذي تبـدأ بعـده الشـاعرة يف تحليـل 

املحتويات..
(اشتهيت أصابعك هذا الصباح

توقظني
لتجعل كأس يومي مرتعة باملباهج)

وهـو ما يجعل النّص يف حالـة ترّقٍب حيث تصيغ 
الفنيـة  الـدال عـىل لعبتهـا  املحتـوى االنفعـايل 
الشـعرية، بقدرٍة متوّسـطة القـوة، لكي ال تدفع 

بالتأويـل ليأخـذ مكانه منـذ البداية، بـل بعد أن 
يتمكـن املتلّقـي من الحصـول عىل مـا يمكن أن 
يجمعه مـن انفعاالت وجدانية ذاتية خصوصية.. 
ولهذا يكون الفعل املتاح يف اللعبة الشـعرية يأخذ 
عمليـة التخصيـص التفاعـيل يف املراوغـة ما بني 
العنوان الرئيس للنص، وبني االستهالل وإخباره، 

والتصوير وتحليله يف جسد النص.. 
(أنا ربة بال أتباع

ربة تعمد ابناءها بالدموع
وتبتسـم للشـياطني الذيـن يرتاقصـون مطلقني 

الشتائم نحوها
أنا ربة بالكثري من االخطـاء) مـن نـص ميمـوزا

ولهذا فإن يف االستهالل اللعبة الكربى، ويف العنوان 
محّطة أوىل، ويف املفردات الغاية الشعرية يف جسد 
الفكرة.. وهي بهذا تسـعى اىل ما يمكن أن يتحّول 
من نّص وجدانـي خاص يف فهم املعاني الخاصة، 
اىل املهمة الشـعرية التـي ترتبط باملفهـوم العام 
للحياة. فأنها أي الشـاعرة ال تنسلخ عن أفكارها 
التي تريد طرحها شعريا، بل هي تحاول أن تمنح 
الفكرة أبعادها القصدية.. ولهذا فإن صعود السلّم 
يف النص يبدأ استهالليا، ثم ترتقي املفردات بهّمة 
التحليل ملا يأتـي، لتصل اىل الخّط النهائي ملضمار 
النـص، لكنها ترتك الولـوج اىل فحـص الغلبة اىل 
املتلّقي، حـني يعود اىل العنـوان الخاص بالنص.. 
فالعنـوان لديها ليس اللعبـة األوىل أو البوابة التي 
تدخـل منها اىل النص، بل هو محمول نهائي كمن 

يدخل مكاًنا متشـّعًبا ويسري يف داخله للوصول اىل 
فتحة الضوء؟

إن عمليـة التدويـن يف البنيـة الكتابيـة يف هـذه 
املجموعة تأخذ الكثري من عمليات الرشح، وهو ما 
يعني اقرتابها من روح الرسد بثوب شعري، وهي 
ال تختلف عن الكثري من الشـعراء والشـاعرات يف 
موضوعة النص النثري، لكنها تحاول أن ال تسـري 
معهم عىل الخّط املتوازي، بل تسـري عىل وفق نغم 
موسـيقى الجملة الشـعرية التي تمتلـك جرأتها، 
ليس مـن ناحية (الغوايـة الشـعرية)، أو الجرأة 
الجنسـية، أو قول مـا ال يقال، بل أنهـا تجنح اىل 
جعل هذه (الجرأة) لتكون ضمن اللعبة الشـعرية 
التـي تتيح لها إنتـاج نّص شـعري، يحمل الكثري 
من األسـئلة التي تتبّناها فكرًيا وفلسـفًيا، لكنها 

تطرحها بطريقٍة لها غاية الشعر.
(ترى كيف يفكر وحيد القرن باسمه

أتراه يحزن عىل  قرنه لوحيد؟
كيف تفكر السماء باتساعها

أتراهـا تلملم اطرافهـا وتتكور حني تنـام؟) من 
نص أسئلة

وهي هنا تصنع إجابات للمسـتوى القصدي الذي 
يختفي بني تالبيـب املعنى الذي يتيح لها أن تنتج 
الكثري من األسئلة التي تنطلق من ذات متصارعة 
اىل ذات متصارعة أخرى، لتصنع هدنًة من شـعر. 
ولهـذا فهـي يف هـذا النـّص (مللمت) و(كـّورت) 
األسئلة عىل مسـاحة النص وكأنها تسأل املتلّقي 

لكـي يجيـب أو أن املتلّقي ينتظـر اإلجابة، لكنها 
ترتكهـا لـه، كونها أسـئلته التـي يعـود فيها اىل 

العنوان.
إن اللعبـة التي تعتمـد عليها الشـاعرة تتخذ من 
فاعلية الفكرة أوال، ومن ثم روح املفردة الشعرية، 
وكذلـك لكي يكتمـل الثالـوث صناعـة التأويل.. 
ولهذا نجد أن الفكرة التي تحمل الجرأة متوفرة يف 
املجموعة، وهي القماش الذي تحرضه الشـاعرة 
حسـب ما تريد ليكون ثوبا من نثري، وهي فكرة 
متناسلة اىل أفكار متعددة تتخذ من الخاص روًحا 
لهـا لتوّزعها عـىل العام املهتم املتشـابه.. وكذلك 
روح املفـردة التي تحولهـا م مفعولها القرائي اىل 

خاصيتها الشعرية
(سأجمع بعض الحىص يف سلتي

شجرة الحب عالية
ولسـت فارغة

 أّنى يل أن أقطف تفاح ضحكتك) ص 17
 (وكلما نويت عشـقا توسدته ورسحت طرفك يف 

السماء
فكر يف خرابك

حـني ال تجـد يف حديقتـك وردة تبكـي عليك) ص 
112

(أنا جمارة خائفة
وأنـت طلـع مجنـون

جارني واختبئ معي) ص114
ولهـذا فهي تقـّدم مائـدًة شـعريًة لكـي يحصد 
املتلّقـي تأويله مـن عملية  صناعـة الفكرة التي 
تأتـي بحسـب أهميتهـا. بمعنـى أن النـّص لدى 
الشـاعرة لم يكن خاًصا بشـكٍل معني، فهو يتبع 
الفكـرة،. ولهذا نجـد العنوان مـرّة بكلمة واحدة 
وأخرى بكلمتني وأخرى بثالث قد تصل اىل خمسة 
كلمـات.. وهنـاك شـكل مقّطـع وهنـاك شـكل 
مّتصـل وهناك نّص قصـري وآخر طويـل.. ولهذا 
فـإن التأويل يتبـع الخاصتني األوليتـني يف لعبتها 
التدوينيـة.. ونرى إن هـذه املجموعة تمكنت من 
صياغة لعبتها الشعرية وأنها بيّنت قدرة الشاعرة 
عـىل تطويع املفردة، لكي تكـون قادرة عىل إدارة 
الحـدث، الحـدث الذاتي املنطق من األنـا اىل اآلخر 

ومن الداخل اىل الخارج.
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يف مفرتق امللح،
يتأخر كل يشء 

عن السماء
اركن شيئا مني بقافلة بعيدة.. 

ارهن بقيتي مقابل لوحة معلقة
عىل جدار آيل للسقوط… 

لن اسعى للمغادرة
حتى لو اتلفت طحني عمري… 

حتى لو داست خيول الجنون العاري… 
عىل قبعة الغد املكرر… 

ال لون للسنديان
فكلما كرب

صار لونه اصفر
ورصت اردد انشودة ..

املطر االخري
لم اكن 

اال شاعر يبكي قتىل عواطفه
ورجل يبحث 

عن وطن
بني خنادق الحروب املكررة.. 

تعالوا نصيل معا… 
صالتنا الواحدة

تعالوا….. 
نضع كل خناجرنا تحت تراب املقابر

ونغسل دماء الشواهد
تعالوا; 

نتبادل االدوار الوطنية
ونجمع بلح التضاد…. 

كم غيمة
باتت 

تحت سقف مربمج بالضجيج
كم سنة ضوئية

نحتاج
لنمرر اصابعنا بطحني املواجع

ونصنع لنا رغيفا… 
بحجم الكف

كم سنة نحتاج
لتلتقط

مناقري الفقراء
حبات الحرية البيضاء……
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النـاس لديهم مـا يقولون عـن الزواج 

دائماً، سواء كانوا مرتبطني وسعداء، أو 

مّروا بتجربة طالق، أو شـاهدوا الكثري 

مـن العالقـات.. الجميـع مسـتعدون 

لتقديـم نصيحـة أو تحذيـراً زائفاً عن 

التغيـري الجـذري الذي يحـدث لحياتك 

بمجرّد وضعك لخاتم الزواج!

إن كنِت تخططـني لحفل زفافك قريباً، 

قد تصيبك هذه الشائعات بالقلق الزائد، 

تعّريف إىل أهم الشـائعات التي سـيتربع 

لِك بها البعض قبل زواجك..

- ستتوّقفني عن العناية بنفسك

ثقة املـرأة تنبع من اهتمامها بصحتها 

والعنايـة بجمالهـا.. إن كنـِت تعتنني 

بنفسك، فهذه العناية ستمتد إىل ما بعد 

الزواج.

ضعـي مسـألة العنايـة بنفسـك عـىل 

قائمـة أولوياتك.. احـريص عىل تناول 

الطعـام الصحـي، والذهـاب إىل صالة 

األلعـاب الرياضية واهتمـي بوصفات 

تنـيس  ال  وطبعـاً  بجمالـك..  العنايـة 

االسـرتخاء والتأمـل للعنايـة بصحتك 

النفسية أيضاً.

- سـتتوقني إىل اإلنجـاب بعـد الـزواج 

مبارشة

مسألة اإلنجاب تختلف حسب شخصية 

كل زوجـني، والفـرتة التي تكـون بعد 

الـزواج مبـارشة تكـون متميـزة جداً، 

حيـث الرومانسـية املشـتعلة والوقت 

الوفـري، واملسـؤوليات األقـل، لهـذا إن 

كنتمـا متفقـني عـىل تأجيـل اإلنجاب 

لفـرتة، فإن الـزواج لن يغرّي شـيئاً من 

هذا االتفاق.. فقط ستشعران بارتياح، 

ولكن العقل ال يتغري!

- ستصبح العالقة مملّة

البعـض يرّوجـون لفكـرة أن الـزواج 

يجعـل العالقة أقل رومانسـية وإثارة، 

قد تكون هذه األفكار من واقع تجربة، 

ولكنها ال تظـّل فردية، لهذا ال تّتخذيها 

كقاعـدة صحيحـة، فهنـاك الكثري من 

الطرق إلبعاد امللل عن العالقة الزوجية، 

والوقـت أمامكمـا للكثـري مـن املتعة 

واملرح.

- ستصبح آراؤكما واحدة

الوقـت والعرشة بـني الزوجـني يقرّب 

بينهمـا وبـني أفكارهما، ولكـن ليس 

آراؤهمـا،  تتطابـق  أن  بالـرضورة 

بالعكس، أنِت وزوجك تثريان عقليكما 

واقـع  مـن  اآلراء  وتبـادل  بالنقـاش 

تجاربكمـا املختلفة، كمـا أن الزواج ال 

يعنـي أن تتقّيدي بوجهـة نظر زوجك، 

فمـن حّقـك التعبـري عـن رأيـك طول 

الوقـت، ومن حقـك أيضاً التمّسـك به 

عنـد االختـالف وعدم الوصـول إىل حل 

وسط، هذا جزء أصيل من استقالليتك 

وحريتك.

يمكـن لبعض أنـواع البقوليـات أن تخفض مسـتويات 
السـكر يف الـدم وتحافـظ عـىل مـرض السـكرى تحت 
السيطرة، ومن الرضورى الحفاظ عىل مستويات السكر 
يف الدم تحت السيطرة إذا كنت تعاني من مرض السكرى 
ألن تقلب مسـتويات السـكر تشـكل الكثري من املخاطر 
الصحيـة، ويف هـذا التقرير نتعرف عىل أنـواع البقوليات 

التي تعترب صديقة ملرىض السكر.
أظهرت دراسـة أن الكوليسرتول الكىل ونسبة الجلوكوز 
يف الـدم أثناء الصيام انخفضا بشـكل ملحـوظ يف نظام 

غذائي يحتوي عىل العدس.
واسـتهالك العدس املطبوخ باعتباره مـن األطعمة ذات 
املؤرش الجاليسـيمي املنخفض (هي تلك األطعمة التي ال 
تؤثر عىل مسـتويات السـكر يف الدم كثريًا) أدى إىل تقليل 
نسـبة السـكر يف الدم أثناء الصيام وتحسـني التحكم يف 

نسبة السكر يف الدم لدى مرىض السكرى من النوع 2.
جميـع أنـواع العدس والبقوليـات صحيـة للغاية، فهي 
غنيـة بالربوتني وليسـت مفيدة فقط ملرض السـكري، 

لكنها تمنع أيًضا مشاكل القلب واألوعية الدموية.
يجـب أن يكـون النظام الغذائـي ملريض السـكري غنًيا 
بشـكل طبيعي باملغذيات وقليل السعرات الحرارية، وأن 

يحتوي عىل الكربوهيدرات املعقدة.
عندما يتحدث الشخص عن نظام غذائي ملرىض السكري 

ال يمكن أن يفوت البقوليات أو العدس.
إليك 3 أنواع من البقوليات مفيدة ملرىض السكر:

1 - الحمص
يحتـوى الحمـص عـىل مـؤرش نسـبة السـكر ىف الـدم 
منخفـض جًدا، ممـا يجعله غذاًء خارًقا ملرىض السـكر، 
حيـث إنه مصـدر غني بالربوتـني واأللياف ممـا يجعله 
عنًرصا غذائًيا صحًيا بشـكل عام، كما أن املحتوى العايل 
من األلياف ينظم أيًضا مستويات السكر يف الدم ويبقيها 

تحت السيطرة.
كمـا أنه مفيد أيًضا للقلب ألنه يحتوي عىل نسـبة عالية 
من البوتاسـيوم ومحتوى منخفـض من الصوديوم مما 
يحافـظ عـىل ضغط الـدم تحت  السـيطرة ويسـاعد يف 

تكوين خاليا الدم الحمراء.
2. اللوبيا

أي طعـام يحتوى عىل أقل من 50 مؤرش نسـبة السـكر 
يف الـدم يعتـرب مفيًدا ملـرىض السـكر، وتحتـوى اللوبيا 
عىل مؤرش نسـبة السـكر يف الدم يبلـغ 38، وهي مصدر 
غني بمضادات األكسـدة ما يجعلهـا مفيدة يف مكافحة 

األمراض املزمنة مثل مرض السكرى.
3. الفاصوليا

تعترب الفاصوليا والفاصوليا السوداء رائعة بشكل خاص 

ملرىض السـكرى، حيث إن لديها مؤرش جاليسـيمي أقل 
من 40، وبالتايل فإن هذه األطعمة تتحكم يف مسـتويات 

الجلوكوز.

التعـرض لإلصابة بحكة العني من املشـكالت املزعجـة، التي تتطلب 

الذهـاب للطبيـب ملعرفة سـببها ألنها إشـارة عىل إصابة الشـخص 

بمـرض معني، وخالل األسـطر القادمة سـنتعرف عىل أبرز أسـباب 

حكة العني.

أشـار التقرير إىل أن األسـباب املؤدية للشـعور واإلصابة بحكة العني 

هي اإلصابة بالحساسـية املوسـمية، ففي فصـل الربيع أو التعرض 

لبعض املثريات كحبوب اللقاح واألتربة، تزداد فرص تعرض الشخص 

لحكـة يف العني، ويصاحبهـا يف الكثري من األحيان العطس، وسـيالن 

العني. 

وأضـاف التقريـر أن السـبب ىف اإلصابـة بحكـة العني قـد يرجع يف 

الكثـري مـن األحيـان لإلصابة بحساسـية الطعـام، أي عنـد تناولك 

لبعض األطعمة التي تتسـبب يف تعرضك للحساسية، فنجد أن بعض 

األشـخاص يعانون من حساسـية عند تناولهم للبيض، أو األسماك، 

وهكذا. 

كمـا أن اإلصابة بجفاف العني قد يكون من أشـهر األسـباب املؤدية 

لإلصابـة بحكة العني، وقد يكون السـبب يف الجفاف يرجع إىل ارتداء 

العدسـات الالصقة، ولـذا يجب عليهم عالج هـذا الجفاف عن طريق 

أخذ القطرات املرطبة، لتقليل حدة الجفاف وااللتهاب. 

وأكـد التقرير أن بعض األشـخاص يعانون مـن اإلصابة بحكة العني 

عنـد اإلصابـة باإلكزيما التي تصيـب الجفون، وعنـد اإلصابة يرغب 

الشخص يف حكة العني.
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املكوّنات:

لتحضري الطبقة األوىل:

بسكويت شاي - 240 غرام

حليب - كوب

لتحضري الطبقة الثانية:

قشطة - علبة

كريمة خفـق بودرة دريم ويب 

- ظرف

لتحضري الطبقة الثالثة:

مـرشوب غازي بيبـيس - 355 

مل أو علبة

كريم كراميل - ظرف

طريقة العمل:

- لتحضري الطبقة األوىل: غميس 

حبات البسـكويت وصفيها يف 

صينية زجاجية.

الثانيـة:  الطبقـة  لتحضـري   -

يف وعـاء اخلطي القشـطة مع 

كريمة الخفق حتـى الحصول 

عىل مزيج كريمي.

الكريمـة عـىل وجـه  - مـدي 

البسـكويت ثم أدخيل الصينية 

إىل الثالجة حتى تصبح الكريمة 

متماسكة.

الثالثـة:  الطبقـة  لتحضـري   -

اسكبي مرشوب البيبيس يف قدر 

عىل النار واتركيه حتى يغيل.

كراميـل  الكريـم  أضيفـي   -

يغـيل  حتـى  جيـداً  وحركـي 

املزيج.

- اتركي مزيج البيبيس والكريم 

كراميل حتى يربد ثم اسـكبيه 

فوق طبقة الكريمة.

- أدخـيل الصينيـة إىل الثالجـة 

حتى تجمد طبقـة البيبيس ثم 

قدمي هذا الحىل بارداً. 
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حـذرت صحيفـة ”ديـىل ميـل“ الربيطانيـة مـن ألعـاب األطفال 
البالسـتيكية، موضحـة إن  %84 من التماثيـل والعرائس تحتوي 
عىل مسـتويات غري قانونية من املواد الكيميائية السـامة إىل األبد 
التـي يمكن أن تعوق نمو األطفال وتسـبب الرسطـان، كما تحذر 

دراسة.
درس الباحثون يف السـويد مسـتويات العديد من السموم الضارة 
يف 150 لعبـة، تحتوي بعض األلعاب القديمة عىل ما يصل إىل 400 

ضعف الحد القانوني لـ ”مواد كيميائية إىل األبد“
حـذر الخرباء مـن أن األلعاب البالسـتيكية اليدوية مثـل التماثيل 
والدمى تشـكل خطراً عىل صحة األطفال، حيث وجدت دراسة، أن 
الغالبية تحتوي عىل مستويات خطرية من املواد الكيميائية السامة 
التي يمكن أن تعوق نمو األطفال وقد ارتبطت بالرسطان والعقم.

يف حـني أن حوايل ثالثـة من كل 10 ألعاب جديـدة تجاوزت الحدود 
القانونيـة لالتحـاد األوروبي واململكـة املتحدة، فـإن أكثر من 80 
% مـن األلعـاب القديمة انتهكـت الهدف، تحتـوي بعض األلعاب 
القديمة عىل ما يصل إىل 400 ضعف الرتكيزات القانونية لـ ”املواد 
الكيميائية الدائمة“ ، والتي  يمكن أن تسـتغرق سـنوات لتتحلل يف 

الجسم.
قـال الباحثون إن هناك ضغـط متزايد عىل الـرشكات من محالت 
األزياء الرسيعة إىل محالت السـوبر ماركت للرتكيز عىل املواد التي 
يعاد اسـتخدامها لخفض انبعاثات الكربون ومعالجة تغري املناخ، 
اختـرب الخرباء يف جامعة جوتنربج 157 لعبـة مختلفة، بما يف ذلك 
الكـرات والدمـى والتماثيـل وأدوات التزيني، موضحـني، إن املواد 
الخطرة عبارة عن مجموعة من املواد الكيميائية املستخدمة لجعل 
البالسـتيك أكثر متانة، وغالًبا ما ُيعرف باسـم امللدنات، تسـتخدم 
هذه األخرية لجعل األلعاب غري قابلة لالشـتعال ويعتقد أنها سامة 
لإلنسان، تم ربط الفثاالت بزيادة مخاطر اإلصابة بالربو ورسطان 
الثدي والسمنة ومرض السـكري وانخفاض معدل الذكاء وقضايا 
النمـو والخصوبة، ُيعتقد أنه بمجرد دخول هـذه املواد الكيميائية 
املتينـة إىل الجسـم فإنهـا تتداخل مـع أنظمتنا الداخليـة وتعطل 

الحمض النووي لدينا - مما قد يؤدي إىل اإلصابة بالرسطان.
وقالـت الصحيفة، تعني القوانني يف االتحاد األوروبي وبريطانيا أن 
املصنِّعني ال يمكنهم اسـتخدام الفثاالت برتكيزات تزيد عن 0.1 % 
من الوزن اإلجمايل للعبة، الحد األقىص للبارافينات املكلورة قصرية 
السلسـلة هـو 0.15 %، لكن الدراسـة وجـدت 30 % من األلعاب 

الجديدة تحتوي عىل مستويات تجاوزت تلك األهداف.
كانـت األلعاب القديمة أسـوأ بكثري، حيـث تحتوي عىل 84 % عىل 

مستويات غري قانونية من املواد الكيميائية.
قـال كبري الباحثـني، الربوفيسـور بيثاني كارني املـروث، ُوجد أن 
العديـد من الكرات القديمة تحتوي عىل تركيزات من الفثاالت يبلغ 
مجموعهـا أكثر مـن 40 % من وزن اللعبة، وهو ما يزيد 400 مرة 
عن الحد القانوني، تشـري الدراسـة إىل أن إعادة االستخدام وإعادة 
التدويـر ليسـت دائًما أمرًا جيًدا، حيث يتطلـب االنتقال إىل اقتصاد 
أكثـر دائريـة عمليات حظر وتدابري سياسـية أخـرى تتخلص من 
املـواد الكيميائيـة الخطرة من البالسـتيك واملواد األخـرى، لم يتم 
وضع القيـود القانونية عىل املـواد الكيميائيـة املخفية يف األلعاب 
البالسـتيكية إال مؤخـًرا ، مما يعنـي أنها ال تنطبق عـىل املنتجات 

القديمة.

1. إلزالـة جميـع أنـواع البقـع عن 
الثياب كالحرب أو أحمر الشفاه ضع 
القليـل من معجـون األسـنان عىل 

البقعة وفركها ومن ثم غسلها.
 2. إلزالـه الخدوش عـن اقراص ال

CD و الDVD: إذا توقفت الشاشـة 
عن العمل يمكن إخراج الCD وضع 
معجـون األسـنان مـكان الخدوش 

وفركها ومن ثم تنظيفها. 
3. لتنظيـف خاتـم األملـاس: وضع 
القليـل من معجـون األسـنان عىل 
فرشـاة األسـنان فيجـب ان يكون 
الخاتـم رطب ثم فـرك بلطف وبعد 
ذلـك غسـله وسـوف تحصلني عىل 

خاتم متألأل ويلمع من جديد.
4. تنظيف الفضة: يمكن إستخدامه 

يف تلميـع أي نوع من أنـواع الفضة 
فتحصل عىل ملعان وتألق.

 5. ملعالجـة الحـروق: وضع القليل 
من معجون األسـنان مكان الحرق 
وسـوف يخفـف مـن حـدة الحرق 

ويخفف األلم. 
التلويـن عـن الحيطـان  6. إلزالـة 
بمعجـون  البقـع  فـرك  املطليـة: 
األسـنان وقطعة مبللـة باملاء وبعد 

ذلك يمسح الحائط باملاء.
7.إلزالـة البقع عن السـجاد: وضع 
معجون األسـنان عىل مـكان البقع 
فركها ثم غسلها وتركها لتجف من 

املاء.
 8.يخفـف مـن لدغـات الحرشات:   
وضـع املعجـون عـىل مـكان اللدغ 

وعـدم  بالهـدوء  تشـعر  فسـوف 
الحكة مثـل لدغات البعوض والنمل 

والربغوث .
 9. إلبقاء قوس أو بكلة الشـعر عىل 
رأس األطفـال الرضع البنـات:   إذا 
لم يكن لدى الطفل شـعر عىل رأسه 
فيمكـن وضـع معجـون األسـنان 
ووضـع القوس وبعـد إزالة القوس 
يمكنك فقط بغسـل مكان املعجون 

وسوف ينظف.
 10. لتنظيـف األظافر:   فاألسـنان 
واألظافـر مصنعوعـني مـن نفـس 
املـادة، فلتنظيـف األظافـر وضـع 
ويجـب  الفرشـاة  عـىل  املعجـون 
بلطـف  األظافـر والفـرك  ترطيـب 
سـوف تحصل عىل اظافـر أكثر ملعاً 

وتألقاً.
وضـع  األحذيـة:  لتنظيـف   .11  

املعجـون عىل فرشـاة مبللـة وفرك 
الحذاء املطاطي أو الريايض فقط.

العقـاب واملكافـأة هما أمران أساسـيان يف 
حيـاة كل طفل، فكل طفـل معرض للعقاب 
من قبـل والديه، لكـن يختلـف العقاب عند 
اآلباء،فيمـا يـيل نوضـح األسـلوب األمثل يف 
تسلسل العقوبة للطفل؛ حتى يكون العقاب 

تأديبياً، وليس إيذاًء، وذلك من خالل التايل:
• تحدثي معه: وذلك إن كان يتحدث أو يتقن 
القليـل من اللغـة، وقومي بـرشح الخطأ له 
ووجهـي التوبيخ الهادئ له، كذلك أشـعريه 
بحجم الخطأ الـذي اقرتفه من خالل حديثك 
معـه، لكن انتقي األلفاظ التـي تكون أقرب 

إلدراكه؛ حتى يصل التوبيخ له.
• انتبهي أللفاظـك: وجهي له بعض العتب، 
لكن باملصطلحات التـي تليق بعقله وفكره، 
مع نربة الصوت الخاصة بك، فالبد أن تتغري؛ 

حتى يشعر طفلك بمدى جديتك يف الحديث.
• احرميـه مـن املكافـآت: أخبـريه بأنك لن 

تقومـي بتقديـم الحلـوى لـه؛ ألنـه اقرتف 
خطأً.

• نوعـي بالعقوبـات: من املمكـن أن يكون 

العقاب التأديبي هو حرمـان الطفل ومنعه 
من الذهاب إىل أصدقائه اليوم، وعدم الذهاب 
يف الرحلة العائلية إىل املكان الذي يرغب فيه.

• ال تتحدثي معه: برشط أن ال تزيد املدة عىل 
الـ5 سـاعات؛ حتى ال يشـعر بالوحدة التي 
تـؤدي إىل التفكـري السـلبي أو إيذاء نفسـه، 
فهذا سـيجعله يشـعر بالندم واإلرصار عىل 

استصالح ما أفسده من أخطاء.
• امدحي أقرانه: حني قيامك بمدح طفل آخر 
أمام طفلك، أو القول إن صديقك أفضل منك؛ 
ألنـه لم يفعل كـذا وكذا، أو سـأحرض هدية 
ألخيك الـذي يصغرك؛ ألنه لم يقـم بارتكاب 
األخطاء، ألن األطفال يشعرون بالغرية حتى 

من أبسط األمور، لكن ال تطييل هذا.
• ال تلجئي إىل الرضب: ألنه يؤثر بشكل عكيس 
عىل الطفل بدالً مـن أن يؤدبه أو يطلعه عىل 
األمر الصحيـح مقابل الخطأ الـذي اقرتفه؛ 
ألن الرضب سـيهز من شـخصيته ويشعره 
بعدم تقدير ذاته، أو أنه غري محبوب من قبل 

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

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

تنتابك حالة مـن الالمبـاالة الغريبة وتجعلك 
محبطا طوال اليوم. األمور ال تسـري بالطريقة 
التي خططت لها. ال تتوهم ان هذه األمور ستكون 
عىل ما يرام قريبا. الرسعة ليست األفضل ولكن السعى 
والرتكيـز قد يغـريان األمور تمامـا. ركز عـىل الجودة 

والكفاءة.

مـن املحتمل ظهـور أزمات عن قريـب، فحاول 
أال تعكـر مزاجك وتفقد أعصابك. اذا حافظت عىل 
رابطة جأشك، وواجهت األحداث غري السارة والقالقل 
التي تثريها، فلن تدوم كثريا ولن تسبب خسائر مهمة. 

اهتم بنفسك.

ربمـا يكـون اختيارك خاطئـا إذا اخرتت هـذا اليوم 
لتثبت ملن حولك أنك القائد. كن حذرا فربما يترصفون 
معـك بطريقـة عدوانيـة وهجوميـة. ركـز عـىل طاقتك 
الداخليـة واسـتغلها لالنتهاء من بعض املهـام اليوم. ال تقم 
بمهـام اآلخريـن نيابة عنهـم بل دع كل شـخص يعتمد عىل 

نفسه.

تفكر يف نفسك اليوم بشـكل مبالغ فيه. تحقق 
النجـاح والتقدم بعـد الجهود التـي بذلتها خالل 
األيام املاضية. ال تشـعر بالسـعادة بمفـردك ولذلك 
تقرر االتصال بمجموعة من األصدقاء والخروج معهم 
إىل أي مكان. ربما تدعو أرستك ملرافقتك يف هذه النزهة 

أيضا.

قد يتحول يومك إىل يوم سـخيف إن لم تحاول تغيري 
بعض األمور أو بعض الخطوات لتفادي ذلك. يبدو أن 
اتصاالتـك بمن حولك منقطعة إىل حد ما. من املتوقع أنك 
سـتواجه بعض الصعوبات الفنية عنـد التعامل مع الهاتف 
املحمول أو الحاسـب اآلىل. ربما تتحدث أنت وصديقك بلغتني 

مختلفتني.

ال تسـتطيع أن تخرج اليوم من غرفة نومك بسـبب 
شعورك بالتعب واإلرهاق.

 ال تيـأس واسـتغل هذه الفرصة يف ترتيـب األغراض من 
حولك وإنجاز بعض املهام املنزلية. 

قـم بتعليق بعض الصور الجديدة أو اكتب قصصا قصرية أو 
تصفح مجلة كوميدية.

ال تنتظـر ردود فعل جيدة من األشـخاص 
املحيطـني بـك حتـى إذا ترصفـت أمامهـم 
بطريقـة مضحكـة وأخربتهم بأحـدث النكت. 
ربما يكون هؤالء لديهم رغبة يف التحفظ واالبتعاد 
عن اآلخرين. حاول أن تشـارك يف بعض األنشـطة 

التي تتطلب انضباطا وثباتا وكفاءة.

قـد تتوقف اليـوم مكاملاتك ورسـائلك لسـبب غري 
معلـوم. هذا ال يعني إطالقا أنك لن تسـتطيع القيام 
بعملـك. كل ما تحتاجـه اليوم هو تغيـري منهجك. تأكد 
مـن خططك ومواقفـك أوال قبل تنفيـذ أي يشء أو اتخاذ أي 
قـرار. كن أذكي من خصمك. سـتدرك اليوم ان هناك حلقات 

مفقودة من اللغز لم تعرف شيئا عنها حتى اآلن.

كل مـن حولـك يحفـزك إيجابيـا مما يسـاعد عىل 
تقدمـك، ويأتي هـذا الدعم من األهـل واألصدقاء من 
جهة، واالنفتاح يف تعاملك مع اآلخرين من جهة أخرى. 

يجـب أن تبـدي اعرتافك بالجميـل وأن تفكـر يف كيفية رده 
حتى ينمو جو الدعم املتبادل وينتعش، مما يسـهم يف تطور 

حياتك.

قـد تحقـق النجـاح يف بدايـة اليـوم. مـا آخـر 
اقرتاحاتـك وخطواتك لتحسـني مسـتواك املهني 
واالجتماعي واملادي؟ هـل فكرت يف القيام بمغامرة 
ما دون التفكري يف املايض أو الرجوع للخلف؟ سـتلتقي 

اليوم بمجموعة من الناس تحفزك عىل القيام بذلك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

عـىل الرغم مـن إيمانـك الكامل ببعـض املعتقدات 
الدينيـة، إال أنـك ال تتحـدث عنهـا مـع اآلخريـن. يف 
الواقـع، أنت تعرف املفاهيم الغامضة وتسـتطيع قراءة 
أفكار النـاس ومعرفة ما يدور ببالهم. عـالوة عىل ذلك، أنت 
شـخص عميل ويظهر ذلك يف االحتفـاالت واالجازات خاصة 

مع األصدقاء.

635 - نجاح املسـلمني بقيادة أبو عبيدة بن الجراح، وخالد 
بن الوليد بفتح مدينة دمشـق، بعد حصار شـديد دافع فيه 
الروم عن املدينة، ولكن ذلك لم يمنع من سـقوطها وطلبهم 
الصلح، بعد أن اشـتد خالد يف الحصـار، فأجابهم أبو عبيدة 

إىل الصلح.
1725 - امللـك لويس الخامس عرش ملك فرنسـا يتزوج من 

ماريا ليزينسكا ابنة ملك بولندا.
1860 - إنجلرتا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسيا يتفقون 

عىل استقالل سوريا.
1905 انتهـاء الحـرب الروسـية اليابانية بتوقيـع معاهدة 

بورتسموث.
1944 - قوات الحلفاء تحرر العاصمة البلجيكية بروكسل.

1950 - الجمعية التأسسـية السورية ُتقر الدستور الجديد 
للبالد وتعيد انتخاب هاشم األتايس كرئيس لسوريا.

1951 - امللك طالل بن عبد الله بن الحسـني يتوىل العرش يف 
األردن بعـد اغتيـال والده امللك عبد اللـه يف القدس يف عملية 

نجى منها ابنه األكرب األمري الحسني بأعجوبة.
1960 - محمـد عيل كالي يفوز بامليداليـة الذهبية يف دورة 

األلعاب األوملبية بمدينة روما.

1973 - افتتـاح مؤتمـر حركـة عـدم االنحيـاز الرابـع يف 
الجزائر.

1979 - عقـد لقـاء قمة بـني الرئيس املـرصي محمد أنور 
السادات ورئيس وزراء إرسائيل مناحم بيجن يف القاهرة.

1981 - الرئيس املرصي أنور السادات يصدر قرار باعتقال 
جميع القيادات السياسـية والصحفيـة والدينية والطالبية 
بجميـع انتماءاتهـا ومراكزهـا وأعمارهـا وعددهم 1530 
شـخص، كما إمر بإغالق كل الصحـف غري الحكومية، وقد 

أسمت املعارضة هذه القرارات بقرارات سبتمرب السوداء.
1982 - عودة مركبة الفضاء األمريكية تشالنجر بعد 6 أيام 

من انطالقها إىل الفضاء.
1994 - الزعيم األفريقي نيلسون مانديال يصبح أول رئيس 

من العرق األسود لجمهورية جنوب أفريقيا.
2009 - جاكـوب زومـا يـؤدي اليمني الدسـتورية رئيسـاً 

لجمهورية جنوب أفريقيا.
2020 - الحكومة السـودانية ُتعلن حالـة الطوارئ وإعالن 
السـودان منطقة كـوارث طبيعية إثر مقتل 101 شـخص 
وترشيد ما يزيد عن 100 ألف آخرين جراء الفيضانات التي 

اجتاحت البالد. 

شكل جسمك يكشف عن حالتك الصحية

إْليدري يدري .. والما يدري گبضة 
عدس
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1. ممثلة اشـتهرت بـدور البدوية خاصة عبلـة يف فيلم عنرتة بن 
شداد - زيارة دينية - فلق.

2. دفعة من الناس - من األوعية الدموية.
3. ممثلة مرصية عملت كثريا يف افالم عادل إمام - عكس رضاء.

4. مساعدة - حرف نفي.
5. فكـرة مقصـودة غري معلنة (معكوسـة) - انثـى الخيل - ذكر 

اآلخرين بالسوء يف غيابهم.
6. فرد - قاد من قرطاج من أعظم القادة العسكريني يف التاريخ.

7. خصائص وصفات - من األطراف - نصف مولع.
8. يضعه امللك عىل رأسه - لب اليشء وجوهره - سقط.

9. األقل وزنا - ذو قرشة خارجية وفارغ من الداخل.
10. عائلة فـريوز الفنية - ارتفاع املوسـيقى والطبول واألهازيج 

احتفاء بالعروسني.

1. ممثلة مرسحية وسـينمائية برزت يف دور األم يف مرسحية العيال 
كربت.

2. ممثل كوميدي مميز عمل يف هاللو شلبي ومدرسة املشاغبني.
3. فيلم لألطفال لدريد لحام - رد السؤال.

4. وقت حدوث اليشء - للسؤال - نصف خائف.
5. مشكلة منترشة (معكوسة) - تلبسه ولكن ال تراه.

6. صوت الجرس.
7. ممثـل مرصي راحل وأحد أعضاء ثالثي أضواء املرسح ونجم من 

نجوم الكوميديا.
8. نصف راجح - قص الصوف.

9. الفلم الذي ترددت فيه عبارة ”جواز عرتيس من فؤادة باطل“.
10. مـزق - ممثلـة ومطربـة وفنانة اسـتعراضية سـورية كتبت 

مسلسل دنيا.

يكشـف شـكل الجسـم عنـك الكثري، 

فهو يعطي ملحة عـن مدى خصوبتك 

ولياقتك. وما يحدد شـكل جسمك هو 

مزيج من بنيتـك مع توزيع العضالت 

والدهـون. وهنـاك علم وراء أشـكال 

الجسم املختلفة ترتبط بنتائج صحية 

فريدة.

إليك دليلك لفك رموز شكل جسمك.

١- شكل الساعة الرملية

االسـم يعرب عن شكل الجسم. فشكل 

الجسـم يحتـوي عـىل منحنيـات يف 

األماكـن املناسـبة: الصـدر واألرداف 

وهو إىل حد كبري تصـور عاملي ملا هو 

أنثوي وجذاب.

الدالالت الصحية: النسـاء ذوي شكل 

الساعة الرملية لديهن مستويات أعىل 

من االسـرتوجني عمومـا ألن منطقة 

الوركـني والصـدر أعـرض، وهو أمر 

ممتاز للخصوبة والحمل.

٢- شكل الجسم املستدير

يسمى عادة شـكل التفاحة، والنساء 

ذوات شـكل الجسـم املسـتدير تكون 

أكتافهـن وأوراكهـن أصغـر. كما أن 

السـاقني والردفني أنحف. ولكن ال بد 

أن تذهب الدهـون إىل مكان ما، ولدى 

إىل  تذهـب  املسـتدير،  الشـكل  ذوات 

منطقة البطن.

الدالالت الصحية: وفقاً للدراسـات إن 

الخرص األكرب مقارنة ببقية الجسـم 

يجعلـك أكثـر عرضة ملشـاكل القلب. 

ومن املهم أن تسـيطري عـىل لياقتك 

مراحـل  إىل  انتقالـك  ومـع  البدنيـة. 

مختلفة مـن حياتك، قد يتخذ شـكل 

جسمك أشكال مختلفة.

٣- شكل الجسم املثلث

هـذا الشـكل لـه مؤخـرة جميلة مع 

خـرص نحيـف. الشـكل املثلـث هـو 

الشكل األنثوي التقليدي.

الدالالت الصحية: النسـاء ذوات شكل 

الجسم املثلث، تكون نسبة الخصوبة 

لديهن عالية، نتيجة لالسرتوجني الذي 

يسبب زيادة الوزن عىل الوركني.

٤- شكل املسطرة

مع شكل املسطرة، هناك فقط القليل 

من املنحنيات والوركني. فجذع الجسم 

يكون مسـتقيما والكتفـني متوازيان 

مع الجذع.

نسـبة  ارتفـاع  الصحيـة:  الـدالالت 

الخـرص إىل الوركني قد تزيد احتمالية 

اإلصابة ببعض األمراض، ولكن ذوات 

شكل املسطرة نحيفات عموماً. إبقاء 

مـؤرش كتلة الجسـم ضمـن الحدود 

الصحية يقلل هذه االحتماالت.

٥- شكل املثلث املقلوب

هـذا الجسـم عموماً ريـايض وقوي. 

أعـرض جزء يف الجسـم هـو الكتفني 

والصدر. الجذع والخرص أضيق.

الـدالالت الصحيـة: تسـتفيدين مـن 

يقلـل  أنـه  حيـث  الصغـري  الخـرص 

احتماالت اإلصابة بأمراض القلب.

قد تشـعر بالتباطـؤ والرتاجـع قليال هذا اليـوم. أنت 
قلق جـدا ولذلك تفكر يف النهوض من فراشـك والذهاب 
للعمـل. هذه خطـوة فعالة. أنت تحتاج ببسـاطة إىل راحة 
من االلتزامات واملسـؤوليات. تذكر أن القائد الجيد يتقدم يف 

الوقت املناسب ويحسب خطواته جيدا

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

راح احبك من طرف واحـــد نويت
حتى اني وياك ميمرنه الــــــــزعل

وحتى باجر لو رحت عني ومشيت
ما يسالوني واكللهم رحـــــــــــــــل

وحدي بيني وبيني قصة حب عيش
ما اكلك خاف مينعني اخلجــــــــــل
وخاف اكلك واكتشف عندك حبيب
ليش اجازف وانهي قصتنا بفـشل
واهللا شو مرتاح احس خليني هيج
ما جتيني جروح منك عااالقـــــــل
وحتى بالفركه شخص واحد ميوت
هوه نفسه اجلان عايش عاالمــــل

يرضب للشخص الذي يقع يف شدة 

كبرية ، وأمر عظيم ، فال يستطيع 

 ، الكشـف عنـه  أو   ، بـه  الجهـر 

لفداحة األمر وهول الشدة . 

أصله: 

إن رجال كان يعمـل ببيع الحبوب 

من رز وقمح وشعري وعدس ونحو 

ذلـك .. وكان له دكان كبري يقع يف 

أول الزقـاق الذي يسـكنه . وكان 

للرجـل زوجـة مليحـة حسـناء، 

ولكنهـا كانـت خبيثـة ، ماكـرة ، 

لعوبـا.. وكان لها عشـيق شـاب 

يزورها بـني الفينة والفينة – عند 

غيـاب زوجهـا عن البيـت - ٠ ويف 

ذات يوم جاء العاشق لزيارة املرأة 

يف بيتهـا ، فدخـل إليهـا ، وجلس 

ويتحدثـان..  يتناجيـان  معهـا 

وبينمـا هما كذلـك ، دخل عليهما 

الزوج عىل غري عادته يف املجيء إىل 

البيت ورأى امرأته تجلس مع ذلك 

الشـاب الغريـب ، فاسـتوىل عليه 

الغضب ، وثارت النخوة يف رأسـه، 

فاستل خنجره من غمده ، وهجم 

به عىل الشـاب يبغي قتلـه.. لكن 

الشـاب أرسع بالفرار مـن البيت، 

ووّىل هاربـا ، وخـيش أن يفتضـح 

أمره وأمر املرأة بني الناس ، فتلوك 

األلسن سمعته وسمعة صاحبته.. 

فلما مّر من أمام دكان الرجل غرف 

بيده قبضـة من العدس املعروض 

للبيـع ، واسـتمر يف ركضـه، وهو 

يوهم الناس أن الرجل إنما ينتيض 

خنجره، ويركـض خلفه من أجل 

ذلك العدس الذي نشـله من دكانه 

فصاحـوا   ، ذلـك  النـاس  ورأى   .

 .. : (( رويـدك يـا هـذا  بالرجـل 

أتقتـل شـخصا مـن أجـل قبضة 

مـن عدس ؟ إتق اللـه يا رجل )).. 

فصـاح الزوج املسـكني بهم قائال 

: (( إلْحـْك وياكم .. {إلْيدري يدري 

.. واملايـدري گبضة عـدس }.. ثم 

علم النـاس بعد ذلك بأمـر الرجل 

وخيانـة زوجتـه لـه، فعجبوا من 

خيانة املرأة وكيدها . 



وصلت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، إىل القاهرة قادمة من بريوت، 

«رمسيس  الجديد  فيلمها  يف  مشاهدها  تصوير  الستئناف  وذلك 

املشاهد  تجمع  حيث  القديمة،  القاهرة  مناطق  إحدى  يف  باريس»، 

باقي  ينضم  أن  عىل  حافظ،  ومحمود  املرغنى  وحمدى  هيفاء  بني 

املمثلني للتصوير تباعاً.

ويتبقى لفريق العمل ١٠ أيام فقط وتنتهي أرسة الفيلم من التصوير 

ليكون  واملكساج  املونتاج  مراحل  الفيلم  بعدها  يدخل  حيث  نهائياً، 

جاهزاً للعرض الفرتة املقبلة، خاصة أن الرشكة املنتجة قررت ان تطرح 

العمل أواخر العام الجاري، وهو من توزيع سينرجي فيلمز .تدور أحداث 

من  مجموعة  انتقال  حول  كوميدى،  إطار  يف  باريس»  «رمسيس  فيلم 

املرصيني من رمسيس إىل باريس وهذه الرحلة تتضمن كثريا من األحداث 

األحداث  وتصل  املوقف،  عىل  تقوم  كوميدية  مواقف  وسط  واملفاجآت، 

ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لرسقة لوحة املوناليزا من متحف 

اللوفر، وهم متنكرون.

عبد  سريين  النجمة  تتبوأ  أيام  منذ 
التواصل  مواقع  عىل  «الرتند»  النور 
االجتماعي بعد البدء بعرض مسلسلها 
مع  يجمعها  الذي  بالعني»  «العني 

املطرب رامي عياش.
أمام  املسلسل  أحداث  تتسارع 
يف  عميد  لها  يتعرض  التي  الجريمة 
األمن اللبناني وتكون «نورا»- سريين 
عبد النور الشاهدة الوحيدة عىل هذه 
بكامريتها  الواقعة  وتوثق  الجريمة 
صحافية،  مصورة  كونها  الخاصة 
العصابة  يد  يف  ابتزاز  ضحية  وتقع 

وُيخطف والدها.
«العني  أن  خاصة  معلومات  وتؤكد 
مشاهدة  نسبة  يتصدر  بالعني» 

داخل  كذالك  «شاهد»،  االكربعىل 
كما  السعودية  العربية  اململكة 
محمالت  عرب  ودمشق  بريوت  يف 

أخرى.
عبد  سريين  النجمة  ان  يذكر 
النور كانت صّورت املسلسل وهو 
األشهر  يف  علم  رنده  إخراج  من 
املاضية، بعد أن عملت مع الكاتبة 

والتي  القصة،  عىل  كسريي  سالم 
الفساد  ملفات  منها  جزء  يف  توثق 

أصحابها  هم  ومن  لبنان  يف  العالقة 
لها  تعرض  الذي  االغتيال  وعمليات 

بعض النشطاء يف السنوات االخرية.
عبد  سريين  النجمة  أن  علم  كما 
دخولها  الساعة  حتى  تقرر  لم  النور 

 ٢٠٢٣ رمضان  موسم  منافسة  يف 
عروض  ومنها  العروض  بعض  رغم 

يف  بطلة  لتكون  املرصية  الدراما  يف 
املوسم األقوى للدراما عربياً.

تصدرت امللكة أحالم تريند تويرت منذ طرح أحدث 
أعمالها الغنائية والتي حملت عنوان &quot;باب 
غنائي  بعمل  لجمهورها  لتعود   ;quot&قلبي

أشعل املنافسة الصيفية قبل نهايتها.
جديد  غنائي  أللبوم  تحرض  أحالم  أن  علم  فقد 
باللهجة العراقية، حيث تستعد لوضع اللمسات 
مغلقاً  معسكراً  وتدخل  األلبوم  عىل  النهائية 
خالل الفرتة القادمة مع كبار امللحنني والشعراء 

العراقيني إلختيار أغنيات األلبوم .
تريند  أحالم  تصدرت  آخر،  صعيد  عىل 
&quot;باب  الغنائية  أعمالها  بأحدث  تويرت 
قلبي&quot; بعد طرحها بساعات حيث إحتلت 
العربية  اململكة  اليوتيوب  برتيند  الرابع  املركز 
السعودية وذلك بمجرد طرحها، كما تربعت عىل 

عرش املرتبة األوىل يف تويرت .
أحالم  العرب  فنانة  تكريم  يتم  أن  املقرر  ومن 

 quot;Global Icon& العاملية  األيقونة  لجائزة 
 quot;Big& جوائز  حفل  ضمن   ;Award&quot
يف   ٢٠٢٢ لعام   ;  Apple Music Awards&quot
نيويورك.وكانت أحالم قد إلتزمت الصمت تجاه 
وسائل  تصدر  والذي  فهد  نجلها  خطوبة  خرب 
املاضية،  الساعات  خالل  اإلجتماعي  التواصل 
املاضية  األيام  خالل  تم  الحفل  أن  تردد  حيث 

وسط األصدقاء واألهل فقط .
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ابتكر العلماء قرص أنسـولني يمكن 
تناولـه عن طريق الفـم، ليحل محل 
الحقن التي يجب عىل مرىض السكر 
تناولهـا عدة مـرات يف اليـوم، حيث 
طور فريـق مـن جامعـة كولومبيا 
الربيطانيـة أقراص أنسـولني فعالة 

مثل حقن الهرمون.
وذكر إنه يمكـن لألقراص أن توصل 
الجرعـة بنجـاح إىل الكبـد بـدالً من 
فقـدان بعضهـا أثنـاء انتقالـه عرب 
املعـدة، وقـد أجريت التجـارب األوىل 
عىل الفرئان، ووجدت نجاًحا كبريًا يف 

توصيل األنسولني إىل الكبد.
وذكـر علمـاء يف جامعـة كولومبيـا 
كنـدا،  يف   ،  (UBC) الربيطانيـة 
طـوروا حبوًبـا توفر جرعـة كاملة 
مـن األنسـولني لكبد الشـخص، تم 
إحباط املحاوالت السـابقة للحصول 
عىل دواء األنسـولني عن طريق الفم 
بعـد أن انتهى األمـر بجرعات كبرية 
يف املعـدة - حيث ال تقـدم أي قيمة، 
مضيفـة، يحتاج العديـد من مرىض 
السكر إىل عدة جرعات من األنسولني 
للتحكـم يف حالتهم يومًيـا، حيث أن 

طريقة أخـذ االنسـولني املثالية هي 
عـن طريق الحقن بإبـر صغرية عدة 
مرات يف اليوم، موضحة إنه قد يكون 
هـذا غري مريـح وغري عميل بشـكل 
خـاص وأصعـب مـن مجـرد تناول 

األقراص.
وقـال الدكتـور ألربتو بالديـيل، أحد 
كبار الزمالء الذين شاركوا يف البحث: 
”عـىل غرار حقن األنسـولني رسيعة 
املفعـول، يمتص قرصنـا عن طريق 
الفـم بعد نصـف سـاعة ويمكن أن 
يستمر ملدة ساعتني إىل أربع ساعات، 
اختـرب الباحثـون حبوبهـم املطورة 
حديًثا عىل الفرئان يف محاولة ملعرفة 
كيـف سـتتدفق عرب الجسـم، كانت 
نتائج التجارب واعـدة، موضحا، إن 
األقـراص  تذهـب اىل الكبـد مبارشة 

وهذا هو الهدف املثايل لألنسولني.
يأمـل فريق جامعـة كولومبيـا، أن 
يف  الجديـد  االخـرتاع  يسـاعد  هـذا 
سـد هـذه الفجـوة ألولئـك الذين ال 
ينتج بنكرياسـهم كميـة كافية من 
األنسـولني، ومنحهـم خياًرا أسـهل 

حرصـت الفنانـة درة زروق لتلقي الجرعات.

عىل حضور احتفالية خاصة 

السـينما  يف  السـيدات  عـن 

البحـر  مهرجـان  ضمـن 

األحمر عىل هامش مهرجان 

البندقية السينمائي الدويل يف 

دورته الـ79 املقامة حالًيا.

بالتعـاون  درة،  اختـارت 

مـع منسـقة األزيـاء يمنى 

مصطفـى، إطاللـة باللـون 

األسـود، فتالقـت بفسـتان 

Off- بتصميـم  كالسـيكي 

Shoulder مـع قفازات تول 

إىل  مميـزة، ويصـل سـعره 

745 دوالرا، أي ما يعادل 14 

ألف و325 جنيه.

مـع  اإلطاللـة  درة  وكللـت 

عقد مايس أنيق من تصميم 

مـع   ،Messika Jewelry

ترسيحة شعر Bun، وأحمر 

شفاه قوي.

وعىل الصعيـد الفني يعرض 

لها لـدرة حاليا عـىل منصة 

Watch iT فيلم ”جدران“ من 

إخراج محمـد بركة، وقصة 

وسـيناريو  صـالح،  يـارس 

وحوار هيثم وأحمد الدهان، 

وإنتاج سيني برو، ويشارك 

يف بطولتـه النجـوم نيقـوال 

بديـر،  وأحمـد  معـوض، 

وفـراس سـعيد، وهنـد عبد 

الحليم، وحنان سليمان.
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فأن  النفسانيني  واألطباء  والعلماء  الفالسفة  من  العديد  يعتقده  ما  وفق 
للطقس إيقاعات واضحة عىل نفس اإلنسان وعقله وجسده، ومن ذلك تعكر 
مزاجه وشعوره بالتوتر والضيق والقلق نتيجة الرتفاع درجات الحرارة التي 
تجعله يف مزاج عصبي يسء، فضالً عن الظروف األخرى الشخصية والعامة 
املحيطة به، وقد أدركت شعوب كثرية منذ قديم الزمان عالقة الطقس والجو 
والشمس والنجوم والقمر بالحالة النفسية لإلنسان، ودونت ذلك يف قصص 
وحكايات فولكلورها الشعبي ومعتقداتها الدينية وطقوسها السحرية، كما 
يردده  الذي  الشهري  القسم  صاحب  أُبقراط  الطب  أبو  اإلغريقي  العالم  إن 
األطباء عادة قبل توليهم ممارسة املهنة وال يلتزمون به إّال ما ندر، كان قد 
الكثري  القمر مسؤوالً عن  القمر قد يؤدي إىل الجنون، لذلك عد  أكد إن ضوء 
من السلوكيات الغريبة أثناء الليل، ويقال عن اإلنسان الذي يترصف ترصفاً 

جنونياً إن القمر قد زاره ليالً . 
فضالً عن ذلك فإن مزاج اإلنسان يتغري بتغري الفصول األربعة، وان جسمه 
ويتغري  الفصول  تتغري  فعندما  والنهار،  الليل  وبتعاقب  الجو  بتقلب  يتقلب 
الجو فأن الدورات املَُنظمة داخل العقل والجسد تتغري تبعاً لذلك، ويتبعها تغري 
ضغط الدم، وإفراز الهرمونات، ودرجة حرارة الجسم، مما يؤدي بالنتيجة إىل 
اإلنسان  فأن  الحالة  املزاج، ويف هذه  الخيال، وتقلب  الذهن، وجنوح  خمول 
والجسدية وعالقتها  العقلية  دوراته  التقريب مواعيد  ما عرف عىل وجه  إذا 
بالضوء والعتمة، وبالصيف والربيع والخريف والشتاء، وباملطر والربق والرعد 
عىل  قادراً  يصبح  ألنه  وتفاؤالً،  وابتهاجاً  سعادة  أكثر  يصبح  فأنه  والرياح 
تدارك سوء املزاج، وربما يتجنب أيضاً جنون الصيف الناتج عن الحر الشديد 
هذا  يف  النفسية  الطبية  الحقائق  ومن  األحوال.  وتدهور  الشديد  والعطش 
الشأن أيضاً، إن األشخاص املصابني بأعراض االضطراب النفيس، معرضون 
أكثر من غريهم للتقلبات العاطفية، والتأثر سلباً أو إيجاباً بتغريات الطقس، 
عىل  آثاراً  يرتك  ذلك  فأن  مئوية  درجة   ٣٢ عن  الحرارة  درجة  زادت  إذا  وانه 
الصحة العامة، ويؤثر عىل الذاكرة والقدرة عىل التعلم، والتفكري السليم، ويف 
مناطق مثل بلدان جنوب رشق آسيا حيث ترتفع درجات الحرارة والرطوبة 
معاً، فأن ذلك يتسبب يف كثرة االنحرافات السلوكية، وتؤكد بعض اإلحصاءات 
بارتفاع  يرتبط  املثال  الهند عىل سبيل  الصيف يف  إن فصل  الطبية  والتقارير 
نسبة مرض الشيزوفرينيا، كما يرتبط بارتفاع معدالت الكآبة واالنتحار بني 

صفوف املواطنني اليائسني .
أما يف البلدان التي تتعدى فيها درجات الحرارة الخمسني درجة مئوية عادة، 
الشائكة،  واألسالك  الخرسانية  والكتل  الكونكريتية  الجدران  بهم  وتحيط 
وتعاني من انقطاع وعدم استقرار الطاقة الكهربائية، فأن العصبية الزائدة 
سمات  من  هي  والجنون  الهلوسة  وربما  املزاج،  وسوء  والتوتر  واالنفصام 
القمر،  جريان  زارهم  أم  ليالً  القمر  زارهم  سواء  الكرام  مواطنيها  غالبية 
لذلك ال عجب أن تجدهم ميالون للعنف وافتعال الِشجار مع اآلخرين ألتفه 
األسباب، سواء يف البيت أو يف الشارع أو يف العمل . ومن سوء املقادير أن يمتد 
الصيف أطول مما ينبغي، ويأكل من جرف الخريف، وربما يلتهم شيئاً مما 
يفرتض أنها أيام الشتاء، فيصبح ثقيالً مثل كابوس جاثم عىل صدور البرش 
بال انفكاك، وتغدو نهاراته الطويلة عذاباً، وترتفع معها نسب سوء التفاهم 
النفس  بحق  وجرائم  بمآٍس  عادة  تنتهي  التي  املنزلية  املشاجرات  وأنواع 
وجريان  القمر،  منها  ويخجل  النفوس،  منها  تشمئز  األقربني،  بحقوق  أو 

القمر!.
ملون الصيف كل هذا اآلثام بسبب الحر الشديد، وال من القائلني  لسُت ممن ُيحَّ
بالسوء  األّمارة  البرشية  النفس  لكنها  الشتاء،  يمحوها  الصيف  جرائم  بأن 
التي ال يمنعها عن ارتكاب الفواحش والجرائم صيف وال شتاء، جنبكم الله 

رشورها وشذوذها وفجورها .
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عمال  زكي  منى  تقديم  حول  األخبار  من  العديد  انترشت 
به  لتخوض  زكري  ابو  كاملة  للمخرجة  جديدا  دراميا 

ستكون  فهل  أوي»،  «ستات  بعنوان  املقبل  رمضان 
الرمضانية ملوسم  الدراما  قائمة نجمات  منى عىل 
رمضان ٢٠٢٣؟. وذكر أن كل ما تردد حول إستعداد 
«ستات  بعنوان  جديد  درامي  ملرشوع  زكي  منى 
هو  وما  صحيح؛  غري  الرمضانية  للمنافسة  أوي» 

سوى مجرد شائعات فنية خاصة أن منى كان لديها 
مرشوع درامي مؤجل منذ املوسم الرمضاني املايض 

مع املخرج كريم الشناوي بعنوان «الم شمسية « والذي 

تأجل عرضه بسبب أزمة فريوس كورونا وإصابة الكثري 
العمل  صناع  جعل  مما  املسلسل  عمل  فريق  من 
منى  تنتظر  آخر،  صعيد   تأجيله.عىل  يقررون 
يحمل  والذي  السينمائية  أعمالها  أحدث  عرض 
تصويره  إنتهاء  بعد   » مكة  «القاهرة  عنوان 
خالل الفرتة املاضية، وتدور أحداث العمل حول 
قبل  ولكن  العمرة،  ألداء  مكة  إىل  البطلة  رحلة 
تغرّي  صادمة  مفاجآة  لها  تحدث  بأيام  رحلتها 
أم ستقودها  مسار حياتها، فهل ستكمل رحلتها 

أقدارها اىل طريق بعيد تماماً عن مكة.
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القمري  لصاروخها  تجريبية  رحلة  إلطالق  الثانية  املحاولة  ناسا  ألغت 
وكانت  بالوقود،  التزود  تأخري  إىل  أدى  ترسب  بسبب  املرة  وهذه  الجديد، 
وكالة الفضاء تأمل يف إطالق مهمتها القمرية Artemis ١ عىل قمة نظام 
اإلطالق الفضائي (SLS) يف الساعة ٨:١٧ مساًء، لكن تم اكتشاف ترسب 

لوقود الهيدروجني ما أحبط املحاولة.
بث  خالل  ناسا  معلق  نايل  ديرول  قال   ،«space» موقع  ذكره  ملا  ووفًقا   

.«١ Artemis مبارش: «لدينا قطع ملحاولة إطالق
القمري  صاروخها  إلطالق  الثانية  ناسا  محاولة  الوقود  ترسب  وأحبط   

الجديد « Artemis ١» ملدة أسبوعني إضافيني عىل األقل.
التنازيل  العد  خالل  الوقود  ترسب  إيقاف  مراًرا  ناسا  مهندسو  وحاول 
ألرتميس ١، أوالً، حاولوا تدفئة موصل الخزان وتربيده بالوقود البارد لوقف 

الترسب.
وبعد ذلك، حاول املهندسون إعادة ضغطه بالهيليوم، ثم عادوا إىل طريقة 

التدفئة والربودة لوقف الترسب، وكل املحاوالت الثالث فشلت.
 ١  Artemis القمر  ملهمة  األسبوع  هذا  الثاني  وهو  التأخري،  ويعني   

بمحاولة  للقيام  االنتظار  الوكالة  عىل  سيتعني  أنه  لناسا،  التابعة 
اإلطالق التالية، وهذا إذا كان من املمكن إصالح مصدر الترسب 

يف الوقت املناسب.
لربنامج  لناسا  تجريبية  رحلة  أول  هي   ١  Artemis وتعد 

Artemis إلعادة رواد الفضاء إىل القمر بحلول عام ٢٠٢٥، 
لنظام  مأهول  غري  اختبار  عن  عبارة  املهمة  هذه 

لناسا  تابع  صاروخ  أقوى  وهو  الفضائي،  اإلطالق 
عىل اإلطالق، ومركبته الفضائية Orion للتأكد من 

سالمة كلتا املركبتني قبل إطالق رواد الفضاء.

نظام  عىل   iPhone يتفوق 
Android ليطالب بأغلبية سوق 
الواليات  يف  الذكية  الهواتف 
اإلطالق،  عىل  مرة  ألول  املتحدة 
من  أكرب  عدد  هناك  حيث 
املستخدمة   «iPhone» أجهزة 
أي  من  أكثر  املتحدة  الواليات  يف 
الذكية،  الهواتف  من  آخر  نوع 
التحليالت  رشكة  عن  نقالً 
Counterpoint Research، وفقاً 

.engadget ملقع
 Financial صحيفة  وذكرت 
تجاوز  قد   iPhone أن   Times
بأكمله  البيئي   Android نظام 
يف يونيو ليطالب بنسبة ٥٠٪ من 
وبذلك   األمريكية،  السوق  حصة 
أعىل   Apple رشكة  حققت 
نصيب لها عىل اإلطالق يف سوق 

الهواتف الذكية األمريكية.
اإلنجاز  هذا   Apple وحققت 
عىل الجزء الخلفي من «القاعدة 
 iPhone لجهاز  املثبتة»  النشطة 
االعتبار  يف  يأخذ  مقياس  وهو   ،
الذين  األشخاص  جميع 
يستخدمون جهاز iOS بعد رشاء 

جهاز مستخدم.

لم   ،  iPhoneلـ األوىل  األيام  يف 
آنذاك  املعروف   iOS لنظام  يكن 

باسم iPhone IOS ما يقرب 
حصة  من  املائة  يف   ٥٠ من 

الوقت،  ذلك  ويف  السوق، 
رشكات  سيطرت 

و   Blackberry مثل 
 Motorola و Nokia
مساحة  عىل 
أما  الذكية،  الهواتف 

 ،٢٠١٠ عام  بحلول 
بعد عامني من ظهوره 
نظام  تفوق  مرة،  ألول 
نظام  عىل   Android
التشغيل iOS للمطالبة 
بقاعدة التثبيت األكرب، 
الحني،  ذلك  منذ 

تشغيل  نظام  كان 
هو  للجوال   Google
سوق  يف  املهيمنة  القوة 
الهواتف الذكية العاملية، 
أكثر  عىل  حصل  حيث 
من  باملائة   ٧٠ من 
اعتباًرا  السوق  حصة 
وفًقا   ،٢٠٢٢ عام  من 

.Statcounter لـ

تجاهلت جيجي حديد األخبار التي تؤكد 
ليوناردو  العاملي  باملمثل  ارتباطها 
دي كابريو مؤخراً، بعد انفصال 
السابقة  صديقته  عن  األخري 
بعدما  وذلك  مورنو،  كاميال 
أثناء  التقطت لها عدة صور 
شوارع  يف  بمفردها  سريها 
مدينة نيويورك وفقاً ملا ذكره 
مؤخراً. ميل  دييل  لـ  تقرير 
حديد  جيجي  أن  التقرير  وأضاف 
الذي خمن كثريون أنها صديقة ليوناردو 
الجديدة لتضاف إىل قائمة الجميالت الالتي ارتبطن 
باملمثل الشهري لم تهتم بتأكيد الخرب أو نفيه، كما ذكر التقرير أن تلك االخبار 
قد تكون محض افرتاءات وشاءعات فقط لن تحسم حقيقتها خالل الفرتة 
الجارية. من املواقع التي أكدت امكانية ارتباط الثنائى Life & St، وأوضحت 
أن  التقارير  أشارت  لفرتة طويلة كعادته، كما  عازبا  يبقى  لن  ليوناردو  أن 

ق  ر العالقة فا تلك  يحبذ  عاما   ٢٠ لـ  يصل  الذي  السن 
خاصة أن دي كابريو دوماً ما يرتبط، بفتيات 
مع  حصل  مثلما  العمر  من  العرشينات  يف 
قبلها،  ومن  كاميال  السابقة  صديقته 
 ٢٠ من  ألكثر  السن  فارق  وصل  حيث 
 «People» عام أحياناً.وكان موقع
أن  مقربة  مصادر  عن  نقال 
دي  ليوناردو  العاملي  املمثل 
وعارضة  واملمثلة  كابريو 
مورون  كاميال  األزياء 
اكد انفصال بعد عالقة 
أعوام  أربعة  دامت 
اشهر  بعد  وهذا 
بلوغ  من  فقط 
عامها  كاميال 
يونيو  يف   ٢٥
وكان  املايض 
االثنان يعرفان 
منذ  بعضهما 
عالقتهم  يكشف  ولم   ٢٠١٨ عام 
عندما   ٢٠٢٠ عام  حتى  رسميا  
يف  بعضهما  بجانب  الثنائي  جلس 

حفل األوسكار.


