
بغداد/ الزوراء:
دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الصـدر، اىل االسـتمرار باإلصـالح مهما 
حـدث، فيما قـال ”لن يحكـم فينا (إبن 
الدعـي)، كائنـاً من كان“.وذكر السـيد 
”الذيـن قـال  لـه:  الصـدر، يف تغريـدة 
لهـم النـاس إن النـاس قد جمعـوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا 
الوكيل“.وأضاف ”اسـتمروا  الله ونعـم 
عىل اإلصالح مهما حدث، فأنا وأصحابي 
ال رشقيـون وال غربيـون.. ولـن يحكم 
فينا (ابن الدعي) كائناً من كان“.وتابع 
”وإذ اعتزلتموهـم وما يعبـدون إال الله 
فأووا إىل الكهـف: (اإلصالح) و(الوطن) 
ينـرش لكم ربكـم مـن رحمتـه ويهيئ 
لكـم من أمركـم مرفقاً.. فيـا ربي هيئ 
لنا من أمرنا رشـدا.. أنت إلهي وسـيدي 

وموالي اغفر ألوليائنا وكف عنا أعداءنا 
واشـغلهم عن أذانا وأظهـر كلمة الحق: 
(اإلصالح) واجعلها العليا وأدحض كلمة 
الباطل: (الفسـاد) واجعلها السفىل إنك 

عىل كل يشء قدير“.

بغداد/ الزوراء:
أفـادت اللجنـة املاليـة النيابيـة بترضر 
نحو 22 مليـون عراقي من تأخر قانون 
املوازنة االتحادية، مشرية إىل أن أصحاب 
الدرجـات الوظيفيـة املدرجـة يف قانون 
الدعم الطـارئ لألمن الغذائـي والتنمية 
تأمـني  يف  مشـاكل  يواجهـون  سـوف 
الرواتب بعد ثالثة أشـهر مـن التحاقهم 
بأعمالهـم، لكنها أشـارت إىل أن رواتب 
باقـي موظفي الدولة مؤمنـة وال يوجد 
نص قانوني يمنـع رصفها.وقال عضو 
”الوضـع  إن  كوجـر:  جمـال  اللجنـة، 

االقتصادي يف العراق يشـبه إىل حد كبري 
املريـض الـذي ال يسـتطيع أن يتنـاول 
الـدواء رغم وجـوده بكثرة يف األسـواق 
املحلية“.وتابـع كوجـر ان ”العراق لديه 
وفرة مالية لكنه ال يسـتطيع االستفادة 
منها يف ظل غياب قانـون املوازنة للعام 
الحايل، واألمـر قد يمتد إىل العام املقبل“.
وأشار إىل أن ”بيانات وزارة املالية والبنك 
املركزي تشري إىل وجود فائض 22 مليار 
دوالر خـالل النصـف األول مـن العـام 

الحايل“.

 واشنطن/ متابعة الزوراء:
Las Vegas Review-” قالـت صحيفـة
Journal“ إنـه تم العثـور عىل الصحفي 
االسـتقصائي األمريكي، جيف جريمان 
لديها، مقتوًال بالقرب من منزله يف الس 
فيغـاس (نيفادا).وعثـر عـىل جريمان، 
الذي وصفتـه الصحيفة بأنه ”أحد أكثر 
الصحفيـني نجاحـا وموثوقيـة يف والية 
نيفـادا“، ميتـا صبـاح السـبت متأثـرا 
جسـده.ولفتت  يف  طعنـات  بجـروح 
الصحفـي  تقاريـر  أن  إىل  الصحيفـة 
جريمان تناولـت مواضيع مختلفة، من 

الجريمـة املنظمـة وإسـاءة اسـتخدام 
السلطة إىل الفضائح السياسية وإطالق 
النار الجماعي يف الس فيغاس يف أكتوبر 
2017.وبحسـب الصحيفة، فإن رشطة 
الس فيغـاس تحقـق يف جريمـة القتـل 
وتعتقـد أن جريمان دخل يف مناوشـة يف 
وقت متأخر مـن صباح الجمعة، أصيب 
بعدها.وانضـم اجريمـان  إىل صحيفـة 
يف   “Las Vegas Review-Journal”
 Las” عام 2010، بعد أن عمل سـابقا يف
Vegas Sun“. وكان الصحفـي يبلغ من 

العمر 69 عاما.

بغداد/ الزوراء:
رمـزي  خفـض  عـىل  أوبـك+  وافقـت 
إلمدادات النفط يف أكتوبر، سعيا لتحقيق 
االسـتقرار يف األسـواق العاملية، بعد أن 
تسـببت الخلفية االقتصادية املتعثرة يف 
أطول تراجـع لألسـعار يف عامني، فيما 
قفزت أسعار النفط أكثر من 3 دوالرات 

للربميل، امس االثنني، مواصلة مكاسبها 
مع إقرار مجموعة أوبك+ خفض اإلنتاج 
100 ألـف برميل يف أكتوبـر املقبل.وأّكد 
بيـان للمجموعـة أوبـك+ : أن االجتماع 
الـوزاري ألوبـك+ أكـد التأثـري السـلبي 
للتذبذب وانخفاض السـيولة عىل سوق 
البـرتول يف الوقت الراهـن، والحاجة إىل 

دعم استقرار السوق وكفاءة تعامالتها، 
مشـريا إىل أن التذبـذب الشـديد وحالـة 
عـدم اليقني املتزايـدة يتطلبـان تقييماً 
مسـتمراً لظروف السـوق، واالسـتعداد 
إلجـراء تعديل فوري ملسـتويات اإلنتاج 
بطـرٍق مختلفـة، إذا دعـت الحاجـة إىل 
ذلك.وأّكـدت املجموعـة أن لديهـا مـن 

االلتـزام واملرونة والوسـائل، ما يمكنها 
من التعامل مع هذه التحديات وإرشـاد 
تعقـد  ”رويـرتز“،  وبحسـب  السـوق. 
أوبك+ اجتماعها القـادم يف 5 أكتوبر.يف 
غضون ذلـك قفزت أسـعار النفط أكثر 
مـن 3 دوالرات للربميـل امـس االثنـني 
مواصلة مكاسـبها مع إقـرار مجموعة 

أوبـك+ خفض اإلنتـاج 100 ألف برميل 
يف أكتوبر املقبل.وارتفعت العقود اآلجلة 
لخـام القياس العاملي مزيج برنت 3.62 
دوالر أو %3.8، إىل 96.6 دوالرا للربميـل 
بحلول الساعة 13:40 بتوقيت غرينتش 

بعد أن ارتفعت %0.7، يوم الجمعة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد االطار التنسيقي انه مع أي مبادرة لحل االزمة 
السياسـية رشط ان تكون تحت سـقف الدستور، 
فيما اشـار اىل عدم وجود جهة سياسية معرتضة 
بصورة رسـمية عىل ترشـيح السـوداني لرئاسـة 
الوزراء.وقال النائب عن االطار التنسـيقي، عارف 

الحمامـي، يف حديث لـ»الـزوراء»: اننـا «نأمل ان 
تكتمـل الحلقات الدسـتورية للعملية السياسـية 
باختيار رئيس الجمهورية قريبا، وبعدها تشـكيل 
حكومـة كاملـة الصالحيـات هـذا لحـد اآلن هـو 
النهج وال يوجد غريه كبديل». وعن تمسـك االطار 
بمرشـحه السـوداني، أوضح «اىل حد اآلن ال توجد 

جهة سياسـية ارسـلت وفدا واضح املعالم واضح 
الطلبـات وبنّي االسـباب وبـنّي اعرتاضـه بصورة 
رسـمية قانونية واضحـة وجلية وقال اسـتبدلوا 
السـوداني وسـتحل القضيـة مـن اجـل املـيض 
بالعملية السياسـية». مضيفا ان «االخوة السـنة 
رحبـوا واالكراد رحبوا واعلنـوا يف وقتها عندما تم 

ترشـيح السـوداني وقالوا هذا الرجل ليست عليه 
ملفات وواضح ومعروف وعنده خربة ونزيه، كما 
ان االطار صوت عليـه باإلجماع وليس باألغلبية»، 
مبينـا: ان تغيـري السـوداني «قرار مـرتوك لقيادة 

االطار».

بغداد/ الزوراء:
اتفـق اجتمـاع الرئاسـات والقـوى السياسـية، امـس 
االثنـني، عىل سـت توصيات، مـن بينها مراجعـة قانون 
االنتخابات وإعادة النظر باملفوضية وتشـكيل فريق فني 
لتنضيـج الـرؤى واألفكار.وقال املكتـب اإلعالمي لرئيس 
مجلس الـوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»: انه «اسـتمراراً 
ملبـادرة الحـوار الوطنـي، اجتمعـت الرئاسـات مع قادة 
القـوى السياسـية الوطنيـة العراقية بدعـوة من رئيس 
مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ملناقشـة التطورات 
السياسـية، وبحضور ممثلة األمني العام لألمم املتحدة يف 
العراق».واضـاف ان «االجتماع خلـص إىل االتفاق عىل ما 

يأتي:
١ـ أكـد املجتمعـون أن تطورات األوضاع السياسـية وما 
آلت إليه من خالفات تحّمل الجميع املسؤولية الوطنية يف 
حفظ االستقرار، وحماية البلد من األزمات، ودعم جهود 
التهدئة، ومنع التصعيد والعنـف، وتبني الحوار الوطني؛ 
للتوصل إىل حلول، مشددين عىل رضورة استمرار جلسات 

الحوار الوطني.

لندن/ متابعة الزوراء:
حـزب  بزعامـة  تـراس  ليـز  فـازت 
الحكومـة  ورئاسـة  املحافظـني 
الربيطانية خلفا لبوريس جونسـون، 
وذلـك بعـد إعـالن حـزب املحافظني، 
انتخاباتـه  نتائـج  االثنـني،  امـس 
الداخلية.وعقب إعالن فوزها مبارشة، 
ألقـت تـراس خطابـا، شـكرت فيـه 
جونسـون لتصديه للرئيـس الرويس 
فالديمـري بوتـني، وإنجـازه عمليـة 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

كوفيـد  لقـاح  وطـرح  (بركسـيت) 
الزعيـم السـابق لحـزب  و»سـحق» 
العمال املعارض جرييمي كوربني. كما 
تعهدت بالوفـاء بوعودها االنتخابية، 
قائلة إن لديها «خطة جريئة» لخفض 
الرضائـب ودعـم النمـو االقتصادي.

وحصلـت ليـز تـراس عـىل ٦٦٪ من 
انتخـاب  املحافظني.ويأتـي  أصـوات 
تـراس يف ١٠ داونينـغ سـرتيت، بعـد 
ثمانية أسـابيع من تقديم جونسـون 
اسـتقالته.وزيرة الخارجية ليز تراس 

كانت أقرب من منافسها وزير الخزانة 
السابق رييش سـوناك للفوز بزعامة 

حـزب املحافظـني الحاكـم، لتصبـح 
الجديـدة. بريطانيـا  وزراء  رئيسـة 

ليـز تـراس، أمضت طفولتها شـمايل 
إنجلرتا، ودرسـت يف مدرسة حكومية 
يف ليـدز، وهي من أبوين يؤيدان حزب 
العمال، وتوجهاتهما يسارية، درست 
والفلسـفة  واالقتصـاد  السياسـة 
أوكسـفورد.التقلبات  جامعـة  يف 
السياسـية تميـز ليـز تـراس، كانت 
تنتمـي للحزب الليـربايل الديمقراطي 
ثـم انتقلـت لحـزب املحافظـني عاَم 

١٩٩٦ لتتـوىل عرب السـنواِت مناصب 
وزاريـًة يف حكومـات ديفيد كامريون 
وترييـزا مـاى وبوريـس جونسـون، 
لتكـون الخارجيـُة الربيطانية أحدَث 
بريكست  الوزارية.عارضت  الحقائِب 
بشـدة لتعود وتؤيد خـروَج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي.وزيرة الخارجية 
الطامحـة لرئاسـة الحكومـة تريـد 
خفـض الرضائـب وتخفيـف أعبـاء 

األزمِة املعيشية عىل املواطنني. 
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئـة النزاهة االتحادية، امس االثنني، 
اإلطاحـة بمديـر االمـن الوطنـي يف ميسـان 
متلبسـا بالرشـوة.وذكر بيـان للهيئـة تلقته 
”الـزوراء“: أن ”دائرة التحقيقـات يف الهيئة، 
ويف معـرض حديثهـا عـن تفاصيـل عمليَّـة 
رٍة قضائيٍَّة،  ـَذت بناًء عىل ُمذكَّ الضبط التي ُنفِّ
أفـادت بأنها تلقت عـرب ”مصادرها الرسيَّة“ 
معلومـاٍت تفيد بإقـدام مدير األمـن الوطني 
املتهمـني  أحـد  ذوي  بمسـاومة  ميسـان  يف 
بالدعاوى التحقيقيَّة املودعـة لدى املديريَّة“، 

الفتـا إىل أن“ تلك املصادر أكدت طلب املشـكو 
منـه مبلغـاً من املـال؛ لقاء تسـليمهم إحدى 
السـيارات نوع (بيـك اب فور ويـل)، التي تمَّ 
ضبطهـا من قبـل املديريَّـة“. واضـاف أنَّها“ 
ألفت، فور تلقيهـا املعلومات، فريق عمٍل من 
مكتب التحقيق التابع لها يف محافظة ميسان 
للتحري والتقـيص عن تلك املعلومـات، بينما 
اسـتحصلت املوافقـات األصوليَّـة بالتواصل 
والتنسـيق مع قايض التحقيـق املُختصِّ بغية 
ضبطـه، إذ تـمَّ نصب كمـنٍي محكـٍم لإليقاع 

باملتهم.

زاباروجيه/ متابعة الزوراء:
قالت سـلطات زابوروجيـه إن خرباء الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية غادروا محطـة الطاقة النووية، مؤكدة 
بقـاء اثنـني مـن املراقبـني فيها، فيمـا أعلـن الرئيس 
فولوديمري زيلينسـكي تحقيق تقدم يف الهجوم املضاد 
الذي بدأ األسـبوع املايض، مشـيدا بقواته السـتعادتها 
قريتـني يف جنوب أوكرانيا، وثالثـة يف رشقها إىل جانب 
املزيد من األرايض يف الـرشق أيضا. وقال عضو مجلس 
إدارة منطقـة زابوروجيـه، فالديمـري روغـوف امـس 

االثنني: ”غـادر أعضاء بعثـة الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة اآلن محطـة زابوروجيـه النوويـة، بينما بقي 
مراقبـان فيها“.وأعلـن روغـوف، يف وقـت سـابق، أن 
مهمة وفـد الوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة يف محطة 
زابوروجيـه للطاقـة النووية سـتنتهي يف 6 سـبتمرب، 
وخططهـم التاليـة غـري معروفـة.وزار وفد برئاسـة 
مدير الوكالة رافائيل غـرويس محطة الطاقة النووية، 

األسبوع املايض. 
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الزوراء/ حسني فالح:
املـايل  للشـأن  مختصـون  كشـف 
واالقتصادي عـن أن اإلنفاق الحكومي 
للسـنة املالية الحالية يقـارب الـ 145 
تريليـون دينـار، مرجحـني ان تصـل 

العائـدات املاليـة مـن مبيعـات النفط 
اىل 195 تريليـون دينـار، وفيمـا اكدوا 
أنـه ال جدوى من اقـرار موازنة جديدة 
قانونـي  خبـري  اوضـح   ،2022 لعـام 
مـدى امكانية اقـرار موازنة 2022 من 

قبـل مجلـس النواب.وقـال الخبـري يف 
الشـؤون املالية، نبيل العـيل، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: أنـه ال قيمـة وال جدوى 
مـن اقـرار قانون املوازنـة إال يف حاالت 
منها ملعالجـة بعض القضايا القانونية 

املتعلقـة بعكس الحسـابات والنفقات 
اخـرى  وقضايـا  باملوازنـة  العامـة 
تخـص املوظفـني وترفيعاتهم وبعض 
املعالجـات البسـيطة، لذلـك ال جدوى 
الحايل.وأضاف:  املوازنة بالوقت  لوجود 

ان قانون االدارة املالية سمح بإمكانية 
ان تنفـق الحكومة ما انفقته بالسـنة 
التي تسـبقها، بمعنى ان الحكومة لها 

صالحية انفاق تقارب 120 تريليونا.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
املوقف  االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  أعلنت 
اكدت تسجيل  فيما  لجائحة كورونا،  األسبوعي 
٦٣٨ اصابة وحالتي وفاة خالل االسبوع املايض. 
إنها  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
ووفاة  كورونا،  بفريوس  إصابة   ٦٣٨ «سجلت 
حالتني، فيما بلغ عدد املتعافني من املرض ١٦٩٥ 
اللقاح املضاد  إن «عدد متلقي  حالة». وأضافت 
 ٢٦٥٣١ بلغ  املايض  االسبوع  خالل  لكورونا 

شخصا».

@Úibñg@638@›Óvèm@ZÚzó€a
Ôöbæa@ Ïjé˛a@b„ÎäÏÿi@ÒbœÎ@>€byÎ

@Å˝ñ�a@Û‹«@aÎã‡néa@Zäáó€a@áÓè€a
HÔ«á€a@ÂiaI@b‰Óœ@·ÿ±@Â€Î@táy@b‡Ëfl

@aÎä�ãõm@Â†aÏfl@ÊÏÓ‹fl@22@ZÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
ÚÌÜb•¸a@Ú„åaÏæa@ÊÏ„b”@ãÇdm@Âfl

@ÔÿÌãflc@Ôˆbó‘néa@Ô–zñ@Û‹«@äÏr»€a
È€ç‰fl@lã”@pb‰»�i@¸Ïn‘fl

@¿@?†Ï€a@Âfl˛a@ãÌá∑@|Ó�m@ÚÁaç‰€a
ÒÏíã€bi@bèj‹nfl@ÊbèÓfl@ÈÓuÎäbiaå@Ú�´@äÜbÃÌ@\ÚÌäâ€a@Ú”b�€a^@áœÎ

@bËÓœ@µ‰qa@µj”aãfl@Ô‘jÌÎ@ÚÌÎÏ‰€a

@Ùã”@t˝q@ÍÜ˝i@ÜaÜ6éa@Â‹»Ì@Ôÿè‰Ó‹Ìå

÷aã»€a@fib9@Íb§bi@äÏè€a@¡–‰€a@Ú”ãé@›ñaÏm@ÚÓÿÌãfl˛a@paÏ‘€a@ZCb„béD

›j‘æa@ıbnì€a@¿@b„ÎäÏ◊@ëÎ7œ@Âfl@áÌáu@ Ï„@äÏË√@Âfl@äâ•@ÚÓiÎäÎ˛a@ıaÎá€a@Ú€b◊ÎÒ7Ç˛a

3@ô

 @ÙÎb«á€a@Âfl@22@·è•@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
åÏ∏@ãËí@fi˝Ç@ÚÌäÏnéá€a@pbj‹�€aÎ

بغداد/ مصطفى العتابي:

العليـا،  االتحاديـة  املحكمـة  أعلنـت 

امس االثنني، حسـم ٢٢ مـن الدعاوى 

والطلبـات الدسـتورية لشـهر تمـوز 

املايض.وذكـر بيـان ملجلـس القضـاء 

تلقته «الزوراء»: أن «املحكمة أصدرت 

قرارات عدة يف تموز منها؛ قرارها برد 

الدعوى املرقمة (٥٠/اتحادية/٢٠٢٢) 

الخاصة باملدعي سعد كمبش يف طلب 

الغاء الفقـرة (١) من االمـر الديواني 

املرقـم (٤٥٠) املتضمن (إنهاء تكليف 

سعد حميد كمبش من مهمات تسيري 

شؤون الوقف السـني وكالة) واعتبار 

انهـاء تكليفه صحيحـا وكذلك الحكم 

بعـدم صحـة مـا جـاء بالفقـرة (٢) 

الديوانـي (٤٥٠)».واضاف  من االمـر 

الدعـوى  بـرد  قضـت  «املحكمـة  ان 

املرقمـة (٩٠/اتحاديـة/٢٠٢٢) لعدم 

وجـود سـند قانونـي فيهـــا»، الفتا 

/٩٤) املرقمـة  الدعـوى  «حسـم  إىل 

بطلـب  الخاصـة  اتحاديـة/٢٠٢٢) 

الحكـم بعدم صحـة عضويـة النائبة 

عـن  خورشـيد)  كمـال  ريـم  (هـه 

اربيـل  محافظـة  يف  الثالثـة  الدائـرة 

واعـادة املقعـد اىل املدعية».وتابـع ان 

«املحكمـة ردت الدعوى املرقمة (٧٣/

طلـب  املتضمنـة  اتحاديـة/٢٠٢٢) 

املدعية الحكم ببطالن عضوية النائب 

(حيدر عيل شيخان بربوني) وبأحقية 

شـغلها للمقعد النيابي ضمن دائرتها 

«املحكمـة  ان  االنتخابية».واوضـح 

اصـدرت قرارها برد الدعـوى املرقمة 

(٩١/اتحادية/٢٠٢٢) الخاصة بطلب 

الحكم بعدم دسـتورية وعدم قانونية 

رفض الطعـن املقدم من املدعية (ثناء 

اىل مجلـس  الربيعـي)  فـرج عثمـان 

النـواب بتاريـخ ٢٠٢٢/٢/٧ والحكم 

بعـدم صحة وعـدم دسـتورية النائب 

(غصـون حميـد عطيـة الفرطويس) 

املرشحة عن محافظة ميسان الدائرة 

االوىل واسـتبدالها باملدعية».واكـد ان 

املحكمـة ردت دعوى املدعيـة املرقمة 

الخاصـة  (١٣٧/اتحاديـة/٢٠٢٢) 

بطلب املدعيـة ( فاطمة عباس فاضل 

مجلـس  النتخابـات  املرشـحة  وايل) 

النواب عـن الدائـرة االوىل يف محافظة 

البـرصة الـزام املدعـى عليـه باعمال 

املادة (٥٢) والتمكني من الحصول عىل 

املقعـد النيابي بدال مـن النائب (عالء 

صباح مرعي الحيدري)».

@paä¸ÎÜ@3@Âfl@ãr◊c@ç–‘m@‚b©a@äb»écÎ@bÓflÏÌ@›Óflãi@—€c@100@Ä€@¡–‰€a@xbn„g@ù–¶@KŸiÎc

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس االثنني، حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما توقعت 
انخفاضاً يف درجات الحرارة بدءاً من اليوم الثالثاء.وذكر بيان للهيئة، تلقته «الزوراء»: أن 
لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات  أما  صحواً،  سيكون  الثالثاء  اليوم  البالد  «طقس 
السابق يف االقسام الوسطى والجنوبية، فيما ستنخفض قليالً عن اليوم السابق يف القسم 

الشمايل من البالد».
البيان أن «طقس يوم غد األربعاء سيكون صحواً، فيما ستكون درجات الحرارة  وأضاف 
مقاربة لليوم السابق يف االقسام الوسطى والجنوبية، فيما ترتفع قليالً عن اليوم السابق 
يف القسم الشمايل من البالد».وأوضح أن «الطقس ليوم الخميس سيكون صحواً مع غبار 
خفيف يف املنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس صحواً يف املنطقتني الشمالية والجنوبية، 

وستنخفض درجات الحرارة قليالً عن اليوم السابق يف عموم البالد».

@pbuäÜ@¿@üb–Øa@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
‚ÏÓ€a@Âfl@aıái@Òäaã®a
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ÚÓöÏ–æbi@ãƒ‰€a@ÒÜb«gÎ@pbibÉn„¸a@ÊÏ„b”@Ú»uaãfl@bË‰Ói@Âfl

@2022@Ú„åaÏfl@äaã”g@Âfl@ÙÎáu@¸@È„c@aÎá◊c

pbÓñÏm@oé@Û‹«@’–nÌ@ÚÓébÓè€a@ÙÏ‘€aÎ@pbébˆã€a@ b‡nua

b„ÏÓ‹Ìãm@195@Ä€@›óm@á”@¡–‰€a@paáˆb«Î@äb‰ÌÜ@ÊÏÓ‹Ìãm@145@Ä€a@läb‘Ì@ÔflÏÿ®a@÷b–„�a@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÊÏón¨

@ÊbèÓfl@¿@?†Ï€a@Âfl˛a@ãÌá∑@|Ó�m@ÚÁaç‰€a
ÒÏíã€bi@bèj‹nfl

بغداد/ الزوراء:
اتفـق اجتمـاع الرئاسـات والقـوى 
السياسـية، امس االثنني، عىل سـت 
توصيات، مـن بينها مراجعة قانون 
االنتخابات وإعادة النظر باملفوضية 
وتشـكيل فريق فني لتنضيج الرؤى 

واألفكار.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»: انه 
«اسـتمراراً ملبادرة الحـوار الوطني، 
اجتمعت الرئاسـات مع قادة القوى 
السياسـية الوطنية العراقية بدعوة 
من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
التطـورات  ملناقشـة  الكاظمـي، 
السياسـية، وبحضور ممثلة األمني 

العام لألمم املتحدة يف العراق».
إىل  خلـص  «االجتمـاع  ان  واضـاف 

االتفاق عىل ما يأتي:
تطـورات  أن  املجتمعـون  أكـد  ١ـ 
األوضاع السياسية وما آلت إليه من 
خالفـات تحّمل الجميع املسـؤولية 
الوطنية يف حفظ االستقرار، وحماية 
البلـد مـن األزمـات، ودعـم جهـود 
التهدئـة، ومنـع التصعيـد والعنف، 
وتبنـي الحـوار الوطنـي؛ للتوصـل 
إىل حلـول، مشـددين عـىل رضورة 

استمرار جلسات الحوار الوطني.
٢ـ قـرر املجتمعـون تشـكيل فريق 
فني من مختلف القوى السياسـية؛ 
لتنضيـج الرؤى واألفكار املشـرتكة 
للحـل  الطريـق  خارطـة  حـول 

الوطنـي، وتقريـب وجهـات النظر؛ 
بغية الوصـول إىل انتخابات مبكرة، 
بمراجعـة  متطلباتهـا  وتحقيـق 
قانـون االنتخابات، وإعادة النظر يف 

املفوضية.
تفعيـل  عـىل  املجتمعـون  أكـد   -٣
واالسـتحقاقات  املؤسسـات، 

الدستورية.
٤ـ جـدد االجتمـاع دعـوة اإلخـوة 
يف  للمشـاركة  الصـدري  التيـار  يف 
والسياسـية،  الفنيـة  االجتماعـات 
ومناقشـة كل القضايـا الخالفيـة، 

والتوصل إىل حلول لها.
٥ـ أكـد املجتمعـون رضورة تنقيـة 
األجـواء بني القـوى الوطنيـة ومن 
ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، 
ورفـض الخطابـات التـي تصدر أو 
تتـرسب وتسـبب رضراً بالعالقـات 
ومعالجتهـا  التأريخيـة،  األخويـة 
من خالل السـبل القانونية املتاحة، 
وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، 
واحرتام  واستحقاقاته،  ومشاعره، 
والسياسـية،  الدينيـة،  االعتبـارات 

واالجتماعية.

٦ـ شـدد املجتمعـون عـىل رضورة 
الدولـة  بنيـة  يف  اإلصـالح  تحقيـق 
العراقية، وتثمـني املطالب بمعالجة 
أي اختـالل يف أطر العمل السـيايس 
الترشيعـات  أو اإلداري مـن خـالل 
الالزمة، والربامج الحكومية الفعالة، 
السياسـية،  القـوى  كل  وبتعـاون 
وبدعـم مـن شـعبنا العزيـز، ومـن 
ضمن ذلك مناقشة أسس التعديالت 
الدسـتورية، والتمسـك بالخيـارات 
الدسـتورية يف كل مراحـل الحـوار 

والحل.

الزوراء/ حسني فالح:
املـايل  للشـأن  مختصـون  كشـف 
واالقتصادي عـن أن اإلنفاق الحكومي 
للسـنة املالية الحالية يقـارب الـ ١٤٥ 
تريليـون دينـار، مرجحـني ان تصـل 
العائـدات املاليـة مـن مبيعـات النفط 
اىل ١٩٥ تريليـون دينـار، وفيمـا اكدوا 
أنـه ال جدوى من اقـرار موازنة جديدة 
لعام ٢٠٢٢، اوضح خبري قانوني مدى 
امكانيـة اقرار موازنـة ٢٠٢٢ من قبل 

مجلس النواب.
وقـال الخبـري يف الشـؤون املالية، نبيل 

العيل، يف حديث لـ»الزوراء»: أنه ال قيمة 
وال جدوى من اقـرار قانون املوازنة إال 
يف حاالت منهـا ملعالجة بعض القضايا 
القانونيـة املتعلقة بعكس الحسـابات 
والنفقـات العامـة باملوازنـة وقضايا 
اخـرى تخـص املوظفـني وترفيعاتهم 
وبعـض املعالجـات البسـيطة، لذلك ال 

جدوى لوجود املوازنة بالوقت الحايل.
املاليـة  االدارة  قانـون  ان  وأضـاف: 
سـمح بإمكانية ان تنفق الحكومة ما 
انفقته بالسـنة التي تسـبقها، بمعنى 
ان الحكومة لها صالحية انفاق تقارب 

١٢٠ تريليونا، اضافة اىل ان قانون االمن 
الغذائـي اضـاف صالحيـات حكومية 
إلنفاق ٢٥ تريليون دينار اضايف، ليصل 
مجموع االموال التي بإمكان الحكومة 
انفاقها خالل هذه السنة اىل ما يقارب 
يفـوق  وهـو  دينـار،  تريليـون   ١٤٥
املوازنـة االعتيادية التـي ال تتجاوز الـ 
١٣٠ تريليون دينار، وهو مبلغ يقارب 
موازنتـني ايام حكومة رئيـس الوزراء 
االسـبق حيدر العبادي، لكي تغطي كل 

االنفاق واكثر . 
واشـار اىل: ان العائـدات املالية املتأتية 

من بيع النفط قـد تصل اىل ١٣٢ مليار 
دوالر، أي بحـدود ١٩٥ تريليون دينار، 
تضاف لها بحدود ٢٠ تريليون عائدات 
غري نفطيـة ليصل مجمـوع االيرادات 

املتوقعة بحدود ٢١٥ تريليون دينار .
وأوضـح: انه يمكـن توظيـف االموال 
الفائضـة امـا الحتياطـات للسـنوات 
القادمـة مع توقـع انخفاض اسـعار 
يف  توظيفهـا  او  اعتدالهـا،  او  النفـط 
االدراج  بـدل  اسـرتاتيجية  مشـاريع 
التقليدي يف املشـاريع العامة املرتاكمة 
دون تحقيق خدمة تذكر، او من املمكن 

عـىل اقـل تقديـر وضعهـا يف صندوق 
سيادي ( تنموي ) يديرها مجلس ادارة 

خاص بعيدا عن يد الحكومة.
من جهتـه، قـال الخبـري االقتصادي، 
مظهر الغيثي، يف حديـث لـ»الزوراء»: 
وجدنـا ان هناك صدقـا واهتماما من 
إقـرار  السياسـيني يف موضـوع  قبـل 
املوازنة ونسمع منهم بصورة مبارشة 
إن اول جلسة ستكون ملناقشة املوازنة 
تمهيـدا إلقرارها، إضافة إىل مناقشـة 
بعض القوانني الخدمة. مضيفا: نعتقد 
ان املحددات واالستحقاقات الدستورية 

ستمنع إقرار املوازنة.
وتابع: حتى لو تمت مناقشـة املوازنة 
قريبا وسننتظر وكذلك الشعب سينتظر 
بزوغ شمس الحكومة الجديدة ودخول 
الحكومـة  معالجـة  دورة  يف  املوازنـة 
الجديـدة ومـع كل تفاؤلنـا لـن تكون 

بالتأكيد كما نتمنى.
أما الخبري القانوني، عيل التميمي، فقد 
ذكـر يف حديث لـ»الـزوراء»: أنه يمكن 
للربملـان ان يخـول حكومـة ترصيـف 
األمـور اليوميـة حـق إرسـال قانـون 
املوازنـة العامـة ألنهـا تتعلـق باألمن 

الغذائـي الـذي هـو مـن أوىل أولويات 
حكومة ترصيف األمور اليومية. مبينا: 
ان هـذا التفويض يحتـاج إىل تصويت 
االغلبيـة املطلقة لعـدد األعضاء نصف 
العدد الكيل زائد واحـد، وان يكون هذا 
الحق مقترصا فقط عىل قانون املوازنة 

حرصا.
وأضـاف: يجب ان يتضمـن التفويض 
اعتمـاد الحسـابات الختاميـة ملوازنة 
السـنة السـابقة وفـق قانـون اإلدارة 
املاليـة والديـن العـام رقـم ٦ لسـنة 

.٢٠١٩

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديـة، امـس االثنني، 
اإلطاحة بمدير االمن الوطني يف ميسـان متلبسـا 
بالرشـوة.وذكر بيان للهيئة تلقته «الـزوراء»: أن 
«دائرة التحقيقـات يف الهيئة، ويف معرض حديثها 
ـَذت بناًء عىل  عن تفاصيـل عمليَّة الضبط التي ُنفِّ
رٍة قضائيٍَّة، أفادت بأنها تلقت عرب «مصادرها  ُمذكَّ
الرسيَّة» معلوماٍت تفيد بإقدام مدير األمن الوطني 
يف ميسان بمسـاومة ذوي أحد املتهمني بالدعاوى 
التحقيقيَّـة املودعـة لـدى املديريَّة»، الفتـا إىل أن» 
تلـك املصـادر أكدت طلب املشـكو منـه مبلغاً من 
املـال؛ لقاء تسـليمهم إحدى السـيارات نوع (بيك 
اب فور ويـل)، التي تمَّ ضبطها من قبل املديريَّة». 
واضاف أنَّها» ألفـت، فور تلقيها املعلومات، فريق 
عمـٍل من مكتـب التحقيق التابع لهـا يف محافظة 
ميسـان للتحـري والتقيص عـن تلـك املعلومات، 
بينما اسـتحصلت املوافقات األصوليَّـة بالتواصل 
والتنسـيق مـع قـايض التحقيـق املُختـصِّ بغية 
ضبطه، إذ تمَّ نصـب كمنٍي محكٍم لإليقاع باملتهم، 
وتـمَّ االتفـاق بينه وبـني املخرب عىل تسـليم مبلغ 
الرشـوة البالـغ (٧٥٠٠) دوالٍر، حيـث تـم ضبطه 

بالجرم املشهود متلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة».
وتابع انـه «تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ بالعمليَّة، 
وعرضه رفقـة املُتَّهـم واملُـربزات املضبوطة، عىل 
قـايض التحقيـق املُختص الذي َقـرر توقيفه وفق 

إحكام املادة ٣٠٧ من قانون العقوبات».
ودعـت الهيئـة «املُواطنني كافـة إىل التعاون معها 
مـن خـالل اإلبالغ عن حاالت الفسـاد واملُسـاومة 
واالبتـزاز التي قد يتعرَّضون لهـا أثناء مراجعتهم 
سـات الدولـة، وذلك عرب االّتصـال بمنافذها  ُمؤسَّ
صـة لذلك».يف غضون ذلك، ذكر جهاز االمن  املُخصَّ

الوطنـي يف بيان تلقته «الـزوراء»: ان جهاز األمن 
الوطنـي العراقي دأب عـىل الثبات والشـجاعة يف 
أداء مهامـه لحفظ أمن الوطن وسـالمة مواطنيه 
، ولقـد كان لصـوالت الجهـاز وعملياتـه النوعية 
يف مقارعـة اإلرهـاب ومواجهـة رؤوس الجريمة 
املنظمة والفسـاد الدور املشـهود يف إرسـاء ركائز 
االستقرار األمني الذي شـهدته محافظات عراقنا 
األبـي مؤخراً.واضـاف: كما كانت جهـود الجهاز 
حازمة يف إحالة املخالفني من منتسبيه إىل التحقيق 
والقضاء املختص بطريقة مهنية منصفة، وبغض 
النظر عن مناصبهم أو مسـؤولياتهم، الفتا اىل إّن 
مـا تم نـرشه وتداولـه مؤخراً يف منصـات اإلعالم 
والتواصـل االجتماعي من ترصف فردي ال يمثل يف 
حـال ثبوته إال من تورط به. ومع أنَّ هذا الترصف 
ال يمثـل نهج الجهـاز وال يعكس مسـتوى اإليثار 
والتضحيـة لدى ضباطـه ومنتسـبيه، فإننا نؤكد 
وجـود مخالفات واضحـة يف آلية تنفيـذ وتصوير 

ونرش العملية بصورة أسـهمت يف اإلساءة لسمعة 
جهازنا وجهوده وانجازاته.  

واوضح، انـه ويف ضوء توجيهـات املراجع األمنية 
العليـا وتأكيدهـا عىل التـزام التعـاون الوثيق مع 
السـلطات القضائيـة ملكافحـة الجريمـة وإحالة 
املتهمـني ووفقاً للسـياقات املعتمـدة حرصاً عىل 
تطبيق وسـيادة القانـون، مؤكـدا إن جهاز األمن 
الوطني يعرب عن شكره وتقديره ملساندة السيد 
القائـد العام للقوات املسـلحة، فضـًال عن تثمينه 
إنصاف ووعي رشائح املجتمع كافة ويف مقدمتهم 

اإلعالميني واملدونني، 
واهاب الجهاز باملؤسسات اإلعالمية توخي املهنية 
وعدم الرتويج لكل ما من شـأنه اإلساءة لألجهزة 

األمنية وسمعتها وتاريخها الناصع.
وجدد الجهاز العهد أمام الشعب العراقي يف امليض 
بكل بسالة واقتدار يف أداء رسالته الوطنية ومهامه 

املرشفة يف خدمة العراق وسيادته وشعبه.

يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة ( www.kim-moh.net) يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علما أن ثمن مستندات املناقصة التي (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالر او اقل و (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه 
فإن العروض سـوف تهمل ويتحمل من سرتسـو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسـبة 
١٪ من قيمة العرض تقدم عىل شـكل خطاب ضمان نافذ ملدة سـنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية 
ضامنة أو سـندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع سـتكون (حسـب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( CIP ) أو حسب الرشوط وان الرشكة غري 
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو 
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص 

باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم األربعاء ٢٠٢٢/٩/١٩.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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بغداد/ الزوراء:

وافقـت أوبـك+ عىل خفـض رمزي 

إلمـدادات النفـط يف أكتوبر، سـعيا 

األسـواق  يف  االسـتقرار  لتحقيـق 

العامليـة، بعـد أن تسـببت الخلفية 

االقتصادية املتعثرة يف أطول تراجع 

لألسـعار يف عامـني، فيمـا قفـزت 

أسـعار النفط أكثر مـن 3 دوالرات 

مواصلـة  االثنـني  امـس  للربميـل 

مكاسبها مع إقرار مجموعة أوبك+ 

خفـض اإلنتاج 100 ألـف برميل يف 

أكتوبر املقبل.

وأّكـد بيـان للمجموعة أوبـك+ : أن 

االجتماع الوزاري ألوبك+ أكد التأثري 

السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة 

عىل سوق البرتول يف الوقت الراهن، 

والحاجة إىل دعم اسـتقرار السـوق 

وكفـاءة تعامالتهـا، مشـريا إىل أن 

التذبذب الشـديد وحالة عدم اليقني 

املتزايـدة يتطلبان تقييماً مسـتمراً 

السوق، واالستعداد إلجراء  لظروف 

تعديـل فـوري ملسـتويات اإلنتـاج 

بطرٍق مختلفة، إذا دعت الحاجة إىل 

ذلك.

وأّكدت املجموعة أن لديها من االلتزام 

واملرونة والوسـائل، ما يمكنها من 

التعامل مع هذه التحديات وإرشـاد 

السوق، ضمن إطار اآلليات الحالية 

إلعالن التعاون.

مسـتوى  إعـادة  أوبـك+  وقـررت 

اإلنتاج، يف شـهر أكتوبـر 2022، إىل 

مسـتويات شهر أغسـطس 2022، 

علمـاً بأن قـرار االجتمـاع الوزاري 

الحادي والثالثني للمجموعة بزيادة 

100 ألـف برميـل يوميـاً يف شـهر 

سـبتمرب 2022، كان لشـهٍر واحـٍد 

فقط.

السـعوية  إدارة  عـىل  تأكيـد  ويف 

الحكيمة للملـف؛ خّولت أوبك بلس 

األمـري عبدالعزيز بن سـلمان دعوة 

املجموعـة يف أي وقت لبحث أوضاع 

السوق واتخاذ ما يلزم من قرارات.

الخفـض  أن  مـن  الرغـم  وعـىل 

متواضـع، إال أنه يهدف إىل إرسـال 

إشارة عن أن أوبك+ عادت إىل وضع 

”مراقبة األسـعار“، وفقـاً ملا ذكره 

-E  رئيس أبحـاث النفط والغاز يف

verus، بيـل فارين برايـس، لوكالة 

”بلومربغ“ والـذي يرى أن التحالف 

يأمـل يف أن تكـون هـذه الخطـوة 

”كافيـة لردع أي عمليـات بيع عىل 

املكشوف“.

وبحسـب ”رويـرتز“، تعقـد أوبك+ 

اجتماعها القادم يف 5 أكتوبر.

يف غضون ذلك قفزت أسـعار النفط 

أكثـر مـن 3 دوالرات للربميل امس 

االثنني مواصلة مكاسبها مع إقرار 

مجموعة أوبك+ خفض اإلنتاج 100 

ألف برميل يف أكتوبر املقبل.

لخـام  اآلجلـة  العقـود  وارتفعـت 

القيـاس العاملي مزيـج برنت 3.62 

دوالرا   96.6 إىل   ،3.8% أو  دوالر 

 13:40 السـاعة  بحلـول  للربميـل 

بتوقيـت غرينتش بعـد أن ارتفعت 

%0.7، يوم الجمعة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط 

للربميـل،  دوالرا   90.03 األمريكـي 

 ،3.6% أو  دوالرات   3.16 مرتفعـا 

وذلك بعد ارتفاعه %0.3، يف الجلسة 

السابقة. واألسواق األمريكية مغلقة 

يف عطلة عامة امس االثنني.

وتراجعت أسـعار النفط يف األشـهر 

الثالثـة املاضية عىل التـوايل بعد أن 

المسـت أعىل مسـتوياتها منذ عدة 

سـنوات يف مارس، بسـبب مخاوف 

مـن أن يؤدي رفـع أسـعار الفائدة 

وقيود ”كوفيـد19-“ يف مناطق من 

الصني، أكرب مسـتورد للنفط الخام 

يف العالم، إىل إبطاء النمو االقتصادي 

العاملي وتراجع الطلب عىل النفط.

خفـض  عـىل   + أوبـك  ووافقـت 

إمـدادات النفط الرمزيـة يف أكتوبر، 

سعيا لتحقيق االستقرار يف األسواق 

العامليـة بعـد أن تسـببت الخلفيـة 

االقتصادية املتعثرة يف أطول تراجع 

لألسعار يف عامني.

املجموعـة  إن  املندوبـون  وقـال 

سـتخفض اإلنتاج بمقدار 100 ألف 

برميل يومياً الشـهر املقبـل، لتعيد 

اإلمدادات إىل مسـتويات أغسطس، 

وفقاً ملا ذكرته ”بلومربغ“ ”.

عـىل الرغم مـن أن الخفـض ”غري 

مهم من حيث الحجم، إال أنه يهدف 

إىل إرسال إشارة إىل أن أوبك+ عادت 

إىل وضع مراقبة األسـعار“، وفقاً ملا 

ذكره رئيـس أبحاث النفـط والغاز 

فاريـن  بيـل   ،Enverus يف  املاكـرو 

برايس، والذي يرى أن التحالف يأمل 

أن تكون هذه الخطوة ”كافية لردع 

أي عمليات بيع عىل املكشوف“.

سـرتيت  ”وول  صحيفـة  وذكـرت 

جورنال“، األحد نقال عن أشـخاص 

مطلعني لم تكشـف النقـاب عنهم، 

قولهـم إن روسـيا ال تدعـم خفض 

إنتاج النفط يف الوقـت الحايل، ومن 

املرجـح أن تحافـظ ”أوبـك +“ عىل 

استقرار إنتاجها.

وتراجع خام برنت إىل نحو 95 دوالرا 

للربميـل مـن 120 دوالرا يف يونيـو، 

وسـط مخاوف من حـدوث تباطؤ 

اقتصادي وركود يف الغرب.

دمشق/ متابعة الزوراء:

أفـادت وكالـة ”سـانا“ السـورية ”بإخراج 

بآليـات  محمـال  رتـال  األمريكيـة  القـوات 

وصهاريـج معبـأة بالنفـط املـرسوق مـن 

قواعدهـا بريف الحسـكة إىل شـمال العراق 

عرب معرب الوليد“.

وذكـرت مصـادر محلية من ريـف اليعربية 

شـمال رشق الحسـكة أن ”رتـال مؤلفا من 

31 آليـة بينهـا شـاحنات وصهاريج معبأة 

بالنفـط املـرسوق تابعة للقـوات األمريكية 

ترافقهـا ثـالث سـيارات دفع رباعـي غادر 

باتجاه قواعده يف شمال العراق“.

وأخرجت القوات  األمريكية األحد رتال مؤلفا 

مـن 64 صهريجا يحمـل نفطا مرسوقا من 

آبار املنطقـة الرشقية والجزيـرة عرب معرب 

املحمودية ”غري الرشعي“ إىل شمال العراق.

زاباروجيه/ متابعة الزوراء:

خـرباء  إن  زابوروجيـه  سـلطات  قالـت 

الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة غـادروا 

محطة الطاقـة النووية، مؤكدة بقاء اثنني 

مـن املراقبـني فيها ، فيمـا أعلـن الرئيس 

فولوديمـري زيلينسـكي تحقيـق تقـدم يف 

الهجـوم املضاد الذي بدأ األسـبوع املايض، 

مشيدا بقواته الستعادتها قريتني يف جنوب 

أوكرانيـا، وثالثة يف رشقهـا إىل جانب املزيد 

من األرايض يف الرشق أيضا

منطقـة  إدارة  مجلـس  عضـو  وقـال 

زابوروجيه، فالديمري روغوف امس االثنني، 

”غادر أعضاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة 

الذريـة اآلن محطـة زابوروجيـه النووية، 

بينما بقي مراقبان فيها“.

وأعلن روغـوف، يف وقت سـابق، أن مهمة 

وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف محطة 

زابوروجيـه للطاقة النووية سـتنتهي يف 6 

سبتمرب، وخططهم التالية غري معروفة.

وزار وفد برئاسـة مديـر الوكالـة رافائيل 

غرويس محطة الطاقة النووية، األسـبوع 

املايض. وسـار موظفو املحطة وروساتوم 

عرب أراضيهـا وأظهروا املناطـق املترضرة 

من قصف القوات األوكرانية.

بدوره أعلن الرئيس فولوديمري زيلينسـكي 

تحقيـق تقـدم يف الهجوم املضـاد الذي بدأ 

األسبوع املايض، مشيدا بقواته الستعادتها 

قريتني يف جنوب أوكرانيا، وثالثة يف رشقها 

إىل جانـب املزيـد مـن األرايض يف الـرشق 

أيضا.

ولم يذكر عـىل وجه التحديـد مكان وجود 

هـذه املناطق ولم يأت أيضا عىل ذكر موعد 

االسـتيالء عليها، مكتفيا بالقول إنه تلقى 

”تقاريـر جيدة“ يف اجتماع األحد من قادته 

العسكريني ورئيس املخابرات.

ونرش كرييلو تيموشينكو نائب مدير مكتب 

الرئيس يف وقت سـابق امس صورة لجنود 

يرفعـون العلـم األوكراني فـوق قرية قال 

إنهـا تقع يف املنطقة الجنوبية التي تشـكل 

املحور الرئييس للهجوم املضاد.

وكتبت تيموشـينكو يف منشـور عىل فيس 

بـوك فوق صورة لثالثة جنود عىل أسـطح 

منازل وأحدهـم يثبت علمـا أوكرانيا فوق 

أحدهـا ”فيسـوكوبيال. إقليـم خريسـون. 

أوكرانيا. اليوم“.

ويف خطابه اللييل املصور، شكر زيلينسكي 

منطقـة  يف  قريـة  تحريـر  عـىل  قواتـه 

دونيتسـك يف الرشق واالسـتيالء عىل أراض 

مرتفعـة يف منطقة رشقية أيضـا يف اتجاه 

ليسيتشانسك-سيفرسـك وتحرير قريتني 

يف الجنوب.

ويقـع إقليـم خريسـون إىل الشـمال مـن 

شـبه جزيـرة القـرم التي غزتها موسـكو 

يف فربايـر/ شـباط 2014 وضمتها إليها يف 

الشـهر الالحق. وكانت القوات الروسية قد 

اسـتولت عىل اإلقليـم يف مرحلة مبكرة من 

الرصاع الحايل.

يف  لروسـيا  املوالـون  االنفصاليـون  وكان 

منطقة لوغانسـك قـد أعلنوا اسـتيالءهم 

عـىل مدينة ليسيتشانسـك يف أوائل يوليو/ 

تمـوز املـايض يف إطـار معركة للسـيطرة 

عىل منطقة دونباس، وهـي مركز لتعدين 

الفحـم، يف رشق أوكرانيا والتي تضم أيضا 

مدينة سيفرسك.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـد االطار التنسـيقي انه مع أي 
مبـادرة لحـل االزمـة السياسـية 
سـقف  تحـت  تكـون  ان  رشط 
الدستور، فيما اشار اىل عدم وجود 
جهة سياسـية معرتضـة بصورة 
رسـمية عىل ترشـيح السـوداني 

لرئاسة الوزراء.
االطـار  عـن  النائـب  وقـال 
التنسـيقي، عـارف الحمامـي، يف 
حديـث لـ“الـزوراء“: اننـا ”نأمل 
ان تكتمـل الحلقـات الدسـتورية 
للعملية السياسية باختيار رئيس 
الجمهورية قريبا، وبعدها تشكيل 
الصالحيـات هذا  حكومة كاملـة 
لحد اآلن هو النهج وال يوجد غريه 

كبديل“. 
وعـن تمسـك االطـار بمرشـحه 
السـوداني، أوضح ”اىل حد اآلن ال 
توجد جهة سياسـية ارسلت وفدا 
واضـح املعالـم واضـح الطلبـات 
وبـنّي االسـباب وبـنّي اعرتاضـه 
بصورة رسـمية قانونية واضحة 
وجلية وقال اسـتبدلوا السـوداني 
وسـتحل القضية مـن اجل امليض 

بالعملية السياسية“. 
مضيفا ان ”االخوة السـنة رحبوا 
واالكـراد رحبوا واعلنـوا يف وقتها 
عندما تم ترشيح السوداني وقالوا 
هـذا الرجل ليسـت عليـه ملفات 

وواضـح ومعـروف وعنـده خربة 
ونزيـه، كما ان االطار صوت عليه 
باإلجماع وليس باألغلبية“، مبينا: 
ان تغيري السـوداني ”قرار مرتوك 

لقيادة االطار“.

وعن املبادرات السياسية املطروحة 
حاليا، قال ”االطار التنسـيقي مع 
أي مبادرة تحت سـقف الدسـتور 

لحل املشكلة“. 
 وعن النقـاط التي طرحها رئيس 

الربملـان الحلبـويس، أشـار اىل ان 
”السـيد الحلبويس هو سـبب من 
اسـباب االزمـة لتأخـريه تطبيـق 
القانـون والدسـتور ولديـه 180 
توقيعا يف سـبيل عقد الجلسـة“، 
مؤكـد انـه ”يتحمـل املسـؤولية 
واالخالقية  والدستورية  القانونية 

امام الشعب العراقي“.
السـيد  لـدى  كان  ”إذا  واضـاف 
رأي،  او  مبـادرة  الحلبـويس 
لجانـا  يشـكل  ان  فاملفـروض 
السياسـية،  الكتـل  ويراجـع 
فالسياقات الصحيحة عندما كان 
االطار التنسـيقي يطـرح مبادرة 
فإنـه يرسـل لجنة للسـنة ولجنة 
لألكراد للتفـاوض وكم مرة ذهب 
العامري لألكراد بنفسـه“. مؤكدا 
ان ”الـذي يطـرح مبـادرة عليـه 
ان يعززهـا بالتفـاوض ويجلـس 

للمناقشة ”.
 وأوضح ”نحـن رشكاء يف العراق، 
واليوم هناك رشاكة وطنية، سـنة 
وشـيعة واكـراد واقليـات، والبـد 
مـن أن ارشك رشكائـي يف الوطن 

بالحوار والنقاش“.

@Ú”ãé@›ñaÏm@ÚÓÿÌãfl˛a@paÏ‘€a@Z\b„bé^
÷aã»€a@fib9@Íb§bi@äÏè€a@¡–‰€a

@ÈÓuÎäbiaå@Ú�´@äÜbÃÌ@\ÚÌäâ€a@Ú”b�€a^@áœÎ
@bËÓœ@µ‰qa@µj”aãfl@Ô‘jÌÎ@ÚÌÎÏ‰€a

@Ùã”@t˝q@ÍÜ˝i@ÜaÜ6éa@Â‹»Ì@Ôÿè‰Ó‹Ìå

@oö6«a@ÚÓébÓé@ÚËu@áuÏm@¸@Z@@@@@@@@@@Ä€@Ô‘Óè‰n€a@äb†�a
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بغداد/ الزوراء:
مع اختيـار أعضاء حـزب املحافظني، الذي 
يبلغ عددهم نحو 160 ألف شـخص لوزيرة 
الخارجيـة ليـز تراس لتـويل مقعـد زعامة 
الحزب، بـات الطريـق ممهـدا أمامها لكي 

تكون عىل رأس الحكومة يف بريطانيا.
ويأتـي اختيـار تـراس كخليفـة لبوريـس 
جونسـون، الـذي تنحـى عن زعامـة حزب 
املحافظني بعد تمرد داخل فريقه الحكومي، 
احتجاجا عىل الفضائـح التي طالته وكذلك 

األوضاع االقتصادية يف البالد.

_ëaãm@ÔÁ@Â�fl
من مواليد مدينة أوكسـفورد جنوب وسـط 

إنجلرتا عام 1975 (47 عاما(.
تنتمـي ألرسة مـن الطبقة املتوسـطة ذات 

قناعات يسارية قوية.
انتخبـت ألول مـرة يف عـام 2010 نائبة عن 

ساوث ويست نورفولك.
أصبحـت شـخصية مشـهورة بـني أعضاء 
حزب املحافظني بسـبب آرائهـا التحررية يف 

االقتصاد والتجارة.
ثاني امـرأة تتـوىل وزارة الخارجية، وتلقب 

باملرأة الحديدية.
أسـهمت يف فـرض عقوبـات عىل موسـكو 

واألوليغارشية الروسية بعد حرب أوكرانيا.
شـغلت عدة مناصب وزارية، ولعبت دورا يف 
التفاوض عىل اتفاقيات التجارة بعد خروج 
بريطانيا مـن االتحاد األوروبي عندما كانت 
وزيـرة للتجـارة الدوليـة، قبـل أن تصل إىل 

منصبها الحايل.

bÁÜÏ«Î@åãic
عدم فرض أي رضائب جديدة وإلغاء الزيادة 

املخطط لها يف رضيبة الرشكات.
تعليق ما يعرف باسم ”الرضيبة الخرضاء“، 
وهي جـزء من فاتـورة الطاقـة التي تدفع 

للمشاريع االجتماعية والخرضاء.
تعهـد بإنفـاق 2.5 باملئة مـن الناتج املحيل 
اإلجمـايل عىل الدفاع حتى عام 2026، ورفع 

هذه النسبة إىل 3 باملئة بحلول عام 2030.

Ú‹ˆbÁ pbÌá•
منـذ إعـالن جونسـون اسـتقالته تراجعت 
توقعـات النمو، كما ارتفع معـدل التضخم 
السـنوي فـوق 10 باملئـة، وقفزت أسـعار 

الوقود والغذاء.
سـاد إحبـاط كبـري بشـأن ارتفـاع تكلفة 
املعيشة وإرضاب مئات اآلالف من العاملني 

يف املوانئ والقطارات والربيد.
الجنيه اإلسـرتليني شهد أسـوأ شهر له منذ 

الفرتة التي تلت استفتاء بريكست.
توقـع بنك إنجلرتا أن يقفـز التضخم إىل 13 

باملئة مع تفاقم أزمة الطاقة.
قدرت ”سـيتي غروب“ أن يصل التضخم يف 
بريطانيـا إىل ذروته، 18 باملئـة، أوائل العام 

املقبل.
باتت بريطانيا سادس أكرب اقتصاد يف العالم، 

متخلية عن املركز الخامس لصالح الهند.
ويقول املحلل السيايس أندرو بويفيلد ملوقع 
”سـكاي نيوز عربيـة“، إن بريطانيا تواجه 
تحديـات اقتصاديـة كبـرية وإرضابات غري 
مسـبوقة، ويرى أن جونسون سـيرتك إرثا 

اقتصاديا ثقيال لخلفه.
 ويضيف بويفيلد: ”هناك تشابه بني الوضع 
الحـايل والظـروف التـي جـاءت بمارغريت 
تاترش قبـل 4 عقود إىل السـلطة. الرشكات 
واملصانع واملنازل أمام تحد قاس يف الشـتاء 

من جراء أزمة الطاقة، واملحافظون يميلون 
إىل أن يكـون رئيس الحكومة أكرب سـنا من 

بقية السكان“.

ÚflÏÿ®a@Úébˆä@Ô€Ïm@·éaãfl
وينتظـر تقديـم جونسـون السـتقالته إىل 
امللكـة إليزابيـث الثانيـة، الثالثـاء، يف مقر 
إقامتها الصيفي يف باملورال بإسـكتلندا، ثم 
تستقبل امللكة ليز تراس بعده لتكون رئيس 
الحكومة رقم 15 يف عهد امللكة املستمر منذ 

70 عاما.
عىل أن تعود تـراس إىل لندن إللقاء خطابها 
”داوننـغ  يف  الحكومـة  مقـر  أمـام  األول 
سرتيت“، قبل تشـكيل حكومتها ومواجهة 
زعيم املعارضة كري سـتارمر للمرة األوىل يف 

الربملان، األربعاء.

_ëaãm@çÓ€@ÔÁ@Â�fl@NNbÓ„b�Ì5€@ÒáÌáu@ÚÌáÌáy@Òcãfla

3 www.alzawraapaper.com

تقارير
No: 7791    Tue   6    Sep     2022العدد:   7791     الثالثاء     6      أيلول     2022



4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزارة التخطيـط، امـس االثنني، أن 

مؤرشات التضخم يف البالد «مسـتقرة إىل حد 

ما وتحت السيطرة» عىل الرغم من ارتفاعها 

مقارنة باألعوام السابقة.

وقـال املتحدث باسـم الوزارة، عبـد الزهرة 

الهنـداوي: إن «ارتفـاع التضخـم ناجم عن 

ارتباطـه باالسـتريادات، إذ ارتفعت أسـعار 

الكثري من السلع والبضائع عاملياً، وانعكس 

ذلـك عىل العـراق من خـالل تأثـر مؤرشات 

تضخمه ألنه يسد معظم احتياجاته منها»، 

بحسب صحيفة «الصباح» الرسمية.

وأضاف أن «التضخم بدأ باالرتفاع منذ العام 

املايض، مقارنة مع األعوام السابقة»، مبيناً 

أن «معدله خالل األشـهر املنرصمة مستقر 

إىل حـد مـا، إذ يرتاوح شـهرياً بـني (٣’٠ إىل 

٥’٠ ، (أي أنـه أقـل من ١ باملئـة، لكن معدل 

االرتفاع الرتاكمي وصل خالل الشهر املايض 

إىل نحو ٦ باملئة، قياساً مع الشهر نفسه من 

العام السابق».

وأوضح الهنداوي أن «هنـاك عدداً من املواد 

ترتبط بشـكل مبارش مع ارتفاع وانخفاض 

التضخـم منها املـواد الغذائيـة واملرشوبات 

غري الكحولية والسكن وأقسام أخرى، حيث 

تتأثـر بجميع املتغـريات االقتصادية سـواء 

كانت عىل مستوى الداخل أو الخارج».

التخطيـط:  وزارة  باسـم  املتحـدث  وتابـع 

أن «هنـاك كتلـة نقديـة كبرية يتـم تداولها 

يف السـوق املحليـة، لهـا تأثـريات أيضـاً يف 

املـؤرشات». من جانـب اخر، أعلنـت وزارة 

التخطيـط العراقية، امـس، أن الفقر املدقع 

يف البـالد بلـغ ١٪، مؤكدة قـرب اإلعالن عن 

املسـح الجديد للفقر يف عمـوم املحافظات.

وقـال املتحدث باسـم الوزارة، عبـد الزهرة 

الهنـداوي، يف ترصيـح صحفـي: إن «الفقر 

املدقـع نسـبته قليلة جـدا يف العـراق، وهم 

املهددون بالجـوع»، موضحاً أن «نسـبتهم 

تـكاد ال تذكـر وتبلـغ تقريبـا ١٪».وأضاف 

الهنداوي «أننا اليوم نسـتعد إلطالق مسـح 

جديـد للفقر خالل األشـهر القليلـة املقبلة 

من خالل مسح اقتصادي اجتماعي يعطينا 

مـؤرشات جديدة عـن خط الفقـر والفقراء 

والخدمات التي يحصلون عليها».

«اخـر احصائيـة  ان  اىل  الهنـداوي  واشـار 

لنسـبة الفقر يف العـراق كانت يف عام ٢٠١٨ 

وبلغت نسبتها ٢٣٪»، مبينا ان «هناك سعياً 

إلجـراء مسـح للفقـر يف عـام ٢٠٢٠ إال أن 

كورونـا وتداعياتها أعاقت ذلـك» .ولفت اىل 

ان «توقعات نسـبة الفقر يف العراق ستكون 

صعبة بدون اجراء مسـح كامل وشامل، إال 

أنه قد يكون هناك تحسـن من نسبة املسح 

املاضية».وتشـري إحصائية وزارة التخطيط 

للعام ٢٠١٨ إىل أن نسبة الفقر يف املحافظات 

الجنوبية تبلغ تقريبـا ٣٢٪، ويف محافظات 

الوسـط ترتاوح مـا بـني ٢٠ إىل ٢١ ٪، فيما 

تشـكل نسـبة الفقـر يف محافظـات اقليـم 

كوردسـتان مـا بـني ١٢٫٥ اىل ١٣٪، وهـي 

النسبة نفسها يف العاصمة بغداد.

\Òã�Óè€a@o•Î@bfl@�áy@∂g@Òã‘nèfl^@Ü˝j€a@¿@·Éõn€a@paãí˚fl@Z¡Ó�Én€a

بغداد/الزوراء:
واإلسـكان  اإلعمـار  وزارة  أعلنـت 
االثنـني،  امـس  العامـة،  والبلديـات 
تحقيـق نسـب إنجـاز متقدمـة مـن 
أعمـال مـرشوع إعادة تأهيـل طريق 
(موصـل – بغـداد) بمراحلـه الثـالث 

بطول  ١١٥كم.
وذكـر بيان للوزارة، تلقتـه «الزوراء» 
أنهـا « حققت نسـب إنجـاز متقدمة 
من أعمال مرشوع إعادة تأهيل طريق 
(موصـل – بغـداد) بمراحلـه الثالثة 

بطول كيل يبلغ ١١٥كم». 
وأضـاف أن «الطريق بممرين للذهاب 
وااليـاب وُيعـد مـن الطـرق  الحيوية 
 والسرتاتيجية الرابطة بني محافظات 
الوسـط والشـمال، ويسـتخدم لنقل 
التجاريـة  والبضائـع  املسـافرين 

واملحاصيل الزراعية»
وأكـد أن «األعمـال يف املرشوع تسـري 
وفـق  إلنجـازه  متصاعـدة  بوتائـر 

املواصفات الفنية املطلوبة والتوقيتات 
الزمنية املحددة».

األوىل  املرحلـة  «طـول  أن  إىل  وأشـار 
من الطريق (رشقـاط – رمضانيات) 
يبلغ ٣١ كم، بنسبة إنجاز بلغت٩١٪، 
وطـول املرحلـة الثانيـة مـن الطريق 
(مفـرق - قيـارة - رمضانيات) يبلغ 
٣٩ كـم بنسـبة إنجـاز بلغـت ٩٠٪، 
واملرحلة الثالثة مـن الطريق (موصل 
- قيـارة) بطول ٤٥ كم بنسـبة انجاز 

بلغت نحو ٢٣٪» .
نت  وأوضـح البيان أن «األعمـال تضمَّ
وإزالـة  املتـرضرة،  املناطـق  قشـط 
التخـددات  ذات  االسـفلت  طبقـات 
والشـقوق الكبـرية، وإعـادة تأهيـل 
القناطر الصندوقية واألنبوبية وفرش 
طبقـات االسـفلت الرابطـة والطبقة 
السطحية املعالجة بالبوليمري، وتأهيل 
األكتـاف وأعمال التخطيط والسـياج 

الوقائي».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحـة، امـس االثنـني، ازدياد اعـداد ذوي 
االحتياجـات الخاصة من ٤٠ ألفا إىل أكثر من ٨٤ ألفا خالل 

ثالث سنوات.
وذكر مركز السـالم لتأهيل املعاقني التابـع لوزارة الصحة 
يف إحصائيـة مفّصلة إن «هناك ازديادا ألعداد املعاقني حيث 
بلغ سـنة ٢٠١٩، نحو ٤٠ ألف معاق، ووصل سنة ٢٠٢٢ إىل 

أكثر من ٨٤ ألف معاق».
وأضـاف أن «عدد املسـجلني من املسـتفيدين مـن خدمات 
املركز تجاوز الـ(١٠) اآلف مراجع وسـجلت وحدات تأهيل 
النساء املركز اىل ١٣٠٠ حالة مراجعة شهريا منها عالجات 
العصـب وتيبـس  املفاصـل واالنـزالق والسـوفان ورضر 

املفاصل».
وأشار البيان إىل أن «وحدات تأهيل الرجال سجلت أكثر من 
ألف مراجع شـهريا»، الفتا اىل ان «وحـدات تأهيل األطفال 
يف املركـز سـجلت ٢٥٠ حالة منها أمراض الشـلل الدماغي 

والخلع الوالدي».

بغداد/  إلهام أركان يحيى :
الذعر والخوف يهددان االستقرار املجتمعي 
ويعرضـان مسـتقبل آالف األرس العراقيـة 
للضيـاع والتشـتت، وذلـك من خالل نسـب 
االنفصـال بـني األزواج التـي ترتفـع يوماً 
بعد يـوم، ويرى  علمـاء النفس أن أسـباباً 
إىل  إضافـة  وأمنيـة،  واجتماعيـة  نفسـية 
مواقـع التواصل االجتماعي التي  تقف وراء 
هذا االرتفـاع، واظهـرت املحاكـم العراقية 
إحصائيات ان سـبب االنفصـال بني االزواج 
هي االوضاع املاديـة واالقتصادية واالكراه 
مـن االقـارب لكـّن أسـباب الطالق ليسـت 
كلهـا بسـيطة ويمكـن تجاوزهـا ، حيـث 
سـجلت املحاكم العراقية اكثـر من ٣،٥٥٠ 
حالة طالق يف شـهر تموز بحسب احصائية 

نرشها مجلس القضاء االعىل يف العراق.
ÚÓuÎç€a@ÒbÓ®a@ÔË‰m@á”@ÒäbÓé@

عيل محمد البالغ من العمر ٣٥ من محافظة 
البـرصة،  موظـف حكومـي، قـال : رفعت 
دعـوى طـالق، ألن زوجتـي تركـت البيت، 
وذهبـت إىل بيـت أهلهـا مـن دون  معرفـة 
السـبب، فهي تريد أن اشـرتي لها سـيارة ، 
رفضت ألنني ال أعرف األسـباب التي دعتها 
إىل هذا الطلب رغم اننا متفاهمون بيننا وانا 
من الطبقة االجتماعية املتوسـطة، حاولت 
كثريًا معها ومـع أهلها، الذين كانوا يقفون 
معها ضـدي، فقررت الطـالق، بعدما باءت 

محاوالتي بالفشل.
الباحـث االجتماعـي ال دور  ان   وأضـاف: 
لـه، فهو مجرد موظف يقـوم بعمله املعتاد 
داخل املحكمـة، فما أن سـمع مني ومنها، 
حتى أحالنا إىل القايض السـتكمال إجراءات 

الطالق.
lb≠¸a@—»ö

أمـا الشـاب أمجـد حميـد، فـكان وضعـه 
مختلًفا جًدا، فقد طلبت زوجته الطالق ألنه 
عقيم، قال: أحبها منذ اربع سنوات وتزوجنا 

واسـتمرت عالقتنا سـتة أعوام، ولكن إرادة 
الله اقوى من كل يشء بأننا لم نرزق بطفل، 
وقـد عملنـا الكثـري، وراجعنـا العديـد من 
األطباء داخل وخارج العراق ولكن من دون 
فائـدة، وهذا مـا دعا أهل زوجتـي إىل طلب 

الطالق بحجة أنها تريد أطفاال.
@ÚÓ€Î˚èæa@Âfl@lãËn€aÎ@·Áb–n€a@‚á«

 تـروي لنـا شـيماء ٤٥عاما من بغـداد: ان 
زوجهـا بدأ يهجرها وبعد مدة تزوج  بامرأة  
اخـرى ، حيـث  كانت عالقتهما تسـري عىل 
مـا يـرام وانجبت لـه ولدا وبنتـني لكن بعد 
االنجـاب بدأت االمور تتغـري تدريجيا، حيث 
الحظت بعـض ترصفات زوجهـا باإلهمال 
والكثـري من االمـور وبدأ بهجرهـا تدريجيا 
وتزوج بامرأة اخرى وسافر خارج العراق.. 
عملـت شـيماء عىل تربيـة ابنتيهـا وولدها 

ورفعت دعوى يف احدى املحاكم.
 وأكملـت قائلة: ان القضية رفضت بسـبب 
عدم حصولها عىل جنسيتها التي كانت عند 

زوجها واجراءات طالقها قوال فقط.
 واضافت: انها لم تسجل مطلقة بالجنسية، 
وبـدأت تعيـش حياتهـا يف بيت امهـا لكنها 
واجهت الكثري من املشاكل واملصاعب اىل ان 
اصبح عمر ولدها ١٨ عاما وبدأ يعمل ليعيل 
امـه واختيـه وكل هذه السـنني وزوجها ال 
يقدم اي نفقة ويرفض الطالق حتى ال يدفع 
أي يشء مـا دعاهـا اىل رفع قضيـة تفريق 
وبـارشت اجـراءات الطالق  حتـى اصبحت 

مطلقة رسميا.
›ÌbiÏæaÎ@Ú„bÓ©aÎ@Ú€b�j€a

يرى املحامي عيل محسـن: ان هناك اسبابا 
كثـرية تؤدي إىل ارتفاع حـاالت الطالق منها 
العوامل االقتصادية واالجتماعية والخيانات 
الزوجية والعالقات غري مرشوعة التي تؤدي 
اىل انهيـار الـزواج وبسـبب ارتفـاع أعبـاء 
الـزواج بحيث تكـون الديون هـي الطريقة 
إلكمال الزواج وينتهي االمر اىل تراكم الديون 
والعجز عن سدادها ويتم االنفصال، كما ان 
البطالـة أحد األسـباب املهمة امـام عزوف 
الشـباب عـن الـزواج ومنها عـدم التفاهم 
وغياب الحوار بني الزوجني والظروف املالية 
واقبـال الرجـل عىل االرتبـاط بزوجة أخرى 
وتقصـري بعض الزوجـات وعـدم االهتمام 
بواجباتهـا اتجـاء الـزوج وبسـبب العنـف 
بـني االزواج وتدخـل اقـارب الزوجني وعدم 
االنجاب واختـالف الثقافة والعادات، ومنها 
عـدم تمكن العروسـني مـن التفاهـم أثناء 
الخطوبة واالسـتعجال يف ابرام العقد ومنها 
طلب الزوجة مبالغ ومتطلبات تفوق القدرة 
املالية للزوج وعـدم االحرتام بينهما وغياب 

التواصل بني الزوجني.
والتكنولوجيـا  االنفتـاح  ان  ويضيـف:   
ضاعـف من حـاالت الطالق السـيما عندما 
شـاع يف املجتمع الهاتـف النقال الذي ييسء 
البعض اسـتخدامه، كما ان مواقع التواصل 
االجتماعي باتت خطراً يهدد العالقة الزوجية 
خصوصـا ان الربامج دون رقابة، وان اغلب 
املشـاكل تكون بسـبب خيانـات الزوجة او 
الزوج او عالقات غري مرشوعة من االسباب 
التي تـؤدي اىل الوصـول اىل محاكم األحوال 

الشخصية إليقاع الطالق.
فيما ترى القانونية نور الهدى سعد الرشع: 
ان اغلب حاالت الطالق سببها الزواج املبكر 
وزواج القـارصات وعـدم الوعـي بالرابطة 
الزوجية وعدم تحملهم املسـؤولية واحيانا 
الفقـر وغـالء املعيشـة و الجهـل بالـزواج 
وقدسـيته، فضـال عـن االنفتـاح املفاجـئ 
والحريـة املطلقـة سـاهمت كثـريا بإزدياد 
حـاالت الطـالق ألنهـا مورسـت دون وعي 
حيث يفهـم البعض الحريـة واالنفتاح عىل 

ان يقوم بما يحلو له من أمور.
Ôè‰ßa@äãzn€aÎ@Úqáznèæa@äbÿœ˛a

من اغرب حاالت الطـالق التي صادفتنا هو 
فهم التحـرر الخاطئ، حيث ان الزوج طلب 
من زوجته الجمع بني زوجتني بفراش واحد 
بحجة التحرر واالشـباع الزوجـي واعتربه 

نوعا من االنفتاح، وحالة اخرى طلق زوجته 
بمجـرد انها تعمل بمـكان مختلط الجنس، 

والحاالت كثرية واحدة اغرب من االخرى.
ويرى الشـيخ حيدر الخطيـب: يحق للمرأة 
املطالبة بالتفريق من زوجها رشعا وقانونا 
فيمـا إذا امتنـع زوجهـا مـن اداء حقوقها 
الزوجيـة وامتنـع مـن طالقهـا أيضـاً بعد 
إلـزام الحاكم الرشعـي إّياه بأحـد األمرين 
فيطلّقهـا الحاكـم عندئـٍذ، والحـاالت التي 

يشـملها الحكم املذكور هي: ما إذا امتنع 
من اإلنفاق عليها ، ويلحق بها ما كان غري 
قادر عىل االنفاق عليهـا، وامتنع مع ذلك 
من طالقها ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها، 
وال يعارشهـا باملعروف كما أمر الله تعاىل 
به، وإذا هجرها تماماً فصارت كاملعلّقة ، 
ال هـي ذات زوج والهي خلّية. أّما إذا كان 
ال يلّبي حاجتها الجنسـية بصورة كاملة 
بحيـث يخىش معه من وقوعها يف الحرام، 
للـزوج  لزومـاً  االحـوط  كان  وإن  فإّنـه 
تلبية حاجتها املذكورة واسـتجابة طلبها 
بالطـالق ، إالّ أّنه لو لـم يفعل ذلك فعليها 

الصرب واالنتظار.
 ويسـتطرد الشـيخ الخطيـب: إذا غـاب 
زوجهـا ولم تعلم بمصريه هل هو حي او 

ميت فرتفع امرها اىل الحاكم الرشعي.
÷˝�‹€@ÚÓè–‰€a@äbq�a

وعن املشـكالت النفسـية التي تنتج عن 
الطـالق، يقـول الدكتـور احمـد كامل، 
اسـتاذ علم النفس: تواجـه املرأة وضعا 
نفسـيا متغريا منذ بداية مرحلة الطالق 
وهـذا يعتمـد عـىل قـوة املـرأة وسـبل 
مواجهتهـا لالوضاع بعـد الطالق، هناك 
مـن تتكيـف وتنجـح يف اكتشـاف آفاق 
للحيـاة جديدة، وهنـاك من تنطوي عىل 
نفسها وتبدأ السـماع والتأثر بما يقوله 

املجتمـع وبالتـايل تخضـع لواقع نفيس 
مرير مدمر لها وألفـراد العائلة فيصبح 
املنـزل جحيمـا ال يطـاق وقد يـؤدي يف 
بعض الحاالت إىل االنتحار إذا كانت املرأة 

ضعيفة البناء الشخيص والنفيس.
 ويزيـد الدكتـور كامل: يعـد العنف األرسي 
مـن الظواهـر االجتماعيـة الشـائعة يف كل 
املجتمعـات اإلنسـانية، لكنـه يختلـف من 
مجتمع آلخر حسـب الظـروف االقتصادية 

واالجتماعية والسياسـية، فيما يرى علماء 
األخـالق وعلـم االجتماع أن هـذه الظاهرة 
تـكاد تنعـدم نتيجـة الضبـط االجتماعـي 
الـذي تمارسـه األرس املمتـدة يف املجتمعات 
التقليديـة عـىل أفرادهـا، يف حـني تنتـرش 
الظاهـرة يف املجتمعـات الحرضية بسـبب 
عوامل التغـري االجتماعي وضعف الضوابط 
االجتماعيـة بني أفراد األرسة، ويتخذ العنف 
األرسي أشـكاالً عديـدة تتجـاوز الـرضب 
أو األذى الجسـدي أو اللفظـي العنيـف أو 
التحرش الجنيس، وتتلخص العوامل املؤدية 
إىل العنـف األرسي يف ضعف الـوازع الديني، 
وضعف الشخصية وعدم االستقرار واالتزان 
االنفعايل، وعـدم إدراك الواقـع االجتماعي، 
وضعف الثقة بالنفس والحساسية املفرطة 
والعوامـل  اآلخريـن،  تجـاه كالم وسـلوك 
األرسية املرتبطة بالتكوين األرسي والتنشئة 
االجتماعيـة والظـروف األرسيـة املحيطة، 
ثم العوامل املجتمعيـة، مثل ضعف العادات 
والتقاليد والقيـم واألعراف التي تحض عىل 
الرحمة واحـرتام الغـري وحريتهم، وضعف 
أسـاليب الضبط االجتماعي الرسـمي وغري 
الرسمي يف املجتمع، وتعرض األرسة ملشاهد 
العنف والجريمة بشـكل متكرر ويومي من 

خالل وسائل عديدة يف املجتمع.
وحسب التصنيفات يتدرج العنف األرسي 
مـن العنف املوجـه نحو الـذات والزوج 
والزوجـة واألبناء واألب واألم (كتصنيف 
أول)، وإيذاء النفس وسب أعضاء األرسة 
والتهديـد اللفظـي، والتشـابك باأليـدي 
والتشـاجر والرضب والرسقة والتحرش 
الجنيس والتهديد بالقتل، والطرد والخلع 
والطالق والحـرق وإحداث عاهة والقتل 
(كتصنيـف ثـان)، ثـم العنـف املؤقـت 

واملتقطع واملسـتمر (كتصنيـف ثالث)، 
والعنف بدرجاته البسـيطة واملتوسـطة 
والكبـرية (كتصنيف رابـع)، والعنف يف 
نطاق األرسة وخارجه نحـو الجريان أو 

األقارب (كتصنيف خامس).
فيمـا تقول زينـب، باحثة علـم النفس: ان 
الزواج ليس بني رشيكـني فقط انما الزواج 
بني عائلتني عندما تتم الدراسـة الصحيحة 
بني كال الطرفني تحسم الكثري من املواضيع 
واالفكار وسـوف يتم التقليـل من الفجوات 
بـني الزوجـني، هناك مشـاكل تحـدث بني 
الزوجـني عندمـا يتدخـل طـرف ثالـث بني 
زوجـني وهذه تحـدث عندما يكـون الزوج 
يسـكن مـع اهلـه، لـو كان الـزوج عنـده 
امكانيـة ماديـة او مـردود مـادي وحيـث 
يصبـح بإمكانه االسـتقرار يف بيـت وحده 

وتقليل املشاكل بشكل بسيط.
وتضيف: ان الزواج ال يقترص عىل االعمار 
الصغـرية فقط انما يعتمـد عىل االعمار 
الكبـرية ايضا واالسـباب تختلف، فأكثر 
االسـباب طالقا هـي االعمـار الصغرية 
نتيجـة العالقات عـرب مواقـع التواصل 
االجتماعـي التي اعتربت اكثر االسـباب 
املؤديـة للطـالق حتى لو كانـت عالقات 
بريئة لكـن الرجل العراقـي رجل غيور، 
أما طالق االعمار الكبرية فريجع اىل عدة 
اسـباب منا مرض احد الزوجني او عدم 
اعالة االب اوالده وعدم رغبة الزوجني يف 
استمرار الحياة او السفر املتكرر للزوج 

او الربود العاطفي والجنيس للزوجني.
Ô«Ï€a@ÙÏnèflÎ@|Ózó€a@äbÓnÇ¸a

يرى علماء االجتماع أن الطالق يعود ألسباب 
مجتمعية يجهلها الكثريون منها مسـتوى 
وعـي الطرفني وطريقـة اختيـار الرشاكة، 

حيث تروي الدكتورة زينب ناجي، استاذ علم 
االجتماع: انه للحد من ارتفاع اعداد او نسب 
الطالق يجب معرفة االسـباب خصوصا اذا 
كانت هذه املشكلة سلبية فجميع االسباب 
ترجـع اىل بدايـة مـا قبـل الـزواج، وعندما 
يتـم االختيار الصحيح لن تكـون هنالك أي 
مشاكل، فال تنسـوا االختيار وعدم االختيار 
الصحيح بني الطرفني من مختلف الجوانب 
واملجاالت سـواء كانت نفسية او اجتماعية 
او ثقافيـة تؤثـر جميعهـا يف التفاوض بني 
الزوجـني، ولـن تظهـر يف بداية الـزواج، أي 
مرحلـة الخطوبة، انمـا تظهر بعـد الزواج 
ويظهـر تأثريهـا عـىل الجميـع فاملخطوب 
او املخطوبـة يرى حيـاة  الخطوبـة ملونة 
بألوان غري حقيقية وغري واقعية مصطنعة 
يف فـرته الخطوبة كل طـرف يظهر للطرف 

االخر جانبه االيجابي.
 وتشـجع دكتـورة علـم النفس عـىل فرتة 
الخطوبـة ليقـوم الطرفان يف فهـم الطرف 

االخر لهما  ويدرسه شكل معمق.
وتضيف ناجي: وبحسب اراء الباحثني داخل 
املحاكم فإن الباحـث االجتماعي او املصلح 
يف املحكمـة ليـس لـه دور وعملـه مرهون 
عـىل الروتني اليومي والعمـل داخل املحاكم 
فقط، وهذا اكثر جانب ملسـناه عند زيارتنا 
اىل املحاكم العراقيـة، ورأينا ان الباحث غري 
مؤهـل نفسـيا واجتماعيا إلعـادة الزوجني 
لحياتهـم الزوجيـة وليـس لـه دور وخربة 
ومقـدرة للقيـام بهـذا العمـل، اصبحنـا يف 
الفرتة األخرية النعد نسـب الطـالق يف اليوم 
الواحد بل يف كل سـاعة هنـاك حالة طالق، 

ويف شهر شباط سجلت ٦٠٠ حالة الطالق.
@paãñb‘€a@xaÎå

تلجأ عوائـل الفقرية الذين لديهـم اكثر من 
بنـت لتزويج بناتهم يف اعمـار صغرية وهذا 
اهم سـبب للطالق، فـاالب واالم هما االكثر 
مسـؤولية عـن تزويـج ابنائهـم وبناتهم، 
بحسـب ما تحدث به علمـاء النفس ورجال 
هـو  للطـالق  االكـرب  والسـبب  القانـون، 

االنرتنيت والوضع االجتماعي.
إن الـزواج املبكـر ايضـا احـد االسـباب 
املهمة يف الطالق، كل يشء يرجع اىل وعي 
االهل ومدى ثقافتهم، والزواج مسؤولية 
كبـرية تكـون ذات ثقل كبري عـىل عاتق 
القارصيـن يف العمـر، والـزواج يحتـاج 
فئـات عمرية ناضجـة ومدركـة ألمور 
الحيـاة، حيـث تكـون قادرة عـىل  فهم 
كل يشء، الصـدق واالحـرتام والتفاهم، 
والحـب اهـم يشء يف الحيـاة الزوجيـة، 

وهو اساس الزواج .

بغداد/الزوراء:

اعلن الناطق باسـم القائد العام للقوات املسـلحة، اللواء يحيى رسول، امس 

االثنني، نتائج عمليات االرادة الصلبة املرحلة السادسة.

وقال اللواء رسول، يف بيان تلقته «الزوراء»: انه «خالل عمليات االرادة الصلبة 

املرحلة السادسـة تمكن املقر املتقدم للعمليات املشـرتكة يف كركوك من قتل 

ارهابيني، وتدمري ١٢ وكراً، فضال عن ضبط ٥ اكداس».

واضـاف «تـم معالجـة ٦٣ عبـوة ناسـفة، والعثور عـىل ٧٠ قنـربة هاون، 

باالضافـة اىل معالجة ١٧ صاروخ قاذفة، وضبط حزامني ناسـفني، والعثور 

عىل قاذفتني».

@¿@Úflá‘nfl@åb≠g@kè„@’‘•@äb‡«�a
HÜaáÃi@M@›ñÏflI@’Ìã†@ Îãìfl

@\ÚflÜbñ^@Ú‹Óóy@—ìÿm@Úzó€a
Úñb©a@pbubÓny¸a@Îà@Üaá«˛

@ÒÜaä�a@pbÓ‹‡«@wˆbn„@Â‹»Ì@fiÏéä@ıaÏ‹€a
ÚéÜbè€a@Ú‹yãæa@Új‹ó€a

@µ€Ïó–‡‹€@∂Î˛a@ÚjuÏ€a@µÓ»ni@ãflaÎc@äáóm@ÚÓ€bæa
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بغداد/الزوراء:
أصـدرت وزارة املاليـة ، امـس االثنـني، 
أوامر بتعيني الوجبـة األوىل للمفصولني 

السياسيني ضمن قانون االمن الغذائي.
وذكر بيـان للوزارة، تلقته «الزوراء» أنه 
«استنادا اىل توجيهات وزير املالية وكالة 

احسان عبدالجبار، اصدرت وزارة املالية 
اوامر تعيني الوجبة االوىل من املفصولني 

السياسيني».
وأضـاف أن «مدير عام الدائـرة االدارية 
واملاليـة حسـن سـلمان املكوطـر وقع 
اوامـر بتعيني  (٨٠) موظفاً كوجبة اوىل 
من املفصولني السياسـيني»، مشـرياً اىل 
أن «ذلـك جاء اسـتنادا اىل قانـون الدعم 
الطـارئ لألمـن الغذائـي والتنمية رقم 
٢ لسـنة ٢٠٢٢ بعـد توفـر التخصيص 

املايل».
وأكـدت الـوزارة، بحسـب البيـان، انها 
«ماضيـة بتطبيق فقـرات قانون الدعم 
الطارئ لالمن الغذائـي والتنمية وتعمل 
عىل اتمـام كا االجراءات االدارية واملالية 
لغرض اصدار وجبات الحقة للمشمولني 
بالفصل السيايس بعد توفر التخصيص 

املايل لغرض تعيينهم».

ıaã‘€a@Ú
‡ÁbèflÔ«b‡nu¸a@Ÿÿ–n€a@äb„@o•@á”ÏÌ@ÂÇbé@|Ó–ñ@Û‹«@…‡n1aÎ@Üájnm@ÙãÇcÎ@…Óõm@‚˝yc



بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، منخفضا 

بنسبة (0.33%).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلـغ عدد االسـهم املتداولة (1.144.704.553) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (1.383.244.314) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (590.40) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.33) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(592.35) نقطة.
وتم تداول اسـهم (39) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (11) رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (97) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (127) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (36) 

صفقة عىل اسهم اربع رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(112) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (128) مليون دينار مـن خالل تنفيذ 

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

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
”الرافديـن“  مـرصيف  إدارتـا  أعلنـت 
و“الرشيد“ الحكوميني، امس االثنني، 
اطالق وجبة جديدة من سلف املوظفني 

والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.
ملـرصف  االعالمـي  املكتـب  وقـال 
الرافديـن، يف بيـان ورد اىل ”الزوراء“: 
إنه تم إطالق وجبة جديدة من سـلف 
املوظفـني والعقود ومنتسـبي الدفاع 
والداخلية التي تبدأ من 5 ماليني وحتى 
50 مليـون دينار بالنسـبة للموظفني 
واملنتسبني وسلف العقود تبلغ 5 و10 

ماليـني دينـار، وذلـك بعد اسـتكمال 
كل اجـراءات املنـح وفـق الضوابـط 
والتعليمات“.وأوضح ”إن التقديم عىل 
السلف يكون عن طريق فروع املرصف 
املنترشة يف بغداد واملحافظات“، مبينا 
يف  مسـتمرة  مازالـت  ”الفـروع  أن 
استقبال طلبات معامالت الرتويج عن 
السـلف للموظفني ومنتسـبي القوات 
االمنية“.مـن جانبـه، أطلـق مرصف 
”الرشـيد“ الحكومـي، امـس أيضـا، 
وجبـة جديـدة لسـلفة 5 و10 ماليني 
إدارة  والعقود.وأعلنـت  للموظفـني 

املـرصف يف بيـان ورد اىل ”الـزوراء“ 
اطـالق وجبة جديدة لسـلف موظفي 
دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع 
والداخلية والبالغة 10 ماليني وخمسة 

ماليني دينار ملوظفي العقود.
ودعا املرصف يف بيانه كل ”املستفيدين 
ممـن تصلهـم رسـائل نصيـة بمبلغ 
السـلفة مراجعـة فروع املـرصف او 
منافذ الدفع االلكرتوني السـتالمها“، 
موضحـاً أن ”التقديـم عـىل السـلف 
الكرتونيا لحاميل بطاقـة (نخيل) وال 

يوجد وسيط بني املرصف والزبون“.

بغداد/ الزوراء:
أفـاد الخبري االقتصـادي، عامر الجواهري، بأن ”االنسـداد 
السـيايس أّخر تشـكيل الحكومة، وهذا بدوره كان السبب 

األول يف عدم إقرار قانون املوازنة للعام الحايل“.
وتابـع الجواهـري: أن ”املراقبني بدأوا يعيشـون حالة من 
القلـق إزاء إمكانيـة الدولـة يف إعـداد موازنة العـام املقبل 

وتمريرها يف ظل هذا الوضع السيايس املعقد“.
وأكد ”أهمية املوازنة، السـيما إذا كانت تنطوي عىل برامج 
وتتوخـى التنمية والتطوير وتحسـني الوضـع االقتصادي 
للعـراق بتنويع مصادره وهـو ما لم يحصـل لغاية الوقت 
الحايل“.ويتفـق الجواهـري عىل أن ”ارتفاع أسـعار النفط 
حّقـق للعراق وفرة مالية مهمـة أدت إىل ارتفاع االحتياطي 

النقدي للبنك املركزي الذي تجاوز 80 مليار دوالر“.

ورأى أن ”هذا االرتفاع ال يعني تحّسـن الوضع االقتصادي 
ما لم يتم تسخري تلك األموال يف تنمية اقتصاد البلد وتنويع 
مصادره“.وذهـب الجواهري إىل أن ”العراق ورغم تحسـن 
مسـتوى اإليرادات يشـهد زيادة يف معدالت البطالة والفقر 
وارتفـاع نسـبة التضخـم مقارنـة بالعـام املايض“.وعـّد 
”الوضـع املايل للعراق عبـارة عن تخصيصـات إضافية تم 
وضعها يف قانون الدعم الطـارئ لألمن الغذائي والتنمية“، 
مبينـاً أن ”هـذه املبالـغ هـي التي يمكـن أن تسـتخدمها 
الحكومة“.وانتهـى الجواهري إىل أن ”الخـروج من االزمة 
االقتصاديـة يكون بتشـكيل حكومة مكتملـة الصالحيات 
بإمكانها أن تقدم مرشوع املوازنة إىل مجلس النواب لغرض 
إقـراره برشط أن يتضمن هذا املـرشوع الربامج التي تخدم 

االقتصاد الوطني“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك من الدوالر يف مزاد، امس االثنني، لتصل إىل 201 

مليون دوالر.
وذكر مصدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 201 مليـون و113 الفا و441 دوالرا أمريكيـا غطاها البنك 
بسـعر رصف اسـاس بلـغ 1460 ديناراً لـكل دوالر، منخفضة بنسـبة 
%16.25 عن يوم امس االحد التي بلغت فيها املبيعات 240 مليونا و34 

ألفا و106 دوالرات“.
واضاف ان عملية الـرشاء النقدي للدوالر من قبل املصارف ارتفعت من 
املبيعـات االجمالية لتصل اىل 41 مليونـا و250 الفا، فيما ذهبت البقية 
البالغـة 159 مليونا و863 الفـا و441 دوالرا لتعزيز االرصدة يف الخارج 

عىل شكل حواالت واعتمادات.
وأشـار املصـدر إىل ان 30 مرصفـا قام بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف 
الخـارج، و 17 مرصفـا لتلبية الطلبات النقديـة، إضافة اىل 151 رشكة 

توسط.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف 
األسـواق املحليـة بالعاصمة بغداد، ويف اسـواق 

اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس االثنني.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة 
ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد سجلت، صباح 
امس، سـعر بيـع للمثقال الواحد عيـار 21 من 
الذهـب الخليجي والرتكـي واألوربـي بلغ 353 
الف دينار، وسـعر رشاء 349 الفـاً، وهي نفس 

االسعار التي سجلت صباح امس االحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 
من الذهب العراقي سـجل اسـتقرارا أيضاً عند 

323 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 319 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، 
فإن سـعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 
يـرتاوح بني 350 الـف دينـار و 360 ألفاً، فيما 
تراوح سـعر البيـع مثقال الذهـب العراقي بني 

320 الفاً و 330 الف دينار.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الدوالر 
األمريكي مقابل الدينار العراقي 
بشـكل طفيف، امس االثنني، يف 
الرئيسـية بالعاصمة  البورصـة 
بغـداد فيمـا ارتفعـت يف اقليـم 
إن  مصـدر  كردسـتان.وقال 
والحارثيـة  الكفـاح  بورصتـي 
سـجلتا،  بغـداد،  يف  املركزيتـني 

صبـاح امـس، سـعر رصف بلغ 
148000 دينـار عراقـي مقابـل 
أن  مبينـا  أمريكـي،  دوالر   100
االسـعار ليـوم االحـد كانـت قد 
سـجلت 148050 دينـاراً مقابل 
100 دوالر.وأشـار إىل أن اسـعار 
البيع والرشاء اسـتقرت يف محال 
الصريفـة باألسـواق املحليـة يف 
بغـداد، حيـث بلـغ سـعر البيع 

148500 دينـار لـكل 100 دوالر 
امريكـي، بينمـا بلغـت أسـعار 
الرشاء 147500 دينار لكل 100 
دوالر.أمـا يف اربيل عاصمة اقليم 
كردسـتان، فقد شـهدت أسعار 
رصف الدوالر ارتفاعا، حيث بلغ 
سـعر البيع 148200 دينار لكل 
100 دوالر، وبلـغ سـعر الرشاء 

148100 دينار لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أفـادت اللجنة املاليـة النيابية بترضر 
نحـو 22 مليـون عراقـي مـن تأخـر 
قانون املوازنة االتحادية، مشرية إىل أن 
أصحـاب الدرجـات الوظيفية املدرجة 
يف قانـون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية سـوف يواجهون مشـاكل يف 
تأمـني الرواتـب بعـد ثالثة أشـهر من 
التحاقهم بأعمالهم، لكنها أشـارت إىل 
أن رواتب باقي موظفي الدولة مؤمنة 

وال يوجد نص قانوني يمنع رصفها.
وقـال عضو اللجنة، جمـال كوجر: إن 
”الوضـع االقتصادي يف العراق يشـبه 
إىل حـد كبري املريض الذي ال يسـتطيع 
أن يتنـاول الدواء رغم وجوده بكثرة يف 

األسواق املحلية“.
وتابـع كوجـر ان ”العراق لديـه وفرة 
ماليـة لكنـه ال يسـتطيع االسـتفادة 
منهـا يف ظـل غيـاب قانـون املوازنـة 
للعـام الحايل، واألمر قـد يمتد إىل العام 

املقبل“.
وأشـار إىل أن ”بيانـات وزارة املاليـة 
والبنك املركزي تشـري إىل وجود فائض 
22 مليار دوالر خالل النصف األول من 

العام الحايل“.
ونبـه كوجـر إىل أن ”هـذه املبالـغ لن 
يسـتفيد منهـا املواطـن، كونهـا لـن 
تتحول إىل مشاريع وفرص عمل يف ظل 

غياب قانون املوازنة“.
وشـدد عـىل أن ”العـراق أمـام أزمـة 

حقيقيـة لهـا أكثـر من وجـه، الوجه 
بحكومـة  يمـيض  العـراق  أن  األهـم 
ترصيف مهام يومية ال تمتلك صالحية 
رصف دينار مضاف عىل نفقات العام 

املايض“.
وأورد كوجر ان ”الحكومة ال تستطيع 
مشـاريع  أو  عمـل  بخطـط  املـيض 
اسـرتاتيجية ودعم للقطـاع الخاصة، 
وغريهـا مـن الجوانب فكلهـا متوقف 

بالكامل“.
ولفـت إىل أن ”الذيـن يتقاضون رواتب 
مـن الدولة ال يتجاوز عددهم 3 ماليني 
و270 ألف شـخص“، مبينـاً ان ”هذه 

الرواتب إذا ما قلنا بأن كل راتب يشرتك 
فيه 6 أشخاص يكونون عائلة واحدة، 
يتجـاوز  ال  منهـا  املسـتفيدين  فـإن 

عددهم الـ 20 مليون شخص“.
وأوضح كوجـر ان ”هنـاك 22 مليون 
آخريـن محرومـون مـن اإلدارة املالية 
للدولـة يف ظل غياب املوازنـة“، منوهاً 
إىل أن ”الحكومـة عندما ال تكون لديها 
موازنـة فإن ذلك يعني عـدم امتالكها 
شـيئا جديدا“.وأفـاد بـأن ”الحكومة 
التي ليس لديهـا جديد فهذا يعني أنها 
متوقفـة ويف حالـة تراجع“، مشـدداً 
عىل أن ”املوجود لدى الوزارات سـوف 

يتعـرض إىل االندثـار؛ لعـدم إمكانية 
للصيانـة واإلدامـة“. املبالـغ  توفـري 

وتحـدث كوجر عن ”وجـود فرق بني 
املوظفـني  إىل  تمنـح  التـي  الرواتـب 
واملتقاعدين وبني املشاريع“، مؤكداً ان 
”الرواتب جزء من املوازنة التشـغيلية 
التي هي مؤمنة بقانون اإلدارة املالية 

رقم 6 لسنة 2019 املعدل“.
وذكر أن ”العراق لم يشـهد منذ بداية 
تشـكيل الدولة الحديثة يف عام 1923 
ولغاية الوقت الحـارض بأن الحكومة 
لن تتمكن من تسـديد الرواتب سـواء 

أكانت هناك موازنة أم ال“.
مشـكلة  ”هنـاك  أن  كوجـر  وأورد 
سـتحصل يف جـزء من الرواتـب وذلك 
من خـالل قانون الدعم الطارئ لألمن 
الغذائـي رقـم 2 لسـنة 2022، الـذي 
تضمـن توفري فرص عمل لــ 15 ألف 

توزع عىل املحافظات“.
وشـدد عـىل أن ”القانون وفـر رواتب 
لهذه الدرجات ملدة ثالثة أشهر وما زاد 
عـىل ذلك، فـأن وزارة املالية تحتاج إىل 
غطـاء قانونـي آخر عىل غـرار قانون 

األمن الغذائي أو املوازنة“.
ومىض كوجر إىل أن ”هذه الفئة سوف 
تواجه مشـكالت مالية بعد تسـلمهم 
أن  موضحـاً  أشـهر“،  ثالثـة  رواتـب 
”رواتب بقية املوظفـني مؤمنة وليس 
هنـاك أي نـص يمنـع الحكومـة عن 
اللجنة  تسـديدها“.بينما بـني عضـو 

املالية النائب جمال كوجر أيضا، امس، 
االثار السـلبية التي ستنشـأ جراء عم 
إقرار املوازنة العامـة للدولة، مبينا ان 
إقرار قانون طارئ ليس حال وانما هو 
اجـراء ترقيعي وربما سـتكون أمواله 

عرضة ملصالح حزبية وفئوية . 
وقـال كوجـر يف ترصيـح صحفي: ان 
” األمـوال الفائضـة واملتحققـة خالل 
النصـف األول من هذا العام وبحسـب 
تقاريـر البنـك املركـزي ووزارة املالية 
بحـدود 22 مليـار دوالر، وهـذا طبعا 
مبلغ كبري ناهيك عن األموال الفائضة 

للنصف الثاني من العام املايض ”.
وأضاف أن ”هذه األموال ربما ستتآكل 
نتيجـة توقـف الكثـري من املشـاريع 
وتعطيـل واندثـار العديد مـن االليات 
واملشـاريع نتيجـة عدم توفـر األموال 
الالزمـة لصيانتها وادامتهـا، وبالتايل 
وسـتكلفنا  اسـتبدلها  اىل  سـنلجأ 
املليـارات مـن الـدوالرات خاصـة بما 

يتعلق بوزارتي الكهرباء والدفاع ” . 
وأضـاف ان ”من بـني االثار السـلبية 
كل  سـتتوقف  املوازنـة  إقـرار  بعـدم 
املشـاريع وإيجـاد حالـة مـن الركود 
االقتصادي بسـبب عدم ضخ السيولة 
املالية للسوق“، مشريا اىل انه ”حتى لو 
تـم اللجوء اىل إقرار قانون طوارئ كما 
حصل سـابقا فإنه ليس حال وانما هو 
اجـراء ترقيعي وربما سـتكون أمواله 

عرضة ملصالح حزبية وفئوية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النفط، امس االثنني، عن 
حجم أسطولها البحري، وفيما اشارت 
جديدتـني،  ناقلتـني  ببنـاء  البـدء  اىل 
اشـارت اىل التوجه لبناء اخرى خاصة 

بالغاز.
وقال مدير عام رشكـة ناقالت النفط 
وزارة  تشـكيالت  احـدى  العراقيـة، 
النفط، عيل قيس، يف ترصيح رسـمي: 
إن ”رشكـة ناقـالت النفـط العراقية 
(L.O.T.C) رشكة حكومية متخصصة 
بنقل النفط الخام واملشتقات النفطية 
تأسسـت عـام 1972، بعد مـا أدركت 
الحكومـة العراقيـة أهميتهـا بوجود 
جـدوى اقتصاديـة بزيـادة الـواردات 
املاليـة للبلـد من نقـل النفـط الخام 
عرب البحار بأسـطول وطني واعتباره 
حلقة مهمـة ضمن الصناعة النفطية 

املتكاملة“.
وأضـاف أن ”الرشكـة امتلكـت عدداً 

ليـس بالقليل من ناقـالت النفط ذات 
الحمـوالت املختلفـة وهـي (الرميلة، 
كركـوك، عني زالة، خانقـني، جمبور، 
ابـن  طـارق  بـزكان،  كركـر،  بابـا 
زيـاد، املتنبـي، القادسـية، الريمـوك، 
حطـني،  عموريـة،  الفراهيـدي، 

املستنرصية، والخالدة والكرامة“.
وتابـع: ”أما ذات الحمـوالت الصغرية 
التي تختـص بتزويد الناقـالت بوقود 

(البنكر)، فهي أربع ناقالت“.
ولفـت إىل أن ”الرشكـة تمتلـك أربـع 
ناقـالت بحمـوالت مـن 10 - 13 ألف 
طن وهي (بغداد، دجلة، شـط العرب 
والفرات) وتم بدء العمل لبناء ناقلتني 
بحموالت 30 ألف طن وهما (سـومر، 

وأكد)“.
وأشـار إىل أن ”رؤيـة الرشكـة تتمثل 
يف مواصلـة العمـل لتحقيـق خطوات 
متقدمـة يف مجـال نقل النفـط الخام 
واملنتوجات النفطيـة من خالل تطلع 

مـن  أسـطول  امتـالك  إىل  الرشكـة 
املختلفـة  الحمـوالت  ذات  الناقـالت 
لكوننـا الناقل الوحيـد املكمل لحلقة 

الصناعات النفطية“.
ونـوه بأن ”اسـرتاتيجية الرشكة هي 
ذات  ناقـالت  بامتـالك  االسـتمرارية 
حموالت مختلفة لنقـل النفط الخام 
واملنتوجات النفطية والعمل عىل بناء 
ناقالت غاز lpg والتوسع بنشاط وقود 
السـفن (البنكر) واملـيض بالحصول 
عـىل أي شـهادات جديـدة تصدر من 
املنظمـات البحرية التي تخص العمل 
البحـري والتدريب املسـتمر للكوادر 
البحريـة واالدارية يف الرشكة ورفدها 
بكـوادر ثابتـة ذات خـربات عالية يف 

املجال البحري“.
وبخصوص خطط الوزارة، قال قيس: 
إن ”الوزارة تعمل عىل إعادة اسـطول 
الرشكـة حيـث تـم إبـرام عقـد بناء 
ناقلتني نفطيتني بحمولة 30 ألف طن 

والعمـل عىل بناء ناقلتـني أخر ورشاء 
ناقـالت نفـط ذات حمـوالت مختلفة 
وكذلك تدريـب كوادرها وتقديم الدعم 
يف كل املجاالت، وهنالك متابعة من قبل 
وزير النفط احسان عبد الجبار بشكل 

مبارش ووكيل شؤون االستخراج كريم 
حطاب، بمتابعة عمل الناقالت وتذليل 
كل الصعاب إلرجاع عمل الرشكة الذي 
تأسسـت من أجلـه وهو نقـل النفط 

الخام واملنتجات النفطية“.
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بغداد/ الزوراء:
شـدد النائب عـن تحالف الفتح، عـيل تركي الجمايل، عـىل رضورة فرض 
الرقابـة عىل رصف مبالغ االمـن الغذائي، الفتـا اىل ان مبالغ هذا القانون 

محددة باألرقام وتخضع لرقابة الربملان.
وقـال الجمـايل يف ترصيـح صحفي: ان ”قانـون االمن الغذائـي تم خالله 
تخصيص أموال بأرقام محددة، اذ يتوجب ان يكون هناك رقيب وحسـيب 

عليها وعىل آلية التحكم بها“.
وأضـاف ان ”سـلطة الرقابـة عىل مبالـغ وارقـام االمن الغذائـي مناطة 
بمجلس النـواب كونه هو من حدد كيفية رصف هـذه املبالغ، وبالنتيجة 
سيكون هو من يحاسـب الحكومة والوزارات عىل االلية التي رصفت بها 

هذه األموال“.
واشار الجمايل اىل ان ”الحكومة وخالل الوقت الراهن ال توجد عليها رقابة 
مـن أي جهة كانت، حيـث ان تعاقداتها ورصفها لألموال يجب أن تخضع 

لرقابة وسلطة الربملان، وهذه السلطة مغيبة يف الوقت الراهن“.

@\ÔˆaâÃ€a@Âfl˛a^@Õ€bjfl@Zkˆb„
Êbæ5€a@Úib”ã€@…õ¶Î@ÒÜá´

—‹è€a@Âfl@ÒáÌáu@pbjuÎ@Êb‘‹�Ì@áÓíã€aÎ@ÂÌáœaã€a

fiaÏfl˛a@Ÿ‹m@äb‡rnéa@·nÌ@%@bfl@Übón”¸a@Âè•@?»Ì@¸@¡–‰€a@ b–mäa@Z7jÇ

@40@∂g@…ua6m@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

›ÓiäcÎ@ÜaáÃi@¿@kÁâ€a@äb»éc@äaã‘néa ÚÓèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿@b–Ó–†@böb–Øa@áËìÌ@ä¸Îá€a

No: 7791   Tue    6     Sep    2022العدد:   7791    الثالثاء    6    أيلول    2022



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7791    Tue   6    Sep     2022العدد:   7791     الثالثاء     6      أيلول     2022

@Âfl@kÉn‰fl@Ú‡ˆb”@äbÓnÇa@Z?Ã€a@áj«
ÚzÓzñ@7À@›»œ@ÒÜä@µœ60a

بغداد/ حسني عمار 
أكد املحلل الكروي، صفوان عبد الغني، اسـتدعاء قائمة من الالعبني املحرتفني واملغرتبني لبطولة 
االردن من قبل مدرب املنتخب الوطني بعد رفض االندية تفريغ العبيها، يعد ردة فعل غري صحيحة 
تجـاه الالعـب املحيل. وقال عبد الغني إن» اعتماد املدرب رايض شنيشـل عـىل الالعبني املحرتفني 
واملغرتبـني مـا هو إال ردة فعل غري صحيحة تجاه الالعبني املحليـني وحرمانهم من فرصة تمثيل 
بلدهم يف البطوالت الدولية بسـبب رفض تفريغهم من قبـل اداراة انديتهم «.واضاف عبد الغني « 
ليـس من الرضوري ان يكون جميع الالعبني املغرتبني بجاهزية لتمثيل املنتخب االول»، مبيناً أن» 

أغلب املغرتبني هم من الشباب، وبحاجة لكسب الخربة وهذا قد يكلف املدرب الكثري».
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بغداد/ متابعة الزوراء
العراقـي  االتحـاد  ذكـر منسـق 
لكرة القـدم أن ثمانيـة مغرتبني 
سـيلتحقون باملنتخب الوطني يف 
بطولة األردن الدولية. وقال روان 
الناهـي: إن الالعبـني هـم ثالثة 
ناشـطني يف الـدوري اإلنكليـزي 
وهم زيـدان إقبال وعيل الحمادي 
وكاردو صديـق، وثالثـة العبـني 
السـويدي  الـدوري  يف  ناشـطني 

هم مهنـد جعاز وامـري العماري 
الـدوري  ومـن  حـداد،  ومارتـن 
التشـيكي مريخاس دوسـكي، يف 
حني سيكون ضمن القائمة العب 
نـادي ثـون السـويرسي هـريان 
أحمد. وبشأن أوراق الالعب كيڤن 
يعقوب، قال: إنها لم تكتمل حتى 
اآلن ويف حال اكمالها قبل البطولة 
بيوم واحد سيتواجد ضمن قائمة 

املنتخب الوطني .
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بغداد/ ليث العتابي 
تغلـب دهوك عىل منافسـه النارصية بفارق 
ركالت الرتجيـح من عالمة الجـزاء ( 5-3)، 
بعـد تعادلهمـا بالوقـت االصـيل ( 2-2)، يف 
اوىل مباريـات امللحق املؤهـل للدوري املمتاز، 
والتـي اقيمت مسـاء امس االثنـني، بملعب 
املدينة الدويل بالعاصمة بغداد وسـط حضور 

جماهريي ضعيف.
افتتـح وليـد سـلمان التسـجيل لدهـوك يف 
الدقيقـة 15، وأضاف كريم ديل الهدف الثاني 
يف الدقيقة 22، وقلص حسـني طالب الفارق 
النارصيـة بالدقيقـة 25، وعـاد ذات الالعب 
ليسـجل هدف التعديـل للنارصية يف الدقيقة 

.75
واتسـمت املبـاراة بشـوطها االول باالثـارة 

والندية وحرضت 3 أهداف لطريف املواجهة .
واقتنـص وليد سـلمان الهـدف االول لدهوك 
بوقٍت مبكر إثر تصويبة جميلة من مسـافة 

شـباك  لتعانـق  يـاردة   30 الــ  عـن  زادت 
النارصية.

وضاعف كريم ديل النتيجة لدهوك بعد تسلمه 
لتمريرة عرضية اودعها الشباك بسهولة.

وتمكن حسـني طالـب من تقليـص الفارق 
للنارصيـة بعـد متابعتـه لتصويبـة ردهـا 

الحارس، ليضعها يف شباك دهوك بصعوبة.
وسـيطر الحـذر والتكتيك الدفاعـي عىل اداء 
دهوك بالشـوط الثاني، وسط عدة محاوالت 

لتالميذ املدرب عيل وهيب ملعادلة النتيجة، 
وعاد حسني طالب ملعادلة النتيجة للنارصية 
بعـد ان لعب كرة مقوسـة من فوق الحارس 
قبل نهايـة املباراة بــ 15 دقيقـة.. ولتتجه 
املبـاراة اىل ركالت الرتجيـح التـي حسـمها 
دهوك بعد ان تألق حارسـه بالتصدي للركلة 
الثانية ، وليخطف االنتصار الثمني، ويرضب 
موعداً مع أمانة بغداد يف مباراة امللحق الثاني 

املؤهل رسمياً للدوري املمتاز.

بغداد/ احمد الداغستاني
 أعلـن االتحاد العراقي لكرة القدم أنه رفع عدد 
الخرباء املرشفني عىل اسـتكمال البنى التحتية 
البـرصة  محافظـة  يف  الرياضيـة  للمنشـآت 
السـتضافة بطولة ”خليجي25“، مشرياً إىل أن 
مالحظات االتحاد الخليجي تقترص عىل ملعب 
واحـد فقط، فيمـا اسـتوفت جميع املنشـآت 
الناطـق  املطلوبة.وقـال  الـرشوط  األخـرى 
االعالمـي باسـم االتحـاد، احمد املوسـوي: ان 
”االتحاد الخليجي لكـرة القدم أّرش مالحظاته 
فقـط عىل ملعب امليناء بمحافظة البرصة التي 
ستسـتضيف بطولة خليجـي25، أما غريه من 

املنشآت فقد اكتمل العمل بها“.
وبني أن ”اللجنة الخليجية املكلفة باإلرشاف عىل 
استيفاء الرشوط املطلوبة كافة تود االطمئنان 
فقـط عـىل ملعـب املينـاء والذي يسـري العمل 
فيه وفق الربنامج الذي حددته وزارة الشـباب 
والرياضـة بالتنسـيق مـع الحكومـة املحليـة 

ملحافظة البرصة واتحاد الكرة العراقي“.
واكد املوسـوي ان ”انجاز مسقف امللعب يسري 
بشـكل رسيع جدا، إذ تقوم الكوادر الهندسـية 
والفنيـة بالعمـل 24 سـاعة يف ثـالث وجبـات 

عمـل“، مضيفـاً ”لقد طلبنا رفع عـدد الخرباء 
األتـراك إىل 20 خبـرياً وقـد وصلـوا إىل البرصة 

لإلرشاف عىل العمل“.
وأوضـح أن ”املالحظـات عـىل ملعـب املينـاء 
تكمن بإكمال املسـقف ومضمـار امللعب الذي 
سـُيفرش بعد انهاء املسـقف خوفـا عليه من 
التلف بسبب حركة االليات داخل امللعب بسبب 
عمل التسـقيف“، مبيناً أن ”فرش التارتان عىل 
املضمار ال يستغرق وقتاً طويالً بل ينجز بوقت 

قصري لسهولته“.
واشـار اىل ان ”الدعـم الحكومـي لـم ينقطـع 
والجميـع يعمـل بروح واحـدة النجـاز العمل 
يف املوعـد املحـدد، واالتحـاد الخليجـي حينما 
يـرى تقدم العمل سـوف يطمـنئ بوجود عمل 

صحيح“.
وختـم املوسـوي بالقـول: ”رشطـاً ان يكـون 
امللعب كامالً يف 15 ايلول لكن االهم وجود عمل 
قريب جدا من االنجاز، واالهم ان يلمس االتحاد 
الخليجـي ان العمـل مسـتمراً بامللعب ووصل 
ملراحل انجاز متقدمة جـداً، فال داعي للتخوف 
من عـدم اكتمال امللعـب تمامـاً يف املوعد الذي 

حددته اللجنة الخليجية“.

بغداد/ حيدر عبد الجليل
أكـد وزيـر الشـباب والرياضـة، عدنـان 
درجـال، ان مـرشوع أكاديميـة البطـل 
األوملبي سيساهم بصناعة جيل مميز من 
االبطـال بمختلف االلعـاب الرياضية من 
خـالل رعايـة املواهب الواعـدة وتأهيلها 
بدنيا ونفسـيا وعلميا وفـق منهج علمي 
مدروس باالستعانة بخرباء وأكاديميني يف 
املجاالت املختلفة.. جاء ذلك خالل كلمته 
التـي القاها بحفل تكريم رياضيي املواي 
تاي واملالكمة امس االثنني يف قاعة هيئة 
الرأي بمقر الوزارة ، بعد تحقيقهم نتائج 

مميزة يف بطولتي العالم وآسيا.

وبارك درجال إنجـاز اتحادي املواي تاي 
واملالكمـة بعـد حصولها عـىل ميداليات 
جمعـت  مهمتـني  بطولتـني  يف  عديـدة 
ابطاال مـن دول كثرية، مثنيـا عىل عمل 
سـاهمت  التـي  واالنديـة  االتحاديـني 
باالرتقـاء بمسـتوى الالعبـني ليكونـوا 
ابطاال ويساهموا بتحقيق نتائج مميزة 
لبلدهم يف البطوالت الدولية، مؤكدا تقديم 
جميع انـواع الدعم وتوفري مسـتلزمات 

صناعة اإلنجاز لهم. 
واضاف  الوزيـر: إن النجاح ال يتحقق إال 
بتعـاون الجميـع والعمل يـدا واحدة من 
وزارة شـباب ورياضة واوملبية واتحادات 

رياضية واندية، وكذلك اعالم ريايض من 
أجل الوصول اىل الهدف املنشـود بصناعة 

رياضة اإلنجاز.
واوعز  الوزير بتشكيل لجنة مشرتكة تضم 
الوزارة واللجنـة االوملبية واالتحادات من 
اجل إعادة النظر بموضوع التخصيصات 
املالية لالتحادات حسب نشاطاتها املحلية 
والدوليـة اىل جانـب إنجازاتهـا املتحققة 
ليتم انصاف االتحـادات الفاعلة ومنحها 

االهتمام والرعاية الذي تستحقه.
ووزع الوزيـر امليداليـات عـىل الالعبـني 
أصحـاب اإلنجـاز اىل جانـب تكريمهـم 

بمبلغ مايل.
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بغداد/ صالح عبد املهدي 
الحديث عـن املحرتفني الذين يخوضون 
الكـرة   مـع فرقهـم منافسـات دوري 
املمتاز بنسخته الجديدة  يعني الكشف  
عـن مكنونات 68 العبـا  قدموا من  21 
بلدا  ورصدنا انتشارهم يف صفوف  فرقنا 
بينهـم من يحـرتف يف مالعبنا آلول مرة  
واخرين جـددوا  حضوره ملوسـم اخر، 
وهـذه قراءة يف اسـماء املحرتفني الذين  
وقعوا عىل  كشوفات فرق الدوري حتى  
لحظـة كتابة هذه املتابعـة بانتظار ان 
يرتفع العدد قبل انتهاء فرتة االنتقاالت 

الصيفية مطلع الشهر املقبل  :

@ÜávnÌ@äÏõy
 يف البدايـة البـد مـن القـول إن املوسـم 
املايض قد شهد بروز العديد من املحرتفني  
السيما اولئك الذين تمسكت بهم فرقهم  
حضورهـم  فرضـوا  ان  بعـد  حـني  اىل 
وشكلوا  اضافات مهمة ومصادر قوة ال 

غنى عنها، لذلك من الطبيعي ان نشاهد 
تلك االسـماء مـرة اخرى يف منافسـات 
الـدوري الحـايل  سـواء مع الفـرق التي 
مثلوها يف السابق او يف محطات جديدة، 
ويف احصائية مفصلة نجد أن 26 محرتفا 
قـد حسـموا امرهـم بالبقـاء ليخوضوا  
غمار الرصاع التنافيس املحيل مرة اخرى 
مقابل 42 عنرصا جديدا ،  وعند التدقيق 
كانـت   املحرتفـني  هـؤالء  جنسـيات  يف 
الحظـوة لنجوم الكـرة الربازيلية، حيث 
نجـد 18  منهـم مقابل 11 من سـوريا  
و5 مـن نيجرييـا وذات العـدد مـن غانا 
و4 من السـنغال ومثلهم من الكامرون 
و3 من تونس ومثلهم من سـاحل العاج  
والعبـني اثنني من موريتانيا ومثلهم من 
اليمـن والعبـا واحدا من دول فلسـطني 
واملغرب وتوغو وتنزانيـا  والنيجر ومايل 
ورومانيـا   وروانـدا  وبوركينافاسـو 

وكرواتيا وهولندا .

@bjflbè€a@‚Ï≠
قـد تكون  املـرة االوىل التي يتواجد فيها 
هذا العدد الكبري من املحرتفني القادمني 
مـن بالد السـامبا موزعـني عىل عرشة 
فرق اولها نفط الوسـط الذي استقطب 
الثالثي فكتور كوسـتا وكالوديو سـوزا   
ولـوكاس سـانتوس القادم مـن زاخو  
ومثله فعل جاره النجف الذي تعاقد مع 
جيل باهيا وهنريكي بيـدرو  وجونثان 
كوسـتا وباالتجاه شـماال نجد يف اربيل 
الثنائي القادم من زاخو هيليو مونتريو  
هنـاك  نـوروز  ويف  اوليفـريا،  وبرونـو 
الثنائـي كالوديـو مارادونـا  وماثيوس  
ليما. أمـا يف زاخو فنجد كاتنري فرناندو   
ولوكاس  سـانتوس ليما، ويف العودة اىل 
بقية الفرق  نقرأ يف الئحة نفط البرصة 
الثنائي كارلوس  باروسـو  وسـريجيو 
رافائيل. أما يف القاسم فهناك اندرسون 
باليتـو  ويف الكرخ نجد دايلفا داريا  ويف 

الطلبـة جيلسـون، واخـريا يف الـزوراء 
برونو ليما املنتقل من النجف .

@ÊÏÓéb”@äÏè„
وكالعادة يف كل موسـم نجـد عددا غري 
قليل مـن نجوم الكـرة السـورية وهم 
يتبتون حضورهم يف مالعبنا، وهنا البد 
مـن االشـارة اىل النجم الالمـع محمود 
املـواس الـذي سـجل انجازا متفـردا يف 
املوسم املايض مع فريق الرشطة بكونه 
اول العـب محـرتف يحرز لقـب هداف 
الدوري بعد ان سـجل 22 هدفا  سـاهم 
من خاللها بتتويج فريقه بطال للدوري 
بعـد طول انتظـار ليجـدد حضوره مع 
فريقـه برفقـة زميلـه فهـد اليوسـف  
ماردكيـان  مارديـك  الجديـد  والقـادم 
ليشكل الثالثة مصادر قوة يعتمد عليها 
الرشطـة يف مهمـة الدفاع عـن اللقب، 
واسـتقطب زاخـو الـذي احـرز املركز 
العـارش يف الـدوري الغـارب اربعـة من 
املحرتفني السـوريني وهم باهوز محمد  
ومحمد بـاري وزيد غرير  وميالد حمد، 
فيما وقع النجم الـدويل محمد عنز عىل 
كشوفات الزوراء وانتقل ياسني سامية  
ليمثـل نفط ميسـان قادما مـن فريقه 
السـابق اربيل، كما جـدد خالد كردغيل 
حضوره مع نفط الوسـط ملوسـم ثان 
بعـد العـروض الطيبـة التـي قدمها يف 

الدوري الفائت .

@lã«@ÊÏœ6´
وباالضافة اىل السـوريني، هناك تسـعة 
من املحرتفـني القادمني من دول عربية 
اخـرى بينهـم ثالثة مـن نجـوم الكرة 
التونسـية وهـم الثنائي غيـث معرويف 
ومحمد عيل جويني اللذين  التحقا بوكر 
الصقور  وزميلهم ايمن الطرابليس  الذي  
وقع عىل كشوفات اربيل، ومن موريتانيا 
جـدد الحسـن حويبيـب  حضـوره مع 
رسب النوارس للموسـم الثالـث تواليا، 
بينمـا التحـق زميلـه محمد سـويعيد  
بفريق الحدود العائد اىل الدرجة املمتازة  
لكنـه لم يلتحق بتدريبـات فريقه حتى 
اآلن بمـا اجرب ادارة الحدود عىل التلويح 

بتقديـم شـكوى للفيفـا، ومـن اليمن 
حـط  املتألق نارص محمـدوه الرحال يف 
نفط الوسـط قادما من املينـاء الهابط 
رسميا اىل الدرجة االوىل والذي ينتظر ان 
يشـفع له نظام الرتاخيص بالبقاء مع 
الكبـار ، والتحق املغربي سـفيان طالل  
بفريق الزوراء قادما من النجف واخريا 
وقع الفلسـطيني عميد سـوافطة  عىل 

كشوفات  نفط ميسان .

@Ô‘Ìãœ¸a@äÏõ®a
القادمون مـن قارة افريقيا يشـكلون 
الرقم االعـىل بني اقرانهم مـن القارات 
االخـرى حيث بلغ عددهـم 34 محرتفا 
بينهم خمسـة من نيجرييا وهم ثنائي 
الصناعة ديفيد افياني ولقمان ادفيني 
برفقة مايكل اوكورو يف الطلبة  وشويبو 
ابراهيم يف اربيل  وبنيامني اكور القادم 
لنفط ميسـان من نـوروز  ومثلهم من 

غانا  وهم  ثنائي الكهرباء ستيفن بافور  
ومحمد الحسن بجانب  ولسون اكاكبو  
الـذي جدد للقـوة الجوية  واسـماعيل 
مالـك املنتقـل للقاسـم مـن الصناعةأ 
واخـريا كويف ايبواه الـذي جدد للحدود، 
وهنـاك اربعـة مـن  الكامـرون  وهـم 
ارنسـت  تريي الذي وقع للقوة الجوية 
قادما مـن النجـف وباتريـك نجومبي 
الـذي جدد حضـوره مع نفـط البرصة  
وفرانـك سـيدرك املنتقـل للكهرباء من 
زاخـو  ومعـه اونو جونيـور يف الطلبة، 
ومن السـنغال هناك اربعة  العبني وهم 
ثنائي القاسـم  ديمبـا ديكاتيه  وتيدان 
كامـارا والعـب الكهرباء ديمبـي داودا 
والعب الرشطة ادريسـا نيانـغ القادم 
مـن الطلبة، وهنـاك ثالثـة العبني من 
سـاحل العاج ونعني هنـا العب كربالء 
نيلما تريكا والعب الحدود الكسندر يول  

والعب نفط الوسط فلورنت ديدر الذي 
جدد للعندليب للموسم الثالث تواليا.

@Ú–‹n¨@pbÓè‰u
ومـن الجنسـيات املنفردة نشـري هنا اىل 
العب منتخب النيجر  الدويل عبد املجيد ابو 
بكر الـذي قدم عروضا الفتة مع القيثارة 
ابان املوسم املايض، وهناك ايضا التوغويل 
فرانكو اوتشـو القادم للقوة الجوية من 
اربيـل ومعـه الهـداف  التنزانـي تريـس 
موغالو. أما اليف نوروز فنجد املايل ادريسا 
تـراوري. أمـا يف كربالء  العائـد اىل دوري 
الكبار فهناك العب بوركينافاسو  موىس 
داو القـادم من الطلبـة ، ومن قارة اوربا 
هناك ثالثة العبـني وهم الروماني نيكوال 
كاتلني يف زاخـو والكرواتي سيباسـتيان 
انتيش  والهولندي اليسون  هوي يف فريق 
املينـاء الذي يحدوه االمل بالعودة للدرجة 

املمتازة باستثمار نظام الرتاخيص .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية، الزميل عبد الكريم يارس، اكد ان ابنه 
(اسعد) تماثل للشفاء من االزمة الصحية التي 
تعرض لها قبل فرتة زمنية ليسـت بالقصرية، 
دعواتنا الصادقة ألسعد بالشفاء التام وان يمن 

عليه العيل القدير بالصحة والعافية التامتني.
  ************

عمت الفرحة منزل مقدم الربامج الرياضية يف القناة 
العراقيـة العامـة، الزميل محمد صـربي، وحرمه 
املصون بعد ان رزقهمـا الباري عز وجل بمولودة 
اسـمياها (ريحانة)، امنياتنـا الصادقة للجميلة 

والسـعادة  والعافيـة  الصحـة  بموفـور  ريحانـة 
الدائمـة، وان يجعلهـا رب العاملني من بنـات االيمان 

والذرية الصالحة ويحفظها مع عائلتها الكريمة من كل رش ومكروه.



ميالنو / متابعة الزوراء
إنرت  ظهري  دارميان،  ماتيو  يعتقد 
ميالن، أن فريقه كان األفضل يف مباراة 
خرسها  والتي  ميالن،  أمام  الديربي 
النرياتزوري  إىل  مشريا   ،٣-١ بنتيجة 
ميونيخ  بايرن  أمام  التعويض  سيحاول 

يف دوري أبطال أوروبا.
تضم:  التي  املوت،  بمجموعة  إنرت  ويتواجد 
ميونيخ  وبايرن  «برشلونة 

وفيكتوريا بلزن».
إنرت  ويستقبل 
الفريق البافاري، 
يوم  مساء 
األربعاء  غد 
ملعب  عىل 

دور  من  األوىل  الجولة  ضمن  سريو،  سان 
املجموعات.

وقال دارميان، يف ترصيح لقناة إنرت ميالن: 
ميالن،  مباراة  يف  األفضلية  لدينا  «كانت 
أفضل،  بشكل  املباراة  إدارة  يمكننا  وكان 

لكننا واجهنا صعوبة واستقبلنا هدفني كان 
يمكن تفاديهما».

وأضاف: «كانت هناك الروح ملحاولة العودة 
علينا  بالتأكيد  ننجح،  لم  لكننا  النتيجة،  يف 

عدم استقبال األهداف بأي ثمن».
وتابع: «نعلم أن التفاصيل الصغرية يمكن أن 

تحدث فرقا، خاصة يف املباريات الكبرية».
وأكمل: «عندما نخرس مباراة، علينا أن نواجه 
هذه الخسارة، خاصة عندما تخرس مباراة 
ديربي بهذه الطريقة، أعتقد أننا بحاجة إىل 

التحسن، ولدينا الوقت للقيام بذلك».
وعن مواجهة بايرن، ختم: «لدينا أيام قليلة 
جيدة،  بداية  نبدأ  أن  نريد  لكننا  للتحضري، 
نحن نواجه فريقا قويا للغاية، لكن يف ملعبنا 

مع جماهرينا سنحاول تقديم أداء جيد».

باريس / متابعة الزوراء
جريمان،  سان  باريس  مدرب  جالتيه،  كريستوف  كشف 
جونيور،  نيمار  الربازييل،  النجم  بشأن  مثري  قرار  كواليس 

مهاجم الفريق.
وقال جالتيه يف ترصيحات أبرزتها صحيفة لو باريزيان: «نعم 
هناك مخاطرة دائما، إذا لم يتقبل الالعب هذا القرار»، وذلك 
ردا عىل وضع نيمار عىل مقاعد البدالء يف املباراة األخرية أمام 

نانت التي انتهت بفوز بي إس جي بثالثية دون رد.
واستدرك املدرب الفرنيس: «لكنني دخلت يف مناقشة مطولة 
مع نيمار يف املران األخري قبل املباراة يوم الجمعة، ونقلت له 
تولوز  مباراة  أنهى  ألنه  البدالء  مقاعد  عىل  وضعه  يف  رغبتي 

مجهدا بعدما تعرض الحتكاكات عنيفة».
وأكد املدير الفني لسان جريمان: «لقد قررت إراحته، وتقبل 
نيمار بكل قناعة، أال يكون يف التشكيل األسايس أمام نانت».

وعن مواجهة يوفنتوس اليوم الثالثاء، يف دوري أبطال أوروبا: 
يف  األهداف  من  الكثري  سجلنا  للغاية،  جيدة  الذهنية  «حالتنا 

أول ٧ مباريات، ولدينا رغبة يف مواصلة هذا األداء القوي».
مختلفة  ستكون  يوفنتوس  مواجهة  «لكن  جالتيه:  وشدد 
تماما، لقد تابعت مباراته ضد فيورنتينا، لذا أؤكد أنها ستكون 
هذا  يف  ترصيحاته  جالتيه  ومعقدة».وأتم  صعبة  مواجهة 
الشأن: «سيكون أمام الالعبني واجبات عديدة عىل املستويني 
وتحقيق  األهداف  تسجيل  أردنا  إذا  والهجومي،  الدفاعي 
سان  باريس  مدرب  جالتيه،  كريستوف  الفوز».واستقر 
مباراة  به  سيخوض  الذي  األسايس  التشكيل  عىل  جريمان، 
يوفنتوس، يف افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، اليوم 
«ليكيب»  صحيفة  صحفي.وكشفت  تقرير  بحسب  الثالثاء 
الفرنسية، أنه تأكدت مشاركة برسنيل كيمبيمبي يف املباراة، 

حيث انتهى الجدل املثار بشأن إيقافه، بعد حصوله عىل 
بطاقة صفراء أمام ريال مدريد يف املوسم املايض.

يساور  الذي  الوحيد  الشك  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
فيتينيا  تعرض  ظل  يف  الثاني،  الوسط  العب  هو  جالتيه، 

إلصابة قوية أمام نانت بالدوري الفرنيس.
ولفتت إىل أن املؤرشات األولية بشأن فيتينيا تبدو مطمئنة، 
مواطنه  سيكون  الربتغايل،  الالعب  جاهزية  عدم  حال  ويف 

ريناتو سانشيز هو البديل األقرب.
ونرشت «ليكيب» التشكيل املتوقع لبي إس 

يضم  والذي  يوفنتوس،  ضد  جي 
راموس،  من:«دوناروما،  كال 

ماركينيوس،  كيمبيمبي، 
مينديس،  نونو  حكيمي، 

فرياتي، فيتينيا (ريناتو 
مييس،  سانشيز)، 

مبابي، نيمار».

متابعـة   / برشـلونة 
الزوراء

قيـد نادي برشـلونة 
يف  الجـدد  العبيـه 
القائمة التي سيخوض 
بطولة  منافسـات  بها 
دوري أبطـال أوروبـا، 

هذا املوسم.
االتحاد األوروبي  ونرش 
لكرة القدم (يويفا) عرب 
قائمة  الرسمي،  موقعه 
من  املسـجلني  الالعبـني 
قبل كل ناد لبدء املشـاركة 
مـع فرقهـم يف دوري أبطال 

أوروبا.
وضمـت قائمة برشـلونة، الثنائي 
الجديد هيكتور بيلريين وماركوس 
ألونسو، باإلضافة إىل العب الوسط 

الشاب بابلو توري.
”مونـدو  صحيفـة  وبحسـب 
فـإن  اإلسـبانية،  ديبورتيفـو“ 
الثنائي جـايف وبالدي، لم يظهر يف 
قائمة الفريـق األول، خاصة وأنه 

 B. مسجل يف قائمة برشلونة
جديـر بالذكر، أن برشـلونة دعم 
أندريـاس  مـن،  بـكال  صفوفـه 

كيـيس  وفرانـك  كريستينسـن 
وجوليس كوندي ورافينيا وروبرت 
ليفاندوفسـكي وهيكتـور بيلريين 

وماركو ألونسو وبابلو توري.
وعقب الفوز عىل إشـبيلية بثالثية 
نظيفـة الليلـة املاضيـة يف الدوري 
اإلسـباني،  أجرى برشـلونة مران 
تعـاف، قبـل مواجهـة فيكتوريـا 
بيلـزن التشـيكي يف دوري أبطـال 

أوروبا.
وتحـت قيـادة املدير الفني تشـايف 
هرينانديـز، أجـرى البارسـا مرانا 
بمشـاركة رافينيا وليفاندوفسكي 

وإريك جارسيا.
الالعبـون  املـران  يف  شـارك  كمـا 
الشـباب أسـرتاالجا وبييل فيينس 
وايه كاسـاس وجوان أنايا ولوزي 
وديريك والمني وجيورجييف وتوني 

كاراباكا ونيكو تاكاهايش.
وبفوزه، أصبح رصيد برشلونة 10 
نقـاط يف املركز الثانـي خلف ريال 

املتصدر بفارق نقطتني.
غـدا  الكتالونـي  الفريـق  ويلعـب 
األربعـاء أوىل مبارياته يف املجموعة 
الثالثة بدوري األبطـال، التي تضم 

أيضا بايرن ميونيخ وإنرت ميالن.

                         

دمشق / متابعة الزوراء
املهاجمني  سوريا،  منتخب  مدرب  السيد،  حسام  استدعى 
عمر السومة وعمر خربني، ضمن قائمة أولية من ٣٥ العبا 
أيلول/ و٢٦   ٢٣ بني  املقررة  الرباعية  األردن  دورة  لخوض 

سبتمرب الجاري، بمشاركة األردن وعمان والعراق.
وقال السيد املعنّي يف ٢٣ آب/أغسطس املايض بدال من غسان 
وإحصائيات  أرقام  وفق  «تمت  اختياره  عملية  إن  معتوق 
املحرتفني واألكثر خربة، وهذا ينطبق  الالعبني  والرتكيز عىل 
أيضا عىل اختيار الالعبني املحليني األكثر خربة وسيتم انتقاء 

٢٣ العبا من القائمة لدورة األردن».
آسيا  للقب بطولة غرب  للسيد قيادة منتخب سوريا  وسبق 
٢٠١٢، وقاد منتخب سوريا األوملبي ومنتخب الشباب للتأهل 

إىل النهائيات اآلسيوية.
يذكر أن الدورة الرباعية ستنطلق يوم ٢٣ الجاري بمباراتني 
بني سوريا واألردن والعراق مع عمان، عىل أن يلتقي الفائزان 
الثالث  املركزين  عىل  والخارسان  النهائي  يف  املباراتني  من 

والرابع يوم ٢٦ منه.
ويف ما ييل التشكيلة األولية:

(شباب  خربني  عمر  القطري)،  (العربي  السومة  عمر 
وفهد  مردكيان  ومارديك  مواس  محمود  اإلماراتي)،  األهيل 
اليوسف (الرشطة العراقي)، الياس هدايا (برين النرويجي)، 
(يونيكوس  عثمان  اياز  السويدي)،  (غوتربغ  عايش  حسام 
بالل  اليوناني)،  (فولوس  ويس  الرحمن  عبد  اليوناني)، 
(دونايسكا  رمضان  عمار  األملاني)،  (ماغدبورغ  حلبوني 
محمد  التايلندي)،  (المفون  عثمان  محمد  السلوفاكي)، 
القطري)،  (مسيمري  مرمور  محمد  العراقي)،  (الزوراء  عنز 
الوسط  (نفط  كردغيل  خالد  السعودي)،  (العني  كروما  ثائر 
ميداني  عمرو  العراقي)،  (الكرخ  حميشة  كامل  العراقي)، 
أحمد  وسعد  دعبول  وماهر  موىس  طه  الكويتي)،  (النرص 
وضياء الحق وعالء الدايل وكرم عمران (الفتوة)، أحمد مدنية 
الشاكر  شاهر  (ترشين)  الدايل  وأحمد  محمد  الرزاق  وعبد 
ومحمد ريحانية وحسني جويد (اهيل حلب)، يوسف محمد 
محمود  (حطني)،  خويل  مؤيد  (الجيش)،  صهيوني  ومحمد 

البحر (جبلة) وعمرو جنيات (الكرامة).

مدريد / متابعة الزوراء
من  الجديدة  النسخة  الثالثاء  اليوم  تنطلق 
بني  ضخمة  صفقات  بعد  األبطال  دوري 
لالعبني،  وانتقاالت  قياسية  ومبالغ  األندية 
بني  األبرز  املسابقة  وقوة  الفرق  تغري شكل 

األندية عىل مستوى أوروبا والعالم.
يف  األغىل  الصفقة  البطولة  عن  ويغيب 
وهو  اآلن  حتى  الصيفية  االنتقاالت  سوق 
الربازييل أنتوني، الذي غادر صفوف أياكس 
لم  الذي  يونايتد  مانشسرت  قميص  لريتدي 
ليخوض  األبطال  لدوري  التأهل  من  يتمكن 
الدوري األوروبي، لكنه دفع ٩٥ مليون يورو 
للحصول عىل خدمات الالعب.وحدثت بعض 
املبالغ  بسبب  فقط  ليس  املثرية،  االنتقاالت 
املدفوعة بل ألنها كانت بني األندية املرشحة 
للقب، وسط بحث النجوم عن تغيري األجواء 
وتحديات جديدة ومراهنتهم عىل أن الفريق 
الجديد هو األوفر حظا للتويج بذات األذنني 
انفجار  من  أعوام  املطاف.وبعد  نهاية  يف 
طلبا،  األكثر  لالعب  وتحوله  هاالند  إرلينج 
باريس  يف  البقاء  مبابي  كيليان  وتفضيل 
هذا  أخريا  النرويجي  قرر  جريمان،  سان 
الذي  سيتي  مانشسرت  إىل  الرحيل  الصيف 
الذي  الفريق  األفضل.وظفر  العرض  قدم 
ودفع  هاالند  بتوقيع  جوارديوال  بيب  يدربه 

لبوروسيا دورتموند ٦٠ مليون يورو.
املباراة  لحظيا ومن  النرويجي  مردود  وجاء 
مانويل  وصل  كما  الربيمريليج،  يف  األوىل 
دورتموند  من  قادما  مانشسرت  إىل  أكانجي 
بطل  صفوف  يف  الجديدة  الوجوه  أحد  وهو 
ستيفان  مثل  مثله  اإلنجليزي،  الدوري 
أورتيجا الوافد من أرمينيا بيليفيلد وكالفني 
القادم  جوميز  وسريخيو  ليدز  من  فيليبس 

من أندرلخت.

عال  تهديفي  بحس  هاالند  ويتميز 
روبرت  البولندي  يملكه  الذي  ذلك  يضاهي 
ليفاندوفسكي الذي ترك بايرن ميونيخ الذي 
فاز معه بكل يشء كي يخوض تحديا جديدا 
أسلحة  أهم  وأصبح  برشلونة  صفوف  يف 
تشايف هرنانديز الهجومية، التي يعول عليها 
موسم  بعد  التشامبيونز  إىل  بقوة  للعودة 
صفري.وبذل ليفاندوفسكي مجهودا مضنيا 
 ٤٥ البارسا  سداد  بعد  أملانيا  عن  يرحل  كي 

مليون يورو للبايرن.
كافة  عزز  بل  بذلك  البلوجرانا  يكتف  ولم 
أندرياس  استقطب  حيث  خطوطه 
كريستنسن وماركوس ألونسو من تشيليس، 

ليدز  ورافينيا من  وفرانك كييس من ميالن، 
وجول  يورو،  مليون   ٦٠ مقابله  دفع  الذي 
من  بيلريين  وهكتور  إشبيلية،  من  كوندي 

آرسنال.
بينما أبرم العمالق البافاري إحدى الصفقات 
القوية أيضا كي يعوض رحيل ليفاندوفسكي 
ليفربول  نجم  ماني  ساديو  السنغايل  بضم 
الذي أنهى عقده ذي األربعة أعوام كي يلعب 

يف البوندسليجا.
دفاعاته  األملاني  الجنوب  فريق  حصن  كما 
من  ليخت  دي  ماتيس  الهولندي  برشاء 
يوفنتوس مقابل ٦٧ مليون يورو، إضافة إىل 
مزراوي  نصري  واملغربي  جرافنبريش  رايان 

وماتيس تيل من رين الفرنيس.
ودفع رحيل ماني فريقه اإلنجليزي السابق 
بنفيكا  من  نونيز  داروين  مع  التعاقد  إىل 
مقابل ٧٥ مليون يورو، لكنه لم يقدم أوراق 
الجديدة  الصفقات  وال  هو  ال  بعد  اعتماده 
كارفاليو  وفابيو  يوفنتوس  من  املعار  آرثر 
أبردين.لكن  من  ري  وكالفني  فولهام  من 
خالل  الصفقات  أثمن  إحدى  أنهى  تشيليس 
ويسيل  املدافع  برشائه  االنتقاالت  موسم 

فوفانا من ليسرت مقابل ٨١ مليون يورو.
وكان بطل التشامبيونز قبل عامني قد دعم 
خطوطه أيضا برحيم سرتلينج من مانشسرت 
سيتي، وكاليدو كوليبايل من نابويل، وكارني 

وجابرييل  فيال،  أستون  من  تشاكويميكا 
سلونينا من شيكاغو فاير، ومارك كوكوريال 
إنرت،  من  كاسادي  وسيزاري  برايتون،  من 
إيمريك  وبيري  يوفنتوس،  من  زكريا  ودنيس 
أوباميانج من برشلونة قبل قليل من إغالق 

باب االنتقاالت الصيفية.
لجهود  اللندني  الفريق  افتقد  املقابل،  يف 
روميلو لوكاكو الذي عاد للنرياتزوري حيث 
جدد  بالعبني  ليلحق  له  مستوى  أفضل  قدم 
مثل كريستيان أسالني من إمبويل وخواكني 
من  مخيتاريان  وهنريك  التسيو  من  كوريا 

روما وآخرين.
أما يوفنتوس، فقد نجح يف إقناع األرجنتيني 
أنخيل دي ماريا الذي وصل يف صفقة انتقال 
حر من باريس سان جريمان، كما حصل عىل 
توقيع بول بوجبا من مانشسرت يونايتد رغم 
أنه أصيب مؤخرا، وكذلك فيليب كوستيتش 
من آينرتاخت، ولياندرو باريديس من بي إس 

جي، وأركاديوس ميليك من مارسيليا.
حيث  كذلك  باملال  فرنسا  بطل  يبخل  ولم 
رويز  فابيان  اإلسباني  خدمات  عىل  حصل 
من  سولري  كارلوس  ومواطنه  نابويل  من 
الوافدين حديثا  قائمة  إىل  لينضموا  فالنسيا 
يف باريس وهم نونو مينديش من سبورتنج 
ريمس  من  وإكيتيكي  بورتو  من  وفيتينيا 
موكييل  ونوردي  ليل  من  سانشيز  وريناتو 

من اليبزيج.
رقما  مدريد  ريال  اللقب  حامل  دفع  فيما 
سوق  يف  صفقة  أضخم  ثالث  قياسيا، 
توقيع  عىل  للحصول  الصيفية،  االنتقاالت 
من  تشواميني  أوريليان  الوسط  العب 
أنطونيو  صفقة  تكلفه  لم  فيما  موناكو، 
روديجر سنتا واحدا ألنه كان العبا حرا بعد 

انتهاء عقده مع تشيليس.

واشنطن / متابعة الزوراء
بلغت التونسية أنس جابر املصنفة عاملياً الدور ربع 
لكرة  املفتوحة  املتحدة  الواليات  لبطولة  النهائي 
املرضب، آخر البطوالت األربع الكربى، بتغلبها عىل 
الروسية فريونيكا كودرميتوفا الثامنة عرشة ٧-٦ 

(٧-١) و٦-٤ يف الدور الرابع.
وصيفة  جابر،  فيها  تبلغ  التي  األوىل  املرة  وهي 
ربع  الدور  سالم،  الغراند  ثالثة  ويمبلدون،  بطلة 
مع  موعدا  ورضبت  األمريكية  للبطولة  النهائي 
أطاحت  كانت  التي  تومليانوفيتش  أيال  األسرتالية 
الجمعة  الثالث  الدور  من  ويل  سريينا  باألمريكية 
وتغلبت عىل الروسية ليودميال سونوفا الـ٣٥ األحد 

٧-٦ (١٠-٨) و٦-١.
من  األمريكية  الجماهري  إىل  رسالة  جابر  ووجهت 
أجل دعهما يف املباراة املقبلة قائلة: «سأواجه أيال 

التي تغلبت عىل سريينا...».
ولم يسبق لجابر تخطي الدور الثالث يف فالشينغ 

ميدوز سابقاً.
وبلغت الدور ذاته أيضاً الفرنسية كارولني غارسيا 
أليسون  األمريكية  عىل  بفوزها  عرشة  السابعة 
األمريكية  لتالقي  و٦-١،   ٦-٤ ريسك-أمريرتاج 
عىل  الفائزة  عرشة  الثانية  غوف  كوكو  األخرى 

الصينية جانغ شواي ٧-٥ و٧-٥.
دانييل  الرويس  كرييوس  نيك  األسرتايل  وجرّد 
بطولة  لقب  من  عاملياً  أول  املصنف  مدفيديف 
آخر  املرضب،  لكرة  املفتوحة  املتحدة  الواليات 
 ٧-٦ عليه  تغلب  عندما  الكربى،  األربع  البطوالت 

(١٣-١١) و٣-٦ و٦-٣ و٦-٢ يف الدور الرابع.
يف  املصنف  األسرتايل  فيها  يبلغ  األوىل  املرة  وهي 
املركز ٢٥ عامليا و٢٣ يف البطولة، الدور ربع النهائي 

يف فالشينغ ميدوز.
بطولة  نهائي  خرس  الذي  كرييوس  ويلتقي 
ويمبلدون، ثالثة الغراند سالم أمام الرصبي نوفاك 
اآلخر  الرويس  مع  املقبل  الدور  يف  دجوكوفيتش، 

البطولة  والـ٢٧ يف  الـ٣١ عامليا  كارن خاتشانوف 
الثاني  بوستا  كارينيو  بابلو  اإلسباني  عىل  الفائز 
ثالث  يف  و٦-٣  و٤-٦  و٦-١  و٦-٣   ٤-٦ عرش 

ساعات و٢١ دقيقة.
مع  كرييوس  فيها  التقي  الثالثة  املرة  وكانت 
مدفيديف هذا العام، حيث حسم الرويس املواجهة 
األوىل يف الدور الثاني من بطولة أسرتاليا املفتوحة، 
أوىل البطوالت األربع الكربى يف كانون الثاني/يناير، 
مونرتيال  دورة  من  ذاته  الدور  يف  األسرتايل  ورد 

ملاسرتز األلف نقطة يف آب/أغسطس املايض.
وقال كرييوس (٢٧ عاماً): «أنا سعيد ألنني تمكنت 
أخريًا من أن أظهر يف نيويورك كيف يمكنني اللعب 

بشكل جيد. أعمل كل يوم، بجد حًقا».
الواضح  ومن  رائعة،  مباراة  كانت  «لقد  وأضاف: 
يدافع  كان  ألنه  كبري  ضغط  تحت  لعب  دانييل  أن 
الشهرين  يف  لعبت بشكل مذهل  لكني  اللقب،  عن 

املاضيني».
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بربينيان/متابعة الزوراء:

ُمنحـت جائزة ”فيزا دور نيـوز“، أبرز جوائز 
مهرجـان ”فيزا بور ليمـاج“ الدويل للتصوير 
فرنسـا)  (جنـوب  بربينيـان  يف  الصحفـي 
لألوكرانـي إيفغيني مالوليتـكا لتقاريره عن 
مدينة ماريوبول التي تعرضت لقصف شديد 

يف جنوب أوكرانيا.
وأهدى إيفغيني مالوليتكا الذي بدا عليه التأثر 
الشـديد، جائزتـه إىل ”الشـعب األوكرانـي“، 
مشـدداً عىل أهمية الجائزة بوصفها اعرتافاً 

بقيمة عمله.
وكان املصـور األوكراني البالـغ ٣٥ عاماً من 
وكالة أسوشـيتد برس ومواطنه مستسالف 
تشـرينوف (٣٧ عامـاً) مصـور الفيديـو يف 
نفس الوكالة، أول صحفيني دخال ماريوبول 
يف الثالـث والعرشيـن فرباير قبل سـاعة من 
انطالق الغارات عىل املدينة. كما كانا آخر من 

غادرها يف الخامس عرش مارس.
وقـال مالوليتـكا لوكالة فرانس بـرس أمام 
صـوره املروعـة ألطفـال مقتولـني ونسـاء 
حوامـل تحـت األنقـاض، ومقابـر جماعية 
محفورة عىل عجل بسـبب عـدم القدرة عىل 
تنظيـم جنـازة جـراء القصف ”هـذه األيام 
العـرشون يف ماريوبـول كانـت يومـاً واحداً 

طويالً بال نهاية ومن يسء إىل أسوأ“.
وأثـار قصـف الجيش الـرويس لهـذه املدينة 
السـاحلية التـي يقطنهـا ٤٠٠ ألف نسـمة، 
والسـيما عـىل مستشـفى األطفـال فيهـا، 

استنكاراً كبرياً يف املجتمع الدويل.
وكان املرشـحون اآلخـرون للجائـزة املصور 
األسـرتايل املولود يف أوكرانيا دانيال بريهوالك 
عن تقريره ”الناس يعيشون هنا“ (نيويورك 
تايمز) عن مذبحة املدنيني يف بوتشا، واملراسل 
األمريكي ماركـوس يام املولود يف ماليزيا عن 
”سقوط أفغانستان“ (لوس أنجلس تايمز).

وُقّدمـت خـالل املهرجان سـبع جوائز ”فيزا 
دور“ وخمس جوائز أخرى وثالث منح.

 Visa d’or ويف العـام املايض ُمنحـت جائـزة
News للمرة األوىل ملصور ظل مجهول الهوية 
ألسـباب أمنية، عن عمله يف ”ثورة الربيع“ يف 

بورما.
لفابيـو  الجائـزة  ُمنحـت   ٢٠٢٠ عـام  ويف 

بوتشيارييل عن عمله (٢٠٢٠ بريغامو، مركز 
جائحة كوفيد – ١٩ يف إيطاليا).

وكانت أوكرانيا أحد املوضوعات الرئيسـية يف 
هذه النسـخة الرابعة والثالثني التي انطلقت 

يف السابع والعرشين أغسطس.
وُمنحـت جائـزة ”فيـزا دور“ للصحافـة ية 
لصحيفـة بوليتيكـن الدنماركيـة عـن عمل 

مادس نيسـن حـول الحرب، فيما أسـندت 
جائـزة مدينة بربينيان – ريمي أوشـليك إىل 
لوكا باريوليه يف صحيفة لوموند الفرنسية.

الناجمـة  واضطراباتـه  الكوكـب  لكـّن 
عـن النشـاط البـرشي كانا أيضـاً يف قلب 
 Visa d’or” املهرجـان. فقد ُمنحت جائـزة
(غيتـي  سـتريتون  لربنـت   “Magazine
إيميجز/ ناشـونال جيوغرافيك) عن عمله 
بعنـوان ”لحـوم الطرائـد: أصـل األوبئة“. 
أمـا جائزة مؤسسـة ”إيف روشـيه“ التي 
تهدف إىل تسـهيل إنجـاز تقارير صحفية 
عن القضايا البيئية، فُمنحت آلالن رشودر 

الذي يعمل يف إندونيسيا.
وُمنحت جائزة ”فيزا دور“ اإلنسـانية من 
اللجنـة الدوليـة للصليب األحمـر للمصّور 
السـوري سـمري الدومـي (وكالـة فرانس 
برس) عن مجموعة صـور بعنوان ”طرق 
املـوت“، بشـأن أزمـة الهجـرة يف شـمال 
فرنسا. وأعطيت جائزة املعلومات الرقمية 
”فرانس إنفـو“ لبرياك وديـالن موريارتي 
وجوليا لودور عن عملهم ”أفريكا سـيتيز 
رايزينـغ“ (صعـود املـدن اإلفريقية)، عرب 

صحيفة واشنطن بوست.
وُمنحت جائزة ”فيزا دور رشفية“ من مجلة 
”فيغـارو ماغازيـن“ والتـي تكرّم مسـرية 
مصـور ما زال نشـطاً آلالن كيلـر (ميوب) 
للشيشـان  بصـوره  خصوصـاً  املعـروف 

والسلفادور وساحة تيان أنمني.

ومـن بـني الجوائـز األخرى، كرمـت جائزة 
بيار وألكسـندرا بوال عمل لورا مورتون عن 

التقنيات اآللية.
وُمنحت جائزة كامي لوباج لريبيكا كونواي 
التـي تعمل عىل تأثـري الحـرب األهلية عىل 
وجائـزة  رسيالنـكا،  يف  العقليـة  الصحـة 
كارمينيـاك للتصويـر الصحفـي لفرييـرو 
عن مرشوعها حـول الكارثة االقتصادية يف 

فنزويال.
وسـتبقى املعارض الـ٢٥ يف املهرجان الذي 
تضمن أيضاً عروضاً ولقاءات مع مصورين 
وجلسـات نقـاش مفتوحـة حتـى الحادي 

عرش من سبتمرب.
ويسـعى مهرجان ”فيزا بور ليماج“ الدويل 
للتصوير الصحفي الذي بدأ السبت يف مدينة 
بربينيان الفرنسية لـ“إظهار أخبار العالم“ 
ككل، كالحروب يف سوريا واليمن والسودان 
ال يف أوكرانيـا وحدهـا، وال يكتفي بالحدث 
الطاغي، بل يتناول مواضيع أخرى كالتغري 

املناخي والخصوصية البرشية.
والحـظ جـان فرنسـوا لـوروا الذي أسـس 
املهرجـان عـام ١٩٨٩ يف ترصيـح لوكالـة 
فرانـس برس أن ”أموراً تحصل يف كل أنحاء 
العالـم غاب الحديث عنها بسـبب ما يجري 
يف أوكرانيـا“، مؤكـداً حـرص ”فيـزا بـور 
ليمـاج“ عىل ”إظهـار أخبـار العالم ككل“، 
مجدداً تمسـكه بعدم اقتصار املهرجان عىل 

موضوع واحد ”مهما كان مهماً“.

بغداد/ الزوراء:
بحـث معـاون محافظ صـالح الدين 
للشـؤون االمنية، زهـري الزهوان، مع 
امـني رس نقابة الصحفيـني يف صالح 
الديـن، حسـن عبـد الله سـالم، واقع 
العمل الصحفي باملحافظة، فيما شدد 
عىل توفـري الدعـم املطلـوب لرشيحة 

الصحفيني يف املحافظة.
وذكـر بيان لفـرع نقابـة الصحفيني 
يف صالح الديـن تلقته «الـزوراء»:  ان 
زهـري الزهوان، معاون محافظ صالح 
الدين للشؤون األمنية، زار مقر نقابة 
الصحفيني العراقيـني يف صالح الدين، 
واطلـع عـىل الـدور الـذي تضطلع به 
نقابة الصحفيني العراقيني يف املحافظة 
بتوجيـه الخطاب االعالمـي باالتجاه 
الذي يصب يف خدمة املجتمع وترسيخ 

قيم السلم والتعاون بني الناس.
واضـاف البيـان: ان حسـن عبداللـه 
سـالم، امـني رس نقابـة الصحفيـني 
العراقيني يف صالح الدين، قدم نبذة عن 
واقع العمل الصحفي واالعالمي وابرز 
التحديـات واملعوقـات التـي يواجهها 

الصحفيني باملحافظة. 
املسـؤولني   واهتمـام  دور  مثمنـا 
لالرتقـاء بإمكانيات وقـدرات األرسة 

الصحفية إليجـاد كوادر مؤهلة تكون 
عند مستوى املسؤولية.

واشـار البيان اىل: ان معـاون محافظ 
صالح الدين للشـؤون األمنية اسـتمع 

اىل عدد من مطالب الزمالء الصحفيني 
منهـا فتـح شـوارع حـي الصحفيني 
وتمشـية  لـه  الخدمـات  وإيصـال 
وجبـة جديدة لرشيحـة الصحفيني يف 

قضـاء تكريت وتوفـري الدعم املطلوب 
االعالمية.  املؤسسـات  الستمرار عمل 
مبديا إعجابه باهتمام النقابة بحقوق 

الزمالء الصحفيني يف املحافظة.

الدوحة/متابعة الزوراء:
 شـهد موقـع تويرت سـجاالً حـاّداً بني 
بقنـاة  واملذيـع  السـوري  اإلعالمـي 
”الجزيـرة“ فيصل القاسـم، واإلعالمي 
الجزائـري واملعلّـق الريايض يف شـبكة 

”بي.إن.سبورت“، حفيظ دراجي.
وبـدأ األمر حني هاجم القاسـم الجزائر 
وسـِخر منهـا؛ عـىل إثـر اسـتضافتها 
للقمـة العربيـة املقبلـة، يف تغريدة عىل 
تويـرت قائال ”نظـام يتآمر مـع إثيوبيا 
ضـد مـرص، نظـام يتحالف مـع إيران 
ضد العرب، نظـام يعادي جاره العربي 
املغرب، ثم قال شـو قال: يريد لّم شمل 
العـرب يف قمـة عربيـة تركـت زوجها 

مبطوح وراحت تداوي ممدوح“.
من جانبه، رّد دراجي يف تغريدة، مضّمناً 

إياها صورة من تغريدة القاسم:
املهـم أننا ال نخـون، وال نبيع وطننا وال 
قضيتنـا وال رشفنـا، وال نفتخر بتدمري 
بلدنا ألجل إسـقاط رئيسنا. الجزائر لم 
تقل بأنها سـتلّم شـمل العرب، ألنه لن 
يلملـم، يف ظل تفيش أنـواع خطرية من 
املخـدرات واملهلوسـات، وتزايـد حجم 
التطبيـع مع كيان يسـعى إىل منع عقد 

القمة يف الجزائر باستعمال عمالئه.
لريّد القاسـم يف تغريدة حملت إسقاطاً 
عـىل تغريـدة دراجـي متسـائالً ”هـل 
يمكن أن تكون عميالً لفرنسا ومنارصاً 
لفلسـطني؟“. وأتبعهـا بتغريدة أخرى 
مبـارشة رّداً عـىل االتهـام بالتخويـن، 
قائـًال ”صـار عنـدي قناعة تامـة بأن 
الذين يوزعون تهمة الخيانة وشهادات 
الـرشف والوطنيـة عـىل اآلخريـن هم 
أصـًال بـال رشف وال وطنيـة، فلطاملـا 

باعنا هؤالء املنافقـون عىل مدى عقود 
شـعارات وطنية، فاكتشـفنا متأخرين 
أنهـم مجرد ثلة مـن العمـالء والخونة 

والسمارسة وبائعي األوطان“.
والتغريـدة رد عـىل قـول دراجـي ”ال 
يمكنني أن أكون ضد إرادة الشـعوب يف 
التغيـري، لكننـي ضد من يفـرح لتدمري 
بلـده، وضـد من يحـرض عـىل بلدي، 

ويعترب دعم فلسطني وجع رأس“.
ُيشـار إىل أن هجوم فيصل القاسم عىل 
الجزائـر، تزاَمـن مـع الرتويـج ألخبار 
مفادهـا تأجيـل رابـع للقمـة؛ نظـراً 
لألوضاع السياسـية الراهنة بني بعض 

الحكومات العربية.
النـأي  الجزيـرة  يف  املذيعـون  وحـاول 
بالقناة والسلطات القطرية عن املعركة 
فطالب مدير مكتب الجزيرة يف باكستان 
أحمـد موفق زيدان مثال من السـلطات 
الجزائرية الرد بدل أن يطالب املسؤولني 

عن اإلعالم القطري باتخاذ إجراءات. 

يف املقابل وقف اإلعالمي الفلسـطيني يف 
قناة الجزيرة جمال ريان موقف الدفاع 
عـن الجزائر يف رسـالة ضمنية مفادها 

تبني موقف دراجي وكتب:
#الجزائر مثال يحتـذى، اللهم احفظها 
وثبتهـا عـىل مواقفهـا املرشفـة تجاه 
القضايـا العربية، وعىل رأسـها قضية 
#فلسطني.وهذه ليست املرة األوىل التي 
يثري فيها دراجي غضبا بني املعلقني عىل 
وسـائل التواصل االجتماعي يف منطقة 
الرشق األوسـط وشـمال أفريقيا إذ أنه 
معـروف بإثـارة الفتن. وسـبق أن دعا 
الكثريون مجموعة ”بي.إن.سبورتس“ 
القطريـة إىل طـرد دراجـي السـتخدام 
لتسـوية  ريـايض  كمعلـق  وظيفتـه 

الحسابات السياسية بشكل غري الئق.
ويتزعـم إعالميـون جزائريـون يف قناة 
الجزيـرة القطريـة الجهـود اإلعالميـة 
الجزائرية للدفـاع عن مصالح الجزائر. 
وتبدو محـاوالت اإلعالميني يف الجزيرة، 

التـي يقول مراقبون إنها تتم بتعليمات 
ضعـف  لتعويـض  واضحـة  رسـمية، 
اإلعـالم وقيادته يف بالدهم غـري القادر 
عىل صناعة رأي عـام لخلق جدل حول 
العديد من القضايا مسـتغلني متابعات 
مواقـع  عـىل  لحسـاباتهم  مليونيـة 

التواصل االجتماعي.
ولم تتخذ املجموعة الرياضية القطرية 
الصحفـي  بخصـوص  إجـراءات  أّي 
الجزائـري املثري للجدل، عـىل الرغم من 
األدلـة الدامغـة عـىل حرصه عـىل بث 
الفتنـة، ما جعـل مغرديـن يؤكدون أن 

السلطات تمنحه ضوءا أخرض.
يف  املغربـي  املذيـع  وصـف  أن  وسـبق 
قنـاة ”بي.أن.سـبورت“ القطرية أمني 
السبتي زميله دراجي بـ“القلم املأجور“ 

و“الحاقد املارق“.
ويجـدد الرئيـس الجزائـري عبداملجيد 
لإلعـالم  مطالبتـه  مـرة  كل  تبـون 
الجزائري بإسناد مجهود الدولة يف الرد 
عىل ”الحرب التي تتعرّض لها الجزائر“، 
وطالبـه باملزيـد مـن الجهد الكتسـاب 
واملعـارف  املناهـج  يف  التحكـم  أدوات 
يف  الرابـع،  الجيـل  لحـروب  للتصـدي 
اعرتاف ضمني بعدم احرتافية اإلعالم يف 

بالده وعدم قدرته عىل املنافسة دوليا.
وأكد تبون أن ”سـالح اإلعالم واالتصال 
يحتـل يف عالم  موقعـا متقدما وحيويا 
يف الدفاع عن مصالح الشعوب واألمم“. 
وأشـار إىل أن وسائل اإلعالم والصحافة 
”يف حاجة إىل املزيد من الجهد الكتساب 
املناهـج واملعـارف،  التحكـم يف  أدوات 
للتصدي لحروب الجيـل الرابع الهادفة 

إىل النيل من الجزائر“.

بغداد / نينا:
 طالب املرصد العراقي للحريات 
الصحفيـة يف نقابـة الصحفيني 
السلطات املسؤولة يف  العراقيني 
كربـالء باالفراج عـن الصحفي 
وليـد الصالحي الـذي احتجزته 
امـس  صبـاح  سـوات  قـوات 

االثنني.
واوضح املرصـد :“ ان الصالحي 
دخل يف مشـادة كالمية مع احد 
عنـارص االمـن الـذي منعه من 
الدخول اىل مبنى الجهة املسؤولة 

عـن اصـدار الباجـات الخاصة 
بالتغطيـة الصحفيـة  للزيـارة 

االربعينية، وقد تم احتجازه بعد 
ذلك والتجاوز عليه.

 
موسكو/ متابعة الزوراء:

ألغت محكمة باسـماني الروسية 
ترخيص رشكة ”نوفايـا غازيتا“ 
(الجريدة الجديدة) بناء عىل طلب 
من الدائـرة الفدرالية للرقابة عىل 
املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت 

واإلعالم ”روسكومنادزور“.
وقـد حرمـت املحكمـة ”نوفايـا 
غازيتـا“ مـن شـهادة التسـجيل 

بهـا  الخاصـة  اإلعـالم  لوسـائل 
وفقـا ملـا أفاد بـه مراسـل وكالة 
”نوفوسـتي“ من قاعـة املحكمة 
صبـاح  امس االثنني، 5 سـبتمرب، 
أولغـا  القاضيـة،  تلـت  حيـث 
ليبكينا، الحكم بـ ”بطالن شهادة 
التسـجيل لنوفايـا غازيتا“. حيث 
أكـدت املحكمـة أن الجريـدة لـم 
للمحكمة  التحريـر  تقدم ميثـاق 
يف املواعيـد التـي حددهـا قانـون 

رصحـت  جانبهـا  مـن  اإلعـالم. 
”نوفايـا غازيتـا“ بأنهـا سـوف 

تستأنف الحكم.
وكانـت محكمة سيمونوفسـكي 
قـد حكمت، يف أغسـطس املايض، 
بغرامـة قدرهـا 350 ألـف روبـل 
(5760 دوالرا) عىل رشكة ”نوفايا 
غازيتـا“ بموجـب املـادة اإلدارية 
معلومـات  ”نـرش  بــ  الخاصـة 
”نوفايـا  إيقـاف  وتـم  كاذبـة“، 
غازيتا“ عن العمل يف نهاية مارس 
املايض، بعـد التحذيـر الثاني من 
”روسـكومنادزور“ بشـأن عـدم 
جـواز انتهـاك القانـون. وكانـت 
الدائرة قد حذرت الجريدة من نرش 
موادهـا دون اإلشـارة إىل كونهـا 
”عميال أجنبيا“، ومنذ ذلك الحني، 
تتعلـق  معلومـات  املوقـع  نـرش 
التحرير،  التحرير ورئيس  بمكتب 
دميرتي موراتـوف، الحائز جائزة 
نوبل للسـالم، دون وضع اإلشارة 

املطلوبة.

حيفا/متابعة الزوراء:
ُقتل الصحفي الفلسـطيني نضال 
إغبارية (44 عاماً) مسـاء األحد، 
بعد تعرّضه إلطـالق نار يف مدينة 

أم الفحم يف الداخل الفلسطيني.
وقالت وكالة األنباء الفلسـطينية 
”وفـا“ إن إغبارية تعرّض إلطالق 
النار أثناء وجوده يف سيارته بحي 

الكينا (البري) يف أم الفحم.
وبحسـب مصـدر طبـي، أُصيـب 
إغبارية بعيارات نارية يف القسـم 
العلوي من جسده بجروح حرجة، 

ولم تنجح محاوالت إنعاشه.
ونضـال إغبارية مالـك ومحرر يف 
موقع ”بلدتنا“ املحيل يف أم الفحم، 
متزوج وله ابنه، وسبق أن تعرّض 
منزله لوابل من الرصاص يف شهر 

يونيو/حزيران 2021.
ونعت املؤسسات وبلدية أم الفحم 
الفلسـطينية  اإلعـالم  ووسـائل 

إغبارية.
وأصدرت رابطة الصحفيني العرب 
بيـان جاء فيـه: ”تلقينا بدهشـة 
وصدمة ومشاعر ثقيلة نبأ اغتيال 
الزميل الصحايف نضال إغبارية من 

مدينة أم الفحم عـىل يد مجرمني 
وهو عائد يف سـيارته من املسجد 
هذا املساء. وال نجد كلمات معربّة 
تعـزّي عائلـة الزميل نضـال وكل 
معارفـه وزمالئه“.وحّمـل البيان 
الرشطـة اإلرسائيلية املسـؤولية، 
تحميلنـا  نؤكـد  ”إنّنـا  شـدد:  إذ 
املسـؤولية عـن اسـتمرار جرائم 
القتل يف املجتمع العربي للحكومة 

والرشطة اإلرسائيليتني“.
وجـاء يف بيـان ملركز ”إعـالم“ يف 
أعقـاب جريمـة قتـل إغبارية أن 
ومنتخبـي  بالصحفيـني  ”املـس 
الجمهـور خـرق لـكل الخطـوط 

الحمـراء وتصعيد إضـايف من قبل 
تعيـث  التـي  اإلجـرام  منظمـات 
بمجتمعنـا فسـاداً، الحديث ليس 
فقط عن املس بنضال الشـخص، 
إنما بحرية التعبري وحق الجمهور 

يف املعرفة“.
إىل  ”إعـالم“  مركـز  وأشـار 
اإلرسائيليـة  الرشطـة  تقاعـس 
باملجتمـع  الجريمـة  محاربـة  يف 
العربي، فـ“سـنوات من التجاهل 
عـززت  والرشطـي  املؤسسـاتي 
منظمـات اإلجـرام التـي باتت ال 
تخاف مـن إسـقاطات جرائمها، 

وهذه هي النتائج“.
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«الـزوراء»  جريـدة  قامـت  باعتـزاز 
بتسـجيل حـوار موسـع مـع الفنان 
الدكتـور كريم الرسـام ألقينا الضوء 
من خالله عىل مسريته يف مجال الفن 
ويف عمله كرئيس لجمعية املوسيقيني 

العراقيني فقال :-
-شـكري وتحياتـي لجريدتكم الغراء 
وحرصها الثابت عىل متابعة الفنانني 
واملبدعني الذين قدمـوا الكثري لخدمة 
بلدنا وملا اغنوا فيه الشاشـة العراقية 

بإبداعاتهم ومنجزاتهم .
* اهال وسـهال بك دكتور كريم وانت 
الفنـان واالداري الناجـح.. هـل مـن 
املمكن ان تعرف نفسك بشكل اوضح 

لقرائنا الكرام ؟
-كريم محمد حسني العامري. 

 االسم الفني/ كريم رسام .
 املواليد/ دياىل/١٩٦٠/٥/٢٠.

 الحالـة االجتماعيـة: متـزوج ولدي 
اربعة ابناء .

* بدءا نسـألك ما عالقـة اللقب الذي 
تحمله ( الرسام ) مع كونك فنانا ؟ 

- أنـا خريج كلية الفنـون الجميلة – 
قسم الرتبية الفنية، وهذا القسم أقرب 
إىل الفن التشـكييل منه إىل املوسيقى، 
ومـن هنا جـاء لقـب الرسـام. لكن 
بالرغم من تخصيص هذا، استهوتني 
املوسيقى، فدرست التذوق املوسيقي 
واملـرسح إىل جانـب التشـكيل، حتى 

أصبحت مطربا.
* تخصصك يف الدكتوراه بماذا ؟

- يف فلسفة الرتبية الفنية التي تشمل 
املرسح واملوسيقى والفن التشكييل.. 
وقـد حملـت أطروحتـي التـي نلـت 
الدكتـوراه عنـوان ”التوظيـف  بهـا 
البيداغوجـي (الرتبـوي) لألغنيـة يف 

عروض مرسح الطفل“.
* ممتـاز إذاً لندخـل مضمـار الحياة 

التي عشتها وانطلقت منها ؟
- والدتـي يف بغـداد بمحلـة القاهـرة 
ولحد خمس سـنوات بعدهـا انتقلنا 
اىل منطقة تسمى سومر وكانت اكثر 
طفولتـي فيهـا ودراسـتي االبتدائية 
واملتوسـطة واالعداديـة كذلك الكلية، 
وكنـا كعائلـة يف بيت واحـد يجمعنا 
وتلك الطقوس الجميلة التي عشناها 
ونحـن صغـار كنـا نمـارس االلعاب 
البغداديـة واملناسـبات االخـرى بكل 
شـغوف وحبور، تلك الطقـوس التي 
تربينا عليها وكانـت لها تأثريات عىل 
حبنا وتآلفنا لكن مع االسف فقدناها 
اآلن.. كان االهل يشـجعوننا عىل اداء 
مراسـم رمضان والعيد وغريها وكنا 
بعفوية وحب نسـتجيب ملـا يأمرون 

عكس اليوم .
* حدثنا عن بداياتك مع الفن ؟

- البداية كانت منذ الدراسة االبتدائية 
متأثـرا بالفنان الكبري حسـني نعمة 
واول حفـل كان يف سـاحة املدرسـة 
وحصلـت عـىل أول جائـزة فيه وهي 
قلـم باركـر مـن قبـل مـدرس اللغة 

اإلنجليزية.
* كيـف توالـت االعمـال الفنية فيما 

بعد؟

- توالت الحفالت من خالل النشاطات 
الفنيـة التي كانـت تقام يف املدرسـة 
املتوسـطة واالعداديـة لحـني دخويل 
كلية الفنون الجميلـة، وقبلها قدمت 
عـام ١٩٧٩ إىل برنامـج ركـن الهواة 
وحصلـت فيه عىل املركز األول وكانت 
األغنية التي اديتها (مكتوب اشـوفك 
من بعد للفنان الكبري حسـني نعمة) 
التـي  األوىل  الخطـوة  هـذه  وكانـت 
أحسسـت مـن خاللها بأنني سـوف 
أصبـح مطربـا وكان الربنامـج مـن 
تقديم الفنان امللحن جعفر الخفاف .

*وفيما بعد ؟
-بعدها انتميت إىل فرقة قرص الثقافة 
والفنون بعدما اختارني الفنان فاروق 
هـالل، وبعدها دخلت إىل كلية الفنون 
الجميلـة وقدمنا حفـالت عديدة، بعد 
ذلـك قدمـت اول اغنيـة عـام ١٩٩٠ 
واعتمدت من خاللها مطربا يف اإلذاعة 
اسـمها  كان  واالغنيـة  والتلفزيـون 
(اتركنـي وحـدي) من ألحـان الفنان 
عدنان حـردان وكلمات الشـاعر أبو 
وليد والتوزيع كان للفنان املايسـرتو 

فتح الله أحمد.

* ومـا االغانـي التـي شـاركت بهـا 
تلفزيونيا ؟

- بعدها سـجلت ثالث اغاٍن لتلفزيون 
العراق من ألحان الفنان عائد املنشـد 
وكلمـات  حـردان  عدنـان  والفنـان 
الشاعر أبو وليد  والتوزيع كان للفنان 

املايسـرتو فتح الله أحمد، وشـاركت 
بعدة أعمال فنية عديدة منها: الترمي 
بيـدك حجـر وحاولـت انـىس، فضال 
عن أغاٍن وطنيـة عديدة، لكن األغنية 
التـي أحسسـت مـن خاللهـا بأنني 
تقدمت كثرياً هـي قصيدة الجواهري 
األكـرب  العـرب  لشـاعر  عـوف)  (أم 
محمد مهـدي الجواهري، وكانت من 
ألحان الفنان الكبري املايسـرتو باسم 

مطلب وإرشاف الفنـان الكبري جمال 
السماوي.

*ألي املراحل تنتسب اعمالك ؟
- تأثرت بالغناء السـبعيني  وامللحنني 
الذيـن تعاملـت معهـم هـم الفنـان 
الدكتور عدنان حردان ويوسف نصار 
وياسـني الشـيخيل والفنـان الدكتور 
باسـم مطلب والفنـان عائد املنشـد 

والفنان مؤيد حسن.
* بعـد ان اصبحـت فنانـا معرتفا بك 

اين قمدت وما مشاركاتك حينها ؟
- غنيت للجاليات العراقية يف فرنسـا 
والسويد وهولندا والدنمارك والنروج 
وبلجيـكا مـن خـالل مشـاركتي يف 
مهرجـان اللومنتيـه الـذي شـاركت 
به اكثـر من ١٤٠ دولـة وكان تفاعل 

الجمهـور ممتـازا.
* وهل سـجلت للفضائيات العراقية 

بعد ٢٠٠٣ ؟
-نعم  سـجلت للفضائيـات العراقية 
اكثـر من حفـل وحصلت عـىل املركز 
قنـاة  يف  ياحريمـة  اغنيـة  يف  األول 
االغانـي،  برنامـج  يف  عـراق  الحـرة 

وسـجلت حفالت عديدة يف فضائيات 
مثـل العراقية والسـومرية والفيحاء 
والحرية وفضائيات عديدة وسـجلت 
لقـاء مطـوال مـع اذاعـة مونتكارلو  

عندما سافرت إىل فرنسا.
*هل غنيت ملطربني عراقيني ؟

- غنيـت ألغلـب املطربـني العراقيني 
ومنهم حسني نعمه وقحطان العطار 
وياس خرض وفؤاد سـالم وسـعدون 
جابـر وفاضـل عـواد والكبـري ناظم 

الغزايل.
* هـل تتابـع نفسـك مـن خـالل ما 

يعرض لك ؟
- اكيد اتمنى ان أشـاهد االغاني التي 
اصورهـا  واسـجلها  عىل الشاشـات 

العراقية والعربية .

* من االغاني التي تعتز بها ؟
- هي اول اغنية سجلتها وكان اسمها  
«اتركنـي وحـدي»  وهي مـن ألحان 
الفنان الكبـري عدنان حردان وكلمات 
الشاعر أبو وليد والتوزيع كان للفنان 

املايسرتو فتح الله أحمد.
* هل غنيت أغاني وطنية ؟

-نعـم غنيـت للعـراق اغانـي وطنية 

ورياضية.
* حدثنـا عن املناصب التي كلفت بها 

وكيف أدرتها بنجاح ؟
- املناصـب التـي حصلـت عليها هي 
امني رس اتحاد املوسيقيني العراقيني، 
ورئيس جمعية املوسيقيني العراقيني 
املركز العام، ومدير الفرق الوطنية يف 
دائرة الفنون املوسيقية، ومدير قسم 
الفرق الوطنية يف وزارة الثقافة والتي 
تضم فرقا فنية عديدة هي االوركسرتا 
الرتاثية  الوطنية والفرقة  السمفونية 
الوطنيـة وفرقـة الفنـون الشـعبية 
الوطنية، وكلها أدرتها بنجاح بتضامن 

زمالئي وتواصيل مع الجميع .
* كيف تـرى السـاحة الفنيـة اليوم 

وانت مديرا للجمعية املوسيقية ؟
مرتبكـة  اآلن  الفنيـة  السـاحة   -
باسـتثناء بعض األعمـال الفنية التي 

اخذت مجالها يف الساحة الفنية .
* وما نصيحتك ؟

-للمطـرب العراقـي نصيحتـي له ان 
يتسلح بالثقافة املوسيقية وان يبتعد 
عن السـطحية واالغاني املاجنة التي 

تحاكي الغرائز .
* هل ُكرمت ؟

-التكريمات التـي حصلت عليها هي 
درع الجواهري، درع مؤسسة املدى، 
األردن،  يف  جـرش  مهرجـان  يف  درع 
درع مهرجان بابل للثقافات وجوائز 
وشـهادا ت تقديرية كثرية من خالل 
مشـاركاتي يف حفالت عديـدة داخل 

وخارج القطر.
* حدثنـا عـن كونـك مدرسـا وايـن 

درست؟
-درست يف معهد الدراسات املوسيقية 
وملدة أربع سـنوات واملـادة التي كنت 
ادرسها هي (طرق تدريس)، وعملت 
معاونا ملعد الدراسـات املوسيقية  مع 
الفنـان الكبري حسـني االعظمي الذي 

كان مديرا ملعهد الدراسات املوسيقية، 
وعملـت مدربـا للفنـون يف دار ثقافة 

األطفال .
* حدثنا عن عملك اآلن ؟

- انا اآلن رئيس لجمعية املوسـيقيني 
العراقيـني املركـز العـام والتي تضم 
اغلـب املوسـيقيني العراقيني، وعضو 
الفنانـني  لنقابـة  املركـزي  املجلـس 
العراقيني وقد فـزت يف آخر انتخابات 
نقابـة الفنانـني وحصلت عـىل أعىل 
نسـبة مـن األصـوات يف اختصـايص 
املوسيقي، وأنا اعمل بجد واجتهاد مع 
زمالئي من خالل وجـودي يف جمعية 
املوسيقيني العراقيني ونقابة الفنانني 
العراقيـني، كذلك أمـارس اختصايص 
بوظيفتـي يف وزارة الثقافة من خالل 
موقعي كمدير لقسـم الفرق الوطنية 
السـمفونية  الفرقـة  تضـم  والتـي 
الوطنية وفرقة الرتاث الوطنية وفرقة 
الفنون الشعبية الوطنية، وتأخذ هذه 
الفـرق عىل عاتقها اغلب النشـاطات 
والحفالت الفنية الرسمية التي تقدم 

عىل خشبة املرسح الوطني.

* هـل تتذكر شـيئا مما عشـته فيما 
بعد وذكرياتك عند اول دخول لالذاعة 

والتلفزيون ؟
- وهل ننـىس عمرنا وحياتنـا عندما 
كربنـا واول دخول لنا لالذاعة ولقائنا 
وعـادل  حلمـي  الفتـاح  عبـد  مـع 

الهاشـمي، ومرورنا الصعب لالختبار 
الفني بعد تخرجنا من الفنان الجميلة 
خاصة اننـا قدمنا لالختبار بأكثر من 
٦٠٠ فنان واستطعنا تجاوز االختبار 

.
* أبرز نتاجاتك الغنائية؟

- للتلفزيـون اربع أغنيـات لتلفزيون 
العراق، وهي من كلمات الشـاعر أبو 
وليد وألحان د. عدنان حردان والفنان 
عائد املنشـد، وتوزيع فتح الله أحمد. 
كمـا غنيـت قصيـدة الشـاعر الكبري 
الجواهـري ”يا ام عـوف“، بألحان د. 
باسـم مطلـب وإرشاف الفنان جمال 
السـماوي.. ومـن نتاجاتـي األخرية 
أغنية وطنية بعنـوان ”املوصل حرة“ 
يف مناسـبة تحريـر أم الربيعـني مـن 
قبضة إرهاب داعش، فضال عن أغنية 
عـن املصالحة الوطنية وأخرى مهداة 

ملتظاهري ترشين.
* هناك ما يسـمى الواقع التجاري ملا 
يعانيـه الفنـان من اجـور عالية عند 

التسجيل ألغانيه ما تقول ؟
- انه مع األسف ال يرس، خاصة للفنان 
حديـث العهـد الـذي يريد ان يسـجل 
اغانيه يف استوديوهات اهلية ووجود 
شـباب جيديـن.. عموما أنـا كرئيس 
لجمعية املوسـيقيني العراقيني لست 
راضيـا عن واقـع املوسـيقى والغناء 
جاهديـن  نحـاول  ونحـن  بلدنـا،  يف 
إعـادة الحياة إىل هذا الواقع من خالل 
النشـاطات الفنية التـي ننظمها بني 

حني وآخر.
*عدد املشـاركات التي شـاركت بها 

كفنان ؟
(االغانـي)  برنامـج  يف  -شـاركت 
وحصلت عىل املركـز االول يف برنامج 
االغانـي يف قنـاة الحـرة عـراق للعام 
٢٠٠٥.. شـاركت يف برنامـج (ركـن 
الهواة) عام ١٩٧٩ وحصل عىل املركز 
االول والربنامج كان من تقديم الفنان 
امللحن جعفـر الخفاف.. شـاركت يف 

اغلـب نشـاطات ومهرجانـات دائرة 
يف  املوسيقية..شـاركت  الفنـون 
اغلب نشـاطات ومهرجانات الحشـد 
مهرجـان  يف  شـاركت  الشـعبي.. 
باريـس  فرنسـا  يف  (اللومنتيـه) 
عـام ٢٠١٦ بصحبـة الفنـان جمـال 

السـماوي والفنـان باسـم مطلـب.. 
شـاركت يف مهرجـان (اللومنتيه) يف 
باريس عـام ٢٠١٧ بصحبـة الفنانة 
امـل خضـري وقـارئ املقـام حسـني 
الجواهري  سـعد.. سـجلت قصيـدة 
(ام عـوف) وهي مـن ألحـان الفنان 
الدكتور باسم مطلب وارشاف الفنان 
جمال السماوي وبالتعاون مع اتحاد 
االدباء.. سـجلت وصورت اربع اغاٍن 
لتلفزيون العراق من كلمات الشـاعر 
ابـو وليـد وألحـان الدكتـور عدنـان 
حـردان والفنـان عائـد املنشـد وهي 
مـن توزيع فتح الله احمد، وسـجلت 
رشيـط مواويل مع الشـاعر ابو وليد 
(مـن  اغنيـة  سـجلت   ..١٩٩٨ عـام 
شوكنه) للمصالحة الوطنية وهي من 
كلمات الشـاعر صباح الهاليل والحان 
الفنان محمد هادي.. سجلت وشارك 
يف اوبريت (رجال الداخلية) بالتعاون 
مع مديرية العالقات واالعالم بإرشاف 
الدكتور اللواء سعد معن.. ارشفت عىل 
عـدة مهرجانات يف مؤسسـة املدى.. 
شـاركت يف اغلـب الربامـج الغنائيـة 
يف عـدة فضائيـات منهـا: فضائيـة 
السـومرية/الفيحاء/ العراقيـة/ 
بغداد/البغداديـة/ الحرية/هنـا 

زاكروس/الحـرة عـراق/ وغريهـا.. 
البغدادية)  (ديـوان  برنامـج  أاعددت 
عـىل فضائية البغدادية عـام ٢٠٠٦.. 
أقمت عدة حفالت للجالية العراقية يف 
اوربا منها هولندا والسـويد وبلجيكا 
والنرويج وفرنسـا.. شـاركت يف عدة 
(ياحريمـة)  مرسحيـة  مرسحيـات 
اخراج د.حسـني عيل هـارف وقدمت 
يف فرنسـا وتونس وبمشاركة الفنان 

سامي نسيم.
شـاركت يف مرسحيـة (موجـز انباء 
املـوت) وقدمت يف مهرجـان املربد يف 
محافظـة البرصة وكانـت من اخراج 
بمشـاركة  هـارف  عـيل  حسـني  د. 
الفنان مصطفى الرسام.. شاركت يف 
مرسحية (الديك صياح) مع الدكتورة 
حسـني عيل هارف وبمشاركة الفنان 
والدكتـورة  احمـد مصطفـى  خالـد 
زينب عبد االمـري والفنانني عيل جواد 
وعمار احمد والدكتور ناجد اجباري.. 
شـاركت يف مرسحيـة (شـبيك لبيك) 
وهي معدة لألطفال وقدمت يف تونس 
ايضاً.. شـاركت يف مهرجان (بغددة) 
االول والثانـي مع رحيـم العراقي ود. 
حسـني عـيل هـارف ود. زينـب عبد 
االمري والفنان خالـد احمد مصطفى 
والفنـان عـيل جـواد والفنـان عمار 
احمد وبمشـاركة قارئ املقام حسني 
سعد، وكانت مشـاركته يف دور ناظم 

الغزايل.
* آخر اعمالك ؟

-آخر عمـل قدمته هـو عمل وطني  
مـن كلمات  الشـاعر جبـار املياحي 
ولحـن امللحن الشـاب مؤيد حسـن، 
وهي تتحدث عن العراق وعن تنايس 
الخالفات وفتح صفحة جديدة تخدم 
الشـعب العراقي بشـكل عام العمل 
اسمه طلوع الشمس، التوزيع الفني 
لهذا العمل الفنان منعم عبد الكريم، 
وهناك تعاون جديد لتسجيل القصائد 
املغنـاة مـع الدكتـور باسـم مطلب 
بعدما سجلنا قصيدة الجواهري (أم 
عـوف) التـي اشـرتكت يف مهرجان 
الجواهري ونالت استحسان الطبقة 

املثقفة من أدباء وفنانني.
* شـكرا لك مع امنياتنـا بمزيد من 

العطاء .
- الشكر لكم مع خالص تحياتي .

كريم الرسام.. فنان وإداري ناجح يرتأس اليوم جمعية املوسيقيني العراقيني، ويعمل يف الوقت 
املوسيقية، يمتلك تجربة  الفنون  بدائرة  الفنية  الفرق  أقدم يف قسم  نفسه موظفا بدرجة مدير 

غنية يف مجايل املوسيقى والغناء، وخربة واسعة يف اإلدارة .
بكالوريوس/كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد/ قسم الرتبية الفنية للعام ١٩٨٤-١٩٨٥.

الجميلة للعام ٢٠١٢ عن رسالته املوسومة «القيم الرتبوية والفنية لنصوص  الفنون  ماجستري/كلية 
االوبريت املدريس».

دكتوراه /كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد /الرتبية الفنية للعام ٢٠١٩ عن اطروحته املوسومة 
«التوظيف البيداغوجي لألغنية يف عروض مرسح الطفل».
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التحكـم بالنفـس ليـس أمـراً سـهالً، بل 

هـو ربمـا أصعـب يشء يف هـذه الحيـاة، 

ومـن ينجح بذلـك فهو يحقـق ما وصفه 

الفالسفة باملهمة املستحيلة.

فيمـا ييل بعـض النصائح املسـاعدة عىل 

ذلك وبشكل يفيدك:

1. إجبـار نفسـك عـىل قراءة ملـدة معينة 

يومياً، فمثالً لنقل أنك ترى مدة 30 دقيقة 

هي املناسبة ومن هناك تبدأ بإجبار نفسك 

عىل هـذه القـراءة مهما كانـت الظروف 

املحيطـة .... حتـى لـو كان اإلجبـار 10 

دقائق عىل القراءة فاملوضوع مقبول.

2. رفض العمل بأمر واحد أسـبوعيا تحب 

أن تقـوم به ، مثالً لو كنت ممن يذهب إىل 

السـينما أسبوعياً ال تشـاهد فيلما يف أحد 

األسابيع ، ويف األسـبوع التايل عندما ترى 

شيئا جميال مثل نوع من الحلويات تطلبه 

النفس ال تقم برشائه وهكذا .

3. النوم يف سـاعة محـددة يف يوم معني ، 

لنقل مثالً أنك تريد النوم السـاعة 9 مساًء 

كل ثالثـاء ويجب منـذ تحديد ذلـك اليوم 

والساعة ثم أن تلتزم.

4. إجبـار نفسـك عىل نوع طعـام يف يوم 

معـني خـالل الشـهر ، مثـًال ال تـأكل إال 

خضـارا وفواكه يف أول أيام الشـهر مهما 

كان نوع الطعام االخر املتوفر.

5. املـيش ملـدة 10 دقائـق يوميـاً فقـط ، 

الفـرتة ليسـت طويلـة لكن أجرب نفسـك 

عليها يومياً ولو لم يكن لديك سـوى هذه 

الدقائق.

6. الخروج من بيتك ملشوار معني من دون 

الهاتف الخلوي مرة واحدة يف الشهر، هنا 

سـتدخل يف رصاع كبري مع نفسك وقلقك 

لكنك مع الزمن سـتصبح أكثر سـيطرة..

مرة واحدة يف األسـبوع قم بهـذا وأخربنا 

عن النتائج.

7. مشاهدة برنامج ممل جداً عىل التلفاز 

ملدة 10 دقائق.

8. القيام بنشـاط يومي منزيل ال تقوم به 

عـادة ومفيـدة ، مثل تماريـن الصباح أو 

تنظيف األسنان بالفرشـاة بعد كل وجبة 

أو حلـق الذقن كل يوم .. أو جيل الصحون 

لو كنت رجالً أو مشاهدة مباراة كرة قدم 

لو كنت امرأة!.

9. حـاول أن تكتـب مـا يجـري معك كل 

يـوم ملدة شـهر فقط يف دفرت خـاص ولو 

مالحظات.

10. اجلـس صامتـاً عرش دقائـق مرة يف 

األسـبوع، من دون تلفـاز وبهاتف مغلق 

أو جهـاز لوحـي  ومـن دون كومبيوتـر 

طبعاً.

ازدادت شـكوى األشـخاص يف اآلونـة األخـرية مـن 

ضعف الذاكرة بشـكل ملحوظ ومتزايد، ويوضحون 

ذلك بأمثلة سـاخرة عىل مواقع التواصل االجتماعي، 

حيث يرجع كثريون ذلك األمر ألسباب مختلفة، منها 

اإلصابة بفريوس (كورونا)، أو تناول أدوية معينة.

لكـن عالم نفـس رويس، يدعـى إدوارد مافليوتوف، 

أوضـح أن اإلفراط يف اسـتخدام األجهزة اإللكرتونية 

وقلة النوم، قد يكونان سـببا كبريا يف ضعف الذاكرة 

والنسيان.

ويلحـظ العالم الـرويس ازدياد مشـكالت الذاكرة يف 

أفراد الجيل الجديد، ويف ذلـك العالم املعارص، معتربا 

أن تدفـق املعلومـات بصورة دائمة ومسـتمرة يثقل 

كاهل الدماغ.

وشـبَّه العالم الـرويس الدماغ بالكمبيوتـر، الذي قد 

يتوقف عن العمل بسـبب الكم الكبري من املهام التي 

تـوكل إليـه يف وقـت واحد، الفًتـا إىل أن تعـدد املهام 

أمـر غري فعال، وعىل النقيض فقد يسـبب انخفاض 

فعالية الذاكرة واالضطرابات العصبية واالنتباه.

واسـتهالك  الصحـي،  غـري  الطعـام  أن  إىل  ولفـت 

املرشوبـات الغنيـة بالكافيـني، قد يكونان سـببا يف 

تدهـور الدمـاغ وعمله، حيـث يـرى مافليوتوف أن 

تحفيز الدماغ بشكل دائم باستخدام املرشوبات التي 

تحتوي عـىل الكافيـني، يضعف الذاكـرة، ألن تأثريه 

يسـتمر لـ20 دقيقة فقط، ما يعطي للدماغ تقلبات 

حادة ال يحبذها.

وأوضـح أن أجهزة الهاتـف واملالحظات و التذكريات 

ووسـائل التواصـل االجتماعـي، وأرقـام الهواتـف 

املسجلة املوجودة يف جهاز واحد، تعطل عمل الدماغ، 

الـذي ال يعمـل بنسـبة %100 بسـبب سـهولة تلك 

التفاصيل، ما يؤدي السرتخاء العقل وقلة وظائفه.

واعتـرب العالم الـرويس أن النـوم القليل أحـد أعداء 

ن الدماغ  صحة الدمـاغ، فالنوم لوقت قصـري ال ُيمكِّ

من اسـتعادة وتركيب خاليا جديدة، وبالتايل تترضر 

عملية تخزين املعلومات.

توصـل علماء األحياء من جامعة زوريخ السـويرسية إىل املكونات التي 

يتشكل منها حليب األم، وهي تختلف كثريا عن مكونات حليب الكائنات 

األخرى.

فقد بينت الدراسـة أن حليب األم يحتوي عىل 200 نوع من السـكريات 

املختلفة، وهذا العدد يتجاوز بكثري ما يوجد يف حليب األبقار.

ويعتقـد العلماء أن مكونات حليب األم تطـرأ عليها تغيريات خالل فرتة 

الرضاعة الطبيعية ومع نمو الرضيع. 

ويسهم حليب األم يف تقوية الجهاز املناعي للرضيع وتطوير ميكروبيوم 

يف أمعـاء الرضيـع لزيـادة املناعـة يف قناتـه الهضميـة (امليكروبيـوم 

(باإلنجليزيـة: Microbiom ) هـو مجمـوع امليكروبات املتعايشـة مع 

إنسـان أو أي من األحياء األخرى (حيوانات أو ديدان أو قواقع) وتعيش 

عىل جسمها أو يف داخل أمعائها).

كما أن حليب األم غني باألجسام املضادة والجزيئات التي تسهم يف كبح 

نمو الجراثيم، وُتنشط الكريات البيضاء يف دم األطفال الحديثي الوالدة.

بعد مرور شـهر من الرضاعة وتكٌون مناعة مكتسـبة عند الطفل، تبدأ 

مكونات حليب األم يف التغري، كما ينخفض مستوى األجسام املضادة يف 

حليب األمهـات بأكثر من 90 يف املئة، وتنخفض مجموعة السـكريات، 

ولكـن تزيد كميـة املـواد الغذائية من الدهـون وغريها ممـا يدعم نمو 

الطفل.

رغم كل هذه املنافع املتعددة لحليب األم فإن الرضيع يمكنه أن ينمو من 

دون االعتماد عىل حليبها.

وقـد نصح العلمـاء بعدم إغفال نتائج دراسـات أظهـرت أن حليب األم 

يقلل من وفيات األطفال كما يقلل بشكل كبري من خطر العدوى املعوية 

وأمراض الجهاز التنفيس.
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املقادير:

غرامـاً   300  : بسـكويت   -

(مطحون)

كبـرية  ملعقـة   : هيـل   -

(مطحون)

كبـرية  ملعقـة   : القرفـة   -

(مطحونة)

- الزبدة : 100 غراماً (مذابة)

- التمـر : 20 حبـة (منـزوع 

النواة / مقسم أنصاف)

كـوب  نصـف   : الجـوز   -

(مفروم)

- حليب مكثف محىل : علبة

- حليب مكثف محىل : حسب 

الرغبة (للتزيني)

طريقة التحضري:

ضعـي البسـكويت املطحون 

يف وعاء الخلط، أضيفي عليه 

والقرفـة  املطحـون،  الهيـل 

املذوبة،  والزبـدة  املطحونـة، 

باسـتخدام  املكونات  وقلبـي 

امللعقة.

يف  البسـكويت  خليـط  ُرّيص 

قـاع قالـب بايركـس خاص 

بالفرن.

افردي حبـات التمر عىل وجه 

الجوز  البسـكويت، ووزعـي 

املفروم.

وزعي الحليـب املكثف املحىل 

فوق التمر والجوز.

أدخيل القالـب للفرن ملدة 30 

دقيقة.

للتزيـني: وزعـي املزيـد مـن 

الحليـب املكثـف املحـىل عىل 

وقطعيهـا  الفطـرية،  وجـه 

وقدميها.
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تقدم الكثري من الفتيات والسـيدات علة صبغ شـعرهن والقيام بالتغيري الجذري 
يف شـكلهن وذلك عن طريق صبغ الشعر بلون مختلف تماماً، ألنه األمر الذي يربز 

بوضوح اعتمادنا صيحة جديدة واضحة.
ويعتـرب صبغ شـعرك أمـراً ممتعاً، لكـن الخوف الحقيقـي يأتي عندمـا تريدين 
اسـتعادة لون شعرك الطبيعي لهذا هناك نصائح وحيل مختلفة إلعادة شعرك إىل 

لونه الطبيعي، وهذه بعض من أفضلها.
1. تطويل الشعر

ربمـا يكون هذا الخيار األكثر صحة واألوفر، ولكـن عليك التعامل مع ظهور تلك 
الجذور يف حال كانت بيضاء.

2. اصبغيه بلون شعرك الطبيعي
إذا كان نمو شـعرك والتعامل مع الجذور لبضعة أشـهر غري مناسـب لك، يمكنك 
صبـغ شـعرك بلونه الطبيعـي يمكنك القيام بذلك بسـهولة يف املنزل باسـتخدام 

صبغة الشعر التي تتطابق مع لون شعرك الطبيعي.
3. احصيل عىل قصة شعر جديدة

إذا كنـت ال تتحلني بالصرب وال ترغبني يف انتظار نمو شـعرك كامالً ليعود إىل لونه 
الطبيعي، قصيه! اتركي جذورك تنمو عىل األقل بوصتني قبل الذهاب إىل الصالون، 

و يمكنك بعد ذلك تحديد املدى القصري الذي تريدينه.
4. استخدمي منتجات عالية الجودة

الشعر املصبوغ أكثر عرضة للتكرس والتلف، لذلك عليك توخي الحذر من املنتجات 
التي تستخدمينها خالل فرتة نمو شعرك، ستحتاجني إىل استخدام شامبو وبلسم 
عايل الجودة، لذلك تجنبي استخدام الحرارة عىل شعرك وضعي قناع الشعر املغذي 

مرة واحدة عىل األقل يف األسبوع.
5. جربي خايف عيوب الجذور

إذا اخرتت إطالة شـعرك، فسـيتعني عليـك التعامل مع ظهور جـذورك، و لكن ال 
تقلقـي! هناك منتج مثـل خايف عيوب خاص لجذور الشـعر! فهو يخفي جذورك 
ويلونهـا مؤقتاً بالظل الـذي تريدينه، و يأتي بأشـكال مختلفة، مثل املسـاحيق 

والبخاخات والكريمات، وبألوان متنوعة.

امللفـوف  أو  الكرنـب  يمتلـك 
األخرض العديد من الفوائد، فهو 
املميزة  الخـرضاوات  يعترب من 
التـي لها مـذاق خـاص، وعدة 
طرق يف الطهي، كما أنه يحتوي 
عىل نسـبة عالية مـن األلياف، 
ومضـادات  يس،  وفيتامـني 
األكسـدة، والعديد من العنارص 

الغذائية املهمة للجسم. 
لذلـك تعرف عـىل أهـم الفوائد 
الصحية التي تحل عىل الجسـم 
للكرنـب األخرض،  تناولـه  عند 

ومنها.
يسـاعدك  الكرنـب  تنـاول   -
املناعـي،  جهـازك  تقويـة  يف 
والسبب أنه غني بفيتامني يس، 
ومضـادات األكسـدة التـي من 
دورهم تقويـة الجهاز املناعي، 
ويجعلـه قـادر عـىل محاربـة 

األمراض والعدوي. 
بسـبب  األخـرض  الكرنـب   -

يس  عىل فيتامـني  احتوائـه 
الذي يعترب عنـرص مهم إلنتاج 
الكوالجني فهذا يجعل تناولك له 
مهم لصحة البـرشة، ويجعلها 

مرشقة، وخالية من التجاعيد.
- تناولـك للكرنب يسـاعد عىل 
امتصاص الحديد بالجسم، ولذا 
يساهم بشـكل كبري يف الوقاية 
مـن األنيميـا، ونقـص نسـبة 

الحديد يف الجسم. 
غنـي  األخـرض  الكرنـب   -
بمضادات األكسدة، فهذا يجعله 
مـن األطعمة التـي تحميك من 

اإلصابة بالرسطان.
ولـذا يمكنـك إضافـة الكرنـب 
األخـرض عـىل طبـق السـلطة 
الخـرضاء يوميا، للحصول عىل 
فوائده، أو تحضريه مع تشكيلة 
اللحـوم  بجـواء  خـرضوات 
املشوية، والهدف الحصول عىل 

فوائده.

يقـوم الكثـري مـن األشـخاص 
املسـتعملة  السـيارات  بـرشاء 
للسـيارات  مناسـب  كبديـل 
الجديـدة؛ من أجـل توفري مبلغ 
مـن املال، لكـن يفاجـأ البعض 
منهـم أنـه قد تعـرض للخديعة 
مـن قبل التجـار، وأن السـيارة 
التـي تـم رشاؤها قـد تعرضت 
لحادث سـابق وبهـا العديد من 

املشاكل.
ويعمـد هؤالء التجـار إىل إخفاء 
آثار هذه الحوادث؛ من أجل رفع 
قيمة السـيارة وسـهولة بيعها، 
عىل الرغم مـن صعوبة التحقق 
مـن السـيارة املسـتعملة التـي 
تعرضت لحادث سـابق بالنسبة 
املتخصصني،  غـري  لألشـخاص 
كما أنـه ال يمكن التعـرف إليها 
مـن الوهلـة األوىل، إال أنه توجد 
بعـض األمـور التي تكشـف لك 
إذا مـا كانت السـيارة تعرضت 

لحادث يف السابق.
لذلـك تعرف عىل أبـرز العالمات 
السـيارة  بـأن  تخـربك  التـي 
املستعملة التي ترغب يف رشائها 

قد تعرضت لحادث سابق:
1. تفاوت درجة طالء السيارة

يف حال تعرض السـيارة لحادثة 
فإنـه يتـم إعـادة طـالء الجزء 
املتـرضر، ومهمـا كانـت براعة 
الفنـي يف إعـادة طـالء الجـزء 
اكتشـاف  املترضر فإنـه يمكن 
الطالء الجديد من خالل الفحص 

الجيد.
ويمكن الفحص من خالل قيامك 
بالرتكيز عىل الطالء وانعكاسات 
الضـوء عليـه، أي ال تنظـر إليه 
مبارشة بل مـن الجوانب وتحت 
إضـاءة قويـة، حينها سـيظهر 

تفاوت األلوان أو التموجات به.
2. عدم إحكام غلق األبواب

غالباً ما يتسبب الحادث يف ميالن 
أبواب السـيارة، وهو ما يجعلها 
ال تغلق بشـكل تام أو بسهولة، 
لـذا عنـد فحص السـيارة يعترب 
مـن الهـام تجربة فتـح األبواب 
وغلقها عدة مرات وترى إذا كان 

هناك خلل أو ميالن.
3. مصابيح غري أصلية

تعـد املصابيـح أول مـا يترضر 
التعـرض لحادث  وينكرس حال 
مـا، حينها يتـم رشاء مصابيح 
جديدة، لذا قم بفحص ومقارنة 
املصابيح األمامية والخلفية وإن 
وجدت تفاوتاً يف نقاوة زجاجها 
فـإن هذا يدل عىل اسـتبدال أحد 
السـيارة  لتعـرض  املصابيـح 

لحادث.
4. تصدع الزجاج األمامي

غالباً ما تدل تشـققات الزجاج 
األمامي حتى وإذا كانت صغرية 
للغايـة عىل التعرض لحادث، لذا 
تحقـق جيداً من سـالمة زجاج 

السيارة.
5. وجود لحامات جديدة

إىل  السـيارة  تعـرض  حـال  يف 
تصادم قوي، قـد تتفكك أماكن 
السـيارة،  بهيـكل  اللحامـات 
ما يسـتدعي إعـادة لحـام تلك 
إىل  السـيارة  إلعـادة  الفواصـل 
ما قبـل الحـادث؛ ولذلك ينصح 
بالتأكـد مـن سـالمة اللحامات 

بالسيارة.
6. عدم تطابق الحواف

وغطـاء  األبـواب  إغـالق  عنـد 
املحـرك وباب صنـدوق األمتعة، 
األجـزاء  بـني  املسـافات  فـإن 
أن  يجـب  بينهـا  التـي تفصـل 

ومتسـاوية،  موحـّدة  تكـون 
ويجـب االنتبـاه إىل الصادمـني 
األمامـي والخلفـي؛ ألنهما من 
أكثر األجزاء يف السـيارة عرضة 

للحوادث وااللتواء والتكّرس.
6. األصوات الغريبة

انتبـه جيـداً وتحقـق مـن تلـك 
الخطوة، كل ما عليك هو االنتباه 
لصدور أي أصـوات مزعجة من 
داخل السـيارة ومعرفة سببها، 
كذا عليك تجربة قيادة السـيارة 
والسـري فـوق املطبـات لتعرف 
مـدى حالـة ”نظـام التعليـق“ 

الخاص بالسيارة.
كن حـذراً عنـد االسـتماع حال 
صـدور صـوت احتـكاك معدن 
املحـرك؛  بمعـدن خاصـة مـن 
فهي داللـة عىل وجـود خلل ما 

باملكابـس، والحـظ أيضـاً عمل 
علبـة الرتوس واملقـود واملكابح 
بدقـة. فـأي خلـل بهـا ينـذرك 
لوجود مشـاكل تعرضـك لكثري 

من النفقات.
7. شاسيه السيارة:

انتبه جيداً عند فحص شاسـيه 
السـيارة املسـتعملة أو مفاصل 
السيارة األساسـية، فإن الكثري 
من السيارات التي سبق تعرضها 
لحـوادث وأعيـد إصالحها تبقى 

املفاصل الخاصة بها هشة.
8. بقع زيت عىل املحرك:

إذا رأيـت بقع زيت تسـكن فوق 
عليـك عـدم  السـيارة،  محـرك 
رشائها، حيث يشـري وجود بقع 
زيـت عىل جسـم املحـرك إىل أن 
مستوى الزيت مرتفع وزائد عىل 

الحد املطلوب، ويف هذه الحالة قد 
يحتاج األمر إىل تكاليف مرتفعة 

لصيانة أسباب العطل.
9. ارتفاع صوت املحرك:

إذا الحظت ارتفاع صوت املحرك 
عنـد تشـغيل السـيارة، وهي يف 
حالة السكون، أو الحظت اهتزاز 
جسم املحرك أثناء العمل، فهذه 
عالمـة أخـرى ترشـدك لالبتعاد 

عن رشاء هذه السيارة.
وتشري تلك العالمة إىل أن محرك 
السـيارة تعرض لتـآكل حلقات 
البسـتم وسـبائك عمود املرفق؛ 
ممـا ينتج عن ذلك ضعف يف أداء 
املحرك ويكون لون دخان العادم 
يف هذه الحالـة األبيض الكثيف، 
وهذه العالمة أيضاً قد تدفعك إىل 

تكاليف صيانة باهظة.
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ارجـع خطـوة للخلـف اليوم، وفكـر يف عاملك 
الخيايل الذي يسـعدك ويدخل الرسور إىل قلبك. 
األشـياء الجميلـة والعطور القويـة الجذابة تلفت 
انتباهك. اذهب للتسوق واشرت كل ما تتمناه. استمتع 
بوقتـك وركـز عـىل عالقاتـك باآلخريـن بـدال من حب 

السيطرة والهيمنة.

يف الوقـت الحـايل، يبـدو أن حجم املشـكالت يف 
تزايـد، ولكـن يجـب أال تطغـى املشـكالت عليك. 
عندما تواجه مشـكلة تلو األخرى سـتبدأ يف الشعور 
بالسـعادة. مـن الـرضوري أن تترصف يف الحـال، وإال 

فستواجه تعقيدات أكثر.

تتميز بجاذبية نـادرة وتتاح لك فرص كثرية للتعبري 
عن نفسـك بـدون قيـود، وتعالج كل املسـائل بحنكة 

وذكاء وتفاؤل. 
عليك أن تكون مسـتعدا للمرحلة املقبلة، وخصوصا أن هناك 
متغريات كثـرية تلوح يف األفق، فحـاول أن توظفها ملصلحة 

عالقتك بالرشيك.

ترّقـب اليـوم أى تغيري مفاجـئ يف العمل! ربما 
يحاول شخص ما قريب منك االبتعاد عنك وإنهاء 
عالقتـه بـك. انتبـه فهنـاك العديـد مـن الرصاعات 
واملشـاحنات التـي تتطلـب منـك ضبط النفـس. عدم 
املوازنـة بـني الرغبـة يف االسـتمتاع واملـرح والرغبة يف 

االهتمام باألمور املهنية قد يدمر حياتك.

ربما تكون مشـغوال اليوم بفكرة تتعلق باإلنسانية 
بشـكل عام. ال تهتم بتفاصيل األمور التي تحدث من 
حولك. أنت من أصحاب التفكري الحر املستوحى من روح 

العدالة.
ربمـا تضطـر إىل الترصف بطريقة ما، ولكـن ال تتوتر فهذه 

الطريقة تسعدك بشكل عام!

سيكون لديك عالقات عاصفة مع محيطك، يف موقع 
عملك وكذلك يف منزلك. عىل أي حال، سـتكون إيجابيا 
ومستعدا لتقديم التنازالت وملعرفة أخطائك. تحل بالصرب 
و التأني لكي تسـتوعب العاصفة حتى ال تكون ضحية لها. 
ستحرسـك النجوم للخروج من األزمة لـذا ال تترسع باتخاذ 

أي قرار مصريي اآلن.

تريد أن تهرب من أحالمك اليوم. محاولتك 
للقيـام بـأي يشء عمـيل ومفيد قـد تنتهي 
بالفشل بسـبب معارضة بعض األشخاص لك. 
اهتم بمشـاعرك ورغباتك واشغل نفسك هذا اليوم 
ببعض املشـاريع الفنية. يجب أن تتعامل بطريقة 

حكيمة مع األمور التي تتعلق بالحب.

أمامـك جاذبيـة ال تقـاوم عىل ما يبدو، سـواء من 
شخص أو يف مرشوع. يف الحقيقة، ليس كل ما يلمع 
ذهبا. إذا كنت ذكيا، ستقاوم عىل األقل اندفاعك األول. ال 
تنخدع بالفرص بشكل مبارش وكن هادئا عند اتخاذ أي قرار 
مصريي. مشـورة بعض األصدقاء قد تسـاعدك عىل بلوغ ما 

تريد بالطريق األسلم ماليا ونفسيا.

اجعـل صفاتك الحقيقة تظهر اليـوم وال تحاول أن 
تخفيها كعادتك. ال تخجل من شخصيتك فأنت تتمتع 
بخصال جيـدة. عنرص الخيـال واملتعة موجـود بالفعل 
مـن حولك ولكنك تجد أن كنـت تبحث عنه فقط دون فائدة. 
كن متفائال وواثقا يف نفسـك. كن منفتحا الستقبال األفكار 

واالقرتاحات الجديدة بغض النظر عن غرابتها.

رصاع بني جانبني مختلفني من شـخصيتك وال 
يوجد أمامك أي سبب للتحيز ألي جانب منهما. 

تأكد أن التعديالت التي تقوم بإجرائها تتناسـب مع 
الخطة التي وضعتها مسـبقا وال تتعارض بأي شـكل 

من األشكال مع مسؤولياتك والتزاماتك وواجباتك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان
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الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تشـعر برغبة ملحة اليوم يف اتخاذ خطوة حاسـمة 
جريئة. تشعر أنك الشـخص األنسب للتعامل مع أي 
مهمـة. اإلرادة القويـة واآلراء الواضحة قد يمكنانك من 

الفوز. 
ليـس من السـهل التالعب بعقول اآلخرين، فكل شـخص له 

وجهة نظر وال يخىش طرحها.

1798 - إعـدام الثائـر املـرصي محمد كريم عـىل يد قائد 

الحملة الفرنسية نابليون بونابرت.

1898 - تتويـج امللكة فيلهامينـا ملكة هولندا عىل العرش 

رسمًيا وذلك بعد وصولها للسن القانوني.

1901 - الرئيـس األمريكي ويليام مكينيل يتعرض ملحاولة 

اغتيال أدت إىل وفاته يف 14 سبتمرب.

1939 - جنوب أفريقيا تعلن الحرب عىل أملانيا أثناء الحرب 

العاملية الثانية.

1940 - كارول الثانـي ملـك رومانيـا يتنحـى عن العرش 

لصالـح ابنه ميخائيل الـذي يبلغ من العمـر ثمانية عرش 

عاماً.

1961 - أصدر أمري الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح 

القانـون املنظـم النتخابـات أعضـاء املجلس التأسـييس 

وبمقتضاه تم تقسـيم الكويت ألول مرة يف تاريخها إىل 20 

دائرة انتخابية.

1965 - الهند تغزو باكستان وتقصف مدينة الهور.

1976 - منظمـة التحرير الفلسـطينية تأخذ وضع عضو 

كامل يف جامعة الدول العربية.

1981 - الشـيخ حميد بن راشد النعيمي يتوىل حكم إمارة 

عجمان بعد وفاة والده راشد بن حميد النعيمي.

1991 -االتحـاد السـوفيتي يعرتف بجمهوريـات البلطيق 

الثالثة التي إستقلت.

2003 -رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس يستقيل 

من منصبه.

2007 - الرئيـس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ينجو من 

تفجري إنتحاري يستهدف مستقبليه يف باتنة أدى ملقتل 15 

شخصا وجرح 74 آخرين.

2008 - انتخاب آصف عيل زرداري رئيًسا لباكستان.

2009 - الحكومـة اإلرسائيليـة تقر خطة رئيـس الوزراء 

بنيامـني نتنياهو القاضية ببناء مئات الوحدات السـكنية 

للمسـتوطنني يف الضفـة الغربية برغم اإلنتقـاد األمريكي 

لهذا القرار.

الويالت التسعة لجبران خليل جبراناعرفي حظك بحسب عدد أفراد أسرتك

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa
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عـدد أفـراد األرسة قد يكشـف بعض 

برقـم  يرتبـط  فهـو  الحيـاة.  أرسار 

ولألرقـام دالالت كثـرية. ١، ٢، ٣، ٤ أو 

أكثر... أياً يكن العدد، هذا ما يكشـفه 

عن املصري.

- إذا كنـت اإلبنـة الوحيـدة يف أرستك، 

فهـذا يشـري إىل أّنـك تسـريين دائمـاً 

عـىل طريق  آمنة. قـد تواجهني بعض 

الصعوبـات بـني الحني واآلخـر. إىل أن 

الحلول تنتظـرك يف مكان غري متوقع. 

كمـا أّن هـذا يعنـي أّن االعتمـاد عىل 

نفسـك هـو الخيـار األمثـل يف معظم 

الظروف وأن التحيل باالسـتقاللية هو 

الخيار الـذي عليك اعتماده دائماً لكي 

تشعري بالرضا والسعادة يف حياتك.

إىل ٤.. تسـيطرين عـىل كل  - مـن ٢ 

املواقـف التـي تواجهـك. إال أّنـك قـد 

ترتكبني بعض األخطاء بسبب ترسعك 

يف أخـذ القرارات أحيانـاً. وبعض هذه 

القرارات قد يكـون مصريياً وال رجعة 

عنه. ولهذا من املمكن أن تقلبي حياتك 

رأساً عىل عقب يف دقائق قليلة. إذاً من 

الـرضوري أن تـدريس خطواتـك جيداً 

وأن تتوخّي الحذر دائماً.

- مـن ٥ إىل ٨.. أنـت رسيعـة الغضب. 

ولهذا قد تسيطر االنفعاالت عىل بعض 

ترصفاتـك. ومـن املمكـن أن يبعد هذا 

بعـض األشـخاص عنـك وأن يسـبب 

وحدتـك. إال أّنـك يف املقابـل مسـتعدة 

لتقديم التضحيات، وهو ما لن ينساه 

املقربون منـك يوماً. لكـن األفضل أن 

تحاويل التحكم بمشـاعرك والسيطرة 

يجعـل  العقالنـي  فالتفكـري  عليهـا. 

مصريك أكثر إرشاقاً ومسـتقبلك أكثر 

نجاحاً.

- أكثر من ٨.. قد يزيد عدد أفراد أرستك 

عىل ٨. وهـو ما يعني أّن انفتاحك عىل 

اآلخرين واسـتماعك الدائم إىل وجهات 

نظرهـم قـد يؤتـي ثمـاره يف األيـام 

املقبلـة. إذاً من املمكـن أن تكوني عىل 

موعد مع لقاء مفيد أو عالقة مصريية 

أو فرصة عمل لطاملا انتظرتها أو ربح 

مـادي لم تفكـري بـه يومـاً. وكل ما 

عليك فعله هو تحمل املصاعب الحالية 

ومواجهتها والتحيل بالصرب.    

تبـدأ محادثة عاديـة وبسـيطة، لكنها تتعمق شـيئا 
فشـيئا، إذا كنت تريد اكتشاف يشء معني تريده اطرح 
سـؤالك بجديـة، وال تخـف مـن املـايض . اتبـع الرصاحة 
واملبـارشة وال تكن مـرتددا وحاول أن تسـتغل هذه اللحظة 
لكي تكتشـف حقائق الطرف اآلخر وماضيـه هذه املحادثة 

ستساعدك عىل تجديد عالقتك بالكثري من الناس.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

سولف كول الك واهس تضل وياي
واذا ما الك واهس كول التخــــجل

ما اقبل احبك وانته مامـــــــــرتاح
وما ارتاح احبك وانته ماتقبـــــــل
اذا متشدني بيك وبية اشدك حــيل
انحل بالسهل من عندك وتنـــــحل
بكيفك من اجيت وماجـبرتك يــوم
ماجبرك بكيفك لو ردت ترحــــــل

١- ويـل ألمة تنرصف عـن الدين إىل 

املذهب، وعن الحقل إىل الزقاق، وعن 

الحكمة إىل املنطق.

٢- ويـل ألمـة تلبـس ما ال تنسـج، 

وتـأكل مما ال تـزرع، وترشب مما ال 

تعرص.

تحسـب  مغلوبـة،  ألمـة  ويـل   -٣

الزكرشة كماال والقبيح فيها جماال.

٤- ويل ألمة تكره الضيم يف منامها، 

وتخنع إليه يف يقظتها.

٥- ويـل ألمة ال ترفـع صوتها إال اذا 

سـارت وراء النعـش، وال تفاخـر إال 

اذا وقفـت يف املقـربة، وال تتمـرد إال 

وعنقها بني السيف والنطع.

ثعلبـة،  سياسـتها  ألمـة  ويـل   -٦

وفلسـفتها شـعوذة، أمـا صناعتها 

فهي الرتقيع.

٧- ويل ألمة تقابل كل فاتح بالتطبيل 

بالفحيـح  تشـيعه  ثـم  والتزمـري، 

والصفري لتقابل فاتحا آخر بالتزمري 

والتطبيل.

٨- ويل ألمـة عاقلها أبكـم، وقويها 

أعمى، ومحتالها ثرثار.

٩- ويل ألمة كل قبيلة فيها أمة.



اللجوء  قررت  التي  الطريقة  نرصي،  أصالة  السورية،  الفنانة  أوضحت 
الله». وأوضحت يف تغريدة  إليها ملواجهة ترسيب أغنيتها الجديدة «جاب 
نرشتها عرب حسابها الشخيص عىل تطبيق (تويرت) أن فريق عمل األغنية 
معناها  جديده  «أغنيه  تغريدتها:  يف  وكتبت  لها،  جديد  إيقاع  عمل  قرر 
ولحنها وطيابتها بعتقد كتري حتحّبوها .. إلها رقصه عندي مابدّي فيها 
عملنا  ولذلك  تّرسبت  إّنها  (بعرف   .. بتطرّيني  طفوله  فيها  يصّورني  حدا 
إلًها إيقاع جديد ُمختلف لنفرق) عندي تحدّي مع #واحد قريب شو بتحّسوا 
الخيامي  امللحن محمود  أن  إىل  يشار  ؟؟».  وّال #عربي  أنا حبيت #خليجي 
بالعربي   ET لربنامج  األخرية  ترصيحاته  خالل  من  مؤخرًا  كشف  قد  كان 
عن ترسيب أغنيته الجديدة التي لحنها للفنانة أصالة بعنوان «الله جاب».
إننا  مع  تترسب  بدأت  األغنية  إن  أسبوعني  من  «الحظت  الخيامي:  وقال 
الوقت املناسب لطرحها بشكل رسمي، وموضوع الترسيب  كنا مستنيني 
تعبنا  ألننا  ضاع  مجهودنا  إن  وحسيت  جدا  تأثرت  وأنا  كبري،  توتر  سّببلنا 
جداً يف األغنية من حيث التأليف واأللحان والتوزيع».وواصل الخيامي: «كنا 
نسخة  لقيت  وفجأة  أصالة،  عىل  ونعرضها  فيها  وبنعدل  األغنية  عىل  شغالني 
سيئة من األغنية منترشة عىل مواقع التواصل االجتماعي، والنسخة دي قديمة قبل 
ما ننتهي من األغنية ودا زعلني ألني بحرص أن األغاني تنزل بشكل راقي وعىل أكمل 

وجه ولحد دلوقتي منعرفش مصدر الترسيب».

الساهر آخر حفالت  القيرص كاظم  يختتم 

مدينة  يف  وكندا  أمريكا  يف  الغنائية  جولته 

بالواليات  كاليفورنيا  بواليا  ديجو  سان 

فرقته  بصحبة  األمريكية،  املتحدة 

حفالت  الست  نجاح  بعد  وذلك  املوسيقية، 

األوىل.

غنائًيا  حفالً  أحيا  قد  الساهر  كاظم  وكان 

غياب  بعد  مرص  يف  الشمايل  الساحل  يف 

أكثر من ٢٠ عاًما عن مرص، وكانت حفلة 

الجمهور  ناجحة، وحرضها عدد كبري من 

كامل  غنائًيا  حفالً  أحيا  والفنانني.كما 

عدد  بحضور  املرصية،  األوبرا  دار  يف  العدد 

ومحبيه  العامة  الشخصيات  من  كبري 

اإلعالمية  وجمهوره، كما صور حلقة مع 

منى الشاذيل.
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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دّقـت وكالة الـدواء التابعة لالتحـاد األوروبي ناقوس الخطـر من متحورات 
جديدة كليا قد تظهر هذا الشـتاء، وذلك بعدما حّذرت منظمة الصحة العاملية 
مـن أن طفـرات حديثة للوباء قد تظهر يف األسـابيع املقبلة بعـد نهاية فصل 

الصيف.
ولم يسـتبعد مسـؤول اللقاحـات يف الوكالـة األوروبية أن تكـون املتحورات 
الجديـدة القادمة أقرب إىل سـالالت أوميكرون األولية التـي تجاوزتها اآلن إىل 
حـد كبري ”أنـواع ”بي آي 4“ و5 إال أنه ورغم هـذه التحذيرات، أعلنت الوكالة 
أن اللقاحـات املتوافرة حاليا يفرتض أن تحمـي من اإلصابة باملرض الحاد أو 
الوفاة.جاءت هذه التطورات مع استعداد دول االتحاد األوروبي إلطالق حملة 
لقاحـات معـززة ضد (كوفيـد) قبل موجة مـن اإلصابات يخـىش أن تتفىش 
يف وقـت الحق هذا العام.وتشـمل هـذا اللقاحات خليطـا متنوعا من لقاحات 
مضـادة ألوميكـرون الطاغي حاليا تم ترخيصها حديثـا إضافة اىل اللقاحات 
األصلية التي طورت ملحاربة الفريوس، وفق الوكالة األوروبية.إال أن املسـؤول 
عـن اللقاحـات يف الوكالة األوروبيـة ماركو كافالريي حـذر أن عىل الناس أال 
ينتظـروا لقاحـا خاصا، وأضـاف أن متحوراً جديـداً بالكامل قيـد الظهور ال 

يمكننا توقعه اليوم.

الكويتية  اإلعالميـة  خرجت 

مـي العيـدان عـن صمتهـا 

لتعـرب كعادتها عىل انفصال 

املخرج محمد الرتك والفنانة 

دنيـا بطمة بمقطـع فيديو 

عـرب  نرشتـه  قـد  كانـت 

السوشيال ميديا.

وقالت العيدان: ”أنا ما أحب 

أشـمت يف أحـد وال برضـو 

يرضينـي،  البيـوت  خـراب 

لكن فيه أشـياء استثنائية، 

اليـوم فيـه خرب مفـرح إن 

انفصاله  أكـد  الـرتك  محمد 

أخبـارك  إيـش  دنيـا،  عـن 

محمـد الله يعطيـك العافية 

إن شـالله اليوم سـعيد وإن 

شـالله زين، هذه نهاية كلنا 

كنا متوقعينها اليل أساسـه 

باطل نهايته باطل“.

وأضافـت “ البيت اليل ينبني 

عىل خـراب بيت ثانـي هذه 

نهايته تكون، أنـا يف حياتي 

مؤذيـة  عائلـة  شـفت  مـا 

مثلكم، أنـت عايرتني وقلت 

يل يا عاقر، شـو اإلنجاز اليل 

يف الحياة إن اإلنسـان يجيب 

عيـال؟ ما يف شـطارة، و مو 

املخلوقـات الزم تجيـب  كل 

عيـال.. وزي مـا يف إنسـان 

ياخد قـرار الخلفة فيه آخر 

ما يرغب يف هذا“.

وتابعـت “ ما أرغـب الدعاء 

عليـك وأقولك ربنـا يبليك ما 

بالني، أنا مو عاقر أنا عندي 

مشـكلة يف القلـب هـي اليل 

منعتني مـن اإلنجـاب، الله 

كان ممكـن يبتليـك يف يشء 

آخـر ما تجيـب منـه عيال، 

ربنـا زي ما أعطى لك العيال 

قـادر ياخدهم، وحـرام الله 

يحاسـبك يف نـاس ضعيفـة 

مالهم ال حول وال قوة، دايما 

أقـول يا رب ما تخترب أحد يف 

أوالده“.
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منذ سنوات ونحن نسمُع عن وجود فساٍد وفاسدين يف بلدنا .. ونسمُع 
سيتم  أنه  واآلخر  الحني  بني  والسياسيني  املسؤولني  كبار  من  أيضا 

القضاُء عىل الفاسدين وتقديمهم اىل القضاِء لينالوا جزاءهم العادل .
إن من أخطر الظواهر التي تواجه البلداَن هي «ظاهرة الفساد اإلداري 
واملايل»، وأهم مخاطر هذا الفساد عىل املستوى املحيل تتمثل يف إهدار 

األموال العامة.
الدولِة كلهم  الرقابية يف  النزاهة وبقية األجهزة  نعم.. القضاء وهيئة 
أنواع  الفساد، وتجفيف منابعه بشتى  القضاء عىل  أجل  يعملون من 

الطرق، ومالحقة مرتكبيه قضائيا.
الفقراء  هم  هل  العراق؟..  يف  الفاسدون  هم  َمن  هنا:  والسؤال 
والكادحون، أم املدقعون واأليتام واملتسولون، أم هم الذين يعملون من 

أجل لقمة العيش الكريمة، أم العاطلون عن العمل؟
ومكاسب  منافع  عىل  للحصول  للمناصب  استغالٌل  هو  الفساُد 
وممتلكات الغري، سواء كان هذا االستغالل لصالِح شخٍص أو لصالح 
هؤالء  ملثل  الرادعة  والعقوبات  القوانني  غياب  مع  معينٍة،  جهٍة 

االشخاص.
أقول .. الترسيبات الصوتّية التي تخرج علينا بعد الحني واآلخر، وما 
ُيذكر فيها تحتاج للوقوف عندها، والتحقق منها، عن طريق القضاء، 

الذي يعدُّ صماَم االمان يف كل البلدان.
الترسيبات،  هذه  يف  العادلة  التحقيق  نتائَج  ننتظُر  جميعنا   .. نعم 
والوقوف عندها ملياً، ألنها تمس هيبَة الدولة ، فضالً عن انها أصبحت 

قضيَة رأي عام، وما ذكر فيها ال يستهان به.
وهنا استذكرُت قضيَة نوري السعيد الذي شغَل منصب رئيس الوزراء يف 
كر يف العراق يف فرتة األربعينيات،  اململكة العراقية ١٤ مرة، ونقص السُّ

وكيف استطاع نوري السعيد كشَف التجسس عىل مكاملاته والبلد.
يروي الدكتور طالب مخلص (حفيد مولود باشا)، والقصة من لسان 

املرحوم مولود مخلص يف جلسٍة عائليٍة يف دار نعمان الكبييس .
حكومِة  يف  للخارجية  وزيراًً  كان  عندما  السويدي  توفيق  أن  يروي 
نوري السعيد بعد الحرب العاملية الثانية واالوضاع االقتصادية العاملية 
سعر  بلَغ  إذ  أوجه،  يف  املايل  التضخم  كان  العراق  ويف  تماما،  منهارة 
الكلية املوظف كان  ان راتب خريج  انذاك دينارين، علماً  كر  كيلو السُّ
أحد عرش ديناراً فقط.. استدعى نوري السعيد وزير الخارجية توفيق 
السويدي وكانت روسيا قد افتتحت قنصليتها حديثا يف بغداد، وطلَب 
كر  منه االتصال بامللحقّية السوفيتية وسؤالهم عن امكانية إرسال سُّ
اىل العراق، وكم السعر وكم من الوقت ليصل، فأجابه توفيق السويدي: 
وملاذا ال نطلب من السفارِة الربيطانية أن تكلم الكويتيني لريسلوه لنا 
فهم أقرب.. فأجابه نوري السعيد: كلمتهم فاعتذر الطرفان، النه غري 

متوفر فائض لديهم . 
يقول السويدي، فقلت: وملاذا اكلم الروس بالهاتف، سأزورهم واهنئهم 
موضوع  عىل  أرص  الباشا  ولكن  أكيس..  وذلك  القنصلية  بافتتاح 
بالطلب  فرَح  الذي  الرويس  بالقنصل  السويدي  اتصل  الهاتف..وفعال 
اقل من  بعد  بروسيا.. وفعال  ليتصل  يمهله نصف ساعة  أن  وترجاه 
استعداٍد  عىل  بأنهم  السويدي  واخرب  القنصل  اتصل  ساعة  نصف 
كر بسعر ٣٠٠ فلس للكيلو وخالل اسبوع.. ففرح السويدي  إلرسال سُّ
لهذه االخبار وتوجه فوراً ليخرب الباشا، ولكنه لم يجده، وقال سأراه 
يف حفلِة امللحقّية العسكرّية الربيطانية مساًء وأخربه ألنهما االثنان 
امللحق  فاستقبله  الحفلة،  اىل  السويدي  ذهب  ومساًء  لها..  مدعوان 
فلم  عليك»،  زعالنني  «نحن  له:  وقال  وعاتبه،  االنكليزي  العسكري 
السعيد  الباشا نوري  يبحُث عن  السويدي سبب زعلهم.. وأخذ  يفهم 
كر الرويس .. ولكن الباشا كان يتحرك  ليبلغه باألخبار الجيدة عن السُّ
هنا وهناك ولم تسنح الفرصة له ليتحدث معه، وغادر الباشا اىل داره 
له:  يقول  وهو  داره  اىل  معه  ودخل  السويدي  فلحقُه  الحفلة،  نهاية 
الباشا:  له  فقال  كر؟..  السُّ عن  السوفييت  جواب  تعرف  أن  تريد  أال 
كر وأي سوفييت.. أنا تعمدت ان اطلب منك االتصال بالسفارة  أي سُّ
الروسية هاتفيا، ألني أعلم ان االستخبارات الربيطانّية تتجسس عىل 
كر وسعره،  مكاملاتنا، ولذلك ما ان اتصل بك الروس وأبلغوك عن السُّ
ان  وابلغني  الربيطاني  القنصل  بي  اتصل  دقائق  عرش  من  اقل  وبعد 

كر سيصل مجاناً وهدية من الكويت غدا !!! السُّ
الدول  استخبارات  تتجسس  ذلك،  قبل  أو  األربعينيات،  منذ  نحن  إذاً.. 
لكننا  كشفهم،  السعيد  لنوري  السيايس  الدهاء  ان  صحيح  علينا، 
لغاية اآلن نعيش التجسَس بكل أنواعه، سواء كان من الدول أم نحن 
نتجسس عىل بعضنا، ولعل الترسيبات التي خرجت علينا مؤخرا لهي 

خري دليل عىل ذلك. 
أخرياً نقول .. إىل الذين ابتزوا املؤسساَت وأثروا منها وبسببها، وشوهوا 
صورَة الدولة ومؤسساتها، والذين جوعوا الناَس وأحبطوهم، ونزعوا 
يأتي  أن  البدَّ  األموال،  اختلسوا  والذين  ومؤسساتها..  بالدولِة  ثقتهم 
اليوم الذي يكشف فيه القضاُء فسادكم وأموالكم التي اختلستموها 

من هذا البلد.
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نجاحها  حسني،  بن  روان  الكويتية،  الفنانة  حصدت 
املاء»،  مع  «ذهبت  بعنوان  الجديد  مسلسلها  يف 

الذي تخوض من خالله أوىل أعمالها التمثيلية 
أصداء  العمل  القى  حيث  أيضا،  والبطولية 

بنجاح  روان  واحتفلت  عالية،  إيجابية 
موقع  عىل  الخاص  حسابها  عرب  العمل 
التواصل اإلجتماعي، وكتبت عرب خاصية 
مع  ذهبت  «مسلسل  القصرية:  القصص 

ألربع  تويرت  عىل  األول  الرتند  يتصدر  املاء 
أيام متتالية!!!!أرقام قياسية».

البحث  محركات  عىل  الرتند  العمل  وتصدر 
متتالية  أيام  ألربعة  اإلجتماعي  التواصل  ومواقع 

للمرأة  الفنية  أعمالها  تهدي  ما  غالبا  روان  أن  خصوصا 
يناقش  والعمل  األعمال،  هذه  يف  قوتها  وتجسد 
الطبقية  منها  املجتمع،  يف  الحساسة  القضايا 
ضد  العنف  قضايا  وأيضا  املذهبية،  والعنرصية 
له  تتعرض  الذي  واإلضطهاد  الظلم،  املرأة، 
املرأة عىل مر العصور.ووصفت روان دورها يف 
جدا،  جميل  بأنه  «الفن»  ملوقع  خاص  حديث 
التي  الكويتية  املرأة  شخصية  تجسد  حيث 
تملك صوتاً وكلمة، والتي تريد إصالح املجتمع، 
أيضاً  تتعرض  أنها  حيث  للمرأة،  منارصة  وهي 
الكبري  إعجابها  عن  وعربت  والظلم،  لإلضطهاد 

باملسلسل، الذي وصفته بالرائع.
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ميزة  عن  (تويرت)  رشكة  كشفت 
بتعديل  للمستخدمني  تسمح 
سنوات  بعد  مرة،  ألول  تغريداتهم 
الداخيل  الصعيدين  النقاش عىل  من 
التعديل  ميزة  والخارجي.وستتوفر 
يدفعون  الذين  للمستخدمني  قريباً 
يف  لالشرتاك  شهرياً  دوالر   ٤٫٩٩
الجديد  الخيار  ويتيح  بلو،  (تويرت) 
تحرير التغريدة، وسيطلق عىل اسم 
التغريدة»،  «تعديل  الجديدة  امليزة 
إجراء  املستخدمني  وستمكن 
مدة  خالل  تغريدتهم  عىل  تغيريات 
يف  نرشها  بعد  دقيقة   ٣٠ إىل  تصل 
تم  التي  التغريدات  األصل.وستحمل 
تغريدة  أنها  عىل  عالمة  تحريرها 
املستخدمون  وسيتمكن  معّدلة، 
اآلخرون عىل (تويرت) من النقر فوق 
العالمة ملشاهدة اإلصدارات السابقة 

من املنشور.
فيما سيكون للتغريدات املعدلة رمز 
يتم  عندما  لعرضهما  زمني  وطابع 

باإلضافة  مرة،  آخر  املنشور  تحرير 
إىل تمكن املستخدمني من النقر فوق 
لعرض  تعديلها  تم  تغريدة  ملصق 
واإلصدارات  التحرير  محفوظات 
السابقة من املنشور.وأجرت الرشكة 
التحرير  زر  من  إصدارات  تجربة 
 ،Twitter Blue مشرتكي  يمكن 
منتج االشرتاك املدفوع، من الوصول 
ملدة  بالتغريدات  تحتفظ  ميزة  إىل 
واحدة، مما يسمح  دقيقة  إىل  تصل 
التغريدة  بمراجعة  للمستخدمني 
و»الرتاجع عنها» قبل نرش املنشور.

أنها  أكدت  (تويرت)  رشكة  وكانت 
يف  امليزة  هذه  إضافة  عىل  تعمل 
األشهر املاضية، وذلك بعد أن ضغط 
امللياردير األمريكي إيلون ماسك عىل 
استطالع  إطالقه  الرشكة من خالل 
للرأي عرب حسابه الذي يتابعه أكثر 
إن  ملعرفة  مستخدم  مليون   ٨٠ من 
لتعديل  زر  إضافة  يريدون  كانوا 

محتوى التغريدة بعد نرشها.

يمتاز تطبيق تبادل الصور وموقع التواصل االجتماعي (انستغرام) بشعبية 
كبرية بني املستخدمني حول العالم، إال أن هناك من يستعد لسحب البساط 

من تحته عىل ما يبدو.
التواصل  وسائل  أهم  أحد  أضحى   ،«BeReal» فتطبيق 

آالف املشرتكني، وسط  االجتماعي هذه األيام، حاصداً 
سعيه ملواكبة الحفالت الصاخبة، والتي تنال إعجاب 

الكثريين.
عن(انستغرام)،  الجديد  التطبيق  يتمّيز  كما 

أو سابق  «املعلب»،  بفكرة محاربته لنرش 
«الفلرتات»  إىل  إشارة منه  التجهيز، يف 

التي أصبح (انستغرام) شهرياً بها 
إىل حد كبري.

إشعار  خاصية  فإن  كذلك 
لجميع  اليوم  يف  واحد 
الوقت  خالل  املستخدمني 
أمامهم  لتكون  نفسه، 

دقيقتان فقط اللتقاط صورة 
كامريات  تراه  ما  تظهر  واحدة 

هواتفهم، لنرشها فوراً ومشاركتها 
تجعل  أخرى  ميزة  أصدقائهم،  مع 

إدمان مراقبة الهاتف أمر ال بّد منه.
امللتقطة  الصور  نرش  آليا  التطبيق  ويمنع 

سابقا، أو التي أجري عليها تعديالت، وهو ما يتيح 
لألصدقاء معرفة الحقائق مجردة كما هي يف وقت واحد، 

وفق تقرير نرشته صحيفة «ذا تيليغراف».
هدفه  ويخدم  التطبيق  يتضمنه  الذي  األهم  األمر  أما 
مجرد  فقط  يمكنه  ال  املستخدم  أن  فهو  الرئييس، 
ال  بل  «اليك»،  عالمة  وقع  طريق  عن  بصورة  اإلعجاب 
انطباعه  أو  التقاط صورة تعرب عن رد فعله  له من  بد 
خالل  آالف   ٤٠٠ إىل  آالف   ١٠ الصورة.من  تلك  عىل 
بدأ مع رجل  أن تطبيق «بي ريال» كان  إىل  أشهريشار 
باريات، عام ٢٠٢٠، وبعد  أليكسيس  الفرنيس  األعمال 
قبل  آالف   ١٠ عددهم  يتخطى  ال  مستخدموه  كان  أن 
التاريخ  هذا  بعد  زادوا  نفسه،  العام  من  تموز  يوليو/ 
ما جعل صاحبه يحصد  ألف مستخدم، وهو  إىل ٤٠٠ 

استثمارات بما يقارب الـ ٣٠ مليون دوالر.
بني  فرنسا  يف  الـ١٣  املركز  التطبيق  يحتل  وحاليا 

تطبيقات التواصل االجتماعي عىل غوغل بالي.

الخشاب  سمية  الفنانة  خرجت 

عربت  حيث  صمتها،  عن 

عن استيائها من تكرار 

جرائم مقتل الطالبات 

عىل  الجامعيات 

خالل  زمالئهن  يد 

الفرتة املاضية.

الخشاب  وشاركت 

عرب  تغريدة  جمهورها 

حسابها عىل تطبيق (تويرت) 

عيني  انه  «حاسه  فيها:  كتبت 

زميلها» اتعودت  يد  عيل  طالبه  «مقتل  فرته  كل  اشوف  اني 

وده يف حد ذاته كارثه، ربوا والدكم عيل احرتام 

حياتها  رشيك  اختيار  يف  البنت  حريه 

واختيار لبسها ونمط حياتها يا شويه 

متوحشني بهايم ربنا ينتقم منكم».و 

التقصري  دلوقتي  »يعني  أضافت: 

بيتعدموا  النهم  القانون،  من  مش 

كده كده، التقصري فرتبيتكم الزفت 

اليل بتخليكم تدوا الولد او الراجل كل 

الصالحيات بانه يعمل كل اليل نفسه 

املجتمع  عصب  والنه  راجل  النه  فيه 

ربنا  همج  جهله  شويه  الكون  محور  والنه 

ياخدكم».

بعد  الغضب  ويأتي كل هذا 

مقتل الطالبة «أماني» 

بعدما  املنوفية،  يف 

بعيار  أصيبت 

أطلقه  ناري 

شخص  صوبها 

أهلها  رفض 

ارتباطها به.


