
بغداد/ مصطفى العتابي:
قـدم رئيـس الجمهوريـة برهـم صالح، 
مصطفـى  الـوزراء  مجلـس  ورئيـس 
املتحـدة  للمملكـة  التعـازي  الكاظمـي، 
الثانية.وقـال  إليزابيـث  امللكـة  برحيـل 
الرئيـس صالـح بتغريـدة عـىل حسـابه 
بموقع تويرت ، تابعتها ”الزوراء“: ”أشعر 
بحزن عميق لوفـاة جاللة امللكة إليزابيث 
الثانيـة، وأتقـدم بأحـر التعـازي للعائلة 
املالكة ولشـعب اململكة املتحدة“.وأضاف 
”سـُتذكر امللكـة إليزابيـث كرمـز عظيم 
للتاريخ خـدم بنعمة وكرامة وثبات“.كما 
قدم رئيس الـوزراء، مصطفى الكاظمي، 
تعازيه بوفاة امللكة اليزابيث الثانية، فيما 
أكد عىل اسـتمرار التعاون مـع بريطانيا.
وقـال الكاظمي يف تغريدة عىل حسـابه يف 
”تويـرت“: ”مواسـاتنا الصادقة للشـعب 
املالكـة  للعائلـة  و  الصديـق  الربيطانـي 
برحيـل امللكـة إلزابيث الثانيـة التي طاملا 
كانت محل تقدير للعالم أجمع“.وأضاف: 
”نقـدم تعازينـا للملـك تشـارلز الثالـث 
ونؤكد عىل استمرارية الرشاكة بني العراق 

واململكة املتحدة“.كذلك، ذكر بيان لوزارة 
الخارجيـة أن ”وزارة الخارجيَّـة العراقيَّة 
تتقـدم بأحرِّ التعازي واملواسـاة لحكومة 
اململكِة املتحدة وشـعبها الصديق، برحيل 
امللكـة إليزابيـث الثانيـة، التـي كان لهـا 
حضـوٌر يف يف أهـمِّ املحطـات التأريخيَّـة، 
للمملكـِة  والسياسـّية  االجتماعّيـة 
وأصدقائها“.والخميس املايض، أعلن قرص 
باكينغهام وفاة ملكـة بريطانيا إليزابيث 
إليزابيث  الثانية.وخضعت ملكة بريطانيا 
الثانية لإلرشاف الطبي يف قلعة باملورال يف 
اسكتلندا، بعد أن أعرب األطباء عن قلقهم 
إزاء حالـة امللكـة الصحيـة، موصني بأن 
تبقى قيـد اإلرشاف الطبي.وجاء خضوع 
امللكـة لـإلرشاف الطبي بعد إلغـاء امللكة، 
اجتماعـاً افرتاضيـاً ملجلس مستشـاريها 
الخاص األربعاء، اتباعـًا لنصيحة األطباء 
مـن  جمـوع  بالراحة.واحتشـدت  لهـا 
املواطنـني الربيطانيـني اليـوم أمام قرص 
لنـدن، كما حرض أفراد العائلـة املالكة إىل 
قرص باملورال يف أسـكتلندا الذي توجد فيه 

امللكة إثر تدهور حالتها الصحية.

بغداد/ الزوراء:
أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، 
إلزام وزارة املالية بتثبيت املحارضين والعقود 
سـابق  اعمـام  وإلغـاء  اليوميـني  واالجـراء 
للوزارة ”يخالـف“ قانون األمن الغذائي.وقال 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس يف رده 
عـىل وثيقة رفعهـا النائب عـن كتلته مزاحم 
الخياط بشـأن استبعاد وزارة املالية موضوع 
التثبيـت بعـد عـام 2019 : إنه ”ُيلـزم وزارة 
املاليـة بتطبيق الفقرة 3 مـن الجدول (أ) من 
قانون األمن الغذائي والخاصة بتثبيت جميع 
العقـود واملحارضين واالجـراء اليوميني بعد 
2\10\2019 ، وإلغـاء اعمـام وزارة املاليـة 
املرقم 26377 يف 23\8\2022 الذي نص عىل 
اسـتبعادهم مـن التثبيـت“.وكان النائب عن 

حـزب تقدم، مزاحم الخيـاط، أعرب يف وثيقة 
رفعها اىل رئيس مجلس النواب عن ”استغرابه 
مـن اعمام وزارة املالية السـتبعاد املتعاقدين 
مـن بعض الـوزارات من بينهـا التعليم العايل 
والبحـث العلمـي“، فيما دعا رئيـس الربملان 
اىل ”التدخل ومفاتحـة رئيس مجلس الوزراء 
لإليعـاز اىل وزارة املالية إللغـاء هذا االعمام“.

وكانـت وزارة املالية أعلنت، يف 6 أيلول 2022، 
ايقاف تعيينات العقود واملحارضين كافة عىل 
مالك وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، بعد 
صـدور قرارين يف 2 / 10/ 2019، فيما نقلت 
وثيقـة عن مدير عام الدائـرة االدارية واملالية 
يف الـوزارة، أسـعد غنـي جهـاد، توضيحه أن 
”بخـالف ذلك سـتتحمل الجامعـات التبعات 

القانونية واالدارية واملالية“.

دمشق/ متابعة الزوراء:
أفادت الوكالة السـورية لألنباء ”سـانا“ بأن 
القوات األمريكية أخرجت رتال محمال بالعتاد 
العسـكري من األرايض السورية إىل قواعدها 
بشمال العراق، عرب معرب الوليد غري الرشعي.

وأوضحت“سانا“ نقال عن مصادر محلية من 
ريـف اليعربية أن ”رتال مؤلفـا من 100 آلية 
من برادات وناقالت تحمل معدات عسـكرية 

ومدرعات وعددا من الشـاحنات، يرجح أنها 
تحمل آليات عسـكرية معطوبة، خرجت عرب 
معرب الوليد يف تمام الساعة السابعة والنصف 
من صباح امس السبت ”.وذكرت ”سانا“ أن 
”قـوات االحتالل األمريكـي أخرجت الجمعة 
رتال مؤلفا مـن 88 صهريجاً محملة بالنفط 
السـوري املرسوق عرب معرب املحمودية أيضا 

باتجاه األرايض العراقية“.

رام الله/ متابعة الزوراء:
االحتـالل اإلرسائيـيل  اعتقلـت قـوات 
عدًدا من الفلسـطينيني، خالل سلسلة 
مناطـق  لعـدة  نفذتهـا  اقتحامـات 
بالضفة الغربيـة، ومحارصتها منزلني 
يف بلدة جماعني جنوبـي نابلس، حيث 
اعتقلت 3 شـبان واستولت عىل أجهزة 
املراقبة.وقـال  لكامـريات  تسـجيالت 

رئيـس بلديـة جماعني حسـن خضري 
يف ترصيـح صحفـي، امـس السـبت: 
إن ”قـوات االحتـالل اقتحمـت البلـدة 
فجـراً وحـارصت منزلني، ونـادت عىل 
أصحابهما للخـروج، وحققت ميدانًيا 
مع أصحابها لعدة ساعات، ثم اعتقلت 
الشقيقني عبد الله وعروة محمد سعيد 
أبو شعيب، والشاب منترص سلعوس“.

وأشـار خضـري إىل أن قـوات االحتـالل 
دهمـت عـدد ا مـن املحـالت التجارية 
أجهـزة  عـىل  واسـتولت  جماعـني  يف 
تسـجيالت كامـريات املراقبـة الخاصة 
بهـا. وبالتزامـن مع االقتحـام اندلعت 
مواجهات ما بني الشبان وتلك القوات، 
دون أن يبلـغ عـن وقـوع إصابات.من 
جانـب آخـر، اعتقلـت قـوات االحتالل 

الشـاب ليث الراباوي من منزله يف بلدة 
قباطية جنوبي جنني (شمايل الضفة)، 
واعتقلت الشـابني هايل غوادرة وأحمد 
خشان من منزليهما يف قرية بري الباشا 
القريبة، وفق ما أكده مدير نادي األسري 
الفلسـطيني يف جنني منترص سـمور، 
يف ترصيح صحفي تابعتـه ”الزوراء“.

كمـا اعتقلت قـوات االحتالل 3 شـبان 

من مدينة القدس امس السبت، والليلة 
التي قبلها. وكان عرشات الفلسطينيني 
نظمـوا الليلة املاضيـة، وقفة يف مخيم 
للمطالبـة  القـدس،  شـمايل  قلنديـا 
باإلفـراج عن جثمـان الشـهيد محمد 
شحام، بعد مرور أكثر من ثالثة أسابيع 
عىل استشهاده بداخل منزله، واحتجاز 

جثمانه من قبل قوات االحتالل.

الزوراء/ حسني فالح:
أكـد ائتـالف النـرص أن مبـادرة رئيسـه حيـدر 
العبـادي وضعـت خارطة طريق نحـو حل األزمة 
السياسـية الراهنة، وفيما اشار محلل سيايس إىل 
ان الحـوار واالتفـاق كفيالن بالخـروج من حالة 
االنسـداد السـيايس.وقال عضـو ائتـالف النرص، 

سـالم الزبيدي، يف حديث لـ»الـزوراء»: ان ما قاله 
الدكتـور العبـادي يف تغريدته األخـرية (٧ أيلول) 
تأكيـد ملوقفه الثابـت من األزمة، فقـد طرح ذات 
املطالـب بتغريـدات ومبـادرات رسـمية منذ بدء 
األزمـة وآخرهـا يف ٢٢ حزيران املـايض. الفتا اىل: 
ان العبادي طالـب بحل الربملان وفق املادة ٦٤ من 

الدسـتور «ضمن اتفاق سـيايس مجـدول» اتفاق 
متـوازن يجمع بـني ما يريده اإلطـار والتيار معاً 
ولكن وفق الدستور والقانون.وأضاف: ان األولوية 
لدى العبادي دومـاً االتفاق وليس الِصدام، وإنهاء 
األزمـة بأقل الخسـائر، فـأي ذهاب بحـل منفرد 
لإلطار أو التيار سـيعني كرس إرادة وخيار الطرف 

الثاني، وهـو ما يقود إىل كارثة تنعكس بالسـلب 
عىل املواطن. مبينا: ان السياسـة فن االسـتجابة 
للتحديات، والسـيايس يجب أن يكون حّمال حلول 
وليـس مصدر أزمـات، وكل َمن ال يريـد حالً فإنه 

يقود الواقع للكارثة.

لندن/ الزوراء:
أعلـن مجلـس اعتـالء العـرش، امـس 
السـبت، رسـمياً تشـارلز الثالث ملكاً 
لربيطانيا، وفيما أدى امللك قسم القيام 
بواجباتـه أمام مجلـس اعتالء العرش، 
ثـم وقع عىل وثيقة تنصيبه، قام األمري 
وليـام ويل العهد بالتوقيـع، كما وقعت 
كاميـال زوجـة امللـك عـىل الوثيقة.ويف 

كلمـة أمام املجلس، أكـد ملك بريطانيا 
الجديـد أنـه يتعهـد باحرتام الدسـتور 
ودعـم الحكومـة وعمـل الربملان.وقال 
تشارلز الثالث خالل إعالنه رسمياً ملكاً 
لربيطانيا يف مراسم تاريخية إنه «يدرك 
جيدا الواجبات واملسـؤوليات الكبرية» 
املناطـة بامللك.وذكر العاهـل البالغ ٧٣ 
عاما أمام مجلس اعتـالء العرش الذي 

يضم مستشـارين سياسـيني ودينيني 
كبارا أنه سـيبذل كل جهده ليكون عىل 
«املثـال امللهم» لوالدته امللكـة إليزابيث 
الثانيـة التـي توفيت الخميـس عن ٩٦ 
عاما.وأفاد املجلس يف جلسـة تاريخية 
متلفزة عقدت يف قرص سـانت جيمس 
بلنـدن أن «األمـري تشـارلز فيليب آرثر 
جورج هو اآلن، بوفاة جاللتها ... ملكنا 

تشارلز الثالث ... فليحفظ الرب امللك».
ويتألف مجلس اعتالء العرش من هيئة 
مستشارين خاصة يبلغ عدد أعضائها 
اآلن نحـو ٦٧٠ من كبار الساسـة، من 
بينهم رئيسة الوزراء ليز تراس. وتقدم 
الهيئـة املشـورة للملـوك منـذ عـرص 

النورمان.
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بغداد/ الزوراء:
قررت الحكومـة اللبنانية إعفاء 
العراقيـني مـن الحصـول عـىل 
لبنـان. إىل  الدخـول  التأشـرية 

وحسـب وثيقـة اطلعـت عليها 
”الـزوراء“: أنـه ”بهـدف تفعيل 
التعـاون مع جمهوريـة العراق، 
وافق مجلس الوزراء اللبناني عىل 
طلـب وزارة الداخليـة والبلديات 
املتعلـق بإعفـاء العراقيـني من 
رضورة الحصـول عىل تأشـرية 
أراضيه“.واضـاف  إىل  للدخـول 
الوثيقة أنه ”تم اصدار قرار يقيض 

بمنـح العراقيني الذيـن يرغبون 
بالقدوم إىل لبنان تأشـرية دخول 
وإقامة مجانية ملدة شـهر قابلة 
للتمديد حتى ثالثة أشهر للرعايا 
القادمـني للسـياحة“. وتابعـت 
اىل أنـه ”تم شـطب العـراق من 
املادة املتعلقة بحيـازة القادمني 
عـىل مبلـغ ألفـي دوالر أمريكي 
نقـًدا أو شـيًكا مصدًقـا من بنك 
معروف، كرشط أسايس للدخول 
إىل األرايض اللبنانيـة، وذلـك بعد 
إطالع رئيس الجمهورية ميشال 

عون وموافقته“.

كييف/ متابعة الزوراء: 
أعلن الجيـش األوكراني أنـه دخل بلدة 
املهمـة  أوكرانيـا)  (رشق  كوبيانسـك 
لإلمـدادات وسـيطرت عليهـا القـوات 
أشـهر.ونرشت  عـدة  منـذ  الروسـية 
القـوات الخاصة األوكرانيـة صورا عىل 
مواقع التواصـل االجتماعي تقول إنها 
لعنارصهـا ”يف كوبيانسـك التي كانت 
مسـؤول  أوكرانية“.ونـرش  وسـتظل 
لجنـود  منفصلـة  صـورة  إقليمـي 
أوكرانيـني يف البلـدة األوكرانيـة البالغ 
عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة، وكتب 
”كوبيانسـك هـي أوكرانيا“.يأتـي ذلك 
فيمـا أكـدت االسـتخبارات الربيطانية 
يف وقـت سـابق أن القـوات األوكرانيـة 
تقـرتب مـن كوبيانسـك وتهـدد طرق 

إىل دونبـاس.ويف وقـت  إمـداد روسـيا 
سـابق، أعلن الجيـش الرويس إرسـال 
تعزيـزات باتجاه خاركيـف يف أوكرانيا 
ردا عىل خرق حققته القوات األوكرانية 
يف هذه املنطقة الواقعة عند الحدود مع 
روسـيا.وأعلنت كييـف أنها اسـتعادت 
نحو ألف كيلومرت مربع يف هذه املنطقة 
يف  أوكرانيـا  رشق  شـمال  يف  الواقعـة 
األيام األخرية وال سـيما مدينة باالكليا.
وقـال الرئيـس األوكرانـي فولوديمـري 
زيلينسـكي، الجمعـة، إن قـوات كييف 
اسـتعادت 30 بلدة من القوات الروسية 
يف شـمال رشق البالد.ومـن بروكسـل، 
قـال وزيـر الخارجية األمريكـي أنتوني 
تعزيـزات  إن نـرش موسـكو  بلينكـن، 
يظهر أن روسـيا تدفع ”ثمنـاً باهظاً“.

عىل الجانب األوروبي، أعطى وزراء مال 
االتحاد األوروبي الـ27، الضوء األخرض، 
الجمعة، لتقديم مساعدات جديدة بقيمة 
خمسة مليارات يورو ألوكرانيا يف شكل 
قرض، من أجل مساعدتها عىل التعامل 
مـع تداعيـات الحرب.من جهـة ثانية، 
أعلـن محّققو األمم املتحدة، أنهم وّثقوا 
أكثر مـن 400 عملية اعتقال تعّسـفي 
واختفاء قرسي بأيدي القوات الروسية 
يف أوكرانيـا، وعرشات الحـاالت املماثلة 
مـن جانـب القـوات األوكرانية.ورغـم 
مكاسب القوات األوكرانية، حّض حاكم 
منطقـة خاركيـف أوليغ سـينغوبوف، 
السـكان الذين غادروا عـىل عدم العودة 
بسبب أزمة كهرباء وغاز يف البلدات التي 

تمت استعادتها من الروس.

@Ô”aã»€a@Übón”¸a@7ÓÃn€@ÒaÜc@∂g@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@pb»Ójfl@›ÌÏzn€@@@@@@@@@@@5«@Ï«áÌ@Übón”a@7jÇ
Ú‹‡»€a@…Ói@Òâœb„@fi˝Ç@Âfl@bÌÏ‰é@ bjm@ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@60@Âfl@ãr◊c@Êc@á◊c

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد الخبري االقتصادي، صفوان قيص، 
أن االستمرار بنظام الحواالت يضعف 
قـدرة البنك املركزي عـىل تتبع حركة 
اىل تحويـل  األمـوال، ويف حـني دعـا 
مبيعـات البنـك اىل اداة لتغيري شـكل 
االقتصاد العراقي وخلق فرص العمل، 
اشـار اىل ان الوضع السـيايس ادى اىل 
تـردد املسـتثمر يف جـذب اموالـه اىل 

البيئة العراقية.
وقال قـيص يف حديث لـ“الزوراء“: ان 
”عملية اسـتمرار االقتصـاد العراقي 
باالعتمـاد عـىل سياسـة التحويـالت 
الخارجية من خالل نافذة بيع العملة 
بالتأكيـد تحتـاج اىل مراجعة خاصة 
ان اقتصـاد العراقي يفرتض ان يكون 
هناك اقتصاد متنوع لكي نحصل عىل 
العملة الصعبة ليـس فقط من وزارة 
املالية وانما مـن منافذ اخرى“، الفتا 
اىل ان ”عمليـة اسـتحداث نافذة لبيع 
العملـة بقـرار مـن بريمـر مـن اجل 
وكان  الخارجيـة،  التجـارة  تغطيـة 
هـذا القـرار وقتيـا وليـس دائميـا“. 
واشـار اىل ان ”البنـك املركزي سـعى 
بالسنوات االخرية اىل التحول اىل نظام 
االعتمادات املسـتندية باعتبار ان هذا 
النظـام اكثـر تتبعـا لحركـة االموال 
ويجـرب املجهـز عىل توفـري مجموعة 
من املستندات ترتبط بالرشاء وترتبط 
بالنقل وبالتأمني وبالفحص بالكمرك 

”االسـتمرار  ان  وبـني  بالرضيبـة“. 
بنظـام الحواالت يضعف قـدرة البنك 
املركزي عىل تتبع حركة االموال وكذلك 
املبيعات النقدية ألغراض السياحة او 
ألغراض العالج“، مؤكدا ان“ املبيعات 
النقديـة والحـواالت يفـرتض ان يتم 
للمصـارف  نسـمح  وال  تصفريهـا 
مراسـيل  مـع  تتعامـل  أن  العراقيـة 

مصارف مراسـلة بمستوى متدٍن من 
اجل ان نتأكد من ضبط قيمة السلعة 
الداخلـة بالفاتورة مـن قبل مصارف 
املراسـلة الرصينـة ايضا“.وأشـار اىل 
اىل رضورة ان ”نـرشك وزارة التجارة 
ووزارة التخطيـط يف عالقـة مبارشة 
ترتبـط بحاجة العـراق اىل التحويالت 
الخارجية عىل مستوى كمية ونوعية 

السلع عىل مدار شهري او سنوي الن 
عمليـة منح اجازات االسـترياد بدون 
ضوابـط وايضا عدم اخـذ رأي وزارة 
التخطيط بحاجة العراق اىل مثل هذه 
السـلع وكمياتها ومناشئها اضعفت 
قدرة البنك املركزي عىل عملية مراقبة 
َمـن الـذي يطلـب العملـة الصعبة“، 
مبينـا ” نحـن مـع حريـة التجـارة 

لكن وفـق ضوابط وليـس وفق رغبة 
املشـرتي الن هـذا بالتأكيد يـؤدي اىل 
هدر امـوال العراقيني ”.  ولفت اىل ان 
”هناك اكثر من 60 مليار دوالر سنويا 
يتم بيعها من خالل نافذة بيع العملة، 
وهـذه يفـرتض ان تسـتورد اجهـزة 
وتكنولوجيا واسـمدة مبيـدات ومواد 
اوليـة لتحريـك العجلـة االقتصاديـة 
ال تذهـب ان نسـبة عاليـة منهـا او 
مـواد  اسـترياد  غـرض  اىل  باملجمـل 
يمكـن لإلنتـاج املحـيل ان يغطيها“. 
وبني انه يجب ”تحويل مبيعات البنك 
املركزي اىل اداة لتغيري شكل االقتصاد 
العراقي وخلق فـرص عمل“.وأكد ان 
” مـؤرشات االقتصاد الكيل جيدة عىل 
املستوى االحتياطي لكن ضعيفة عىل 
مسـتوى التنويع االقتصادي، فعملية 
جـذب االسـتثمار تحتـاج اىل نظـرة 
ايجابية عىل قدرة االقتصاد عىل اعادة 
تصدير رأس املال“. مسـتدركا لكن يف 
”هذا التوقيـت ال تزال مؤرشات النمو 
القطاعات  املتوازن بـني  االقتصـادي 
ضعيفة، وكذلك التماسـك السـيايس 
ألقـى بظالله عـىل تردد املسـتثمر يف 
جـذب امـوال اىل البيئـة العراقيـة“. 
واختتم ”عىل مستوى العملة املصدرة 
فهي لـم تتجاوز املئـة تريليون، ومن 
املمكـن ان ال يتم تداولهـا بالكامل يف 
السوق حسب حاجة البيئة اىل الدينار 

العراقي ”.
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بغداد/ الزوراء: 
أعلنت وكالة االستخبارات القضاء عىل قاتل مدير 
حمرين.وقالت  بحرية  عملية  يف  األعظمية  أحوال 
التوكل  «بعد  إنه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوكالة 
مبارش  وبإرشاف  الوطن،  بحب  والتسلح  الله  عىل 
من قبل وكيل االستخبارات والتحقيقات االتحادية 
للرضبة  والحقا  املشرتكة،  العمليات  قائد  ونائب 
عىل  الجو  صقور  قبل  من  نفذت  التي  الجوية 
الوكالة،  ملعلومات  ووفقا  حمرين،  بحرية  ضفاف 
عيل  وسام  االرهابي  قتلهم  تم  الذين  بني  من  فإن 
حمد الذي أقدم عىل نحر العقيد الشهيد يارس مدير 

أحوال االعظمية». 

@Û‹«@ıbõ‘€a@Z@paäbjÉné¸a
ÚÓ‡ƒ«˛a@fiaÏyc@ãÌáfl@›mb”
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس مجلس القضـاء األعىل، فائق 
زيـدان، امـس السـبت، رضورة إعـادة 
النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت 
حالـة االنسـداد السـيايس.وقال زيـدان 
يف مقالـة لـه نرشها عـىل موقع مجلس 
القضاء تابعتهـا «الزوراء»: ان «القايض 
مثله مثل أي مواطن يف املجتمع يشخص 
الخطـأ او سـلبية ظاهـرة اجتماعية أو 
سياسية أو اقتصادية ويعاني من أثرها 
السلبي باعتباره جزءاً من املجتمع، لكن 
معاناته هذه تكون بدرجة اكرب النه يجد 
نفسه عاجزا عن ممارسة دوره كقاٍض 
ملعالجـة هـذا الخطأ ومسـاءلة مرتكبه 
باعتبـار ان ذلـك مـن صميـم واجباتـه 
كقـاٍض. واضـاف: ان هذا العجز سـببه 
عـدم وجود نـص دسـتوري ازاء الخرق 

الدستوري او عدم وجود نص قانوني ازاء 
الفعـل الذي يعتقد البعض انه فعل يجب 
مساءلة مرتكبه. الفتا اىل: ان الخروقات 
املقبولـة  غـري  االفعـال  او  الدسـتورية 
اجتماعيـا واخالقيـا ال يمكـن للقـايض 
مسـاءلة مرتكبها سـواء مؤسسـات او 
افـراد إال بوجـود نـص رصيـح يعاقـب 
عليهـا وفـق الـرشوط القانونيـة التـي 
ينظمهـا النص الدسـتوري او القانوني.

وشدد عىل رضورة اعادة النظر بصياغة 
مواد الدستور املعرقلة لتشكيل السلطات 
الدستورية والتي سـببت حالة االنسداد 
السيايس وما رافقها من احداث مؤسفة 
بأن يتم النص عىل جزاء مخالفة أي نص 
دستوري بنفس النص بصياغة واضحة 

غري قابلة لالجتهاد او التأويل. 

µÓ‰Ó�è‹–€a@Âfl@aÜá«@›‘n»mÎ@ÚÓiãÃ€a@Ú–õ€a@·zn‘m@Ô‹Óˆaãé�a@fi˝ny¸a@paÏ”

بغداد/ الزوراء:
صعودا   ١٩٩٦ مواليد  من  املتفوقني  الطلبة  شمول  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اعلنت 
بالتقديم إىل القبول املركزي.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: أنه حرصا عىل دعم الطلبة 
التعليم  العلمية والتنافسية فقد قررت وزارة  السياقات  املتفوقني وتحقيق تطلعاتهم عىل وفق 
فما   ٪٩٠ معدالت  حازوا  الذين  صعودا   ١٩٩٦ مواليد  من  الطلبة  شمول  العلمي  والبحث  العايل 
إىل  بالتقديم   ٢٠٢١/٢٠٢٢ الدرايس  للعام  كافة  بفروعها  اإلعدادية  الدراسة  خريجي  من  فوق 
االستمارة اإللكرتونية الخاصة بقناة القبول املركزي العامة وذوي الشهداء وقناة قبول الطلبة 
األوائل من خريجي املدارس املهنية.واضاف: ان القرار جاء يف ضوء موافقة وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي، األستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، عىل معالجة رشط العمر لفئة الطلبة 
عليها  يخضع  التي  اآلليات  وفق  عىل  التنافس  يف  طموحهم  وتلبية  حاالتهم  ومراعاة  املتفوقني 

املتقدمون اىل استمارة القبول املركزي.

@1996@áÓ€aÏfl@Âfl@µ”Ï–næa@fiÏ9@Z·Ó‹»n€a
ç◊ãæa@fiÏj‘€a@∂g@·Ìá‘n€bi@aÜÏ»ñ
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@’‹�‰m@b‰n�ÓvÓma6éa@ZÚÓuäb©a@ãÌåÎ
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@ÒáyÏæa@pbyÏ‹€a@’Ój�m@äaã”@ZäÎãæa
@âÓ–‰n€a@çÓy@›ÇáÓé

Ô◊äbπá€a@7–è€a@Üb‡n«a@÷aäÎc@È‡‰èm@fi˝Ç

@ÏÆ@’Ìã†@Ú†äbÇ@o»öÎ@Übj»€a@ÒäÜbjfl@Z@@@@@@@@@Ä€@ãó‰€a@“˝nˆa
Ú‰Áaã€a@ÚÓébÓè€a@Úflå˛a@›y بغداد/ الزوراء:

أكد وزيـر الخارجيَّة، فؤاد حسـني، أن 

اسـرتاتيجّية العراق تنطلق من ُمراعاة 

املصالح املُشرتَكة مع دول العالم.

وقـال املتحدث باسـم وزارة الخارحية 

أحمد الصحاف يف بيان تلقته «الزوراء»: 

إن «وزير الخارجية تسـلّم نسـخة من 

أوراق اعتماد سـفري الدنمـارك الجديد 

لدى العراق كرستيان تورنينغ».

واشـار اىل أن «الجانبـني بحثـا ُسـُبل 

بـني  الثنائيَّـة  بالعالقـات  االرتقـاء 

البلدين، وأهّميـة تعزيز فرص التعاون 

عـىل ُمختلِـف الُصُعد بمـا ُيلبِّي طموح 

الشعبني».

فتـح  «أهّميـة  عـىل  الوزيـر  وشـّدد 

داً  آفـاق أوسـع للتعـاون البّنـاء»، ُمؤكَّ

عالقاتـه  يف  العـراق  «سـرتاتيجّية  أنَّ 

املتوازنـة تنطلـق من ُمراعـاة املصالح 

املُشـَرتكة مـع دول العالـم وبما يخدم 

التقـّدم، واالزدهار لشـعبه والُشـُعوب 

الصديقة».

من جانبه أّكد السفري الدنماركّي «دعم 

بالده إىل مشـاريع التوأمة االجتماعيَّة 

من خـالل املنظمات غـري الحكوميَّة»، 

ُمشـرياً إىل «وجـود اهتمام لـدى رجال 

األعمال يف الدنمارك بالدخول يف السوق 

العراقيَّة».

وأضاف أنَّ «الوكالة الدنماركيَّة للتنمية 

ُمهتمة يف دعم مشاريع الكهرباء والبنى 

التحتية يف العراق».

يف غضون ذلك، استقبل وزير الخارجيَّة 

فـؤاد حسـني، السـفري اليابانـي لدى 

كوتـارو،  سـوزوكي  السـّيد  العـراق 

بُمناسـبة انتهـاء مهـاّم عمله سـفرياً 

لليابان يف العراق.

وعـّرب الوزير عن تقديـره للُجُهود التي 

بذلها السفري طوال فرتة عمله يف سبيل 

االرتقاء بالعالقات بني بغداد وطوكيو، 

التعـاون  تعزيـز  يف  بـه  سـاهم  ومـا 

املُشـَرتك، ُمعرباً عـن ثقته باسـتمرار 

مسـار العالقـات الثنائيَّـة يف الصعود، 

ُمتمنيـاً لـه التوفيق والنجـاح يف مهاّم 

عمله الجديد.

من جانبه أّكـد السـفري اليابانّي عمق 

العالقـات الثنائيَّة بني البلدين، ُمشـيداً 

بالُجُهود التـي بذلتها وزارة الخارجيَّة، 

والتسـهيالت يف نجـاح عمل السـفارة 

اليابانيَّة ببغداد.

بغداد/ الزوراء:

أوضحـت مديريـة املـرور العامة بشـأن 

أسـباب تطبيـق نظـام الهـزاز لفحـص 

السـيارات، فيما أكـدت أن قـرار تطبيق 

اللوحـات املوحدة سـيدخل حيـز التنفيذ 

خالل األيام املقبلة.

وقال مديـر املـرور العامة اللـواء طارق 

الربيعي يف ترصيـح صحفي: إن» تطبيق 

نظام الهزاز لفحص السيارات هو إجراء 

ضد الفسـاد واملفسدين ومواكبة التطور 

لفحـص متانـة ورشوط األمـان بدالً من 

الفحـص اليـدوي الـذي كان معمول به 

سابقاً».

وأشـار اىل أن» الفحص من أجل سـالمة 

السـائق وهذا التطور اإللكرتوني وربطه 

ضمن النظام يبعد املفسـدين وأي ابتزاز 

للمواطـن «، موضحـاً أن» عقد الفحص 

بالهـزار تـم التعاقـد عليـه عـام ٢٠١٨ 

وبـدأ بالتنفيـذ اآلن ونحن نؤيـده جملة 

وتفصيالً «.

وحـول اللوحـات الجديدة، أكـد الربيعي 

أن» توحيد اللوحات مع إقليم كردسـتان 

يشـمل جميع املحافظات مـن دون ذكر 

اسـم املحافظـة عـىل اللوحـة واألرقـام 

باللغة اإلنجليزية إضافة اىل وجود (كود) 

ومضينـا بهـذا األمـر بتوجيه مـن وزير 

الداخليـة ورئاسـة الـوزراء ضمـن قرار 

مجلس الوزراء ١٢٥ الذي يقيض بإنشـاء 

هـذا العقـد وتـم العمل به وخـالل األيام 

املقبلة سيدخل حيز التنفيذ».

الزوراء/ حسني فالح:
أكد ائتالف النرص أن مبادرة رئيسه حيدر العبادي 
وضعت خارطة طريق نحو حل األزمة السياسـية 
الراهنة، وفيما اشـار محلل سـيايس إىل ان الحوار 
واالتفـاق كفيـالن بالخروج مـن حالة االنسـداد 

السيايس.
وقـال عضـو ائتالف النـرص، سـالم الزبيـدي، يف 
حديـث لـ»الزوراء»: ان ما قاله الدكتور العبادي يف 
تغريدته األخرية (٧ أيلول) تأكيد ملوقفه الثابت من 
األزمة، فقد طرح ذات املطالب بتغريدات ومبادرات 
رسـمية منذ بـدء األزمـة وآخرهـا يف ٢٢ حزيران 
املـايض. الفتـا اىل: ان العبادي طالـب بحل الربملان 
وفق املادة ٦٤ من الدسـتور «ضمن اتفاق سيايس 
مجدول» اتفاق متوازن يجمع بني ما يريده اإلطار 

والتيار معاً ولكن وفق الدستور والقانون.
وأضـاف: ان األولوية لـدى العبادي دومـاً االتفاق 
وليس الِصدام، وإنهاء األزمة بأقل الخسـائر، فأي 
ذهاب بحـل منفرد لإلطار أو التيار سـيعني كرس 
إرادة وخيار الطرف الثاني، وهو ما يقود إىل كارثة 
تنعكس بالسـلب عىل املواطن. مبينا: ان السياسة 
فن االستجابة للتحديات، والسيايس يجب أن يكون 
حّمال حلول وليس مصدر أزمات، وكل َمن ال يريد 

حالً فإنه يقود الواقع للكارثة.
واشـار اىل: ان األولويات دائما لالسـتقرار والسالم 
ومصالح الشعب، والتعنت وفرض اإلرادات وانعدام 

منطق التسويات ال يأتي بخري للشعب والدولة.
من جانبه، قال املحلل السـيايس، احمد الباوي، يف 
حديث لـ»الـزوراء»: ان اطالق املبادرات يف الظرف 
الراهـن ال تجـدي نفعـا مـن دون وجـود حوارات 

واتفاقات بني طريف االزمة والرصاع يف البلد.
واضـاف: ان االطار التنسـيقي والتيار الصدري 
ينبغي لهما الجلوس اىل طاولة الحوار واالتفاق 
عىل النقاط الخالفية والخروج بنتائج ترضيهما 
من اجل الخروج من حالة االنسـداد السـيايس. 
مبينـا: اعتقد ان الجميع متفق عىل حل الربملان 
لكنهم مختلفون حـول آلية حله وكيفية اجراء 

االنتخابـات وفـق اي قانـون او نظـام وهـذه 
املسـائل يمكـن مناقشـتها وحلهـا مـن خالل 

الحوار.
يف  تطلـق  التـي  التصعيـد  لغـة  ان  اىل:  واشـار 
الترصيحـات الصحفيـة او التغريـدات مـن قبـل 
مسـؤويل طريف االزمة تجعـل من الوضـع متأزما 
أكثـر، الن بعـض الترصيحـات احيانـا تصـل اىل 
التحريـض والفتنـة واثـارة االزمات. مشـددا عىل 
رضورة الخـروج من حالة التعنـت والتوجه نحو 
املرونـة يف التعاطـي وتقديـم التنـازالت مـن اجل 

مصلحة الوطن واملواطن.
وبـني: ان هنـاك الكثري مـن املشـاريع والخدمات 
التـي يسـتفيد منهـا املواطـن متوقفـة بسـبب 
الرصاعـات السياسـية، ألنها ألقـت بظاللها عىل 
الوضـع االقتصـادي حيـث ال توجـد موازنة حتى 
اآلن، والكثري من املشـاريع تحتاج اىل االموال وهذا 
يتطلب وجود حكومة اصيلة بكامل الصالحيات ال 
حكومة ترصيف امور يومية التي ليس بمقدورها 

تقديم املشاريع القوانني ومن ضمنها املوازنة.
وتابـع: وحتى الربملان هو اآلخر الـذي تأثر نتيجة 
االزمـة، إذ إن دوره مهـم جدا يف تحريـك القوانني 

املهمة وإقرارها.
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جمهورية العراق     العدد: ٥٣٢٣/ ش/ ٢٠٢٢

مجلس القضاء االعىل    التاريخ : ٢٠٢٢/٩/٨                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

 اىل املفقود/ احمد مهند فاضل / أو كل من له 

علم بمصريه

 م/ تبليغ 

اقامـت والدتك املدعية (وجـدان عدنان احمد) 

الدعـوى الرشعية املرقمـة ٥٣٢٣ /ش/٢٠٢٢ 

والتي تطلب فيهـا الحكم بوفاتك لفقدانك منذ 

تاريـخ ٢٠٠٧/٥/٨ وعدم معرفة مصريك لحد 

اآلن وبغية التحقيق عن حياتك من مماتك تقرر 

النرش يف صحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة 

وجودك او كل من يكـون له العلم عن مصريك 

الحضور امام هذه املحكمـة يف موعد املرافعة 

املصادف ٢٠٢٢/٩/٢٩ التاسعة صباحاً.

                                  القايض

                عقيل ستار جابر

جمهورية العراق                العدد: ١٥٨٥/ب/٢٠١٨
مجلس القضاء االعىل                                                                            التأريخ: ٢٠٢٢/٩/٨

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

إعـــــالن
سـتبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٥٦٩٥/٣٠ شـامية 
وخـالل ثالثون يوماً اعتبـاراً من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رسـمية ففي 
اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء 
الحضـور يف املـكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسـبة ١٠٪ بصك 

مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء.
القايض االول
عزيز شنته الجابري

• االوصاف:-
١-  العقـار مفرز بصورة غري رسـمية اىل دار وشـقة الدار مؤلفة من باحـة خارجية وصحيات 
مشـرتكة واسـتقبال وصالة ومطبخ وحمام وغرفتني وسـلم داخيل يؤدي اىل الشـقة الواقعة يف 
الطابق العلوي ومؤلفة من صالة وغرفة نوم عدد (٣) واستقبال ومطبخ صغري وصحيات مشرتكة 

عموم العقار مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح ومجهز باملاء والكهرباء.
٢-   مساحة العقار ١٩٣,٧٥ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار مائتان وخمسون مليون دينار فقط.
٤- عموم العقار مشغول من قبل املدعى عليه االول ويرغب بالبقاء مستأجر بعد البيع.

مالحظة:-
النرش يف صحيفتني محليتني.

جمهورية العراق 
وزارة العدل    رقم االضبارة: ٨٤٥/ت/٢٠٢٢

التاريخ / ٢٠٢٢/٩/٧ دائرة التنفيذ     
مديرية تنفيذ الشطرة

اىل /املنفذ عليه 
فاضل جامل عيدان

لقـْد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه، واستنادا للمادة ٢٧ من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الشـطرة خالل خمسـة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنـرش ملبـارشة املعامالت التنفيذية بحضـورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
محمد باقر عبد الرضا محمد

اوصاف املحرر:
قرار محكمة بداءة الغراف املرقم ١١٥/ب/٢٠١٩ يف ٢٠١٩/٦/٢٥ واملتضمن دين بذمة 
املديـن (فاضل جامل عيدان) والبالغ (١٩,٢٠٠,٠٠٠) تسـعة عرش مليون ومائتان الف 

باإلضبارة التنفيذية املرقمة ٨٤٥/ت/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/٩/٧.

جمهورية العراق    العدد: ٦١٤٢/ ش/ ٢٠٢٢

مجلس القضاء االعىل    التاريخ : ٢٠٢٢/٩/٦                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اعالن

اىل / املدعى عليه (عباس جواد نارص)

 ملقتضيات حسـم الدعـوى الرشعيـة املرقمة 

اعاله واملقامـة من قبل املدعيـة (ميادة جبار 

عبـد) واملتضمن طلبهـا باملهر املؤجـل املقوم 

بالذهب وملجهولية محـل اقامتك تقرر تبليغك 

اعالنا بواسـطة صحيفتني محليتني بالحضور 

امام هذه املحكمة وخالل ثالثة ايام من تاريخ 

تبليغك بالحضـور يف موعـد املرافعة املصادف 

٢٠٢٢/٩/٢٥ وعنـد عدم حضورك او ارسـال 

من ينوب عنه قانونا سـوف تستكمل املحكمة 

اجراءاتها بحقك غيابياً.

                                  القايض

                              عقيل ستار جابر



القـايض مثلـه مثـل أي مواطن 
يف املجتمـع يشـخص الخطـأ او 
أو  اجتماعيـة  ظاهـرة  سـلبية 
سياسـية أو اقتصاديـة ويعاني 
باعتبـاره  السـلبي  أثرهـا  مـن 
جزءاً من املجتمـع، لكن معاناته 
هـذه تكـون بدرجـة اكـرب النـه 
يجد نفسـه عاجزا عن ممارسـة 
دوره كقـاٍض ملعالجة هذا الخطأ 
ومساءلة مرتكبه باعتبار ان ذلك 
من صميم واجباته كقاٍض، وهذا 
العجـز سـببه عـدم وجـود نص 
دسـتوري ازاء الخرق الدستوري 

او عـدم وجود نـص قانوني ازاء 
الفعـل الـذي يعتقد البعـض انه 
مرتكبـه  مسـاءلة  يجـب  فعـل 
ذلـك ان القايض مقيـد بالقاعدة 
الدسـتورية املنصـوص عليها يف 
املـادة (19/ ثانيـا) من دسـتور 
 2005 العراق لسـنة  جمهوريـة 
التـي تنـص عـىل (ال جريمة وال 
عقوبة إال بنـص) كذلك القاعدة 
القانونيـة املنصـوص عليهـا يف 
املـادة (1) من قانـون العقوبات 
رقـم (111) لسـنة 1969 املعدل 
التـي تنص عـىل (ال عقـاب عىل 
إال بنـاء عـىل  امتنـاع  او  فعـل  
قانـون ينص عـىل تجريمه وقت 

اقرتافه).
 لذا فـإن الخروقات الدسـتورية 
املقبولـة  غـري  االفعـال  او 
يمكـن  ال  واخالقيـا   اجتماعيـا 
للقايض مسـاءلة مرتكبها سواء 
مؤسسـات او افـراد إال بوجـود 
نص رصيـح يعاقـب عليها وفق 
الـرشوط القانونية التي ينظمها 
النـص الدسـتوري او القانوني، 
ومثال عىل ذلـك ان القضاء يدرك 
تمامـا االثار السـلبية للخروقات 

الدسـتورية التـي حصلـت بعـد 
االنتخابـات الترشيعية يف ترشين 
االول سـنة 2021 املتمثلـة بعدم 
االلتـزام بالتوقيتات الدسـتورية 
التنفيذيـة  السـلطة  تشـكيل  يف 
الجمهوريـة  رئيـس  بشـقيها 
ومجلـس الـوزراء بحسـب  نص 
املادة (66) من الدسـتور، ورغم 
وضـوح هـذا الخرق الدسـتوري 
إال ان القضاء لـم يكن قادرا عىل 
معالجـة هذا الخرق او مسـاءلة 
وجـود  عـدم  بسـبب  مرتكبيـه 
نـص دسـتوري يجيـز لـه ذلك، 
وهـذا مـا ملسـناه جليـا يف قرار 
املحكمـة االتحادية العليـا العدد 
دعـوى/  17 وموحداتهـا   132

اتحاديـة/2022 الصادر  بتاريخ 
7 /9 /2022 بخصـوص دعوى 
طلـب حل مجلس النواب، إذ رغم 
ان القضـاء يتفـق مـع املدعـي 
يف تلـك الدعـوى واقعيـا بوجـود 
خروقات دسـتورية مرتكبة من 
قبل مجلس النواب وشّخص تلك 
الخروقات بشـكل واضـح إال ان 
القضـاء الدسـتوري رد الدعوى 
بطلـب حل مجلـس النـواب الن 

جـزاء هذا الخـرق (حل املجلس) 
اوكلته املادة (64) من الدسـتور 
اىل مجلـس  النواب ذاته بأن يحل 
املجلـس باالغلبيـة املطلقة لعدد 
اعضائـه اما بناًء عـىل طلب من 
ثلث اعضائـه او طلب من رئيس 
الوزراء وبموافقة رئيس  مجلس 

الجمهورية. 
كذلك بـررت املحكمـة االتحادية 
قرارهـا -وهـي عـىل صـواب يف 
ذلك- بـأن اختصاصاتها محددة 
دستوريا بموجب املادة (93) وال 
يوجد بينها صالحية حل مجلس 
النـواب، وازاء وضوح هذا النص 
فـال مسـاغ لالجتهـاد بخالف ما 
ورد فيـه.. هـذه الحالـة وغريها 
توجـب اعـادة النظـر بصياغـة 
مواد الدسـتور املعرقلة لتشـكيل 
والتـي  الدسـتورية  السـلطات 
سـببت حالة االنسـداد السيايس 
ومـا رافقها من احداث مؤسـفة 
بأن يتم النص عىل جزاء مخالفة 
اي نـص دسـتوري بنفس النص 
قابلـة  غـري  واضحـة  بصياغـة 

لالجتهاد او التأويل. 
10 ايلول 2022

بغداد/الزوراء:
أكـدت هيئة املنافـذ الحدودية، 
امس السـبت، خضـوع جميع 
وختـم  للتفتيـش  الزائريـن 
الجوازات، مبينة أنه ال يسـمح 
بمرور أي زائر إال بوثيقة رسمية 

معتمدة بنظام الجوازات.
املنافـذ  هيئـة  رئيـس  وقـال 
الحدوديـة اللـواء عمـر الوائيل 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”آلية 
دخـول الزائريـن عـرب املنافـذ 
الحدوديـة تـم إقرارهـا ضمن 
الخطـة األمنية العليا برئاسـة 
وزيـر الداخليـة“، الفتـاً اىل أن 
”االجراءات تسـري وفـق اآللية 
التـي وضعت من خالل تفتيش 
كل الزوار الوافدين وكذلك ختم 
الجـوازات وال يسـمح بمـرور 
رسـمية  بوثيقـة  إال  زائـر  أي 
معتمدة تدخل بنظام الجوازات 
ونظام (البايـزز) العراقي ومن 
ثـم إجراء عمليـة تفويجهم اىل 

محافظة كربالء املقدسة“.
وأضـاف الوائـيل: ”نطلـب من 
الجانـب اإليراني بإجراء عملية 
تفويج وليس إرسـال الزائرين 

دفعة واحدة ألنه يؤثر عىل صحة 
وسالمة الزائرين، كما ندعوهم 
أيضا اىل االلتزام باألعداد املقررة 
بني الجانبني عىل وفق ما نصت 

عليه االتفاقية األمنية العراقية 
اإليرانية“.

”عـدد  أن  اىل  الوائـيل  وأشـار  
الذين دخلوا  اإليرانيني  الزائرين 

بلـغ  الحدوديـة  املنافـذ  عـرب 
مليونـي زائر، لذلـك نحتاج اىل 
دراسـة هـذا املوضوع بشـكل 

جيد“. 

لندن/ الزوراء:

أعلن مجلس اعتالء العرش، امس 

السـبت، رسـمياً تشـارلز الثالث 

ملـكاً لربيطانيا، وفيمـا أدى امللك 

قسم القيام بواجباته أمام مجلس 

اعتالء العرش، ثم وقع عىل وثيقة 

تنصيبـه، قـام األمـري وليـام ويل 

العهد بالتوقيع، كما وقعت كاميال 

زوجة امللك عىل الوثيقة.

أكـد  املجلـس،  أمـام  كلمـة  ويف 

ملـك بريطانيا الجديـد أنه يتعهد 

باحرتام الدستور ودعم الحكومة 

وعمل الربملان.

وقال تشـارلز الثالث خالل إعالنه 

رسـمياً ملكاً لربيطانيا يف مراسم 

تاريخية إنه ”يدرك جيدا الواجبات 

واملسـؤوليات الكبـرية“ املناطـة 

بامللك.

وذكر العاهل البالغ 73 عاما أمام 

مجلس اعتـالء العرش الذي يضم 

ودينيني  سياسـيني  مستشـارين 

كبارا أنه سيبذل كل جهده ليكون 

عىل ”املثال امللهـم“ لوالدته امللكة 

توفيـت  التـي  الثانيـة  إليزابيـث 

الخميس عن 96 عاما.

وأفاد املجلس يف جلسـة تاريخية 

متلفـزة عقـدت يف قرص سـانت 

جيمس بلندن أن ”األمري تشـارلز 

فيليب آرثر جورج هو اآلن، بوفاة 

جاللتها ... ملكنا تشـارلز الثالث 

... فليحفظ الرب امللك“.

ويتألـف مجلـس اعتـالء العرش 

مـن هيئـة مستشـارين خاصـة 

يبلغ عدد أعضائها اآلن نحو 670 

مـن كبـار الساسـة، مـن بينهم 

رئيسـة الوزراء ليز تراس. وتقدم 

الهيئة املشـورة للملوك منذ عرص 

النورمان.

وأدى امللك قسـم القيام بواجباته 

أمـام مجلـس اعتالء العـرش، ثم 

وقع عىل وثيقـة تنصيبه. ثم قام 

األمري وليام ويل العرش بالتوقيع، 

كما وقعت كاميال زوجة امللك عىل 

الوثيقة.

واصـل  الجلسـة،  انتهـاء  وبعـد 

أعضـاء مجلـس اعتـالء العـرش 

توقيـع وثائـق موافقتهـم عـىل 

ملـكا  الثالـث  تشـارلز  تنصيـب 

لربيطانيا.

ثـم جرت مراسـم اإلعـالن الثاني 

عن تنصيب تشـارلز الثالث ملكا 

من رشفـة قرص سـانت جيمس 

وتمـت قـراءة إعـالن التنصيـب. 

ودوت طلقـات املدفعيـة احتفاال 

 41 أطلقـت  كمـا  بالتنصيـب. 

طلقة مدفعية يف هايدبارك ضمن 

املراسم.

والحقـا، تـم اإلعالن عـن التنصيب 

يف عدد من شـوارع لنـدن، وهتفت 

الجماهـري وغنـت احتفـاال بامللـك 

الجديـد. كما تم اإلعـالن يف مختلف 

املتحدة بوسـائل  اململكـة  مناطـق 

مختلفة منها التقليدي مثل مكربات 

الصوت واإللكرتوني مثل تويرت.

وأمـام القرص، تواصلت املراسـم 

جماهريي  بحضـور  واالحتفاالت 

إىل جانـب أعضـاء مـن مجلـس 

اعتـالء العرش والنخـب املختلفة 

واألعيـان، وفرق الحـرس امللكي 

واألمن واملوسيقى العسكرية.

ومسـاء الجمعة للمـرة األوىل منذ 

70 عامـا، عـال النشـيد الوطنـي 

الربيطانـي بصيغة ”غود سـايف 

ذي كينغ“(فليحفـظ الرب امللك) 

يف كاتدرائية سـانت بول يف ختام 

مراسـم دينية تكريمـا إلليزابيث 

الثانيـة. وحل هذا النشـيد مكان 

”غود سايف ذي كوين“ (فليحفظ 

الـرب امللكة) املعتمـد منذ جلوس 

امللكـة الراحلة عـىل العرش العام 

.1952

هذا وتقرر، السـبت، إعالن يومي 

إليزابيـث  امللكـة  وفـاة وجنـازة 

الثانية يومي حداد وطني.

ووعد تشـارلز الثالـث أن يكون يف 

خدمـة الربيطانيني طـوال حياته 

عىل غـرار والدته التي قطعت هذا 

العهد وهي يف الحادية والعرشين. 

وأكد بلهجة واثقة ”عىل غرار امللكة 

التـي قامـت بذلك بتفان راسـخ، 

أتعهد أنا أيضا رسـميا اآلن طوال 

الوقت الـذي يمنحني إيـاه الرب، 

الدفاع عن املبادئ الدستورية التي 

هي يف صلب أمتنا“.

وقبيل ذلك، توجه تشـارلز الثالث 

من قرص باكينغهـام للمرة األوىل 

إىل مواطنيه بصفته ملكا يف كلمة 

متلفـزة مسـجلة، مشـيدا بتأثر 

التـي توفيت  بوالدتـه ”الحبيبة“ 

عـن 96 عامـا بعد حكم اسـتمر 

70 سـنة وسبعة أشـهر. ووصف 

إليزابيـث الثانيـة بأنهـا ”مصدر 

إلهام ومثال“ له ولعائلته.

الثالـث العرش  ويعتـيل تشـارلز 

فيمـا البـالد تمر بمرحلـة صعبة 

مع أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها 

اململكـة املتحـدة منـذ 40 عامـا. 

وتواىل عىل رئاسـة الحكومة فيها 

أربعـة رؤسـاء وزراء يف غضـون 

ست سنوات.

وأصبح تشـارلز البالـغ 73 عاما 

أكرب امللوك سنا لدى اعتالئه عرش 

اململكة املتحدة.

املجتمعـة  الحشـود  وخصـت 

أمام قـرص باكينغهـام بعد ظهر 

الجديد باسـتقبال  امللـك  الجمعة 

حـار لـدى عودته من اسـكتلندا. 

وصافـح برفقـة زوجتـه كاميال 

عرشات األشخاص الذين تجمعوا 

وراء حواجـز حديـد أمام القرص. 

وتوافد آالف األشـخاص إىل املكان 

منذ اإلعالن عن وفاة امللكة لوضع 

باقات الزهر ورسائل التعزية.

وتوفيت إليزابيث الثانية الخميس 

املايض ”بهـدوء“ يف قرص باملورال 

بنجلهـا  محاطـة  اسـكتلندا  يف 

تشـارلز وابنتهـا آن. وقـد وصل 

نجالها اآلخـران أنـدرو وادواردز 

واألمـري وليـام الـذي بـات وريث 

العرش ومن ثم األمري هاري، بعد 

وفاتها.

الحـداد  فـرتة  أن  امللـك  وأعلـن 

امللكي التي تشـمل العائلة امللكية 

والعاملني لديها، ستستمر سبعة 

أيـام بعد الجنـازة التي لـم يحدد 

موعدهـا نهائيـا بعد. وسـتبقى 

حتـى  مغلقـة  امللكيـة  الـدارات 

الجنـازة فيمـا األعالم منكسـة. 

أمـا الحـداد الوطني الـذي أعلنته 

الحكومـة فسيسـتمر حتـى يوم 

الجنـازة. وسـتوارى امللكة الثرى 

يف مراسـم خاصة يف كنيسة قرص 

ويندسور.
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تعلن رشكة غاز الشـمال (رشكة عامـة) عن املناقصة العامـة والخاصة بأعمال 
(نصب محطة تعبئة الغاز املتكامل داخل رشكة غاز الشـمال) وحسب املخططات 
وجـداول الكميات والرشوط واملواصفات املذكـورة يف اصل الطلب، فعىل الرشكات 
التي تتوفر فيها رشوط املشـاركة مراجعة امانـة الصندوق يف الرشكة الكائن عىل 
طريـق كركـوك /بيجي للحصول عىل الـرشوط واملواصفـات مطبوعة عىل قرص 
(CD) لقـاء مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) فقط مائة وخمسـون الف دينار عراقي غري 
قابل للرد. وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض يف نفس يوم من تاريخ الغلق يف 
السـاعة (الواحدة ظهرا) وبحضور ممثيل اصحاب العروض ويسقط حق املتخلف 
مـن الحضور يف االعـرتاض بقرار اللجنـة وتقدم العطاءات يف صنـدوق العطاءات 
واملوجود يف استعالمات الرشكة علما ان تاريخ غلق املناقصة لغاية الساعة الواحدة 
ظهراً من الدوام الرسـمي ليوم (االثنـني) املوافق ٢٠٢٢/٩/٢٦ وإذا صادف عطلة 
رسـمية فيؤجـل اىل اليوم الذي يليـه ويتحمل من تحال عليـه املناقصة دفع اجور 
االعالن علماً بأن الكلفة التخمينية تقدر بمبلغ (١٣١,٥٠٥,٠٠٠) فقط مائة واحدى 
وثالثون مليون وخمسمائة وخمسة آالف دينار عراقي، وسيتم عقد املؤتمر الخاص 
باإلجابة عىل استفسارات مقدمي العطاءات  يف الساعة العارشة من يوم (االثنني) 

املوافق ٢٠٢٢/٩/١٩ وبحضور املختصني وذلك يف استعالمات رشكتنا.
                                                                             معاون املدير العام

١. يمكنكـم االطـالع عىل موقـع رشكتنـا WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq عىل 
مواقع التواصل االجتماعي.

٢. يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعياً.

ÊaáÌå@’ˆbœ
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بغداد/الزوراء:
الكهربـاء،  وزارة  حـددت 
امـس السـبت، موعـد إنجـاز 
الربـط الكهربائـي مـع األردن 
مشـرية إىل توقفـه مـن جانب 
آخر مـع تركيـا مؤقتاً بسـبب 
أزمـة الطاقـة العامليـة، فيمـا 
أكـدت إنجاز غالبيـة الخطوط 
الخليجي مع  الخاصة بالربـط 
الكويت داخـل العراق وتحقيق 
تقـدم يف هـذا املجـال، لفتت يف 
الوقـت نفسـه إىل أن الربط مع 
العـراق  سـيجعل  السـعودية 
عضـواً مهمـة بسـوق الطاقة 

الخليجي والعربي.
وزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
الكهرباء أحمد موىس يف ترصيح 
صحفي إن «الربـط مع األردن 
تـم من خالل خطوط ريشـة - 

قائم ومحطة القائم التحويلية 
والعمل أحيل عىل رشكة جنرال 
الكرتيـك التمام الخـط بعد أن 
أنجزنـا دراسـة نقـاط الرباط 

وحددنا مسارات الخطوط».
وأضـاف: «اتفقنا مـع الجانب 
العمـل  إنجـاز  عـىل  األردنـي 
بشـكل رسيـع ومـن املؤمل أن 
ينتهـي الربـط بحلـول الصيف 
املقبل».ويف ما يخص الربط مع 
تركيا، أوضح: «أنجزنا خطوط 
وجـزرة  فايـدة)   – (سـلوبي 
الكسـك  ومحطـة  موصـل   -
بطاقـة ٤٠٠ ميغـاواط بجميع 
اتفاقيـة  ووقعنـا  تفرعاتهـا، 
التشـغيل النهائية مـع الجانب 
الرتكي والتـي نصت عىل توفري 
أوىل  كمرحلـة  ميغـاواط   ٣٠٠
للمحافظات الشـمالية».وتابع 

توقـف  املوضـوع  «إكمـال  أن 
بسـبب أزمة توفري الغاز عاملياً 

بعـد زيادة الطلـب عليه نتيجة 
الشـح املوجود بسـبب الحرب 

وهـو  األوكرانيـة   - الروسـية 
األسـعار  ارتفـاع  اىل  أدى  مـا 
وحالياً نبحث موضوع التعرفة 
وبمجـرد االتفـاق عىل أسـعار 
االتفاقيـة  سـتدخل  معقولـة 
العراقية الرتكية حيز التنفيذ».

وعن الربط الخليجي وما أنجز 
منـه بـني مـوىس أن «العـراق 
أتـم إنجـاز خطوط (فـاو رقم 
واحـد) و (فاو أبـو فلوس رقم 
اثنني)، ونأمـل اآلن بأن يجري 
اتفـاق عـىل خـط الربـط بني 
محطة الفاو العراقية ومحطة 
الزور الكويتية والذي سـيكون 
بطـول ٢٢٠ كـم ، ٨٠ كم منها 
سـتكون داخل العراق والباقي 
يف الكويت وحصلنا عىل تعرفة 
جيـدة وأسـعار ال بـأس بها».

وتابـع: «أما بخصـوص الربط 

وقعنـا  فقـد  السـعودية  مـع 
اتفاقيـة تنـص عـىل أن تربط 
الخطوط الناقلة ما بني العراق 
والسـعودية مـن خـالل منفذ 
اليوسـفية،  ومحطـة  عرعـر 
وهنـاك حاليـاً دراسـات فنية 
الربط ومسارات  لتحديد نقاط 
الخطوط والجدوى االقتصادية 
والفنية».ولفت إىل ان «مشاريع 
الربط مع الكويت والسـعودية 
سـتعطي موثوقيـة وجاهزية 
للمنظومة  واسـتقرارية عالية 
الكهربائيـة وتمهـد ألن يكون 
العـراق عضـواً مهمـاً بسـوق 
الطاقة الخليجـي والعربي مع 
اسـتثمار موقعه االسرتاتيجي 
ليكـون رابطـاً وحاكمـاً عـىل 
خطوط النقل وممراً للطاقة ما 

بني الخليج ودول غرب آسيا».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت دائرة التحقيقـات يف هيئة النزاهة 

االتحاديَّـة، امـس السـبت، إيقـاف هـدر 

(٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليـارات دينـاٍر مـن 

املال العام يف ُمحافظة ذي قار.

وذكـرت الدائرة يف بيان ورد لــ «الزوراء»: 

ذ  أنَّ «فريـق عمل مكتب تحقيق ذي قار نفَّ

ثالث عمليَّات ضبٍط ُمتفرِّقة، نجح يف أوالها 

بإيقـاف هـدر مبلـغ (٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) 

مليـارات دينـاٍر مـن املـال العـام يف أحـد 

املشـاريع يف املحافظـة من خـالل التحرِّي 

والتدقيـق واملُتابعة»، ُموضحًة أنَّ «الفريق 

أوقف أعمال الرصف لكشـفٍ إضايفٍّ وهمي 

لألعمـال الرتابيَّـة ملـرشوع إنشـاء طريق 

إصـالح – جبايش»، ُمنوِّهًة بأنَّه «تمَّ إعداد 

الكشـف الوهمـي من قبل دائـرة املهندس 

ذ مـن قبل إحدى  املُقيم عـىل املرشوع املُنفَّ

الرشكات املاليزيَّة».

، خالل العمليَّـة الثانية،  وأضافت إنه «تـمَّ

وصـوالت  يف  وتالعـٍب  تحريـٍف  كشـف 

يف  اليوميَّـة  وسـجل  الحكوميَّـة  القبـض 

هيئـة اسـتثمار املحافظـة؛ بغية تمشـية 

معامـالٍت اسـتثماريٍَّة بتواريـخ ُمحـدَّدٍة، 

خالفـًا للقانون»، الفتـًة إىل أنَّ الفريق قام 

يف  القبـض  لوصـوالت  التدقيـق  بأعمـال 

الهيئـة التي تعوُد لعـام ٢٠١٩».وأوضحت 

الدائـرة أنَّ «الفريق الذي قـام باالنتقال إىل 

ُمديريَّة بلديَّة النرص، رصد حاالت اختالس 

أمـوال الجبايـة يف علـوة الفواكه والخرض 

يف املدينـة، وضبط أصل وصـوالت الجباية 

ة بالعلوة»، ُمبيِّنًة أنَّ  ملبالغ الواردات الخاصَّ

«شعبة التدقيق الخارجي يف مكتب تحقيق 

ذي قـار تقـوم بتدقيـق األوليَّـات؛ لتحديد 

.« مبلغ االختالس الكيلِّ

بغداد/الزوراء:

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، امس السبت، القبض عىل 

مبتز الكرتونـي هدد فتاة بعد رفضها للـزواج منه يف العاصمة 

بغداد.

وذكرت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء» انه «بعد أن استنجدت 

فتـاة بمفارز مديرية مكافحة اجرام بغـداد/ مكتب الكاظمية 

ملكافحة اإلجـرام حول تعرضها إلبتـزاز إلكرتوني من قبل أحد 

األشخاص وتهديدها بنرش صورها إذا لم تنتحر لرفضها الزواج 

منـه، ليتم عىل الفور تشـكيل فريق عمل ملتابعـة الحالة وبعد 

التحـري وجمع املعلومات وجهد كبري ومميز أثمر بالوصول إىل 

املتهم، حيث تم نصب كمني محكم والقبض عليه».

وتابـع، «لدى إجـراء التحقيق معه اعرتف رصاحـة عن قيامه 

بابتزاز الفتاة إلكرتونيا وتهديدها بنرش صورها».

وأشـار البيـان اىل، ان «املتهم دونـت أقواله باالعـرتاف ابتدائيا 

وقضائيا وقرر قايض التحقيـق توقيفه وفق أحكام املادة ٤٣٠ 

من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل».

بغداد/الزوراء:
أوضحـت هيئـة السـياحة، امس 
لتنشـيط  إجراءاتهـا  السـبت، 
السـيما  السـياحة  وتشـجيع 
الدينية ومنهـا الزيارة األربعينية، 
وفيما أكـدت أن العراق مؤهل ألن 
يكون بلداً سـياحياً دينياً بالدرجة 
األوىل، أشـارت إىل أن املوارد املالية 
املتحققة من السـياحة تعمل عىل 

خلق التوازن بميزان املدفوعات.
وقال رئيـس الهيئة، ظافر مهدي 
عبـد اللـه، يف ترصيـح صحفـي 
إن «مدينـة كربـالء املقدسـة تعد 
مقصـداً مهمـاً للزيـارة الدينيـة 
ويقـدم إليها ماليـني الزائرين من 
العـراق وخارجـه، وهـي  داخـل 
مرتكز أسـايس للسـياحة الدينية 
االسـتدالل  ويمكـن  العـراق  يف 
عىل ذلـك من خـالل ارتفـاع عدد 
الزائريـن األجانب إلحيـاء الزيارة 

األربعينية».
وحول إجـراءات الهيئة لتنشـيط 
وتشـجيع السـياحة الدينية، أكد 
عبد الله أن «الهيئة تسعى جاهدة 
لتوفـري جميـع الخدمـات والتـي 
تشـمل الفنادق واملطاعم وأماكن 
التجاريـة  واألسـواق  الراحـة 
والصناعـات الشـعبية، لتعريـف 
الزائر بعمـق تأريخ وحضارة بالد 

الرافدين».
السـياحة  «اكتسـاب  إىل  وأشـار 
أهميـة كبرية ملسـاهمتها يف دعم 
ملـا  نتيجـة  الوطنـي  االقتصـاد 
تحققـه من مـوارد مالية تسـهم 
يف عمليـة التنمية، كما تسـهم يف 
زيـادة فرص العمـل لقدرتها عىل 
اسـتيعاب أعداد كبرية من القوى 
العاملة ومن مختلف املسـتويات 
يف األنشـطة السـياحية املتعـددة 

واملتشعبة».
املاليـة  «املـوارد  أن  وأضـاف 
املتحققة من السـياحة تعمل عىل 
خلق التوازن يف ميزان املدفوعات، 

األمـر الـذي يـربر حصولهـا عىل 
لتنميتها»،  املختلفـة  املسـاعدات 
الفتاً إىل «امتـالك العراق عدداً من 
اإلمكانـات الدينية التي تؤهله ألن 
يكون بلداً سـياحياً دينياً بالدرجة 
املـزارات  تنـوع  بسـبب  األوىل 

املوجودة فيه».
وذكر رئيس الهيئـة أن «اجتماعاً 
موسـعاً عقـد مـع كـوادر املنافذ 
األمنيـة  واللجـان  الحدوديـة 
ومحافظة كربالء املقدسة، لتأمني 
الزيارة بالشـكل املطلوب»، مبيناً 
أن «هيئة السياحة تسعى بصورة 
مسـتمرة ملتابعـة سـري األعمـال 

بشـكل ميداني من خالل الجوالت 
ملنافذنـا  والتفقديـة  امليدانيـة 
ومكاتبنا السياحية يف املحافظات 

واملطارات».
الجهـد  تعزيـز  «أهميـة  وأكـد 
الزيـارة  لتأمـني  االسـتخباري 
األربعينيـة يف كربـالء املقدسـة»، 
املتحققـة  بـ»الجهـود  مشـيداً 
من قبـل اللجنة املشـرتكة ما بني 
وزارة الداخليـة وهيئة السـياحة 
لتأمني زوار اإلمام الحسني (عليه 

السالم)».
وبني أن «العوامل الدينية لها دور 
مهم يف تنشيط القطاع السياحي، 
السـيما املناطق التـي تكثر فيها 
الرموز واملعالم الدينية التي ُيتخذ 
منهـا طقـوس وعبـادات دينيـة 
تسـهم يف زيـادة جـذب السـكان 
نحوها».ونوه إىل أن «بدايات املدن 
نمـت وتطـورت ألسـباب دينيـة 
،كما هو معـروف يف مكة املكرمة 
واملدينة املنـورة والقدس الرشيف 
والنجف األرشف وكربالء املقدسة 
املطهـرة  الكاظميـة  والروضـة 
واملشهد الرضوي الرشيف وغريها 
مـن املـدن األخـرى، إذ أصبحـت 
هـذه األماكـن نقاط جـذب تؤثر 
يف اسـتقطاب أعـداد كبـرية مـن 

السكان».

االنبار/الزوراء:
اعلـن مدير دائـرة بلدية جبـة بمحافظـة االنبار، 
قطـري العبيـدي، امس السـبت، املبـارشة بخطة 
االرتقاء بالواقـع الخدمي للمناطـق الريفية الغري 

مخدومة منذ اكثر من ٢٠ عاما.

وقـال العبيـدي يف ترصيـح صحفـي إن «حكومة 
االنبار املحلية وبالتنسـيق مع املنظمات االنسانية 
اطلقت خطـة االرتقاء بالواقـع الخدمي للمناطق 
الريفية غـري املخدومة منذ اكثر من ٢٠ عاما حيث 
تعاني هـذه املناطق من انعدام الخدمات واالهمال 

نتيجـة الظـروف االمنيـة التي عاشـتها املحافظة 
باإلضافة اىل قلة التخصيصات املالية من الحكومة 

املركزية «. 
واضـاف ان» بالرغـم من مشـاريع االعمـار التي 
تشـهدها املحافظة إال ان املناطق الريفية لم ينالها 
الحصص الكافية من املشـاريع الخدمية للنهوض 
بواقهـا الخدمي حيث تفـرتق العديد مـن املناطق 
الريفيـة يف ناحيـة البغـدادي بقضاء هيـت غربي 
االنبـار اىل ابسـط مقومـات الحيـاة حيـث تفتقر 
مناطقهم اىل عدم ايصال التيار الكهربائي واعتماد 
سـكان هذه املناطـق عىل حفـر االبـار لتوفري ما 
يحتاجونـه من ميـاه الرشب وسـقي محاصيلهم 
ولم يذيقوا طعم امليـاه الصالحة للرشب، حيث ان 
مناطقهـم تفتقر اىل وجود محطـات لتنقية املياه 

لعدم وجود التيار الكهربائي».
وأوضح العبيدي ان «الهدف من اطالق هذه الخدمة 
التي تهدف اىل الرتكيز بإقامة املشـاريع الخدمية يف 
املناطق الريفيـة التي تعاني من انعـدام الخدمات 
منـذ اكثر مـن ٢٠ عاما»، مؤكـدا ان» انطالق هذه 
الخطـة سيسـاهم يف النهـوض بالواقـع الخدمي 

للمناطق الريفية غري املخدومة  «. 

بغداد/الزوراء:

أجـرب انخفـاض مسـتوى مياه 

نهري دجلة والفـرات، والجفاف 

آالف  األمطـار،  تسـاقط  وقلـة 

وجنـوب  وسـط  يف  الفالحـني 

اسـتخدام  عـدم  عـىل  العـراق، 

وقـت  ويف  الزراعيـة،  أراضيهـم 

حـذرت منظمات معنيـة بالبيئة 

مـن جفـاف تـام لنهـري دجلة 

والفـرات بحلـول ٢٠٤٠، قالـت 

هـذه  إن  املائيـة  املـوارد  وزارة 

السنة من أشد السـنوات جفافاً 

منذ عام ١٩٣٣. 

جميـل إسـماعيل، فـالح يبلـغ 

مـن العمر ٤٩ عامـاً، يملك أرضاً 

بمسـاحة ٥٠ دونمـاً، يسـتخدم 

منها ٦ دونمات فقط بسبب شح 

املياه.

يقـول جميـل إسـماعيل: إنه ال 

يوجد أي دعم للزراعة، ولم يتلقوا 

شـيئاً منذ عرشين عاماً، مشـرياً 

إىل أن األرايض تعرضـت للجفاف 

بسبب شح املياه.

ولفـت إىل أن الفالحني اتجهوا إىل 

أعمال أخـرى يف مجال الصناعة، 

أو قامـوا بـرشاء أرايض وأقاموا 

عليها مخازن.

الشـخصية  جهـوده  وبشـأن 

ملواجهة شـح املياه، أشار إىل أنه 

قام بحفر برئ بـ ٢ مليون و٢٠٠ 

ألف دينار، دون أن تنجح الفكرة 

ألن املاء مالح وال يصلح للري.

وحسـب وزارة املوارد املائية فإن 

نسـبة املياه التي تـرد من إيران 

انخفضـت مـن ٧ مليـارات مرت 

مكعـب إىل الصفـر، فيمـا تطلق 

تركيـا أقـل مـن ٢٠٪ مـن املياه 

للعراق.

مـن جهتهـا، قدمـت منظمـات 

معنيـة بالبيئـة تقريـراً لـوزارة 

املوارد املائيـة، تحذر فيها من أن 

نهري دجلة والفرات سيتعرضان 

عـام  بحلـول  تـام  جفـاف  إىل 

٢٠٤٠، يف حـال اسـتمر الوضع 

عىل حاله.

املـوارد  وزارة  باسـم  املتحـدث 

يف  بـنّي  ذيـاب،  عـون  املائيـة، 

«هـذه  ان  صحفيـك  ترصيـح 

السنة من أشـد السنوات جفافاً 

منذ عام ١٩٣٣»، معرباً عن أمله 

يف أن تكون السنة املقبلة ممطرة 

لـ «تتغري املعادلة».

األمم املتحدة كانت قد حذرت يف 

عام ٢٠١٦ من أن ٢٥٪ من سكان 

سـيضطرون  العـراق،  جنـوب 

لرتك مناطقهم والهجرة بسـبب 

الجفاف وشح املياه.

وإىل جانب الجفاف، أدى إنشـاء 

١٤ سـداً من قبل إيـران وخفض 

إطالقـات املياه من قبل تركيا إىل 

حدوث األزمـة الراهنة يف العراق.

العراقية،  الزراعـة  بيانات وزارة 

تظهـر أن الجفاف وشـح املياه 

أسـفرا عن هجرة نحو ٤ ماليني 

عائلـة مـن القـرى إىل املـدن يف 

السـنوات  العـراق، خالل  جنوب 

الخمـس املاضيـة، فيمـا أعلـن 

تقرير لألمـم املتحدة أن أكثر من 

٢٥٠ كيلومـرت مربع من األرايض 

تتعرض للجفاف سنوياً.

البرصة/الزوراء:
كشـف النائب عن محافظة البرصة، احمد طه الربيعي، امس السبت، عن اكثر من 
١٠٠٠ موظـف متقاعـد يف مديرية تربيـة البرصة وأكثر مـن ١٥٠ موظف متقاعد 
يف رشكة البرتوكيماوية لم تنجز رواتبهم التقاعدية، محذرا من اسـتمرار تسـويق 
امللف وعدم حسمه خالل األيام املقبلة . وقال الربيعي يف ترصيح صحفي إن «أكثر 
من ١٢٠٠ موظف احيلوا للتقاعد منذ  أكثر من سنة ولم تنجز رواتبهم التقاعدية».  
وأضاف أن «الهيئة الوطنية للتقاعد ارتكبت مخالفة إدارية وإنسانية جسيمة عىل 
الرغم من املناشدات واملخاطبات الرسمية دون جدوى» . واشار الربيعي اىل انه «يف 
حال لم يحسم امللف خالل هذه األيام واستمر التسويف فسيكون لنا موقف الن ما 
يجـري نعتربه عملية عنرصية تجاه متقاعدي البرصة». ولفت اىل ان «معامالتهم 
لـم تكتمل منذ سـنة كاملة أو أكثر»،  مطالبا «برفـع التهميش عن هذه الرشيحة 
التي خرجت األجيالوأعلن الربيعي يف وقت سابق ،  عن عزمه جمع تواقيع برملانية 
إلستجواب وإقالة رئيس هيأة التقاعد الوطنية بسبب التلكؤ يف إدارة ملف التقاعد 
يف البرصة وعدم حسم مشكلة متقاعدي مديرية الرتبية والرشكة العامة للصناعات 

البرتوكيماوية .

بغداد/الزوراء:

أعلن مجلس الخدمة االتحادي، 

امـس السـبت، اضافـة نافـذة 

جديدة تخص بيانات الخريجني 

األوائل وحملة الشهادات العليا.

وقـال الناطق الرسـمي باسـم 

املجلس وسـام اللهيبي، يف بيان 

ورد لــ «الـزوراء» إنـه «تلبيـة 

للطلبات الـواردة من العديد من 

بقانون  املشـمولني  الخريجـني 

تشغيل حملة الشـهادات العليا 

رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٧، وقانون 

تشـغيل الخريجـني األوائل رقم 

(٦٧) لسـنة ٢٠١٧، واسـتجابة 

لرغبتهـم يف تحديـث بياناتهـم 

الـواردة للمجلـس مـن ديـوان 

الرقابة املالية، فقد تمت إضافة 

نافـذة جديدة تظهـر من خالل 

اسـتخدام رابـط نظـام تأكيـد 

بيانـات الخريجـني مـن حملة 

العليـا واالوائل عىل  الشـهادات 

املشمولني  جميع  العراق».ودعا 

بالقانونـني املذكورين «الدخول 

أعـاله واإلجابـة  الرابـط  عـىل 

يف  املحـددة  التسـاؤالت  عـىل 

النافـدة التـي أضيفـت حديثاً، 

والتـي سـتبقى متاحـة طيلـة 

فـرتة تقديـم االعرتاضـات التي 

ستنتهي بنهاية الدوام الرسمي 

ليـوم االثنني املقبـل املوافق ١٢ 

أيلول ٢٠٢٢».وأشار اللهيبي إىل 

أن «هـذه النافـذة الجديدة تهم 

عىل وجه الخصـوص املتقدمني 

الذيـن لديهم قيود أو شـهادات 

لـم تظهـر يف بياناتهم الـواردة 

للمجلس».

عيل الساعدي.. ابن بار وعشق أزيل 
عيل مهند محمود الساعدي.. صاحب العرشة ربيعا، واالبن 
البار للطبيب االستشاري مهند الساعدي، وأحد طلبة الصف 
الخامس االبتدائي.. عشق أزيل واحرتام كبري لعراق السالم، 
عىل  للُميض  ويسعى  يطمح  الفاضلة..  وعائلته  ولوالديه 
سرية والده، ويترضع إىل الله -عز وجل- أن يحفظ العراق 

والجميع، وهذا لسان حاله صباح كل يوم.
متمنيا له دوام املوفقية و النجاح الدائم يف حياته

عواد هاشم



بغداد/ الزوراء:
حـذرت لجنة النقـل واالتصاالت النيابية، امس السـبت، من االسـتهداف 
املمنهـج لقطاع االتصاالت والبنية التحتية التابعة له، فيما أشـارت إىل أن 
هنـاك محـاوالت ممنهجة إليقاف عجلة النمو االقتصادي.  وقال رئيسـة 
اللجنـة، زهـرة البجـاري، يف حديـث صحفـي: إن ”اسـتهداف مشـاريع 
االتصـاالت واالنرتنت يف البالد لن تثني كوادرها من مواصلة العمل وتنفيذ 
كل املهام الالزمة السـتمرار خدمات االتصاالت“. وأضافت أن ”استهداف 
البنـى التحتية للنقل واالتصـاالت واملوانئ يرتتب عليـه حرمان املواطنني 
من أحد حقوقهم األساسـية“. وأشـارت البجاري إىل أن ”هناك محاوالت 
ارهابية تخريبية إليقاف عجلة النمو االقتصادي، وذلك بهدف تعطيل أهم 
القطاعات الحيويـة التي يعتمد عليها املواطن بشـكل جوهري“. وكانت 
رشكة ايرثلنك لالتصاالت أعلنت، يف وقت سابق، عن استهداف أحد مبانيها 
بعبـوة ناسـفة يف بغداد.من جهته، حـذر عضو لجنة النقـل واالتصاالت 
النيابية، النائب كاروان عيل يارويس، امس السبت، من خطورة استهداف 
رشكة ايرثلنك يف بغداد و املحافظات. وقال يارويس يف حديث صحفي: ان 
”لجنة النقل واالتصاالت سـتأخذ عىل عاتقها متابعة عمل جميع رشكات 
االتصاالت بعد انتهاء زيارة األربعني“، مبيناً ان “ استهداف رشكة ايرثلنك 
أمر متوقع بسـبب الظروف التـي تمر بها البالد“.واضـاف ان“ تعقيدات 
املشـهد السـيايس دفعت إىل تعطيل عمل اللجان الرقابية داخل الربمان“، 
مؤكدا أن ”اسـتهداف رشكة ايرثلنك سـيرتتب عليه آثار كارثية عىل قطاع 

االتصاالت الذي يعترب حق من حقوق العراقيني“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومـات الطاقة األمريكيـة، امس السـبت، عن انخفاض 

صادرات العراق النفطية اىل امريكا اىل النصف خالل األسبوع املايض.
وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”متوسـط االستريادات 
األمريكيـة مـن النفط الخام خالل األسـبوع املايض من ثمـان دول بلغت 
5.782 ماليـني برميـل يوميا مرتفعة بمقدار 661 الـف برميل باليوم عن 

األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.121 ماليني برميل يوميا“.
وأضافت أن ”صادرات العراق النفطية ألمريكا بلغت معدل 222 ألف برميل 
يوميا األسبوع املايض، منخفضا اىل النصف عن األسبوع الذي سبقه الذي 

بلغت فيه الصادرات النفطية ألمريكا معدل 401 ألف برميل يوميا.
وأشـارت إىل أن ”أكثـر اإليـرادات النفطية ألمريكا خالل األسـبوع املايض 
جـاءت من كنـدا بمعدل بلـغ 3.538 ماليني برميل يومياً، تلتها املكسـيك 
بمعـدل 965 ألف برميل يوميـاً، وبلغت االيرادات النفطية من السـعودية 
بمعـدل 423 ألف برميل يومياً، ومن ثـم كولومبيا بمعدل 261 ألف برميل 
يومياً“.ووفقاً لإلدارة، فإن ”كمية االستريادات األمريكية من النفط الخام 
مـن الربازيل بلغـت بمعدل 227 ألف برميل يوميـاً، ومن االكوادور بمعدل 
144 ألف برميل يوميـا، ومن نيجرييا بمعدل 2 الفي برميل يوميا فيما لم 

تستورد اي كمية من ترينداد توباغو او  روسيا“.

بغداد/ الزوراء:
أطلق سوق العراق لألوراق املالية ضمن خطط التطوير الخاصة به خدمة 
فنية حديثة تتمثل بالبنك الضامن.وقال املدير التنفيذي للسوق، طه أحمد 
عبد السالم، يف ترصيح اطلعت عليه ”الزوراء“: إن السوق مستمر بتقديم 
الخدمـات وأي خدمات تطويرية جديدة كإطالق الخدمات الفنية الحديثة 
مثل خدمة البنك الضامن خالل العام 2022 .وأشـار عبد السالم اىل اطالق 
خدمة التداول عرب االنرتنت – للمستثمرين، فضالً عن االستمرار يف تطوير 
القوانني والقواعد وفقاً للمعايري الدولية، اىل جانب تشجيع القطاع الخاص 
عىل تأسـيس رشكات مسـاهمة جديدة يف مختلف القطاعات االقتصادية 
وجذب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية.وأكد عبد السـالم حرص السوق 
عىل متابعة نشاط الرشكات املساهمة من قبل الجهات القطاعية وتقييم 
خططها املنفذة ودعمها بالوسـائل الفنية والقانونية واإلجرائية لتحقيق 

األرباح، وتوزيع األرباح عىل املساهمني.

بغداد/ الزوراء:
أصدر املكتب اإلعالمي ملرصف الرافدين الحكومي، امس السبت، توضيحاً 

حول آلية رصف قروض املشاريع الصغرية. 
وقـال يف بيـان ورد اىل ”الـزوراء“: إن قروض املشـاريع الصغرية تبلغ 25 
مليون دينار وتشـمل املواطنني أصحاب املحـال التجارية والورش واملهن 

األخرى. 
وأوضح الرافدين يف بيانه: أن مدة تسديد القرض تبلغ 6 سنوات، مشريا إىل 

أن التقديم يكون عرب فروع املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 

السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقـال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا، 
صباح امس، 147900 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، مبينا أنها 

ذات األسعار التي سجلت صباح الخميس املايض.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع 148500 دينار لـكل 100 دوالر، 

بينما بلغت أسعار الرشاء 147500 دينار لكل 100 دوالر.
أمـا يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن بورصـة الدوالر ال تتداول ايام 
العطل الرسـمية فيهـا، اال ان محالت الصريفة باألسـواق املحلية تداولت 
سـعر بيع بلـغ 148150 دينارا مقابل 100 دوالر، وسـعر رشاء 148100 

دينار مقابل 100 دوالر.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت الرشكـة العامة للتجهيزات الزراعيـة، إحدى رشكات 
وزارة الزراعـة، عـن تحركها لتعديل نظامهـا الداخيل بهدف 
الدخول ملجال التصديـر، فيما أكدت تحقيقها موارد إضافية 

عرب بيع منتجاتها بصيغة (الترصيف). 
وقال مديـر عام الرشكة، طالب جاسـب الكعبي، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”الرشكة فتحـت البيع بالترصيـف للتعاقد مع 
الرشكات وتوفري املسـتلزمات ومعظم اآلالت واملعدات واملواد 
إىل معظـم دوائر الـوزارة ودوائـر أمانة بغـداد وكذلك دوائر 
البلديات يف املحافظات وباقي الوزارات بتوفري املواد املختلفة، 

ووفرت أمواالً بهذا اإلجراء“. 
وأضاف الكعبي أن ”الرشكة فتحت فروعاً لوكالء التجهيزات 
الزراعية من املهندسني الزراعيني غري املعينني، وبانتظار آلية 
التعاقد مـع رشكة األسـمدة الجنوبية لتوفري األسـمدة لهم 
أيضاً لبيعها بصورة غري مدعومة لكن بالسـعر الذي نشرتيه 

من وزارة الصناعة وبنسبة ربح مع الوكالء“. 
وأشار إىل أنه ”تم التعاون مع وزارة الزراعة واملوارد املائية يف 

إقليم كردستان التي طلبت فتح وكالء للتجهيزات الزراعية يف 
محافظات اإلقليم“.

وتابع أن ”بعض الرشكات تصدر التمور وتسـعى رشكتنا إىل 
الدخول يف هـذا املجال لزيادة الربح، ونحـن بانتظار مجلس 

الدولة للمصادقة عىل تغيري النظام الداخيل للرشكة“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد مجلـس مكافحة غسـل األموال 
وتمويل اإلرهـاب التابع للبنك املركزي 
أن العراق اتخذ سلسـلة من اإلجراءات 
التصحيحية ملنظومة مكافحة غسـل 
اإلجـراءات  أن  إىل  مشـرياً  األمـوال، 
الحكومية سـاهمت بخروج البالد من 
قائمـة االتحـاد األوربي للـدول عالية 

املخاطر. 
وذكر املجلس يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
أن“ العـراق يعلن عـن جاهزيتُه للبدء 
بعمليـة التقييـم املتبـادل التـي تقام 
من قبل مجموعـة العمل املايل للرشق 
األوسـط وشـمال أفريقيـا حيـث تم 
تحديـد موعد إجـراء الزيـارة امليدانية 
التوقيتـات  جـدول  ضمـن  للخـرباء 
الزمنية املُّعد مـن ِقبل املجموعة أعاله 

خالل شهر آب2023“.
 وأضـاف البيان أنه“ تـم عقد اجتماع 
بتمثيل عايل املستوى من كافة الجهات 
املعنيـة يف منظومـة مكافحـة غسـل 
األموال وتمويل اإلرهاب برئاسة رئيس 
مجلس مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب محافظ البنك املركزي، إضافة 
اىل دعم رئيس مجلس الوزراء ورئيس 
مجلـس القضـاء العراقي لهـذا امللف 
املهـم، مـع (جوهر النفيـيس- رئيس 
مجموعـة العمل املـايل ملنطقة الرشق 
األوسط وشمال أفريقيا/ مينافاتف)، 
وكذلك (سيلمان الجابرين- السكرتري 
التنفيـذي للمجموعة)، لغـرض بيان 
العـراق بدعـم عمليـة  التـزام  مـدى 
التقييـم الدوليـة لجمهورية العراق يف 

هذا الجانب“.
وأشـار البيـان إىل أن“ رئيـس املجلس 
بـني نبذة عن اإلجـراءات التي اتخذها 
العـراق خالل الفـرتة السـابقة والتي 
آلت اىل خروج العراق رسمياً من وضع 
املتابعة املعـززة اىل املتابعة االعتيادية 
او ما ُيسـمى (التحديـث كل عامني)، 

ومنـذ ان خضعـت جمهوريـة العراق 
ألول عملية تقييم مشـرتك خالل عام 
مكافحـة  منظومـة  لتقييـم   2012
غسـل األمـوال وتمويل اإلرهـاب التي 
كانت تعمـل عىل وفق أحـكام قانون 
 93 رقـم   األمـوال  غسـل  مكافحـة 
لسـنة 2004 (النافـذ يف حينِه وامللغى 
حالياً)، واسـتناداً لنتائـج ومخرجات 
تقرير التقييـم املُّقدم من قبل الخرباء 
املُقيمـني آنـذاك تـم إدراج جمهورية 
العراق ضمن القائمة الرمادية نتيجة 
لتحديـد أوجـه قصـور اسـرتاتيجية 
تعرتي تلـك املنظومة، وعـىل أثرِه قام 
العراق باتخاذ سلسـلة من اإلجراءات 
التصحيحية ملنظومة مكافحة غسـل 
األمـوال وتمويـل اإلرهـاب وانتشـار 
التسـلح بما يضمن التزامـُه باملعايري 
والتوصيات الدوليـة، عىل ضوء خطة 
العمـل واملتابعـة مع فريـق املراجعة 
الدوليـة التابـع ملجموعـة العمل املايل 
(فاتـف)، إضافة اىل بعـض املتطلبات 

املحلية لغرض مكافحة تلك الجرائم“.
 وتابع أن“ تلك اإلجراءات بدأت بإصدار 
قانون مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب رقم 39 لسـنة 2015 النافذ) 
والـذي يعتـرب مـن أحـدث القوانني يف 
املنطقـة واملمتثلـة للمعايـري الدولية 
إضافـة اىل إصدار العديـد من األنظمة 
واإلعمامات  والضوابـط  والتعليمـات 
واألدلة اإلرشـادية ذات الصلة“، مبينا 
اىل  َقّدمـت  العـراق  جمهوريـة  أن“ 
االجتماعـات العامـة للمجموعة (9) 
تقارير خالل املدة ما بني 2013-2018 
التي كانت تتضمن اإلجراءات والجهود 
املكثفـة التي ُبذلت من أجل اسـتيفاء 
أوجـه القصـور التي تم تشـخيصها 

تجاه املنظومة“.
ونـوه إىل أنـه“ بعد مناقشـة التقارير 
أعاله واستكمال خطة العمل واملتابعة 
مع فريق املراجعة الدولية مع الفاتف، 
توجـت تلك الجهـود وتحقـق الزيارة 
امليدانية خالل حزيران/ 2018 بخروج 

العراق رسمياً من وضع املتابعة املعززة 
اىل املتابعـة االعتياديـة او ما ُيسـمى 
(التحديـث كل عامني)، سـيما بعد ان 
أصبـح لدينا قاعـدة ترشيعية رصينة 
وحددنا الجهـات الرقابية واإلرشافية 
لـكل قطـاع مـن القطاعـات الداخلة 
ضمن تلك املنظومة، لغرض ممارسـة 
عـىل  واإلرشاف  الرقابـة  يف  أدوارهـا 
األنشـطة ذات العالقـة ومتابعة مدى 
امتثال الجهـات الخاضعـة لرقابتهم 
وإرشافهـم للقانون أعـاله والضوابط 
ذات الصلـة، وكيفيـة تشـديد الرقابة 
بما يسـهم يف رصـد األنشـطة املالية 
املشبوهة وإبالغ مكتب مكافحة غسل 
األمـوال وتمويـل اإلرهـاب عنهـا هذا 
مـن جهة ، ومـن جهة أخـرى تطوير 
القـدرات بما ُيعزز زيـادة عدد تقارير 
االشتباه املُقدمة اىل االدعاء العام ودعم 
الجهـات التحقيقيـة والقضائيـة بما 
ُيثبت شـبهات غسـل األموال وتمويل 

اإلرهاب من عدمِه“.

ولفت اىل انـه“ تم العمل خالل األعوام 
من 2020-2019 عىل اتخاذ اإلجراءات 
الالزمـة التـي ُتثبت التـزام جمهورية 
العراق بالتوصيـات األربعني الصادرة 
عن الفاتـف والتي تكللت خالل مطلع 
2022 بخروج العراق من قائمة االتحاد 

األوربـي للـدول عاليـة املخاطـر“.
وأكد أنـه“ بعد ذلك ولضمـان االلتزام 
التوصيـات  مـن  األوىل  بالتوصيـة 
وألهمية املوضوع عملنا عىل استكمال 
إجراءاتنـا يف أول تقييم وطني ملخاطر 
األمـوال  غسـل  مكافحـة  منظومـة 
وتمويـل اإلرهـاب من خـالل التوصل 
اىل تحديـد كل مـن (نقـاط الضعـف 
والتهديدات) عىل مختلف املسـتويات 
الترشيعـي والتشـغييل، ولم نقف عند 
ذلـك وانمـا تـم صياغـة خطـة عمل 
تصحيحيـة وترتيبـاً لألولويـات بمـا 
يتوافـق مـع نتائج التقييم وسـنعمل 
عـىل تحديـث اسـرتاتيجيتنا الوطنية 
ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

يف ضوء تلك النتائج“.
املـايل  العمـل  مجموعـة  اىل“  وأشـار 
(املينافاتـف) بأنُه تـم تحديد مجلس 
وتمويـل  األمـوال  غسـل  مكافحـة 
اإلرهـاب (كجهة التنسـيق الوطنية) 
لعمليـة التقييم املتبـادل وهنالك دعم 
كامـل مـن قبـل الحكومـة العراقيـة 
، إضافـة اىل تحديـد املنسـق الوطنـي 
وبديـًال عنـُه، وتـم تشـكيل الفريـق 
الفني مـن كافة الجهـات املعنية كما 
تـم منحهم كافـة الصالحيات والدعم 
إلنجـاز هـذا املرشوع، حيث سـيعمل 
الفريـق عـىل تلبيـة كافـة متطلبات 
التقييـم املتبـادل املتعلقـة بجانبي ( 
االلتـزام الفنـي و تقييـم الفعاليـة) 
وتهيئة كل األمور اللوجسـتية لزيارة 
فريق الخرباء املقيمني اىل العراق خالل 
عام 2023 ولحني مناقشـة التقرير يف 

الجلسة العامة“.

بغداد/ الزوراء:
أكدت رشكة تسـويق النفـط العراقية 
”سـومو“ أنها تلقـت طلبـات لزيادة 
الكميـات املصدرة مـن النفط العراقي 
آلسيا، فيما أشـارت إىل أن اتفاق أوبك 
أثر عىل رفـع االيرادات التـي تدخل إىل 

البالد.
وقال مدير عام الرشكة، عالء اليارسي، 
”روسـيا  إن  صحفـي:  ترصيـح  يف 
متواجدة حالياً يف آسيا فعلياً كمنافس، 
لكن لن تؤثر عـىل تواجد العراق، حيث 
تعاقـدت رشكـة تسـويق النفـط مع 
كربيات الرشكات الحكومية يف كربيات 

الدول املستهلكة للنفط الخام“.
وأضـاف اليارسي أن ”العـراق متعاقد 
تقريبـاً مـع كل املصـايف الحكومية يف 
الصني، وأيضاً مع املصايف الحكومية يف 
الهند، وهذه الدول ليس لديها استعداد 
للمغامـرة بالتخـيل عن النفـط الخام 
العراقـي ألنهـا عـىل يقني بـأن الخام 
الرويس من ناحيـة اقتصادية األفضل 
لـه أن يذهـب إىل أوروبـا ألن املسـافة 
وشبكة األنابيب وكلفة النقل جميعها 
انتهـاء املشـكلة  مؤثـرات، ويف حـال 
القائمة بني روسيا وأوكرانيا فاملصدر 
الرويس ال يفضل إرسال الخام إىل آسيا 
وسـوف يرسـله إىل أوروبا، أما العراق 
فيفضل إرسـال نفطه الخام إىل آسـيا 
ألنهم يـرون أن املسـتقبل مـع الخام 
العراقـي ولـن يتنازلـوا عنـه يف وقت 
يقومون بـرشاء كميات من األسـواق 

بغيـة رفـع خزينهـم لكن حتـى اآلن 
ال يوجـد أحد مـن زبائننا طلـب إلغاء 
العقـد، بل عىل العكـس هنالك طلب يف 

زيادة الكميات يف آسيا“.
وتابـع أن ”العراق ومنـذ فرتة ال يوجد 
لديـه تخفيـض، واآلن يصـدر جميـع 
الكميات املتاحة للتصدير وال توجد أي 
مشكلة وكل الكميات املنتجة الفائضة 
عـن الحاجة املحلية املتاحـة للتصدير 
تصدر بالكامل“، مشـرياً إىل أن ”اتفاق 
أوبك أثر عىل رفع االيرادات التي تدخل 

إىل العراق“.
وأكمـل: ”ففي الفرتات السـابقة كان 
االيراد املتأتي مـن التصدير لدى وزارة 

املالية يرتاوح بني املليار ونصف املليار 
وامللياريـن قبل االتفـاق، أما بعده فقد 
بدأت األسـعار تتعاىف ووصلـت إىل 60 
و 70 دوالراً، وخـالل األزمة األوكرانية 
وصل السعر إىل 100 دوالر، فاإليرادات 
بهذا تجاوزت 11 مليار دوالر يف الشهر، 

واآلن حققنا 82 مليار دوالر ”.
ولفـت إىل أن ”رشكـة تسـويق النفط 
جميـع  يف  املصـايف  كل  تسـتهدف 
دول العالـم واألسـواق كافـة، وتقوم 
بمفاتحة كل الـرشكات مالكة املصايف 
وتعرض عليهـم نفط العراق، ويف حال 
عـدم وجود عقود يتم اللقاء معهم من 
خالل نـدوات تقوم بها الرشكة مرة أو 

مرتني خالل السنة“.
وبـنّي أن ” الندوات تكون كبرية وتدعو 
الرشكـة بهـا كل الـرشكات العاملية“، 
الفتـًا إىل أن ”هذا العـام حدثت الندوة 
يف سـنغافورة، والتقت سـومو مع كل 
الرشكات مالكة املصايف وأوضحت لهم 
آليـة عملهـا واجراءاتها التسـويقية، 
وايضا تم اللقاء مـع زبائننا واطلعونا 
عىل ما يرغبون بـه يف العام املقبل من 
زيـادة كميـات وتغيري يف نـوع النفط 

الخام املشرتى“.
وأشـار إىل أن ”بعـض الـرشكات قـد 
ترغب بتغيري النفط الثقيل إىل متوسط 
وبالعكـس، كمـا أن بعـض الرشكات 

تؤخـذ  أن  يجـب  اعرتاضـات  لديهـا 
بعـني االعتبار فيما يتعلـق بالغرامات 
واألرصفـة،  اللوجسـتية  والخدمـات 
واألهـم مـن كل ذلـك هـي مواصفات 
الخـام املبـاع“، مضيفـاً: ”لدينا لجان 
الكميـات  تحديـد  لغـرض  تشـكل 

واملشرتين للسنة القادمة“.
ونـوه إىل أن ”العراق ملدة ثالث سـنوات 
هو املـورد األول للخـام يف الهند، فهي 
تسـتورد من دول كثرية باعتبارها من 
البلدان الكبرية، وكذلك الصني، اما اآلن 
فيقال إن هذه السنة سيكون املنافس 
للعراق، روسـيا يف هذا السوق، لكن ال 

يزال العراق أكرب املوردين للسوق“.
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بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد، فيمـا ارتفعـت يف اسـواق اربيل عاصمـة اقليم كردسـتان، امس 

السبت.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي بلغ 354 الف دينار، وسـعر رشاء 350 الفاً، 

وهي نفس االسعار ليوم الخميس املايض.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند 324 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 320 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 355 الف دينار و365 ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 325 الفاً و 335 الف دينار.
فيما شـهدت أسـعار الذهب يف اربيل ارتفاعا يف أسـواقها، حيث بلغ سعر 
البيـع وفق تسـعرية نقابة الصياغ: مثقـال ذهب عيار 24 بــ 410 آالف 
دينـار، مثقـال ذهب عيار 22 بــ  375 ألف دينار، مثقـال ذهب عيار 21 
بــ 365 ألف دينـار، مثقال ذهب عيار 18 بـ 310 آالف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.
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@ãmÏi@‚bÁaãÀ
 عندمـا التقيتـه اول مـرة قبـل ما 
يقارب الخمس سـنوات وذلك اثناء 
تجربتـي يف برنامج چيـك إن، حيث 
تحصلنا يف حينها عىل موافقة نادي 
اوسرتشوند السويدي للتواجد معهم 
ومعايشة مع الالعب بروا نوري عىل 
مـدار ثالثة ايـام وثقنا فيهـا انذاك 
حياة الالعـب االحرتافيـة وطريقة 
معيشته والكثري من االمور بضمنها 
التدريبـات لغايـة الوصول  اجـواء 
وهنـاك  الرسـمية،  املبـاراة  ليـوم 
وجدت يف بوتر االسـلوب االحرتايف يف 
تعامله مـع بيئة مـن الالعبني  من 
ثقافـات مختلفـة اوربيـة افريقية 
اسـيوية، وكيف كانت لـه طريقته 

الخاصـة  مع كل العـب، حيث كان 
النادي يضم العبني سـامان قدوس 
(ايـران) فوزي عايش (فلسـطني) 
غابريـل سـومي (سـوريا) اضافة 
اىل بـروا نوري، ناهيك عن اسـلوبه 
الخططـي الذي يجعلـك مجرباً بأن 
تشـعر ان هناك سـحراً خاصاً لهذا 
املدرب، وانه سـيكون ذا شأن كبري 

يف املستقبل القريب.
وبالفعـل تحقق ذلـك، وخالل فرتة 
قصـرية فـاز اوسرتشـوند بـكأس 
السـويد ووصل اىل ادوار متقدمة يف 
املسـابقات االوربيـة وبعدها انتقل  
بوتـر  للعمل مع االنديـة االنكليزية 
وصـوالً اليـوم اىل قيـادة تشـيليس 

خـالل فـرتة لـم تتجـاوز الخمس 
سنوات. 

مـن  عودتنـا  بعـد  جيـداً  اتذكـر 
مـع  تحدثـت  بأنـي  اوسرتشـوند 
زمالئي آنـذاك فريق عمـل برنامج 
جيك ان املخرج عمار سعد واملصور 
حيـدر منجـي، وخرجنـا جميعنـا 
متفقني بـأن املدرب له ملسـة عمل 
واضحـة وباألخص مـع العبنا بروا 
نوري الذي كان قبلها يعيش ظروفا 
عصيبـة ابعدته عن ممارسـة كرة 
القـدم، وتمكـن خاللها املـدرب ان 
يمنـح بـروا الثقـة الكاملـة ويعيد 
نفسـه ليكون قائداً للفريق بل كان 
سـبباً رئيسـياً يف انضمامه ملنتخب 

العراق.
وبعد فرتة قصرية صادف ان االتحاد 
العراقـي لكـرة القـدم كان يبحـث 
عن مـدرب جديـد لقيـادة املنتخب 
الوطنـي، وهنـا اتكلـم يف منتصف 
عـام 2018 وبطريقـة او بأخـرى 
حاولـت ان اصل بصوتي اىل االتحاد 
العراقي للوصول اىل املدرب غراهام 
بوتر الذي كان انذاك بعمر 42 عاماً 
فنـرشت عـرب حسـابي يف مواقـع 
التفريـط  عـدم  رضورة  التواصـل 
بقدرات بوتر، وان الفرصة سـانحة 
كانت انـذاك للتعاقد معـه لكني لم 
اجد آنـذاك آذانـا صاغيـة لغاية ما 
اعلـن االتحـاد حينهـا التعاقـد مع 

كاتانيش. 
كل مـا يف االمر انه لـو أردنا التعاقد 
مـع مـدرب اجنبـي فإننـا بحاجة 
اىل املـدرب القادر عـىل التعامل مع 
عقليـة العبينا بمختلـف ثقافاتهم 
او  املحرتفـون  منهـم  كان  سـواء 
املحليـون، واننـا لسـنا بحاجـة اىل 
مدرب يكون ذا اسم تدريبي معروف 
بقدر ما تكون له الرؤية والتخطيط 
السـليم لصناعة منتخب قادر عىل 
مقارعة الكبار من خالل االسـلوب 
والثقة التـي يمنحها املدرب لالعب، 
اضافة اىل الصرب وعدم االسـتعجال 
يف تحقيق النتائج االيجابية املبكرة، 
وحينها سيكون لكل حادث حديث. Üb‡«@á‡´
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@k»‹fl@ãœÏm@‚á«Î@·«á€a@Ú‹”@ZÚj†ã€a@ÒäaÜg
@Üb‰€a@Òb„b»fl@kjé@ÔèÓˆä

األنبار / أحمد الدليمي 
يعاني نادي الرطبة الريايض، الذي أسـس عام ١٩٧٢، عدم توفر ملعب رئييس وقاعة مغلقة ملمارسـة 
أنشـطته الرياضية التي تضم ألعاباً عدة منها كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السـلة وألعاب السـاحة 
وامليدان وكرة اليد.وذكر رئيس نادي الرطبة الريايض، عمر داود سليمان: ان» البعد الجغرايف عن مركز 
محافظة األنبار بمسـافة  (٣٠٠) كيلومرت يشـكل سـبباً رئيسـياً يعاني منه النادي عند مشاركاته يف 
البطوالت التي تنظم يف مركز املحافظة بسـبب طول الطريق والسفر املتعب ما حرمنا من املشاركات».
وأضـاف أن « النـادي يعانـي من االهمال بل ويعد يف طي النسـيان، ونطالب بتوفـري دعم خاص كوننا 

نفتقر ألبسط املقومات ما انعكس سلباً عىل نتائج فرق النادي حتى هبط اىل أندية الدرجة الثالثة».

ãºcÎ@ã–ñc

@bÓée@ëdÿ€@�aÜaá»néa@bÌÜÎ@Êb‰j€Î@ÊbnèÿiåÎc@Ô‘n‹Ì@p¸bó€a@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء
عـىل  الـزوراء  فريـق  تغلـب 
مسـتضيفه تشـاكاليك سـبور 
الرتكي، يف أوىل مبارياته الودية، 
ضمـن معسـكره املقـام حاليا 

بمدينة أنطاليا.
وافتتح عـالء عباس التسـجيل 
للـزوراء يف الدقيقة 32، وأضاف 
الثانـي  الهـدف  يوسـف  عـيل 
بالدقيقة 34، وعزز نجم شـوان 
يف  الثالـث  بالهـدف  النتيجـة 
الدقيقة 78. ودخل مدرب الزوراء 
أيوب أوديشـو، املباراة بتشكيل 

مؤلف من جالل حسن لحراسة 
املرمى والحسن حويبيب، برونو 
ليما، أحمد عبد الحسني، حسام 
كاظـم لخط الدفاع وسـعد عبد 
األمري، لؤي العاني، حسـن عبد 
الكريـم، أحمـد محمـود لخـط 
الوسط وعالء عباس، أسعد عبد 

الله لخط الهجوم.
الـزوراء  تحضـريات  أن  يذكـر 
الرتكيـة،  أنطاليـا  بمدينـة 
ستستمر حتى الـ 18 من شهر 
أيلول الجاري، استعدادا للدوري 

املمتاز.

@Ô◊6€a@ŸÓ€b◊bìm@‚çËÌ@ıaäÎç€a
bÌÜÎ@Ú–Óƒ„@ÚÓq˝ri

بغداد/ عدي صبار
أعلـَن االتحـاُد العراقـّي لكـرِة القـدم خـوَض 
منتخبنـا الوطنّي لكرِة الصـاالت أربع مبارياٍت 
ودّية استعداداً للمشاركِة يف نهائياِت كأس آسيا 

2022 لكرِة الصاالت يف الكويت. 
وقـاَل رئيُس لجنة كـرة الصاالت والشـاطئّية، 
عيل عبد الحسني: إن االتحاد وفَر أربع مبارياٍت 
ودّية أمام منتخبات أوزبكستان ولبنان تحضرياً 

للنهائياِت اآلسيوية. 
وأضاَف: إن منتخبنا الوطنّي سيغادُر اليوم األحد 
صـوب العاصمـِة األوزبكية طشـقند، لخوِض 
مباراتـني وديتـني أمـام منتخِب أوزبكسـتان. 
مشـرياً إىل: إن وفـد املنتخـب سـيتوجُه بعدها 
مبـارشًة إىل بـريوت ملواجهـِة منتخـب لبنان يف 
مباراتـني وديتـني . وكاَن مديـر الجهـاز الفني 
محمد ناظم الرشيعة قد اختار 15 العباً للسفر 
إىل أوزبكستان ولبنان، وهم  وليد خالد -  حيدر 

مجيد - رافد حميد -  سالم فيصل -  عيل شهاب 
- فهـد ميثاق -  مصطفى إحسـان - مهند عبد 
الهـادي - طـارق زياد -  غيث ريـاض -  محب 
الدين جمعة - محمد رعد - رضغام عبد األمري. 

والحراس زاهر مهدي - محمد سـامي. 
ويبدأ منتخبنا لكرِة الصاالت مشواره يف نهائياِت 
كأس آسـيا ضمن املجموعِة األوىل أمام تايلند يف 
السابع والعرشين من شـهر أيلول الحايل، ومن 
ثـم مع الكويت، وبعدها أمام عمان يف الجولتني 

الثانية والثالثة عىل الرتتيب.
الجديـُر بالذكـر أن الجهازيـن الفنـي واإلداري 
ملنتخبنـا يتألفان من املديـر الفني محمد ناظم 
الرشيعـة، وحسـني عبد عيل وحميد شـانديزي 
مدربـني مسـاعدين، ومیشـيل يوخنـا بطرس 
مدرباً لحراس املرمی، وعبد وهاب محمد رحيم 
خـان مدربـاً للياقـة، ومصطفـى عبـد الكريم 

مرتجماً واملدير اإلداري عيل عيىس.

µ–Óƒ„@µœáËi@ÜaáÃi@Ú„bflc@Û‹«@’znèæa@ÍåÏœ@k‘«@åbn‡æa@äÎá‹€@›ÁdnÌ@⁄ÏÁÜ
·éaÏfl@Úné@Ú‘ibèæa@Â«@lbÀ@Ô€b‡ì€a@’Ìã–€a

بغداد/ ليث العتابي
تغلب فريق دهوك عىل مسـتضيفه 
يف   ،(2-0) بنتيجـة  بغـداد  أمانـة 
املؤهـل  الحاسـم  امللحـق  مبـاراة 
للـدوري املمتـاز، التي جرت مسـاء 
امس السـبت يف ملعب املدينة الدويل 
وقادهـا بنجاح الحكـم الدويل أحمد 

كاظم.
وبهـذا االنتصـار نجـح دهـوك من 
العـودة اىل مصاف فـرق الكبار بعد 

غياب طويل .
التسـجيل  أويوكـو  برنـس  افتتـح 
لدهوك يف الدقيقة 15، وعزز ديل كريم 
التقدم للفريق الشمايل بالدقيقة 81 
من زمن املباراة التي اقيمت وسـط 

حضور جماهريي متوسط.  

ÚÓ€b9@Òã�Óé
سـاد الحذر عىل الدقائـق األوىل من 
املبـاراة  وكثرت األخطاء يف منتصف 
للفعاليـة  غيـاب  وسـط  امليـدان، 

الهجومية.
وتمكـن دهوك من إسـتغالل ركنية 
لعبت بشـكٍل متقن، ونجح محرتفه 
برنـس أويوكـو من تسـجيل هدف 
السبق يف الربع األول من املباراة بعد 
رأسـية جميلة عانقت شـباك أمانة 

بغداد.
ولم ينجح ثنائي خـط هجوم أمانة 
بغداد مـن فك رموز دفاعات دهوك، 
وانحـرست الفواصـل الهجومية يف 

منتصف مجريات الشوط االول.
وحاول ظهري دهـوك هنكاو محمد 
مفاجئة الحارس رسهنك محسـن، 
بتصويبة قوية من مسـافة بعيدة، 

لكنها علت العارضة بقليل.
واعتمـد أمانـة بغـداد عـىل اللعـب 
العشـوائي الذي جعله يفقـد الكرة 
بسـهولة، وغياب التحضري السـليم 

للهجمات.
وقلـت املحـاوالت يف الدقائق األخرية 
مـن الشـوط االول، ليحافظ دهوك 

عىل تقدمه بنتيجة (1-0).

@‚á‘n€a@åç»Ì@Ô€Ü
مـع انطالقة الشـوط الثاني، أجرى 
وسـام طالـب، املدير الفنـي لفريق 
أمانة بغداد، عدة تغيريات لتحسـني 

الشق الهجومي.
وأهدر النيجري تولولو  أولول فرصة 
سـهلة ألصحاب االرض بعد ان لعب 

كرته بغرابة اىل خارج املرمى.
وعاود أمانة بغداد إضاعة املحاوالت 
السهلة، بعد ان سدد البديل النيجريي 

كريست كرته بشكل مترسع بالقرب 
من القائم األيرس.

وانقـذ حارس دهـوك أحمد بشـار 
مرمـى فريقـه مـن هـدف محقق 
بعد ان تصدى برباعة لرأسـية جبار 

كريم.
وضاعـف كريم ديل التقـدم لفريقه 
دهوك بعد  تصويبة رائعة من مسافة 
بعيدة، ليضعها يف سقف املرمى قبل 

نهاية اللقاء بتسع دقائق.

 وحـاول بغـداد تقليص الفـارق يف 
الدقائـق األخـرية، إال ان محاوالتـه 
بـاءت بالفشـل، لينجـح دهوك من 
حجز بطاقة العودة للدوري املمتاز، 
فيما هبط أهل الدار اىل مصاف فرق 

الدرجة األوىل.
وتشـري إحصائيـات املواجهات بني 
الـدوري  مسـابقات  يف  الفريقـني 
املمتـاز والنخبة وكأس العراق إىل أن 
مباراة االمس كانت الـ13 واستطاع 

دهـوك الفـوز يف 7 مباريـات، فيما 
تغلب أمانة بغداد بـ3 لقاءات، وذات 
الحصيلة حـرض التعـادل فيها بني 

طريف اللقاء.
وأكرب فوز حققه دهوك عىل منافسه 
أمانة بغـداد انتهـى بنتيجة (4-0) 
يف بطولة الكأس عـام 1998، بينما 
نجـح أمانة بغـداد يف هزيمة دهوك 
(2-4)، ضمن الدوري املمتاز ملوسم 

.2009-2010

بينهمـا  مواجهـة  آخـر  وانتهـت 
بالتعـادل (1-1) يف موسـم -2014

.2015

بغداد/ هشام السلمان 
أعلن رئيـس االتحاد العراقـي للكرة الطائرة 
الباراملبـي، أحمد حسـن عامـر، ان املنتخب 
العراقي الوطني للعبة غـادر فجر اول امس 
الجمعـة متوجهـا اىل ايران إلقامة معسـكر 
تدريبي هناك استعدادا لبطولة كأس  العالم. 
وأضاف رئيس االتحاد: ان املعسكر التدريبي 
يستمر ملدة عرشة ايام بقيادة املدرب املحرتف 
االيرانـي الذي تـم التعاقد معـه مؤخرا وذلك 

لتهيئة االجواء املالئمة لإلعداد وبالتايل التهيؤ 
التـام للمشـاركة يف نهائيـات بطولـة كأس 
العالـم املقبلـة. وأوضح  عامر: ان املعسـكر 
التدريبي سـُيقام تحديـدا يف ( االهواز ) ومن 
املمكـن االسـتفادة مـن املعسـكر من خالل 
توفري بعض  املباريات التجريبية  مع  الفرق 
املتواجـدة هنـاك. مؤكـدا: ان بطولـة كأس 
العالم بالكرة الطائرة مـن املؤمل ان ُتقام يف 

شهر ترشين الثاني املقبل بالبوسنة.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن االتحـاد العراقـي لكرة القـدم تكليف 
افتتـاح  لقيـادة مبـاراة  حكمـني عراقيـني 

تصفيات كأس آسيا للشباب يف السعودية.
وقـال االتحـاد يف بيان إن ”االتحاد اآلسـيوي 

لكرة القدم كلف الحكم الدويل املسـاعد أحمد 
صباح، والدويل يوسـف سـعيد حكمـاً رابعاً 
ليكونا ضمن الطاقم التحكيمي لقيادة مباراة 
االفتتاح يف تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 
20 عاماً بني منتخبي أوزبكسـتان واملالديف 

التي تقام يف مدينة الدمام السعودية.وأضاف 
البيـان أن ”التصفيـات تنطلـق مـن 9/10 
ولغاية 9/18 بمشاركة منتخبات السعودية 
وأوزبكسـتان  واملالديـف  املضيـف)  (البلـد 

والصني وميانمار“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميل رحيـم الدراجي، حل ضيفا 
يف برنامـج (كوول) الذي يبث من عىل شاشـة 
قناة (الغدير) الفضائية، حيث ناقش الربنامج 
العديـد من امللفـات واملحاور التـي تخص عمل 
اللجنـة االوملبيـة الوطنيـة العراقية، ومنهـا إبرام 
االتفاقـات التعاون املشـرتك مع العديد من اللجـان االوملبية الوطنية يف 
عـدة دول اخـرى، فضال عن الدعم املـايل واملعنوي الـذي تقدمه اللجنة 

االوملبية لالتحادات الوطنية الرياضية.
 *****************

عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميل نبيل الزبيـدي، احتفل بعيد 
ميـالده قبـل ايـام قليلـة، خالـص االمنيـات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/حسني الشمري
منتخبنا  االحد  اليوم  فجر  يغادرنا 
اىل  الباراملبي متوجها  القوي  بألعاب 
اململكة املغربية للمشاركة يف بطولة 
مراكش الدولية الجائزة الكربى  التي 
مراكش  مدينة  يف  احداثها  ستقام 
املغربية للمدة من الحادي عرش من 
عرش  الثامن  ولغاية  الحايل  الشهر 

من الشهر نفسه.
وقال رئيس وفد منتخب العاب القوى 
منصب  يشغل  الذي  عيل،  حسن 
سيغادر  االتحاد:  يف  املايل  االمني 
املغرب  اىل  االحد  اليوم  صباح  وفدنا 
للمشاركة يف بطولة مراكش الدولية 
الجائزة الكربى  وهي بطولة تأهيلية 
اىل افضل املشاركات العاملية  املقبلة 
ولهذا ستكون حافلة بمشاركة قوية 
اسيا  العالم من  من خرية منتخبات 

وافريقيا واوربا وامريكا .
واضاف رئيس الوفد: ان هذه البطولة 
تعد واحدة من البطوالت املهمة التي 
نعول عليها يف تحقيق نتائج ايجابية 
افضل  اىل  وبطالتنا  ابطالنا  تؤهل 

البطوالت العاملية واالقرب هي بطولة 
سيجعلنا  ما  وهذا  واالسياد  العالم 
واالرقام  االوسمة  حصد  اىل  نسعى 
املميزة كي يمنحوا  بطاقات الوصول 

اىل اوملبياد باريس عام 2024.
واشار حسن اىل: ان وفدنا تألف من 
عضو  برفقة  للوفد  رئيسا  املتحدث 
الباراملبية   للجنة  التنفيذي  املكتب 
مهدي  القوى   العاب  اتحاد  ورئيس 
خاصة  دعوة  له  وجهت  الذي  باقر 
من البلد املنظم للبطولة  وعيل جبار  
مدربني  االله  عبد  عمر  والدكتور 
اضافة  والرمي،  االركاض  لفعاليتي 
العبني  ثمانية  رياضيني  تسعة  اىل 
والعبة واحدة، وهم كل من: خضري 
نصار  جراح  فاضل  وفاطمة  عباس 
واحمد  نزار  وولدان  حسن  وكوفان 
حاتم  وعباس  مبارك  وعيل  غني 

وشاكر محمود.
نتطلع  كاتحاد  نحن  مختتما: 
بهذه  االمنيات  لتحقيق  الخري  كل 
للمنافسة  الرياضيني  من  املجموعة 

عىل املراكز االوىل يف بطولة املذكورة.

@∂g@äÜbÃÌ@=æaäbj€a@ÙÏ‘€a@lb»€c@kÉn‰fl
Ù5ÿ€a@Òçˆbßa@Ú€Ï�i@¿@Ú◊äbì‡‹€@lãÃæa

@ãÿè»�Ì@=æaäbj€a@Òãˆb�€a@Òãÿ€a@?†Î
@%b»€a@ëdÿ€@�a7õ•@ÊaãÌg@¿

‚bflá€a@¿@lbjì‹€@ÚÌÏÓé�a@pbÓ–ón€a@ÊaÜÏ‘Ì@ÊbÓ€ÎÜ@Êb‡ÿy



باريس / متابعة الزوراء
يقود نجم باريس سان جريمان الفرنيس، الربازييل نيمار، منتخب 
بـالده يف املباراتني الوديتني أمام غانا وتونس ضمن اسـتعدادات 
منتخب ”السامبا“ لكأس العالم FIFA قطر 2022™ نهاية العام 
الحايل، فيما يغيب مواطناه غابريال جيوزس وكوتينيو، بحسـب 

ما أفاد املدرب الوطني تيتي.
ويسـتعد أبطال العالم خمس مرات لخوض الوديتني يف فرنسـا، 
أمام غانا يف 23 الشهر الحايل يف لوهافر، وثم تونس يف 27 منه يف 

بارك دي برانس.
يف ما ييل تشكيلة الربازيل:

الحراس: أليسـون (ليفربول االنكليزي)، إديرسون 
وويفرتـون  سـيتي)  (مانشسـرت 

(باملرياس).

العبـو الدفـاع: دانيلـو وأليكـس سـاندرو وبريمـر (يوفنتـوس 
اإليطـايل)، أليكس تيـيل س (إشـبيلية االسـباني)، ماركينيوس 
(باريـس سـان جريمان)، إيـدر ميليتـاو (ريال مدريـد)، تياغو 

سيلفا (تشليس االنكليزي)، وإيبانييش (روما اإليطايل).
العبو الوسط: كازيمريو (مانشسـرت يونايتد)، برونو غيماريش 
(نيوكاسـل االنكليـزي)، فريـد (مانشسـرت يونايتـد)، فابينيـو 
(ليفربـول)، لـوكاس باكيتا (وسـت هـام) وإيفرتـون ريبيربو 

(فالمنغو).
املهاجمـون: أنتوني (مانشسـرت يونايتد)، فريمينـو (ليفربول)، 
ماتيـوس كونا (أتلتيكو مدريد)، نيمار (باريس سـان جريمان)، 
بيدرو (فالمنغو)، رافينيا (برشـلونة االسـباني)، ريشارليسون 
(توتنهـام االنكليـزي)، رودريغـو (ريـال مدريـد) وفينسـيوس 

جونيور (ريال مدريد).

الدوحة / متابعة الزورء
أعرب سـلمان الفرج، قائد الهالل السعودي، عن سعادته 
الكبـرية بتحقيـق الفوز عـىل الزمالك املـرصي والتتويج 
بكأس سـوبر لوسيل بركالت الرتجيح (1-4)، بعد انتهاء 
الوقت األصيل (1-1).وقال الفرج يف ترصيحات لإلعالميني 
عقب املباراة: ”سـعادتنا كبرية بهذا الفوز، ألنه مستحق 
بعد املستوى الذي قدمناه خالل املباراة ولكن كان الحسم 
”أبـارك لجماهرينـا هـذا  الرتجيح“.وأضـاف:  بـركالت 
التتويـج، وأيضا أبـارك لجماهري الزمالـك عىل حضورها 
املميـز، فالجماهري أخرجت املباراة بصـورة مميزة وهذا 
هـو األمر املهم الذي زاد من جمالية هذه املباراة يف سـتاد 
لوسـيل املونديايل، كما جاء التنظيم مميزا للغاية“.وتابع 
الفرج: ”نستحق هذه الكأس من واقع األداء الذي قدمناه 
خـالل املبـاراة، تعادلنـا يف الوقـت األصـيل بهـدف ملثله، 

وجاء املعيوف ليكملها وسـاعدنا عىل أن نحتفل بالكأس 
ونحقـق الفوز بعد تألقه يف الـركالت الرتجيحية“.واعترب 
قائد الهالل الفوز بكأس لوسيل بمثابة خطوة مهمة عىل 

الطريق يف املوسم الجديد

مدريد / متابعة الزوراء
يسـتضيف ريال مدريد متصدر الدوري 
اإلسـباني وحامل اللقب، مايوركا اليوم 
األحـد، يف الجولـة الخـة بـدون نجمـه 

وقائده الفرنيس كريم بنزيما.
وتعـرض كريـم بنزيمـا لإلصابـة أمام 
املجموعـات  دور  انطالقـة  يف  سـيلتك 

بدوري أبطال أوروبا الثالثاء املايض.
واضطر قائد الريال للخروج يف الشـوط 
األول يف سـيلتك بـارك بسـبب إصابـة 
عضليـة وحمـل عضـيل زائـد بالفخـذ 

بالساق اليمنى.
وسـيمتد غيـاب بنزيما حتـى بعد فرتة 
التوقـف الـدويل عـىل األرجـح يف رضبة 
قوية للمدرب كارلو أنشـيلوتي بسـبب 

قيمته الكبرية.
ويف جالسـجو اختـار أنشـيلوتي الدفع 
بإيدن هازارد بديـال لبنزيما، ورغم ذلك 
ظهر النجم البلجيكي بأداء جيد وسجل 

هدفا وصنع آخر.
ويجـب انتظـار معرفـة إن كان املدرب 
النجـم  سـيقحم  أنشـيلوتي  اإليطـايل 
أم  األساسـية  بتشـكيلته  البلجيكـي 

سيدفع بعنرص آخر يف قلب الهجوم.

وبدون شك يشعر خافيري أجريي مدرب 
مايـوركا وفريقه بارتياح لغياب بنزيما 
عن الزيارة إىل سانتياجو برنابيو والذي 
لـم يحصد عليـه مايـوركا أي نقطة يف 

آخر 3 سنوات.

ويف العـام املايض يف وجود املدرب لويس 
جارسيا بالزا خرس مايوركا (1-6) حني 
سـجل ماركـو أسينسـيو ”هاتريك“ يف 
شباك فريقه السابق، ويبقى أسينسيو 
يف صفوف الريال لكنه ال يزال يبحث عن 

دقائق لعب واستمرارية.
وبـدأ مايـوركا املوسـم بنتائـج جيـدة 
خارج أرضه، إذ تعادل يف سـان ماميس 
معقل بيلباو وفاز يف فاييكاس مقر رايو 

فايكانو.

وفـاز الريـال يف كل مبارياته الرسـمية 
حتـى اآلن، وحتى يف غيـاب بنزيما يثق 
يف قدرته عـىل تحقيق االنتصار الخ عىل 

التوايل والبقاء يف القمة.
ويف أملانيـا،، اقتنـص فريق آوغسـبورغ 

فـوزاً ثمينـاً مـن مسـتضيفه بريمـن 
بالتغلـب عليه 0-1 يف افتتـاح مباريات 
املرحلة السادسـة من الـدوري األملاني 

لكرة القدم.
وسـجل إرميديـن ديمريوفيتـش هدف 

 ،63 الدقيقـة  يف  آلوغسـبورغ  الفـوز 
رافعـاً رصيـد فريقـه إىل 6 نقاط فيما 

تجمد رصيد بريمن عند 8 نقاط..
ويف فرنسـا،، فـاز لونـس عـىل ضيفه 
تـروا -1 صفر يف الجولة السـابعة من 

الدوري الفرنيس لكرة القدم.
وسـجل كيفني دانسـو هـدف املباراة 

الوحيد يف الدقيقة 39.
ويحتل لونس صدارة الدوري الفرنيس 

مؤقتاً بـ17 نقطة..
ويف اسبانيا،،

حقق جريونا فـوزاً متأخراً عىل ضيفه 
بلـد الوليد بهدفني مقابـل هدف واحد 
يف افتتـاح املرحلـة الخـة مـن الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
كارفاليـو  جيسـوس  رينـري  افتتـح 
التسجيل لجريونا يف الدقيقة 21 وأدرك 
مونشو رودريغيز التعادل لبلد الوليد يف 
الدقيقـة 38، ويف الدقيقـة 88 اقتنص 
اوريول روميو الفوز لجريونا بتسجيله 

الهدف الثاني يف الدقيقة 88.
ورفع جريونا رصيده إىل 7 نقاط يف املركز 
التاسع فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 

4 نقاط يف املركز السادس عرش.

7الرياضي
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واشنطن / متابعة الزوراء
صّنفت مجلة فوربس األمريكية 
ناديَّ باريس سان جريمان بأنه 
األرسُع نمواً من بني أكِرب عرشة 
أندية يف عالم كرة القدم، حسـب 

تقرير صدر أول أمس الجمعة.
فحسـب مجلِة فوربس، ازدادت 
قيمـة باريـس سـان جريمـان 
بمقدار ثمانيـٍة وعرشين باملائة 
يف العـام املـايض 2021/2022، 
مـا يمثـل أرسَع نمـو بـني أكِرب 

عرشة أندية يف عالم كرة القدم.
أن  إىل  يشـري  األخـري  التقريـُر 
قيمة َ العالمـِة التجارية للنادي 
الباريـيس ازدادت بنحو ثالِثمئة 
باملائة يف غضوِن خمسـة أعوام، 
وهي أعىل نسبِة نمو شهدها أيُّ 
ناٍد.. وللعـام الثاني توالياً، أُدرج 
باريس سان جريمان ضمن أهمِّ 
خمسـني عالمة تجارية يف عالم 
الرياضـة، وُصنِّـَف سـابَع أهمِّ 
عالمـة تجاريـة يف كـرة القدم. 
حيـث قّيمـت املجلـة األمريكية 
العالمـة التجارية لبطل فرنسـا 

بثالثـة مليـارات ومائتي مليون 
دوالر.

ويبقـى باريـس سـان جريمان 
يف  الوحيـد  الفرنـيس  النـادي 
تصنيـف فوربـس. يشـار إىل أن 
منصـة  عـىل  النـادي  متابعـي 
تيـك توك تجـاوز حاجز الثالثني 
مليون األسـبوع املـايض، حيث 
يعتـرب النـادي الكـروي األكثـر 

متابعة عىل املنصة.
مدريـد  ريـال  نـادي  واسـتعاد 

قائمـة  صـدارة  اإلسـباني، 
القدم  ”فوربـس“ ألنديـة كـرة 
األكثر قيمة، متقدما عىل غريمه 
ومانشسـرت  برشـلونة  املحـيل 

يونايتد اإلنجليزي.
وكشـفت قائمة فوربـس، التي 
تتناول آخر 12 شهرا، أن باريس 
سـان جريمان يعد الفريق الذي 
ارتفعـت قيمتـه بشـكل أكرب يف 
أفضـل 10 أنديـة لكـرة القـدم 

بنسبة %280 يف 5 أعوام.

50 مؤسسـة  وتناولـت املجلـة 
رياضيـة أكثـر قيمـة يف العالم، 

بينها 8 يف كرة القدم.
النادي اإلسـباني،  وتبلغ قيمـة 
الـذي تـوج بــ14 لقبـا كبطل 
و100  مليـارات   5 أوروبـا، 
مليـون دوالر، ما يتجـاوز مبلغ 
يقـدر  التـي  دوالر  مليـارات   5
بهـا برشـلونة الـذي كان يتوىل 

الصدارة يف القائمة السابقة.
عـرشة  أكثـر  قائمـة  وتضـم 
أنديـة قيمة مانشسـرت يونايتد 
(أربعة مليـارات و600 مليونا) 
مليـارات  (أربعـة  وليفربـول 
و450 مليونـا)، وبايرن ميونخ 
(أربعة مليـارات و280 مليون)، 
بأربعـة  ومانشسرتسـيتي 
مليارات و250 مليونا، وباريس 
سـان جريمـان بثالثـة مليارات 
و200 مليون، وتشـيليس بثالثة 

مليارات و100 مليون.
يوفنتـوس  القائمـة  ويختتـم 
بمليارين و450 مليونا وتوتنهام 

بمليارين و350 مليونا.
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واشنطن / متابعة الزوراء
تأهل النرويجي كاسرب رود، السابع عاملياً، إىل نهائي بطولة 
الواليـات املتحـدة املفتوحـة، آخـر البطوالت األربـع يف كرة 
املـرضب، عقب فوزه يف نصـف النهائي عـىل الرويس كارن 

خاتشانوف.
وحسـم رود املواجهة التي استمرت 3 ساعات أمام املصنف 

31 عاملياً بنتيجة 6-7 (5-7) و2-6 و7-5 و6-2.
وتأهل اإلسباني كارلوس ألكاراث املصنف الثالث يف البطولة 
والرابـع عامليـاً إىل نهائي بطولة الواليـات املتحدة املفتوحة 
لكـرة املـرضب آخر البطـوالت األربـع الكربى عقـب فوزه 
الصعـب عىل األمريكي فرانسـيس تيافو بثـالث مجموعات 

مقابل مجموعتني يف الدور نصف النهائي من البطولة.
وكان تيافو قد أنهى املجموعة األوىل لصالحه (6-7) قبل أن 
يفوز ألـكاراث باملجموعتني الثانية والثالثة (3-6) و(6-1) 
ثـم عاد تيافو وحقق التعادل يف املباراة بعد فوزه باملجموعة 
الرابعـة (6-7) فلجـأ الالعبـان للمجموعة الخـة الفاصلة 
(3-6).وقـال ألـكاراث بعد الفـوز: ”عندمـا تلعب يف نصف 
نهائـي بطولة كربى، عليك أن تعطي كل يشء، وتقاتل حتى 
الكرة األخرية، بغّض النظر عّما إذا كانت املباراة تدوم خمس 
أو سـت سـاعات...“.من جهته، قال تيافو: ”لقد قّدمت كل 
ما لدّي، لكن كارلوس كان قوياً جداً. هذه الخسارة موجعة 

فعالً. سأعود يوماً ما وأفوز بهذه البطولة“.
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لندن / متابعة الزوراء
قررت رابطة الدوري اإلنجليزي املمتاز تأجيل مباريات الجولة السـابعة 
مـن عمـر املسـابقة، والتـي كانـت مقـررة أن تنطلـق أمس السـبت، 

بطـة حـدادا عـىل وفـاة امللكـة إليزابيـث الثانية.وقالـت  ا ر
الربيمريليـج يف بيان: ”يف اجتماع، قدمت 

أندية الـدوري اإلنجليزي، احرتامها 
الثانية،  إليزابيـث  امللكة  لجاللة 

لتكريـم حياتها االسـتثنائية 
األمـة“. يف  ومسـاهمتها 
عـىل  ”كدليـل  وتابعـت: 
تأجيـل  سـيتم  االحـرتام، 
اإلنجليزي  الـدوري  جولـة 
ريتشـارد  املمتاز“.وأوضح 

التنفيذي  الرئيـس  ماسـرتز 
للدوري اإلنجليزي املمتاز: ”نود 

أن نشـيد نحن وأنديتنا بخدمة صاحبـة الجاللة الطويلة والثابتة لبلدنا. 
بصفتهـا ملكتنا األطول خدمة، فقد كانت مصـدر إلهام وتركت خلفها 
إرثـا ال يصدق بعد حياة مـن التفاني“.وأضاف: ”هذا وقت حزين للغاية 
ليـس فقط لألمة، ولكن أيضا ملاليني األشـخاص يف جميـع أنحاء العالم 
الذين أعجبوا بها، نحن نشرتك معا مع كل أولئك يف الحداد عىل رحيلها“.

ونوهت الرابطة، أنه سيتم تقديم املزيد من التحديثات املتعلقة بمباريات 
الدوري اإلنجليزي املمتاز، خالل فرتة الحداد، يف الوقت املناسب.

القاهرة / متابعة الزوراء
أعلـن نـادي األهـيل املـرصي تعاقـده مـع املـدرب 

السويرسي مارسيل كولر لقيادة الفريق األول.
وأرشف كولر (61 عاماً) عىل تدريب أندية غراشهوبر 
وكولن وبوخوم وبازل كما دّرب املنتخب النمساوي 

انطالقاً من عام 2011 وحتى عام 2017.
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مانشسرت / متابعة الزوراء
علـق النجم النرويجي إيرلينج هاالند، 
مهاجـم مانشسـرت سـيتي، عـىل 
تجربتـه مـع فريقـه الجديـد، 
يف  هدًفـا   12 سـجل  بعدمـا 
أول 7 مباريـات، إىل جانـب 
تحقيقه أفضل بداية من 
حيـث عـدد األهداف، 
ألي العـب جديـد يف 
تاريخ الربيمريليج.

يف  هاالنـد،  وقـال 
أبرزتها  ترصيحات 
صحيفـة ”ذا صـن“ 
الربيطانيـة: ”بالطبع أنا 
مندهش بعض اليشء من البداية، 
لكنها ليست دهشـة كبرية.. ألنني أعرف قدراتي 
الخاصـة، وأعـرف الفريـق الجيد الـذي انضممت 
إليـه.. يوجـد الكثري من الزمـالء الجيديـن هنا“.
وأضـاف: ”إنـه نـاٍد جميـل، مع وجود أشـخاض 

جيديـن حًقا.. أحـب أن أكون يف هـذا امللعب، وقد 
قضينا بعض اللحظات املميزة حتى اآلن“.

وتابع: ”لقـد كان العمل مع (املـدرب) جوارديوال 
أمـرًا رائًعا، ألنه مهووس قليـًال بكرة القدم مثيل.. 
كالنا يحب كرة القدم.. إنه مجنون بها، وهذا يشء 
أحبه“.وواصل: ”بيب يفكر يف كل يشء، مثل كيف 
يمكنك القيام باألشـياء بشـكل أفضـل.. وهذا ما 
أحبه فيه.. النظام يف السـيتي معقد، وكنت أحاول 
اسـتيعابه يف أرسع وقت ممكـن، حيث ال يمكنني 

إضاعة الوقت يف فعل أي يشء آخر“.

نابويل / متابعة الزوراء
أوسـيمني،  فيكتـور  الـدويل  النيجـريي  سـيغيب 
مهاجـم نابـويل، إىل ما بعد النافـذة الدولية املقررة 
يف األسـبوع األخري من الشهر الحايل بداعي إصابة 
يف عضـالت الفخذ األيمن، كمـا أعلن ناديه اإليطايل 
أول أمـس الجمعة.وتعرض أوسـيمني (23 عاًما) 
لإلصابة خالل الشـوط األول من املبـاراة التي فاز 
بها فريقه ضـد ليفربول اإلنكليـزي (1-4) ضمن 

الجولـة األوىل مـن دور الجموعات لـدوري أبطال 
أوروبـا األربعـاء املـايض، فخرج قبل أربـع دقائق 
مـن نهايتها وحـّل بدالً منـه األرجنتيني جيوفاني 
سيميوني.وسيغيب أوسـيمني عن مباراتي فريقه 
ضد سبيتسـيا أمس السبت وميالن نهاية األسبوع 
املقبـل يف الدوري املحيل، باإلضافة إىل املواجهة ضد 
رينجرز األسـكتلندي يف الجولـة الثانية من دوري 

أبطال أوروبا الثالثاء املقبل.
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باريس/متابعة الزوراء:

عقد منتـدى باميال هـوارد لتغطية األزمات 
العاملية، الذي أطلقه املركز الدويل للصحفيني 
(ICFJ) بالرشاكـة مـع شـبكة الصحفيـني 
الدوليني (IJNet) التابعة له، جلسة تدريبية 
بعنوان «أساسيات كتابة املقاالت الصحفية 
السـاخرة»، وذلك يف األول من سبتمرب/أيلول 

.٢٠٢٢
األدوات  عـن  الحديـث  الجلسـة  وتناولـت 
التي يجـب أن تتوفر لـدى الكاتب الصحفي 
الساخر، وما هي الشـخصيات واملؤسسات 
واألفـكار التي يمكـن أن ترصدها الصحافة 
السـاخرة وما هو املسـموح واملمنـوع عند 

كتابة موضوع صحفي بهذا األسلوب.
ملاذا يجب أن تكون الصحافة ساخرة؟

استهّل عبية الجلسة بالحديث عن الصحافة 
الساخرة وأنها من املمكن أن تكون معمقة، 
ال سيما وأّنه يمكن لهذا النوع من الصحافة 
أن يكون وسيلة جيدة لعرض أفكار معقدة، 
ومن خاللها يمكن مناقشة نظريات سياسية 

وأفكار فلسفية وأفكار مجتمعية عميقة.
مناقشة األفكار املعقدة والوصول للجمهور

أكـد عبيه أّن الصحافة السـاخرة قادرة عىل 
مناقشـة األفـكار العلميـة املعقـدة، ألنهـا 
تبّسطها وتقّدمها يف صورة أسهل مّما لو تم 
تقديمها بشـكل مجرد خاٍل من أي سـخرية 
أو عـرب جمـل مرتاصـة، وبالتـايل الصحافة 
السـاخرة هي وسـيلة جيدة لعـرض أفكار 
معقدة، مشـرًيا إىل أّن ذلك من أهم األسـباب 

التي تجعلنا نبحث عن الصحافة الساخرة.
كما أّن الصحافة السـاخرة لهـا القدرة عىل 
الوصـول إىل قاعـدة جمهور أكـرب، حيث أّن 
اإلنسـان ُعرضـة يف حياتـه إىل العديـد مـن 
الضغوط النفسية واالقتصادية والسياسية، 

خاصـة يف املنطقة العربية، التـي تعاني من 
الحـروب واألزمـات، وبالتـايل تتكـّون لـدى 
اإلنسـان الرغبـة يف قـراءة أفـكار مختلفـة 
والتعمق يف الصحافة، لكنه يبحث عن وسيلة 
أبسط للتعمق يف هذه األفكار وهو ما تقدمه 

الصحافة الساخرة.
وأعطـى عبيه مثـاًال حول نوعيـة القصص 
الصحفية مثل التحقيقات، قائًال: «إذا وصل 
التحقيق التقليدي إىل ١٠ أفراد، فإن التحقيق 
إذا ُكتب بأسـلوب فيه حس ساخر أو أسلوب 
مرتبط بشـكل مبارش بالحس الساخر، فقد 
يصل إىل أضعاف األرقام التي يصلها التحقيق 

املكتوب بطريقة جادة».
األدوات الالزمة للكاتب الساخر

هنـاك أدوات عّدة رشوط ينبغي توفرها لدى 

الكاتب الساخر، وقد رشحها عبيه كما ييل:
١.   الروح الساخرة

قبـل أن يقرر أي شـخص الدخـول يف مجال 
الصحافة السـاخرة، عليه أن يستكشـف إذا 
كان لديه حّس ساخر أم ال، وأن يستشعر أّن 

ما كتبه يسـتحق القراءة من اآلخرين.
٢.   القدرة عىل الربط الذكي بني األحداث

يجب أن يمتلـك الكاتب القدرة عىل املالحظة 
والربط الذكي بني األمور، فالكتابة الساخرة 
قائمـة عىل إحـداث مفارقـة ذكيـة وملاحة 
وعقد مقارنات ألشـياء ربمـا ال يوجد بينها 

أي ترابط.
٣.   إدراك القوانني املنظمة للصحافة

قد تكون الصحافـة مرتبطة بتغري الظروف 
العاملية والسياسـية داخـل البلد الذي يعيش 

فيـه الصحفي، وبالتايل عـىل الصحفي الذي 
يكتب كتابة ساخرة، أن يتمتع بمعرفة جيدة 
باألجواء العامة يف الدولة وبالقوانني املنظمة 

للعمل الصحفي بشكل عام.
٤.   الخربة الحياتية والصحفية

كلمـا زادت خربة الكاتب الصحفي السـاخر 
الحياتيـة واملهنيـة، كلما سـاعده ذلك يف أن 
يكون أكثر امتالًكا ألدواته وأكثر ذكاًء وعمًقا 

وتأثريًا يف كتابة الصحافة السـاخرة.
٥.   القـدرة عـىل التنـوع

يجب أن يكون لدى الصحفي الساخر القدرة 
عـىل التنـوع يف الكتابـة السـاخرة املتعلقة 
بالعمل السـيايس واالقتصادي واالجتماعي، 
واألفـكار  االجتماعيـة  األوضـاع  وانتقـاد 
املتوارثـة، ألّن القـدرة عىل التنـوع هي التي 

تكّون قاعدة أكرب من القراء. 
شخصيات ومؤسسات

أوضح عبيه أّن كل شـخص ارتىض أن يكون 
مسـؤوًال عـن مؤسسـة أو وزارة أو جهـة 
سياسـية أو اقتصادية، فهو هـدف للكتابة 
السـاخرة، ويمكن أن يتحـدث الصحفي عن 
أفعاله وقراراته من موقع مسـؤوليته بعيًدا 
عن الجوانب الشخصية، ألنه عندما يقرر أن 
يمارس العمل العام يجب أن يكون مدرًكا أنه 
هدف متاح للصحافة بشكل عام والصحافة 

السـاخرة بشـكل محدد.
والجديـر ذكـره أّن الصحافـة السـاخرة ال 
تسـتهدف الشخصيات السياسـية فحسب، 
إال أّنهـا تسـتهدف أشـخاًصا يسـتخدمون 
القيم االجتماعية لصالحهم أو يسـتخدمون 
السـطوة والسـلطة يف تفسـريات سياسية، 
كذلـك يسـتهدف هذا النـوع مـن الصحافة 

الرياضيني والفنانني وغريهم.
املسموح واملمنوع يف الصحافة الساخرة

من املهم أن يتذكر الكاتب الصحفي الساخر 
أنه ينتقد سـلوكيات وأفعـاًال وترصفات وال 
ينتقد الشـخص نفسـه، فمن غري املسموح 
السـخرية مـن مالمـح شـخص أو طريقة 
نطقه للكالم أو السـخرية من مسؤول بارز 

يف طريقة مالبسه.
وال يجوز للصحفي أن يسـخر من السمات 
الشكلية أو الفقر أو املستوى االجتماعي أو 
االقتصادي ملسؤول أو شخص أو كيف كان 
قبل أن يصبح وزيرًا وكيف يكون بعد توليه 

املنصب الوزاري.
الصحافة الساخرة هي قوة كبرية يف يد من 
يسـتخدمها، ويف الوقت نفسـه تواجه قوة 
ضخمة، فعندمـا يكون أصحـاب النفوذ يف 
دولة ما يسـتخدمون القهر والعنف والقوة 

يف كتـم األصـوات، يجـب أن يظهـر ذلك يف 
سـخرية مماثلة لهذه القوة التي تحاول أن 

تكتم األنفاس.
مـا الفـرق بـني النكتـة العابـرة «اإليفيه» 

والكتابة الساخرة؟
قـال عبيه إّن النكتة العابـرة «اإليفيه» التي 
ُتنـرش عـىل مواقـع التواصـل االجتماعـي 
ألّن  السـاخرة،  الصحافـة  عـن  تختلـف 
الغرض مـن «اإليفيه» يكون جمع الاليكات 
واملشـاركات أيًضـا، بينما تهتـّم الصحافة 
السـاخرة بالجمهـور وال تسـتهدف مجرد 
الحصول عىل «اإلعجاب» ولكنها تسـتهدف 

التأثري والتفكري.
ُكن حذًرا

الكتابـة السـاخرة خطـرة  أّن  أكـد عبيـه 
وحساسـة وقد تعرّض الصحفيني للدخول 
إىل السـجن، والتاريخ الحديث به الكثري من 
القضايـا التي تّم رفعهـا يف املنطقة العربية 
عىل الُكتاب الساخرين، مشريًا إىل أّن القانون 
ال يكفل لك السخرية، ألّنه يفّرسها يف الدول 
العربيـة بشـكل عـام بعبـارات مطاطـة، 
وبالتايل يجـب أن يدرك الصحفـي القوانني 

املنظمة للصحافة.
واختتـم عبيـه الجلسـة بأنـه يجـب عـىل 
الصحفـي أن يتمتـع بالحـس الذكـي وأن 
يرضب بـدون أن يرّتب مسـؤولية قانونية 
عىل نفسـه، قائًال: «نحـن نعيش لنكتب، ال 
نكتب كي ندخل السجن، وبالتايل ما الفائدة 
عـىل الصحافة ولنا شـخصًيا وللقـراء من 
أن نكتـب ثم ندخل السـجن، يجب أن تكون 
ذكًيـا وحريًصـا يف الكتابـة السـاخرة وأن 
تكتـب بطريقـة تجعلـك تحت الـرادار ولو 

بسنتيمرتات».  
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)

بغداد/ متابعة الزوراء:
من العالـم العربـي إىل أمريكا 
تكافـح  أوروبـا،  أو  الالتينيـة 
إلثبات  الصحفيـات  املصّورات 
أنفسـهن ونوعيـة عملهـن يف 
مجـال يضم يف أغلبـه الذكور، 
األسـلوب  الرتكيـز عـىل  عـرب 
والتّمسـك بتغطيـة موضـوع 
يرغبـن بالعمل عليـه وتوحيد 

صفوفهن.
أوجييـه،  فرانسـواز  وتقـول 
وهـي مصـّورة صحفية تعمل 
يف املهنة منذ ٥٠ سـنة وحائزة 
جائـزة «وورلـد بـرس فوتو» 
لعام ١٩٩٣ (مسابقة التصوير 
الصحفي التي تنظمها سـنوياً 
العامليـة  مؤسسـة الصحافـة 
للصـور) عـن صـور مذكرات 
يوميـة أنجزتهـا خـالل رحلة 
مـا  «كثـرياً  سـيبرييا  إىل  لهـا 
سـألني مديرو وسـائل إعالم: 
هـل تشـعرين أّنك قـادرة عىل 
إنجاز هذه املهمة؟، واملقصود 
الحقيقة  امـرأة،  ألنـك  ضمنياً 
كنت أسـتطيع القيام بها أكثر 

منهم».
سـنة ٢٠٢١، كانت املشـاركة 
املسـابقة  هـذه  يف  النسـائية 
املرموقـة ال تـزال تقترص عىل 
١٩٪ فقط. عىل األرض، نسـبة 

النسـاء العامـالت يف التصوير 
الصحفي أعىل من ذلك، مقابل 

مردود يف األغلب غري ثابت.
وتقول أوجييـه لوكالة فرانس 
بـرس عـىل هامـش مهرجان 
الـدويل  ليمـاج»  بـور  «فيـزا 
للتصويـر الصحفـي املُقـام يف 
بريبينيـان (جنـوب فرنسـا): 
االهتمـام  الرجـال  «عـىل 
باألطفـال» عندما تكـون األم 
عاملـة يف هذا املجال، مضيفة: 
«عدد كبري من صديقاتي تركن 
عملهّن عندما أصبحن أّمهات. 

أنا لم أُرزق بأطفال».
وتشـارك أوجييـه يف املهرجان 
آن  «تـوت  عنوانـه  بمعـرض 
الكواليـس،  يف   ،) روتريـه» 
يضـّم   (Toute en retrait
صوراً التقطتها خالل تغطيتها 
أحـداث متنوعة حـول العالم، 

مـن مـايل وصـوالً إىل روسـيا 
وسيول ودوربان، ومن عروض 
األحيـاء  إىل  الراقيـة  األزيـاء 

الفقرية املهّمشة.
التـوازن بني  وُيشـّكل تحقيق 
إحـدى  األوالد  وتربيـة  العمـل 
النسـاء  التي تواجه  العقبـات 
يف قطاع يطغى عليـه الرجال، 
من غـرف التحرير إىل األعضاء 
وتشـارك يف مهرجـان «فيـزا» 
التصويـر  مجـال  يف  البـارز 
الصحفي، هذا العام، ٨ نسـاء 
من أصل ٢٥ شخصاً يعرضون 

صورهم.
عميـدة  أوجييـه،  وتـرى 
أّنهـا «حصلت عىل  املصّورات، 
فرصة» الربوز خالل سبعينات 
القـرن العرشيـن حـني «كان 
كمصـورات  النسـاء  عمـل 
صحفيات يتّسم بتعقيد أكرب». 

وعـىل الرغم من بلوغها الـ٨٠، 
التقاعـد،  أوجييـه  تنـوي  ال 
فاملبلـغ الـذي سـتحصل عليه 
شهرياً بعد تقاعدها ال يتخطى 
الـ٧٠٠ يـورو، كونها مصورة 

مستقلة.
وتقول اللبنانية تمارا سـعادة 
أصغـر  وهـي  سـنة)،   ٢٥)
مـن  املهرجـان،  يف  مشـاركة 
جهتهـا: «العمـل يف هذا املجال 
مرتبط بشـخصية َمـن يختار 
هـذه املهنـة أكثـر مـن كونه 
مسـألة نـوع الجنـس أو فئة 

اجتماعية».
وتضيـف الشـابة التـي يضـم 
معرضها «بال هـوادة»، صوراً 
تجّسـد األزمـة التـي تعصـف 
بلبنان منذ االنفجار املأسـاوي 
الـذي طـال مرفأ بريوت سـنة 
٢٠٢٠، «لطاملـا كانـت املهنـة 

تضـّم مصـورات صحفيـات، 
لكـّن الرتكيـز كان أكـرب عـىل 

املصورين الذكور».
وتضيف «املصورات الصحفيات 
لسـن مختبئات، لكن وسـائل 

اإلعالم ال تتصل بهن».
الفنزويليـة  زميلتهـا  وتدعـو 
جوسـن  أريفالـو  ماريـا  أّنـا 
(٣٣ عامـاً) إىل التضامـن بـني 
العامـالت يف مجـال التصويـر 

الصحفي.
وتقـول: «نحـن بعيـدون جداً 
عـن املسـاواة يف التمثيـل بني 
أمريـكا  يف  لكـن  الجنسـني. 
الالتينيـة، هنـاك مجموعـات 
ننّظـم  النسـاء  فيهـا  تتحـد 
أنفسـنا بهـدف نـرش أعمالنا، 
ونكتسـب خربات مـن بعضنا، 
فالـّرس يكمن يف توحيـد قوانا 

من أجل الكفاح».

 
تونس/متابعة الزوراء:

يبدو أن اإلعالم سيواصل تصدر امللفات 
املطروحـة عـىل الحكومـة التونسـية 
ال  إذ  الجديـدة،  السياسـية  السـنة  يف 
تـزال الضبابيـة تخّيـم عليـه، وسـط 
تصاعـد املخاوف من تراجـع الحريات 
الصحفية وغياب آليات تعديل واضحة 
للمشهد اإلعالمي، وتحديداً بعد التخيل 
عـن الصفة الدسـتورية للهيئـة العليا 
املسـتقلة لالتصال السـمعي البرصي 

(الهايكا)، يف دستور البالد الجديد.
أوىل اإلشـكاليات تتعلـق بكيفية إدارة 
ملـف اإلعـالم نفسـها، إذ أكـد نقيـب 
الصحفيني التونسـيني، محمد ياسـني 
الجـاليص، أن الغموض ال يـزال يلفها، 
فـال وجـود ملَـن يخاطـب الصحفيني، 
سـواء مـن قبـل رئاسـة الجمهوريـة 
التونسـية أو الحكومـة. الرئيس قيس 
سـعّيد لـم يعـنّي أي شـخص ليخلـف 
رشـيدة النيفـر، بعـد اسـتقالتها من 
منصبهـا مستشـارة أوىل لـدى رئيس 
الجمهوريـة مكلفـة بشـؤون اإلعالم 
واالتصـال، يف 23 أكتوبر/ترشين األول 
عام 2020. أما رئيسة الحكومة نجالء 
بودن فاختـارت يف مرحلـة أوىل تعيني 
آمـال العدواني مستشـارة لالتصال يف 
8 نوفمرب/ترشين الثانـي عام 2021، 
ثـم أعفيت من مهامها بعد 24 سـاعة 

فقط.
وتحّول ملف اإلعالم إىل نقطة رصاع، إذ 
تولت الوزيرة الكاتبة العامة للحكومة، 
سـارة رجـب، الشـق اإلداري، يف حني 
ُسلمت إىل وزير الشـؤون االجتماعية، 
مالك الزاهي، إدارة امللف سياسياً. هذا 
اإلجراء كشـف عن عدم فعاليته خالل 

اإلرضاب الـذي خاضـه الصحفيون يف 
قسـم األخبـار يف التلفزيون الرسـمي 
التونـيس خـالل يناير/كانـون الثاني 
املايض، كما يف املفاوضات مع األطراف 
النقابية حول امللفـات املتعلقة بقطاع 

اإلعالم.
إال أن مصـادر عدة تؤكـد أن امللف من 
الصالحيات املبارشة للرئيس التونيس، 
وأنه بـدأ يفكر يف إجـراء عملية تقييم 
شامل وتغيريات كربى فيه، كما حصل 
بالقضـاء،  تتعلـق  أخـرى  ملفـات  يف 
وهي تغيريات سـتمس أساسـاً اإلعالم 
العمومـي (الرسـمي)، أي مؤسسـات 
اإلذاعة التونسـية (12 محطة إذاعية) 
والتلفزة التونسـية (3 قنوات) ووكالة 
تونـس أفريقيا لألنبـاء (وات). ووفقاً 
التفكـري  يتجـه  نفسـها،  للمصـادر 
اإلذاعـة  دمـج  أولهمـا  خياريـن،  إىل 
والتلفزة التونسـية يف مؤسسة واحدة 
بعـد فصلهمـا سـنة 2007، أو إعـادة 
تنظيمهمـا إداريـاً بتسـمية مسـؤول 

عنهما مع محافظة كل مؤسسـة عىل 
استقالليتها.

امللف الثاني يتعلق بآليات تنظيم املشهد 
اإلعالمـي يف تونـس وتسـيريها، فهذا 
الـدور كانـت منوطة به الهيئـة العليا 
املسـتقلة لالتصال السـمعي البرصي 
(الهايكا)، المتالكهـا الوالية القانونية 
عـىل القنـوات التلفزيونيـة واملحطات 
لكـن  والخاصـة.  الرسـمية  اإلذاعيـة 
هذه الهيئة يسـود الغموض مصريها، 
بعد حذفها من الهيئات الدسـتورية يف 
دسـتور تونس الجديـد الذي دخل حيز 
العمـل نهايـة أغسـطس/آب املايض، 
وهي خطـوة رأى فيها بعض املتابعني 
للشـأن اإلعالمـي إعالنـًا ضمنيـاً عن 
نهايتهـا والتفكري يف اسـتبدالها بهيئة 

أخرى.
النـوري  ”الهايـكا“،  رئيـس  لكـن 
اللجمـي، أوضـح ، أن ”الهيئـة فقدت 
صفتها الدسـتورية، لكنها سـتحافظ 
عـىل وجودها كهيئـة تعديلية، رغم أن 

تمتعهـا بصفـة هيئة دسـتورية كان 
يمنحها حصانة للقيام بدورها التعدييل 
عـىل أكمل وجه“. وأضـاف اللجمي أن 
”األهم من املحافظة عىل وجود الهيئة 
هو املحافظة عىل استقالليتها حتى ال 

تتحول إىل أداة من أدوات الدولة“.
األدوار التنظيميـة يف اإلعالم يقوم بها 
واإللكرتونيـة  الورقيـة  الصحافـة  يف 
مجلـس الصحافـة الذي يعانـي أصالً 
من صعوبات لوجسـتية كثرية (غياب 
مقر أو ميزانية من الحكومة)، ويتلقى 
التمويـل حالياً من جمعيـات املجتمع 
املدني ويتخذ من مبنى النقابة الوطنية 
للصحافيني التونسيني مقراً مؤقتاً له. 
بعـض املطلعـني عىل الشـأن اإلعالمي 
يرجحون أيضاً التخيل عن هذا املجلس، 
واسـتبداله و“الهايـكا“ بمجلس أعىل 

للصحافة يعّده املقربون من سعّيد.
امللف الثالث الذي تصفه النقابة الوطنية 
للصحفيـني التونسـيني بـ“الحـارق“ 
للحريـات  املخيـف  بالرتاجـع  يتعلـق 
الصحفية يف البـالد. إذ تراجع تصنيف 
تونس يف مؤرش حريـة الصحافة الذي 
تصـدره منظمة مراسـلون بـال حدود 
هـذا العـام مـن املرتبـة 73 إىل املرتبة 
94، مـن أصل 180 دولة حـول العالم. 
هذا الرتاجع وصفـه نقيب الصحفيني 
التونسـيني، بـ“انتكاسة كربى لحرية 
الحـذر  الصحافـة يف تونـس تتطلـب 
واليقظـة مـن كل األطـراف الفاعلـة 
يف القطـاع اإلعالمـي، مـن صحفيـني 
ونقابات وجمعيـات ومنظمات تدافع 
عـن الحريات“. تراجع تونس يف مؤرش 
حريـة الصحافة هـو األول منذ الثورة 

عام 2011.

كركوك /نينا:
اشاد الفريق الركن عيل الفريجي، 
للعمليـات  املتقـدم  املقـر  قائـد 
املشرتكة، بجهود االرسة الصحفية 
والدور الوطني لنقابة الصحفيني 

العراقيني .
جاء ذلـك خالل لقائه مع عدد من 
االعالميني والصحفيني ومراسـيل 
املؤسسـات االعالميـة يف كركـوك 
نقابـة  فـرع  رئيـس  بحضـور 

الصحفيني عباس البياتي .
وقـال الفريجـي يف كلمـة خـالل 
اللقاء:“ اننا نعتز بدور االعالميني 
بوسـائل  العاملـني  والصحفيـني 
والكرديـة  العربيـة  االعـالم 
والرتكمانية ونؤكد لهم مساندتنا 
يف دعـم جهودهـم ونقلهـم واقع 

كركوك بحرية وسالم ”.
واضـاف :“ ان دور االعالم متميز 

وكبري ومساند ” .
وتابـع الفريجـي، بعد االسـتماع 
 “: للصحفيـني  آلراء ومقرتحـات 
نحـن عـىل مسـافة واحـدة مـن 
جميـع مكونـات كركـوك.. ولـن 
نقبـل أي اعتـداء عـىل مواطن او 
مكون، والجميع متسـاوون امام 

القانون ”.

ووجه بتسـهيل عمـل الصحفيني 
بجميع سـيطرات مركـز كركوك 
مع التنسـيق املسبق خالل جوالت 

يف االقضية والنواحي .
واوعـز بفتـح طريق ملدخـل فرع 
نقابة الصحفيني وتأمني الحماية 
لهـا مـع املبـادرة بتأثيـث احدى 

القاعات داخل املقر .

الخرطوم/متابعة الزوراء:
يواجـه الصحفـي عبد املنعم أبـو إدريس الـذي انتخب 
أخرياً نقيباً للصحفيني السودانيني، مع مجلس النقابة، 
تحديـات عـدة، عىل رأسـها دعم خيار الشـعب يف خلق 
دولة مدنية ديمقراطيـة، وتطوير بيئة العمل الصحفي 

والدفاع عن ممتهنيها.
األسـبوع املايض، أعلنت لجنة مسـتقلة فوز عبد املنعم 
أبو إدريس (56 عاماً)، مراسـل وكالة األنباء الفرنسية، 
باملنصب األهم يف انتخابات نقابة الصحفيني السودانيني، 
بعـد 33 عاماً من حلّها بقرار مـن الرئيس املعزول عمر 
البشـري، يف اليـوم األول مـن انقالبه العسـكري يوم 30 

يونيو/حزيران عام 1989.
وحظيـت االنتخابات باهتمام محـيل ودويل، وعارضتها 
سـلطة االنقـالب العسـكري الحاليـة، وأفتـت بعـدم 
مرشوعيتهـا القانونية. لكن النقيـب املنتخب يؤكد، أن 
كل خطوات بناء النقابة تّمت عىل أساس اتفاقية دولية 
خاصـة بتنظيم العمل النقابي صادقـت عليها حكومة 
السودان يف مارس/آذار 2021، وتحولت يومها لترشيع 
يتجـاوز القوانـني املحليـة، وحتى الوثيقة الدسـتورية 
الحاليـة تنص بوضـوح عىل حريـة التنظيـم النقابي. 
ويقول إن النقابة سـتخوض معركـة قانونية ونقابية 
طويلـة، داخليـة وخارجيـة، لتثبيـت أركانهـا، و“هي 

معارك أجلناها رغبة يف إكمال البناء الداخيل“.
ويـرى أبـو إدريـس أن االنتخابـات التـي جـرت يف 27 
أغسـطس/آب املايض لم يكـن الفوز فيهـا من نصيبه 
و39 صحفيـاً نالـوا العضوية يف مجلـس النقابة فقط، 
بل هـو ”انتصـار لـكل الصحفيـني السـودانيني الذين 
قدمـوا نموذجاً فريداً يف املنافسـة الديمقراطية النزيهة 
والحـرة“. ويضيف: ”هـذا النموذج، بكل فخر، سـيعبد 
الطريق أمام كل النقابات املهنية والعمالية لكي تميض 
إىل األمام يف تكوين نفسها، ولتساهم جميعها يف تحقيق 

هدف الدولة املدنية الديمقراطية املنشودة“.
ويوضـح أن الربنامـج الذي خـاض بـه االنتخابات مع 
بقية زمالئه قائم عىل ”بناء نقابة مهنية مسـتقلة غري 
منحازة ألي طـرف من أطراف العملية السياسـية، وال 
لجهة واحدة من جهات السـودان، وال ملؤسسة رياضية 
أو ثقافيـة، بـل تقف عىل مسـافة واحدة مـن الجميع، 
لكنهـا يف الوقت نفسـه منحازة كلياً للثورة السـودانية 
ومبادئهـا الكليـة وأدبياتها التي بذل الشـباب الدماء يف 
سبيلها، وأهم ما يف تلك األدبيات هي الدولة الديمقراطية 
التي تلبي طموحات كل السـودانيني، وتحديـداً العائلة 
الصحفيـة التي لن تقوم بدورها كامـًال ولن تبدع إال يف 

ظل نظام ديمقراطي مدني“.
وحـول املرحلـة املقبلـة، يقول أبـو إدريـس إن النقابة 
سـتعمل عىل إعـداد خطة عمـل ملدة 100 يـوم، إلنجاز 
مشـاريع عدة، أولهـا إيجاد مقر للنقابة، ألن سـلطات 

نظام البشـري صادرت مقرها عام 1989، وهي تحتفظ 
حالياً بمقر اتحاد الصحفيني السودانيني املحلول. وشدد 
عىل الحاجة امللحة إليجاد مقر يجمع الصحفيني إلقامة 

أنشطتهم النقابية والثقافية واالجتماعية.
ومـن أولويـات برنامـج املائـة يـوم أيضـاً مضاعفـة 
التواصل الخارجي مع النقابات واالتحادات، السـتعادة 
مكانـة النقابـة يف املؤسسـات الدوليـة واالقليميـة، إذ 
ال تـزال مجموعـة من صحفيـي االتحاد املحلـول بأمر 
الثـورة ُتمثل الصحفيني السـودانيني وتدعي رشعيتها. 
كمـا ستسـعى النقابـة إىل مللمة شـمل الصحفيني، ألن 
بعضهم ال يزال متشككاً أو مرتدداً يف االنضمام للنقابة. 
وسـتعمل النقابة عىل تصحيح األخطـاء اإلجرائية التي 
رافقـت عمليـة البنـاء يف مراحله املختلفـة، و“كل ذلك 
حتى يتوحد الصحفيون ويقوى عودهم من أجل معارك 
رشسة يف مجال الحريات الصحفية، وحق الحصول عىل 
املعلومة، وتحصـني الصحفيني من اإلجراءات القمعية، 
وتعديل القوانـني املرتبطة بمهنة الصحافة التي أعاقت 

يف السنوات املاضية تطورها“.
وأبدى عبد املنعم أبو إدريس أسـفه الشـديد للحال التي 
وصـل إليها زمالؤه وزميالته، فهم اآلن من األقل أجراً يف 
املنطقة، وغالبهم يعمل من دون تأمني صحي، وبعضهم 
من دون تأمني اجتماعي، و“يمارسـون مهنتهم النبيلة 
يف ظروف سـيئة جداً ال تتوفر فيها أبسـط االحتياجات 
من وسـائل اتصـال ونقل ومكاتـب مريحـة والحماية 
وخالفـه، بينمـا تعانـي الصحفيات أكثر مـن زمالئهن 
فيما يتعلـق ببيئة العمل التي ال تراعـي طبيعتهن رغم 
وجودهـن القوى واملؤثر كماً وكيفـاً يف صاالت التحرير 

والتغطيات امليدانية“، كما يقول.
يمـيض النقيـب، ويشـري إىل أن للنقابة خطـة واضحة 
وعريضـة يف مجال التدريب الداخـيل والخارجي، ”وهو 
أمـر نريـد توفـريه للزمـالء والزميـالت بعدالـة، وقد ال 
يقتـرص فقط عىل الجوانب الصحفية، بل جوانب أخرى 
ذات صلـة مثل العمل النقابي، وثقافة حقوق اإلنسـان 
وتعزيـز الديمقراطية، والترشيعـات القانونية وغريها، 
وهي خطة سرتكز عىل الصحفيني العاملني يف الواليات، 

وتحديداً تلك التي تشهد نزاعات“.
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القسم األول :
ينتمي الكاتب أحمد خلف اىل الجيل القصيص 
السـتيني الذي عرف بالتفرد الريادي شكال 
ومضمونـا (تولـد عـام 1943) وتعد قصة 
(وثيقـة الصمـت) أول قصـة نـرشت له يف 
 ..  1966 الجمهوريـة وذلـك عـام  ملحـق 
ويف عـام 1969 تعرف عىل عـدد من األدباء 
املتميزيـن، كمـا عمـل يف املؤسسـة العامة 
لإلذاعة والتلفزيون رئيسـا للقسـم الثقايف 
فيها، وظهرت قصته الشهرية (خوذة لرجل 
نصـف ميـت) يف مجلـة اآلداب البريوتية يف 
العام نفسـه وحظيت باهتمام النقد األدبي 

وعنايته . 
نـرشت اول مجموعـة قصصية لـه بعنوان 
(نزهـة يف شـوارع مهجـورة ) عـام 1974 
وخـالل هـذا العام سـافر ألول مـرة خارج 
العراق اىل االتحاد السوفيتي السابق لحضور 
مهرجان طاقشند السـينمائي الثالث.. ويف 
عـام 1978 صـدرت مجموعتـه القصصية 
الثانية بعنـوان (منزل العرائس) ثم صدرت 
يف عـام 1980 اوىل رواياتـه وهـي (الخراب 
الجميل) ويف عـام 1984 صدرت مجموعته 

القصصية( القادم البعيد).
ويف عـام 1985 انتقل للعمل يف مجلة األقالم 
وأصبح محرراً ثقافياً فيها بدرجة سـكرتري 
تحريـر، وصـدر لـه يف عـام 1986 كتابـه 
النقدي املشـرتك بعنوان (دراسـات نقدية) 
وهـو عبـارة عـن مجموعـة دراسـات عن 

القصـة والروايـة العراقيـة. 
يف  (رصاخ  كتابـه  اصـدر   1990 عـام  ويف 
علبة) وقد احتوى عىل سبع قصص قصرية 
مع روايـة بعنوان : نداء قديم.. واتبعت هذا 
الكتاب مجموعـة قصصية بعنوان (خريف 
البلـدة) وقد عدت أفضل مجموعة قصصية 
لعـام 1995 وفازت بجائـزة األبداع يف العام 

نفسه.
تـال ذلك ويف عـام 1996 صـدور مجموعته 
القصصيـة القصـرية (يف ظالل املشـكينو) 
عـن دار ازمنـة يف عمـان ثم روايـة (الحلم 
العظيـم) عـام 1999 ومجموعـة قصـص 
وقـد  الحزيـن)  بعنوان(تيمـور  قصـرية 
نرشت عـام 2000 يف بغـداد والتي اتخذتها 

درايس  كمقـرر  الجامعـة  الريمـوك  كليـة 
جامعـي ضمن منهاج عـام 2002 كنموذج 
يجـدر دراسـته يف القصـة القصـرية. وقد 
جـاء يف قـرار الجامعة : ((اسـتناداً اىل قرار 
مجلـس الكلية املرقم (9) يف الجلسـة األوىل 
املنعقدة بتاريخ 16/9/2001 تقرر اعتماد 
املجموعة القصصية املوسومة بــ ((تيمور 
الحزين)) لألديب الكاتـب أحمد خلف مادة 
دراسـية يف قسـم اللغة العربية ـــ املرحلة 
ـ وتنظيم نـدوة أدبية عنه بتاريخ  الرابعـةـ 
28/2/2002 اعرتافـا مـن الكليـة بأهمية 
ادب هذا الكاتب وإخالصه وتألقه يف مسرية 
األدب العراقـي الحديـث وعليـه منـح هذِه 

الشهادة التقديرية ... )).
ويف عام 2001 صدرت يف دمشـق مجموعة 
مختـارة من قصصه بعنـوان (مطر يف آخر 
الليـل) عن اتحاد الكتاب العرب.. ثم صدرت 
روايته املعروفة ( موت األب ) يف بغداد 2002 
وقد عمل فيها قرابة الخمس سـنوات . ويف 
عـام 2005 وجهت له دعوة لحضور مؤتمر 
األبـداع للرواية العربية يف القاهرة وقد القى 
محارضة عن تأثره بالليايل العربية الف ليلة 
وليلة.. ويف العام نفسه صدرت روايته(حامل 
الهوى) ثـم رواية (محنة فينـوس) يف عام 
2007  . ثـم يف عـام 2012 صدر له كتاب يف 
السـرية الثقافية بعنوان ”الـرواق الطويل“ 
عـن دار املدى ويف عام 2014 صدرت روايته 
(تسـارع الخطى) ثم مجموعته القصصية 

(عصا الجنون) عن دار ميزوبوتاميا 2015 
.  كما صدرت اعماله الكاملة عن دار النخبة 

للطباعة والنرش يف القاهرة/ مرص.
شارك احمد خلف يف أغلب املؤتمرات املحلية 
يف مجال األدب والثقافة الوطنية، كمهرجان 
املربـد ومهرجـان املـدى الثقـايف أضافة اىل 
ملتقيـات القصـة القصـرية والروايـة من 
ذلـك املهرجـان الخامـس للروايـة العربية 
الـذي اقيم يف سـوريا بالرقـة يف عام 2008 
ومؤتمـر األبداع للروايـة العربية يف القاهرة  
2010 وبورقـٍة ثقافيـة بعنـوان (التجريب 
الشـخيص يف الروايـة).. ومنـذ عـام 2006 
وهو متفرغ للكتابة وقد شـغل مناصب اىل 
جانـب عضويته اتحـاد األدبـاء والكتاب يف 
العـراق وكذلـك عضوية نقابـة الصحفيني 
العراقيني منها انتخابه رئيساً لنادي القصة 
يف االتحاد العـام لألدباء والكتاب، وترأسـه 
ملتقـى القصـة القصـرية يف العـراق كمـا 
أنيطت بِه يف عام 2010 رئاسة تحرير مجلة 
األديـب العراقـي، الناطقـة باسـم االتحاد 
العـام لألدباء والكتـاب يف العراق /  متفرغ 

اىل الكتابة منذ عام 2006.
دخلنـا بيـدر االديـب العراقي احمـد خلف 

وخرجنا منه بهذا العطاء:
• ما رسـالة القاص والروائي؟

ـ  يمكن التوجه بهذا السـؤال اىل اي مشتغل 
يف االدب والفن اي يف عموم الثقافة واملعرفة، 
ذلك ان اصحاب هذه املجاالت التي ال تشـبه 

اي مجـاالت حياتيـة اخرى عليهـم االيمان 
بـرضورة تحديـد هـدف مشـاريعهم وإال 
سـيكون من املضحك القـول انهم ينتجون 
فنا ممتازا حتى لو قالـوا انهم يعملون من 
اجل املتعة وحبهم للحيـاة املرتفة الناعمة، 
يف حالتهـم هـذه علينـا ان نشـخص نحن 
اهدافهم التي اشـاروا عليها برفض الهدف 
متخذين دون قـرار العمـل بموجب قانون 
(نفي النفي تأكيـد)، وعليه نجد ان القاص 
والروائـي ال مفـر من ان يكـون لهما هدف 
مـن الكتابـة خصوصـا وهما يسـتخدمان 
الـرسد وسـيلتهم الوحيدة يف االنجـاز ولقد 
شـملهم سـارتر يف كتابـه الشـهري ماهـو 
االدب، بااللتـزام السـيايس وباملوقـف مـن 
الحياة والناس والظواهـر االجتماعية التي 
تؤثر يف سـري الحياة اليومية، اعتقد ان اهم 
مـا يهدف اليـه الكاتب قاصـا او روائيا هو 
العمل عىل ثنائية املتعة والفائدة معا، أي ان 
يشـيد رسدا قصصيا ممتعـا ولكنه ينطوي 
عـىل فائدة والتي يمكن لنـا ان نطلق عليها 

اليوم بالداللة او العربة .
• كيـف تجد حـال النقد القصـيص العربي 

اليوم ؟
ـ   ال يمكن اطالق احكام شاملة بخصوص 
ظواهـر جماعيـة كالفـن او النقـد االدبي 
يف الوطـن العربـي ولكـن يمكن القـول ان 
الفنـون واالداب عمومـا تعيش شـبه عزلة 
عـن بعضهـا البعض، لـذا فالنقد القصيص 

يف مـرص ليس كما هـو يف العـراق او لبنان 
او تونس انما يعمل الناقد حسـب توجهاته 
الذاتيـة ومراجعه السياسـية واالجتماعية 
وكما تفـرض عليه عجلة العمـل يف الرقعة 
املسـماة وطن، وعموما ارى ان النقد االدبي 
يف االقطار العربية يعمل حسـب ما مرسوم 
له من قبل سياسـة بالده مرة او حسـب ما 

يهدف اليه الناقد مرة اخرى .
هنـاك نقاد ال يكتبون إال عـن ادباء بالدهم 
يف ذاك القطـر او يخصـص كتابـا ملجموعة 
مـن القاصـني والروائيني الذين ينتسـبون 
اىل بلـده بينما يهمل او يتجـاوز االخرين يف 
الوطن العربي ولقد حدثت شـكوى قاسية 
مـن اهمال بعض العاملني يف الحقل النقدي 
، قصـص وروايـات مهمة يف بلـدان عربية 
واتضح انهم اهملوها عن عدم اطالع وعدم 
معرفة يف املسـتوى الذي وصلت اليه الرواية 

يف مرص او العراق .
•هل تعتقـد ان القصـة والروايـة العراقية 

تجاوزت املحلية اىل العربية او العاملية ؟
ـ العامليـة مسـألة ينبغي أال تشـغل الكاتب 
العراقي او العربي  ألنها هي التي ينبغي ان 
تأتـي اليه وهي حالة افضل مما يرصف كل 
وقتـه يف البحث عنها وقد ال يجدها حتى لو 
كلف نفسه وطابها بأي صيغة من الصيغ، 
اما وصـول الرواية وكذلك القصة اىل الوطن 
العربـي فهو امـر ممكن جدا وقد شـاهدنا 
وملسـنا الحضـور الفاعل للكاتـب العراقي 

يف العديـد من املحافـل العربية ذات الصبغة 
الثقافيـة، القصة وليسـت الرواية تتمتع يف 
سمعة طيبة يف معظم اقطار الوطن العربي، 
القصة امرها مشـجع جدا وحضورها بارز 
ومعـروف. أما الروايـة العراقية فقد تمكن 
عـدد مـن الروائيـني العراقيـني مـن فرض 
رواياتهـم عىل املسـابقات العربية وحققوا 

نتائج ممتازة .
• مـن خـالل قلمـك الروائي هل اسـتطعت 

التعبري عن كل ما تشعر به  بكل حرية؟
ـ  مـا يسـمى بالحريـة املطلقـة يف الوطن 
العربي امرها يثري العجب، اذ ال توجد حرية 
تعبري مطلقة انما هي اوهام يدغدغ الكاتب 
العربـي نفسـه واحالمـه مـن خاللهـا ان 
استطاع تخيلها فقط، إذ السلطة التنفيذية 
يف بالده وكذلك رجال الدين واالخالق والعفة 
االجتماعيـة والحفـاظ عـىل تـوازن الدين 
والحياة كلها تعمل يف الضد من حرية التعبري 
التي يسعى الكاتب العربي للحصول عليها، 
إذ بـدون الحريـة سـوف  يلجـأ اىل التعبـري 
الغامـض او السـقوط يف براثن املوضوعات 

الشائعة التي اكل الدهر عليها ورشب . 
للقصـاص  جاهـز  الثقـايف  البوليـس  إن 
مـن اي خارج عـن قانـون العـرف الديني 
واالجتماعـي والحفـاظ عىل اخالقنـا التي 
ال يسـمح باخرتاقهـا حتـى عىل مسـتوى 
القصـة والقصيدة. أمـا الرواية واملرسحية 
يمكن لهما اللجـوء اىل االقنعة او االفرتاض 
والتمويه او ما يسـميه الشـاعر االنكليزي 
ت س اليوت (باملعادل املوضوعي ) وهذا ما 

يعمل به الكثري من ادباء الوطن العربي.
 أمـا عىل املسـتوى الشـخيص فقـد كنت يف 
العهـد السـابق اسـعى لخلق التـوازن بني 
النـص وبني املتلقـي الذي اعتقـد انه يفهم 
املرمى البعيد للمعنـى املضمر داخل النص. 
أمـا اآلن فأعتقـد تمكنـت مـن التعبري عن 
نصويص بحرية سـمحت بها الحالة العامة 
ألن الجميع يبحث له عن موقع يف السـلطة 
والفوز باملزيد مـن املغانم لذا ليس ثمة من 
يشـغل نفسـه يف نص رواية او قصص، أي 
اننـي ارى أن حـال الثقافـة بصـورة عامة 
هـو االهمال واالقصاء إال إذا جاء احد كتاب 
التقاريـر الرسية ليعلن عن مـروق الكاتب 
الفالنـي يصبـح االمر مـن املـأزق الذي قد 

يصعب تالفيه.

@@@Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
النص الشعري.. مغامرة ابداعية تعتمد 
منظومـة معرفية متفجـرة تعلن عن 
انفتاح داليل ملنتج (شـاعر) مستجيب 
اليقاع الحياة املكتنز بالصور املجازية 
برؤية واعية مستنطقة له ومسرتجعة 
للخزين الذاكراتي بروح معارصة..انه 
مغامرة استثنائية  تتمحور اشتغاالتها 
عىل الواقعة اليومية بتعابري جمالية.. 
مـع توظيـف سـايكولوجية التواصل 
الشـعري املنتجـة للصـور الشـعرية 
التـي تمـزج ما بـني الواقـع والخيال 
يف سـياق حـيس مقرتن بالحيـاة بكل 
موجوداتها عرب ذهنية متحفزة فتقدم 
رؤية شـعرية تلخص الواقع واشياءه 
ببوح وجداني ونزوع انسـاني متمثل 
يف السـلوك.. وفق معطيـات حضارية  
وتأمالت يف حيثيات الحياة املتسـارعة 
التي تقتـيض الحـراك االبداعي القائم 
عـىل التكثيـف الجميل مع قـدرة عىل 

بتكنيـك  ملشـهديته  الخالـق  التعبـري 
فنـي ولغوي..اضافـة اىل قيامها عىل 

مكونات جمالية وثوابت بنائية.. 
وباسـتحضار املجموعة الشعرية (ما 
تبقى من حكايا الجبل) التي نسـجت 
عواملها النصية انامل منتجتهامشـعل 
البياتـي واسـهمت دار الزمـن للنرش 
والتوزيع يف نرشها وانتشارها/2022.. 
كونها تقـوم عىل اسـلوبية الكم التي 
تلتزم الصياغة املركزة ايجازا وتكثيفا 
يف اللغـة.. والكيـف الذي يعتمـد ابراز 
الحـدث والفكـرة يف الرؤيـة التعبريية 
الدالـة عـىل االيحـاء والرمـز يف البنية 
النصيـة.. ابتـداء مـن النـص املوازي 
بفونيماتـه  العنوانيـة   وااليقونـة 
الـدال  باالهـداء  املقرتنـة  الخمسـة 
والكاشـف عـن املتن النـيص .. والذي 
يحيـل متلقيه عـىل بنيتـني دالليتني: 
الشـاعرة... وثانيهما  الـذات  اولهمـا 

الحركة الزمانية..  

اليك يامن: قد ال تحتاجينني كثريا
بعد االن             

لكنك حتما ستحتاجني
اىل كلماتي.. كل مساء. /ص3

فاملنتج (الشـاعر) يرتجم احاسيسـه 
يحقـق  رسدي  بنسـج  وانفعاالتـه 
وظيفتـه مـن خـالل الفكـرة والعمل 
داخل اللغـة عن طريق خلـق عالقات 
بني املفردات بوحـدة عضوية متميزة 
بعاملهـا املتناسـق جماليـا مـع دقـة 

تعبريية بالفاظ      
 موحية.. وداللة مكثفة..                                                          
التوديع/التفرحي//عودتنا  يا لحظة 

ـ رغم االىس ـ ممكنة
حبيبتي.../اعمـق من دمعة// لكنها 
حقيقتـي املعلنة//وانها../اكـرب من 

احريف
اكرب من احريف//ومن دمي// والغربة 
املزمنـة//وكل مـا بـي نحوها//قد 
مىش..//مـا ظـل يل منـه// سـوى 
االمكنة// مهجـورة مدائني كلها//

لم يبق من بوح//لكي اسـكنه  ص5 
ـ ص6

فالنـص يشـكل شـكال مـن اشـكال 
الحداثة(املراوغـة.. حيث نثر تفعيالت 
البيت الشعري العمودي) التي تحالفت 
والتحـوالت الفكرية والفنية واملؤثرات 
الخارجية لخلق عالم معرب عن احساس 
االلفاظ  االقتصـاد يف  شـعوري...عرب 
وااليجـاز واالختزال الجميل لخلق نص 
يتسم بخصوصيته الرتكيبية ووحدته 
املوضوعية.. مع ايحـاء وتفرد يف بناء 

صوره املشـهدية بتوظيف لغة موحية 
بالفاظها متفردة بفكرتها املنبثقة من 
بني تناسـقها البنائي....اضافة اىل ان 
املنتج (الشـاعر) يحاول تطويع اللغة 
يف انزياحاتها عن مسـاراتها املألوفة.. 
فيؤنسـن الجمـادات ويعتمـد تعالـق 
الرؤى من جهـة وارتباطاتها والحالة 
النفسـية من جهـة اخرى..فضال عن 
محاولتـه اقتناص اللحظـة واملزاوجة 
بني الحلم والواقع لبناء تشـكيل نيص 
قائـم عىل االختزال والتكثيف الجميل.. 
اضافـة اىل توظيـف املنتج(الشـاعر) 
الفنون الحسـية والبرصيـة واملكانية 
لخلـق عواملـه الشـعرية فهـو يوظف 
سيميائية التنقيط التي تحيل اىل عالمة 
من عالمـات الرتقيم (داللـة الحذف) 
التي تشـكل(نصا صامتـا تتعطل فيه 
بعـدا  القول)..والتـي تضفـي  داللـة 
تشكيليا وتفتح باب التأويل فتستدعي 
املتلقي لفك مغاليق النص واسهامه يف 
مأل فراغاته.. والنداء (الحركة الزمنية 
املرتاكمـة بتأثـري الصـور يف وجـدان 
الشاعر تراكما كثيفا مرتابط الوحدات 
وهـو يعتمـد النمـو الزمنـي .. إذ فيه 
تتوافد الصور من القلب وترتاكم فوق 
بعضها والشـاعر يوقظها من سباتها 
لينسـجها بعقالنيـة فكرية مشـوبة 
توظيفـه  ذلـك  اىل  بالخيال..اضافـة 
للرمـز الذي هـو (اداة فكريـة للتعبري 
عـن قيـم غامضة..لغـرض تصعيـد 
التكنيـك الشـعري).. إذ فيـه ترتفـع 
التجربة الشعرية اىل حالة من الشمول 

والصورة فيه تتحول اىل رؤيا..
لم يعد مني سوى ذكرى هوت

 يف ركـــــام كلما صاحت عجبِت
عجـــــبا يارس افراحــــي التي

غادرت قلبي فما عادت وعدِت
كنـــت ذاك الـ(ترتجى)اسماؤه

فمىض سهوا عىل ابواب وقِت /ص68 
فاملنتج (الشـاعر) يحاول اسـتنطاق  
اللحظات الشـعورية عرب نسق لغوي 
قادر عىل توليد املعاني من اجل توسيع 
الفضاء الداليل للجملة الشعرية كما يف 
تعريفـه للفعل لتقريبه من االسـمية 
وتفعيلـه دراميا، فضال عـن اعتماده 

باإليحـاء  املركزة..املكتنـزة  اللفظـة 
واملتميـزة باالنسـيابية والتدفق.. من 
خالل تركيز الجملة داخل عوالم البناء 
املتدفـق شـعوريا بوحـدة موضوعية 
وفكريـة مركزية يحلق ويحوم حولها 
املعنى..                                                

مـا قلـت يومـا اننـي كلهـا
لكــنهـا كيل الـذي قيـال

وما لــــها االي من غيمة
بيضاء تجري خلفها جيال
ولم تكن اال انتظارا غدت

اسماؤه صمتا وتأويال /ص59  
فالنـص ينبثق من موقف انفعايل يعرب 
عن الحالة النفسية باسرتسال رسدي 
يضفي عـىل النـص ديناميـة حركية 
تنتهـي برضبـة اسـلوبية ادهاشـية 
عرب خطاب الصورة بوصفها مشـهدا 
برصيا مرئيـا لتحقيق املتعة الجمالية 
املنبعثـة من ثنايـا النـص واملتحققة  
بتـزاوج الغنائية والدرامية عرب نسـق 
تعبـريي مـن اجـل اختصار املسـافة 
بني الـذات والذات الجمعي االخر ببناء 

هيـكيل يقـوم عـىل تقنيـات فنيـة...
وبذلك قدم املنتج (الشـاعر) نصوصا 
تعتمد االيجـاز والتكثيف  مع اقتصاد 
لغـوي يف ايصـال فكرتـه الشـعرية..
الفعـــل  اسـتثماره  عـن  فضـــال 
الدرامـي الـذي يأخـذ ابعادا نفسـية 
واجتماعيـة.. اضافـة اىل انطوائه عىل 

بعدين متداخلني: 
اولهما حدثي وثانيهما زمني.. للتعبري 
عـن رؤى حلمية يسـعى الشـاعر اىل 
تحقيقهـا معتمـدا التكثيـف وايجـاز 
العبـارة.. مع اعتماد البناء املشـهدي 
املتكـئ عىل جمـل قصرية موسـومة 
بالحركة.. بلغة قائمة عىل االسـتعارة 
واملجاز ضمن بالغة االنزياح..والخرق 
الجمايل..لـذا فهـو يسـجل حضـوره 
الواعي مـع تنامي املؤثرات النفسـية 
والحسـية.. وهـذا يعني انـه يخطط 
لتشـكيل  مفرداتـه  وينتقـي  لنصـه 
مضامينـه  تحتضـن  التـي  تعابـريه 
االليفـة.. فتنبثـق صـوره مـن رصاع 
الواقعـي مـع الخيـايل وهـي مكتظة 

باألفكار.     

www.alzawraapaper.com
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 سـّجل القرن الخامـس ق.م أول حادثة مصـادرة وإحراق كتاب.. 
فقـد أُحرقـت كتابات الفيلسـوف السوفسـطائي « بروتاغوراس» 
«411-481ق.م»- صاحـب املقولـة الشـهرية: اإلنسـان مقيـاس 
األشـياء-  بشكل علني يف سـاحة أثنيا  املعروفة بساحة « األغورا» 
، وحوكم الفيلسـوف ، وُنفي ، ألنه شـك يف وجود اآللهة يف كتابه « 

عن اآللهة».
ومع أن الكتاب املذكور أُحرق بجميع نسخه التي كانت موجودة يف 
أثنيا ، فقد بقي ُيقرأ يف العهود الالحقة..  لذلك علق املؤرخ الروماني 
« تاسيت» عىل هذه املحرقة بقوله :» حني يصدر أمر بإحراق كتاب 
فإنـه يصبح مرغوباً ومطلوباً خالل فرتة منعه ، يف حني يسـقط يف 

النسيان بعد أن يسمح بقراءته «.
ويف عهـد «دوميسـيان» 96-51م» انترشت عادة إحـراق الكتب يف 
السـاحة العامة «الفـوروم» يف روما ، مما جعل املؤرخ «تاسـيت» 
يكتـب بغضب « :(يعتقدون أنهم بهذه النار سـيقضون عىل صوت 

الشعب يف روما  وعىل ضمري الجنس اإلنساني « ). 
وقبـل اعتناق اإلمرباطورية الرومانية املسـيحية ديناً رسـمياً ، ويف 
سـنة 303م أقر اإلمرباطور «ديوكلسـيان» مرسوماً شهرياً يقيض 

بإحراق جميع الكتب املسيحية يف اإلمرباطورية .
  والطريف أن األباطرة الرومان الذي اعتنقوا املسيحية كانوا يأمرون 

بإحراق الكتب الهرطقية ، أو الوثنية بعد أن أصبحوا مسيحيني!!.
محرقة الِكتاب (مهما  كان موضوعه) ومحرقة الُكّتاب هوس ناري 
مجنون من املسـتبدين والطغاة األغبيـاء ، فنريان الفكر واملفكرين  

لهيب مقدس وشـعلة خالدة ال تعرف االنطفاء.

خاطبني قلبي قائال لم
خرضاء الرسيرة

بعهد الحب
والشوق إليك بموج  البحار 

يناضل
عىل

رشفات املرايس
 فيعانق  شواطئ صدر.. الهضاب

 ويميس 
 الوصول . .يسامر

عطرا بليل غزير الحنايا بديع الشعور 
سكون الغرام يجتاح 

هاالت 
املشاعر بفيض 

الضياء 
وتلك الليايل 

 تداعب حنني التنهد وترويه شغاف الدالل



رشوط  والصـدق  املصارحـة  تعتـرب 

أساسية لعالقتك برشيك حياتك، ولكن 

قد تكونني قد مررِت بتجربة سيئة أثرت 

عىل مسـتوى ثقتك باآلخر، مما يجعل 

املصارحة أمراً ليس سهالً بالنسبة لِك، 

ولكـن عرب بعض الخطوات البسـيطة 

التي تحتاج منِك بعض الوقت والجهد، 

يمكن أن تدّربي نفسـك عىل مصارحة 

رشيك حياتـك، واالنفتاح معه بشـأن 

مشاعرك وأفكارك.

لذلك تعـريف عىل 4 خطـوات لتصبحي 

رصيحة مع رشيك حياتك.

1. تخطي آثار املايض

غالبـاً مـا يكـون سـبب عـدم تمتعك 

باملصارحـة مع رشيـك حياتك تجربة 

سـيئة أو ماضًيـا أليًمـا، سـواء كان 

تجربـة عاطفيـة سـابقة، أو عالقـة 

سـيئة مـع أحـد الوالديـن، أيـاً كان 

آثـاره  تتخطـي  أن  يجـب  ماضيـِك؛ 

السلبية حتى تتمكني من امليض قدماً 

يف حياتـك، و اسـتعيني بطبيب نفيس 

أو معالج نفيس ليساعدك عىل تخطي 

آثار املايض، وبدء صفحة جديدة نقية 

مع رشيك حياتك.

2. كوني رصيحة مع نفسك

لـن تتمكني مـن عالج مشـكلتك من 

دون أن تعرتيف بيها أمام نفسـك، لذا ال 

تنكري مشـكلة عدم قدرتك عىل الثقة 

باآلخريـن وعـدم االنفتـاح مع رشيك 

حياتك، واعرتيف أمام نفسـك باملشكلة 

وعندمـا  حلهـا،  إىل  تحتاجـني  التـي 

تكونـني رصيحة مع نفسـك، يسـهل 

عليـِك االنفتـاح واملصارحة مع رشيك 

حياتك.

3. تواصيل مع رشيك حياتك

التواصـل مـع رشيـك حياتـك يعّمـق 

التفاهـم  ويعـزز  بينكمـا،  العالقـة 

باالنسـجام  ويشـعرِك  والتقـارب، 

واألمان، مما يشـجعِك عىل املصارحة 

ومشـاعرك،  أفـكارك  يف  واإلنفتـاح 

بخاصة إذا شـعرِت أن رشيـك حياتك 

يقدم لِك الدعم والتعاطف.

4. تحيل بالصرب

بالتأكيد لـن تصارحي رشيـك حياتك 

بنسـبة %100 بمجرد اتخـاذ قرار أن 

تكونـي رصيحة! األمـر يتطلب بعض 

الوقت، ويحدث تدريجيـاً، ويحتاج إىل 

تدريب، لذا تحـيل بالصرب وال تتعجيل، 

وال بـأس أن تكـون خطواتـك بطيئة، 

ولكـن املهـم أن تكـون منتظمـة وأن 

تحرزي تقدماً تجاه هدفك.

يحتاج فقدان الوزن اتباع الفرد 

لنظـام غذائي صحي منخفض 

باإلضافة  الحرارية،  السـعرات 

إىل زيادة األنشـطة البدنية التي 

تعترب ركناً أساسياً يف أي حمية 

ناحجة.

ويف الوقت الذي بات فيه فقدان 

الوزن هدف يسعى إىل تحقيقه 

الكثـري مـن األشـخاص، يقوم 

عدد مـن هؤالء بتجنـب تناول 

الفاكهة ظناً منهـم أنها عالية 

السـعرات الحرارية وتساهم يف 

فشل حميتهم.

ولكن هل هذا املعتقد صحيح؟ 

يف  الفاكهـة  تتسـبب  وهـل 

أن هنـاك  أم  الـوزن  اكتسـاب 

بعض أنـواع الفواكه منخفضة 

السـعرات يمكن تناولها خالل 

الحمية؟

ويف هـذا السـياق، فقـد قالـت 

أسـتاذة اختصـاص التغذية يف 

الجامعـة اللبنانيـة األمريكيـة 

ناديـن زعّنـي: ”إن  الدكتـورة 

الفاكهة تعد بديالً رائعاً ومفيداً 

عن الحلويات املليئة بالسعرات 

الحراريـة، إضافـة إىل الفائـدة 

التي تمنحها خالل الحمية ألنها 

تحتوي عىل العنـارص الغذائية 

املهمة مثـل الفيتامينات واملاء 

واملعادن واألليـاف التي تعطي 

شعوراً بالشبع“.

وبحسـب زعّنـي فإنـه يمكن 

يتبعـون  الذيـن  لألشـخاص 

حمية تناول سـناك خفيف من 

الفواكـه بني الوجبـات يحتوي 

سـعرة   60 نحـو  عـىل  فقـط 

حرارية، حيث يمكنهم االختيار 

بني تنـاول، حصة من الفراولة 

بمقـدار كوب وربـع، أو حصة 

من البطيخ بمقدار كوب وربع، 

أو حصـة مـن العنـب بمقدار 

15 حبـة فقـط، أو حصـة من 

الشـمام بمقدار كـوب بحجم 

240 مل، أو حصة من املشمش 

بمقدار 4 حبات.

ودعت زعّني إىل رضورة الرتكيز 

وليـس  الفواكـه  تنـاول  عـىل 

عصـري الفواكه كـون العصري 

يحتوي عىل ألياف أقل ويعطي 

شـعوراً أقل بالشبع، مذكرة أن 

كل جسـم يتعامل مع الريجيم 

بشكل مختلف عن اآلخر.

مـن جهتهـا، تقـول أخصائية 

التغذية سـتيفاني بـّدور: ”إن 

جسـم اإلنسان يحتاج إىل نظام 

غذائي صحي يعتمد عىل العديد 

من العنارص حتـى يتمكن من 

إحـداث تـوازن، حيـث يأتي يف 

صلب هـذا النظام االعتماد عىل 

الفاكهـة، مشـددة عـىل عـدم 

الخوف من تناول الفواكه خالل 

الحمية“.

الفواكـه  كل  أن  بـّدور  وتـرى 

مهمة ويمكن أن يتـم إدخالها 

يف الحمية، ولكـن هناك فواكه 

يمكن الرتكيز عليها ألنها تمتلك 

نسـبة سكر وسـعرات حرارية 

أقل من غريها مثل، حبة كيوي 

متوسطة تفاحة صغرية، حبة 

إجاصـة حجم  جريب فـروت، 

وسط، برتقالة واحدة.

ولفتت أخصائية التغذية اىل أن 

كل حصة من الفواكه املذكورة 

تحتـوي فقط عـىل قرابـة الـ 

60 سـعرة حرارية وهي نسبة 

ممتـازة للذين يتبعـون حمية، 

مشـددة عـىل رضورة التنويع 

يف تناول الفواكه وليس الرتكيز 

فقط عىل خيار واحد.

ودعت بّدور اىل تنـاول الفواكه 

بشـكل يومي إذا أمكـن كونها 

تمنـح الفـرد نمط حيـاة أكثر 

توازنـاً، كما أنها ترفـع املناعة 

بفعـل الفيتامينـات واملعـادن 

التـي تحتويهـا، مشـرية اىل أن 

مفتـاح نجـاح أي حمية هو يف 

تبني عـادات صحية من ناحية 

النظام الغذائي.
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املقادير:
مكونات حشوة الدجاج:

األرز املرصّي : نصف كوب (منقوع 
ملدة ساعة مغسول ومصفى).

الفلفل الرومي األخرض : ربع كوب 
(مفروم ناعم).

الجزر : ربع كوب (مبشور).
الكوسـا : ربـع كـوب (مفرومـة 

مكعبات صغرية).
البطاطـس : ربـع كـوب (مقرشة 

ومفرومة ناعم).
الثوم : ملعقة كبرية (مهروس).
البصل : 1 حبة (مفروم ناعم).

فلفل أسود : ربع ملعقة صغرية.
صغـرية  ملعقـة  ربـع   : القرفـة 

(مطحونة).
: ربـع ملعقـة صغـرية  الكمـون 

(مطحون).
الكركم : ربع ملعقة صغرية.

ملح : نصف ملعقة صغرية.
الشـبت : ملعقـة كبـرية (طـازج 

ومفروم)
مكونات صوص الطماطم:

زيت الزيتون : 3 مالعق كبرية.
الثوم : 2 ملعقة كبرية (مهروس).

عصري طماطم : كوب.
صلصـة الصويـا الحلـوة : ملعقة 

كبرية.
صلصة الصويا : ملعقة كبرية.

فلفل أسود : رّشة.
الكمون : رّشة.

ملح : رّشة.
املاء : قليل

الدجاج : دجاجة (منظفة)
ورق غار : 1 ورقة

القرفة : عود
بقدونس : ملعقة صغرية (مفروم 

/ للتزيني)

طريقة التحضري:
نظفـي واغسـيل الدجاجـة مـن 
الداخـل والخارج جيـداً واتركيها 

جانباً.
يف  الدجـاج:  حشـوة  لتحضـري 
وعاء الخلط ضعـي األرز املرصي 
املنقـوع واملغسـول ثـم أضيفـي 
كالً مـن الفلفـل الرومـي والجزر 
والثـوم  والبطاطـس  والكوسـا 
نكهـي  ثـم  والبصـل  املهـروس 
املكونات بالفلفل األسود والقرفة 
والكمون والكركم وامللح والشبت 
املفـروم واخلطي املكونـات جيداً 

حتى تتجانس.
احيش الدجاجة بمكونات الحشوة 
ثـم أغلقي عـىل الحشـوة بأعواد 

األسنان.
لتحضري صوص الطماطم: سخني 
زيت الزيتون يف قـدر عىل النار ثم 
أضيفـي الثـوم املهـروس وقلبي 
الثوم حتى يشـقر قليالً وأضيفي 
عصري الطماطم وصوص الصويا 
الحلـوة وصوص الصويـا املالحة 

والفلفل األسود والكمون وامللح.
حركـي مكونـات الصـوص حتى 
تتسـبك قليالً ثم صبي القليل من 
املـاء واتركـي الصـوص ملـدة 15 

دقيقة عىل النار.
ضعـي الدجاج املحشـية بصينية 
الفرن وأضيفـي ورق الغار وعود 

القرفة.
وزعـي الصـوص عـىل الدجاج يف 

الصينية.
غطـي الصينيـة بـورق األوملنيوم 
وأدخليهـا الفرن حتـى التأكد من 

النضوج.
املفروم  بالبقدونس  الدجاج  زيني 

وقدميه ساخناً.
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تتواجد عدة أغراض يجب أال ترتكها داخل السيارة؛ لِما يمكن أن تتسبب فيه من رضر 
عىل السـيارة أو عىل صحتك عند إعادة اسـتخدامها، حيث إن درجات الحرارة العالية 
يمكن أن تفعل الكثري من األشـياء غري املتوقعة داخل السـيارات؛ فالتقلّب املفاجئ يف 
أحـوال الطقس، يمكن أن يشـكل خطراً عىل األطفال والحيوانـات األليفة، ويمكن أن 

يسبب أيضاً مشاكل يف كل يشء مثل: املواد الغذائية، واملواد القابلة لالشتعال.
أشياء ال يجب أن تقوموا برتكها مطلقاً يف السيارة:

- املواد الغذائية كالطعام والرشاب
ال ترتك بقايا الطعام واملرشوبات يف السـيارة ألكثر من سـاعة أو سـاعتني عىل أقىص 
تقديـر؛ فبعض املأكوالت قد تـذوب فوراً يف الحرارة العالية، وتسـبب روائح كريهة يف 
السيارة، باإلضافة إىل إصابة السيارة باالتساخ ووجود كمية من البكترييا وامليكروبات 
التـي يمكن أن تنتقل عن طريق ذلك؛ حيث أبرزت منظمة األغذية العاملية أن البكترييا 
املسـئولة عن إفسـاد الطعام، تتضاعـف كل 20 دقيقة حتى يف درجة حـرارة الغرفة 

العادية (37 درجة مئوية).
- البخاخات

حني القيام بقراءة ما هو مكتوب عىل ظهر تلك البخاخات من أمثلة: مثبتات الشـعر، 
مزيالت العرق، بخاخات الطالء وما شابه ذلك، سرتى أن هناك توصية خاصة بدرجة 
الحرارة التي يجب حفظ مثل تلك البخاخات فيها، وذلك ألن مثل تلك البخاخات تكون 
مضغوطة الهواء عند تعبئتها، بشـكل يجعلها حساسـة بشـكل خاص خارج نطاق 
درجة الحرارة املوىص بها؛ حيث قد تتمدد محتوياتها؛ مما يمكن أن يسـبب تلفها أو 

حتى انفجارها.
- عبوات واقي الشمس

إن وجـود عبـوة واقي الشـمس داخـل حقيبتك، هي فكـرة جيدة للوقاية من أشـعة 
الشـمس الضارة، ولكـن يجب عليك أن تكون حـذراً من ترك العبوة يف سـيارتك؛ فإن 
تعريـض أنبوب واقي الشـمس لدرجـات الحرارة املرتفعـة، يمكن أن يقلـل من مدة 
صالحيتها، وبخالف فقدان فعاليتها؛ فقد تتسـبب يف وجـود روائح كريهة جداً داخل 

السيارة، إذا كانت الحرارة مرتفعة والغطاء مفتوحاً.
- (الوالعات)

قداحـة التدخـني قد تكون صغـرية، لكنها يف غايـة الخطورة؛ فيمكن للوقـود القابل 
لالشتعال داخل أنابيبها البالستيكية الصغرية، أن يشتعل يف لحظات إن تم اخرتاقه من 
ِقبل أشـعة الشـمس والوصول للغاز داخل األنابيب؛ مما يخلق فرصاً للحرائق، بشكل 
عام، يقال إن: ”من املهم عدم االحتفاظ بالسوائل القابلة لالشتعال يف سيارتك؛ خاصة 

يف فصل الصيف“.
- الزجاجات البالستيكية

إن زجاجات املياة املعدنية البالسـتيكية تعمل عىل تركيز أشـعة الشمس، ولكن يكمن 
الخطـر األكـرب أيضاً يف مرّكب ضار مبدئياً تصّنع منه معظم الزجاجات البالسـتيكية 
ويحمل اسم BPA أو البيثفينول أ؛ حيث أكدت منظمة الغذاء والدواء العاملية أن مركب 
الــ BPA يعترب آمناً عـىل األطعمة واملرشوبات طاملا ظل خالل مسـتويات معينة من 
درجـات الحرارة، ومع ذلك فقد أوضحت الدراسـات أن هذا املركـب يتفاعل مع املواد 
الغذائيـة يف درجات الحرارة العاليـة، ولذلك فعليك االحتفاظ بزجاجات املاء واألطعمة 

املغلفة يف أطباق بالستيكية بعيداً عن تركها داخل السيارة.
-البطاريات

يـويص دائمـاً مصنعو البطاريـات بأنه ال يجب أن تـرتك بطارية السـيارة يف درجات 
الحرارة العالية؛ فهي تسـبب خطورة داخل السيارة بسبب خروج غاز ضار ال يخرج 
مـن البطاريـة إال يف حال تعرضهـا لدرجة حرارة مرتفعة؛ حيـث إن حمض البطارية 
خطري عند استنشاقه بدرجة كبرية، ويف حالة خروجه ال يمكن السيطرة عليه إطالقاً 
من جانب الجالسـني داخل السـيارة، ويف حال استنشـاقه، يمكن اإلصابة من خالله 

بأمراض ضارة.
-اإللكرتونيات:

اإللكرتونيـات، ال يمكن ألحد مغادرة منزله من دون هاتفه الخلوي، ولكن عليك العلم 
بأن الجوال أو أي يشء آخر إلكرتوني، سـوف يتسـبب يف أرضار كربى ىف حالة تعرضه 
لدرجات حرارة مرتفعة، أو تعرضه املبارش ألشعة الشمس يف العموم؛ حتى أن العديد 
مـن مصنعـي الهواتف يحذرون عىل وجه التحديد من ترك الجهاز داخل السـيارة؛ بل 

يجب عليك وضعه يف أماكن مخصصة للهواتف؛ لتجنب تعريضه ألشعة الشمس.

حـني يغضب طفلك مـن رفاقه، 
أو  شـعرهم  يشـّد  أو  يركلهـم 
يصفعهم عـىل وجوههم... ال بّد 
إذاً مـن تعليمـه كيفية الترصف 
برقـي أكرب مع الرفـاق من دون 

اللجوء إىل العنف.
الترصفـات  إىل  طفلـك  يميـل 
العنيفة عند تعاطيه مع الرفاق، 
والسـيما عند الشعور باالنزعاح 
منهـم. والواقـع أن االسـتجابة 
بالعدائيـة هي تـرصف طبيعي 
وشبه حيواني عند الولد الصغري 
أصـول  بعـد  يتعلـم  لـم  الـذي 
التـرصف. لـذا، ال بد مـن تعليم 
الطفـل الصغـري كيفيـة الدفاع 
عـن نفسـه مـن دون اللجوء إىل 

العنف.
الكالم بدل الرضب

الـكالم هـو الصفـة التـي تمّيز 
اإلنسـان عن الحيـوان. لذا، من 
املهم تعليـم الولد الصغري أهمية 
اللجوء إىل الكالم أوالً عند تعرضه 
ألي اعتـداء. يملـك األطفال لغة 

خاصة بهم للتعبري عن غضبهم 
وامتعاضهم، وعـدم قبولهم بما 
يجري حولهم. هكذا، يعمد بعض 
األطفال إىل قول ”ال“ فقط، فيما 
يبـدأ أطفـال آخـرون بالتلفـظ 

بعبارات مسيئة لآلخرين.
علّمـي طفلك أن يسـأل اآلخرين 
سـبب  عـن  يزعجونـه  الذيـن 
ترصفهـم اليسء. فهـذه فرصة 
للحـوار وفهم أسـباب الخالف. 
إذا تعـرض طفلـك للـرضب من 
رفيقه، مثـًال، علميه أال يرضبه 
باملثـل بل أن يسـأله عن سـبب 
ترصفه العنيف هذا، ويحاول أن 

يفهم منه سبب غضبه.
يف االتحاد قوة

ال شـك يف أن الحصـول عىل دعم 
األصدقاء هو مسـاعدة  نفيسة 
يرفعـون  فاألصدقـاء  لطفلـك. 
املعنويـات، ويعطون الشـجاعة 
ويوفـرون  املعتـدي،  ملواجهـة 
اتخاذ  الحماية، ويساعدون عىل 

القرار الصحيح يف ردة الفعل.

لكن لسوء الحظ، يعمد األطفال 
غالباً إىل الوقـوف بجانب املتنمر 
بدل الضحية، بسـبب الخوف أو 
اإلعجـاب ربما. يف هـذه الحالة، 
يمكنـك تعليم طفلك كيف يطلب 
املسـاعدة املبارشة من أصدقائه 
يف حال تعرضـه لالعتداء. ذكري 
طفلـك دومـاً بأنه ليـس وحيداً، 
بـل هناك الكثري من األشـخاص 

اآلخرين الراغبني يف مساعدته.
تقييم ردة الفعل

قـد يصعـب عـىل طفلـك عـدم 
االسـتجابة باعتداء جسدي عند 
تعرضـه العتـداء جسـدي. هنا، 
يكمن دور األهل يف تعليم الطفل 
كيفية التفكري مليـًا قبل القيام 
بأيـة ردة فعـل عكسـية. علّمي 
الكالمـي  االحتجـاج  أن  طفلـك 
أقـوى أحيانـاً مـن كل الـرضب 
والـركل، إذ قـد يفلـح يف تجميد 
املعتدي يف مكانه وجعله يتوقف 

عن متابعة اعتدائه.
طلب املساعدة من الكبار

إرشحـي للطفـل الصغـري الذي 
قبـل  مـن  لالعتـداء  يتعـرض 
اآلخريـن أنه ال مشـكلة أبـداً يف 
طلب املساعدة من األهل والكبار 
إذا أحّس نفسـه وحيـداً، أو كان 
االعتـداء عنيفـاً جـداً عليـه، أو 

لـم يفهم سـبب االعتـداء أصالً. 
فّرسي له أنـه ال حاجة إىل طلب 
مساعدة الكبار يف كل مرة، وإنما 
فقـط عند الـرضورة، حني يجد 
نفسـه عاجـزاً فعالً عـن الدفاع 

عن نفسه.

د.  الـرويس  املناعـة  اختصـايص  كشـف 
نيقـوالي كريوتشـكوف، أن أمـراض الرئة 
والتنفس الحادة وفريوس (كورونا)، تحتد 
مع حلـول موسـم الخريـف، أمـا أمراض 
القلـب واألوعيـة واألمراض النفسـية فلها 

طابع موسمي أيضا.
ويكمن سبب ذلك يف أن التقلبات يف األحوال 
الجوية مرهقة لجسـم اإلنسان، لذلك فإن 
الذيـن يعانون من أمـراض القلب واألوعية 

الدمويـة، قـد يواجهـون تغريات حـادة يف 
ضغـط الدم وعـدم انتظام رضبـات القلب 
وآالمـا يف القلب والذبحة الصدرية أما الذين 
يعانـون مـن أمـراض الرئة فقـد يصيبهم 

سعال خفيف.
وقال العالم: ”إذا تمت السيطرة عىل املرض 
بشـكل جيد واهتم اإلنسـان بجسده، فإن 
العوامـل املذكورة ال يؤثر عليـه كثريا ومن 
يتجاهـل العـالج، تبـدأ العوامـل البيئية يف 

التأثري عليه بقوة أكرب، وقد يواجه مشـاكل 
صحية بالفعل  يف موسم الخريف“ 

وحسب عالم املناعة، فإن الخريف والشتاء 
ومطلـع الربيـع كذلك، هـي فـرتة مواتية 
لتطّور فريوس (كورونا) وأمراض التنفس 
بسـبب تقلبات الرطوبة، وأشـار العالم إىل 
الدراسـات التي أّكدت أن رطوبة الهواء لها 

أهمية كبرية يف تطّور هذه األمراض.
وقال إن الروس الذيـن يعانون من أعراض 

أمراض التنفس الحـادة ُطلب منهم البقاء 
يف املنـزل، وذلـك بغـض النظر عـن نتائج 
فحص اختبار فـريوس (كورونا) ويف حال 
تدهـور الصحـة تنصح هيئـة الرقابة عىل 
حقوق املسـتهلكني الروس عزل أنفسـهم 

والحد من التواصل مع اآلخرين.
وكانـت الهيئـة قد أفـادت يف وقت سـابق 
بتشـابه أعراض مرض فـريوس (كورونا) 

وأمراض تنفس فريوسية أخرى.
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أبـــــــراج

يرى علماء الفلك أنك يجب أن تشعر بالكثري من الرضا 
عن ذاتك وعن مجهوداتك، وهو ما يساعدك عىل الوصول 
للتغيريات املهنية التي ترغب فيها، وستجد أن اليوم مناسب 
للعمل الجاد، كما سـتظهر إبداعاتـك يف ظل العمل الجماعى 
والتعاون مع الزمالء. حافظ عىل صحتك واتبع نظاما غذائيا 
لتحافظ عىل وزنك وحتى ال يسبب لك اإلهمال زيادة يف وزنك 

عىل املدى الطويل أو القصري.

عىل املستوى العاطفي، عالقتك بالحبيب ستكون 
أفضل يف الفرتة املقبلة، كذلك يمكن أن تحصل عىل 
ما تريد يف العمل، حسـب مـا يتوقع خرباء األبراج لك، 
دون أن تبـذل وقتا ومجهودا أكثر مـن أجل أن تظهر 

نفسك وتكون يف أفضل وضع.

أوضاعـك الصحية ليسـت عـىل ما يـرام، فيقدم لك 
األطبـاء نصيحـة مهمـة عىل رأسـها االهتمـام أكثر 
بالنـوم، أو عدد سـاعات الراحة، ألن هـذا هو طريقك 
الوحيد للتخلص تماما من األزمات النفسـية التي تمر 

بها، والتي قد يكون لها تأثري سيئ عليك فيما بعد.

يبدو أنك سـتقابل حب حياتـك اليوم، فأنت تتمتع 
بالثقة يف النفس وممتلئ بالطاقة وتستطيع التعامل 
مع أى موقف فيما يخص حياتك العاطفية، ولكن يجب 
أن تظل واثقا يف نفسـك حتى تصل إىل ما تريد، وأنت يف 
حاجـة إىل رحلة مع رشيك حياتك لالسـتمتاع بوقتكما 

سويا.

ستحتاج لتعديل اسرتاتيجيتك يف التعامل اليوم قليال 
لتتمكن من إنجاز القضايا الصعبة اليوم، األشـخاص 
اآلخرون سـيأخذون زمام املبادرة، وهـذا يشء جيد فمن 
األفضل أن تكون بعيدا وال تخض أي قتال، وامنح االخرين 

الفرصة ليأخذوا طريقهم.

تعيـش حالة من االسـتياء يف عالقتـك مع رشيك 
حياتـك، لذا يجب أن تتحكم يف انفعاالتك جيدا، حتى 
ال يسبب لك هذا األمر مشاكل ال رضورة لها، وابتعد عن 
األسلوب الجاف يف التعامل مع رشيك الحياة، ألن االستمرار 

بهذا األسلوب، سوف يبعده عنك.

حالتك الصحية جيدة اليوم، ولكن هذا ال يعنى 
أن تظل مهمال لنفسـك، ويجـب أن تحافظ عىل 
صحتـك، فنتائج عاداتك السـلبية سـتنعكس عىل 
حالتـك الصحية، وتنـاول األغذية املفيـدة واصنع 

نظاما غذائيا حتى تحافظ عىل رشاقتك.

قدوم الشـتاء هـو بالنسـبة لك خرب غري سـعيد، 
فلديك هناك فرصة كبرية لكسـب مزيـد من الكيلو 
جرامـات، واإلصابة بأمراض مثل الربد أو الحساسـية، 
األمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول أن تتابع 

مع الطبيب حتى ال تحدث لك أى أزمة صحية.

اليـوم هو املوعد املناسـب للقـاء بالحبيب من 
جديد، فمن األفضل أن تهتم بكل التفاصيل التي 
تخصـه أكثـر من ذلك ألن هذا سـيكون لـه تـأثري 
إيجابـى فيمـا بعد عـىل عالقتكما، فمـن األفضل 
أن تتقـرب منه قـدر اإلمكان، وال تدع الشـك يؤثر 

عليكما.

اليوم مناسب إلظهار قدراتك يف العمل، فأنت تشعر 
بالكثـري من الرضا عن ذاتك وتشـعر باالتزان والقوة 
الداخليـة، وهو ما يمكنك من إثبات نجاحك وإنجازاتك 
يف مهـام العمـل اليوميـة، لذا اظهـر لآلخريـن قدراتك 
الفائقة يف العمل وانتظر فرصة الرتقى أو الحصول عىل 

مكافأة نتيجة مجهوداتك الرائعة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنت مهمل لحالتك الصحية، كما أن انفعاالتك غري 
الرضوريـة وغري الالزمة سـوف تؤثـر عىل صحتك، 
فاهـدأ قليـال وال تأخـذ كل األمـور عىل أعصابـك، فال 
يوجـد ما يسـتحق هذا األمر وبدال من ذلـك اهتم بصحتك 
وسـلوكياتك التي سـتنعكس بالطبع عىل صحتك بشـكل 

جيد.

1840 - بريطانيا تقصف بريوت إلرغام محمد عيل باشا عىل ترك الشام.
1926 - الزعيـم اإليطـايل بينيتـو موسـوليني يتعـرض ملحاولـة اغتيـال 

فاشلة.
1931 - اإليطاليـون يلقـون القبض عىل عمر املختـار وهو مصاب ينزف 

دًما.
1941 - أملانيا النازية تعلن الحرب عىل الواليات املتحدة.

1953 - سـلطان املغـرب محمد بن عرفة يتعرض ملحاولة إغتيال فاشـلة 
عىل يد عالل بن عبد الله.

1964 - ختـام أعمال مؤتمر القمة العربي يف اإلسـكندرية والذي دعا إليه 
الرئيس جمال عبد النارص، وكانت هذه القمة هي ثاني قمة عربية.

1971 - انضمام البحرين وقطر إىل جامعة الدول العربية.
1990 - الرئيـس األمريكي جورج بوش يلقي خطاًبا عرب التلفزيون يهدد 
فيه باستخدام القوة لطرد الجنود العراقيني من الكويت التي غزاها العراق 

يف 2 أغسطس.
1991 - اإلتحاد السـوفييتي يعلن عن سـحب القوات السوفيتية من كوبا 

وينهي تقديم املعونات اإلقتصادية لها.
2001 - هجـوم بالطائـرات يسـتهدف مبنـى مركـز التجـارة العاملي يف 
نيويـورك ومبنـى وزارة الدفاع يف فريجينيا، وأشـارت أصابـع االتهام إىل 

تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن الدن وأيمن الظواهري.
2005 -القـوات اإلرسائيليـة تكمل انسـحابها أحادي الجانـب من قطاع 

غزة.
2015 - سـقوط رافعة يف الحرم املكي نتيجة العواصف الرعدية الشـديدة 
التـي رضبت مكـة، والدفاع املدني السـعودي يعلن مقتل 107 أشـخاص 

وإصابة 238 آخرين نتيجة ذلك.
2020 -انفجار الزرقاء.

2020 - إرسائيل والبحرين تعلنان اتفاًقا لتطبيع العالقات بني الدولتني.

اكتشف ما األكثر أهمية بالنسبة لك في عالقتك بالشريك ؟

”الساقي جميل“
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1. عسكري يف سلك تنظيم حركة السيارات يف املدينة.
2. شـخصية نسائية إجرامية يف السـينما املرصية - ياسني - من 

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

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

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

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

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

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

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

سكانها مسلمون.
4. اختالط األمر يف موضزع ما.

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

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

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

10. مكان مفتوح يحوي حياة برية - قرص للمعلومات.

أحد  العاطفية  العالقات  ُتعترب 

الطرق للعيش بسعادة ورضا، 

ويرتبـط الشـعور بالسـعادة 

غالبـاً بتلّقـي الحـب وبمنحه 

أيضاً. ولكل منا بعض الجوانب 

املهمة يف عالقة الحب، فالبعض 

يتوق إىل الرومانسية والبعض 

اآلخـر يبحـث عـن االهتمـام 

والرعايـة فيمـا البعض اآلخر 

يبحث عن االسـتقرار واألمان. 

فإذا كنـت تريدين أن تعريف ما 

هو األهم بالنسبة لك وما الذي 

تريدينه أكثر يف العالقة، فعليك 

إجراء هذا االختبار. 

إلقـاء  عليـك  بذلـك،  للقيـام 

نظرة عىل الصـورة وأول يشء 

سـرتكزين عليه نظرك هو ما 

سـيجيب عـن األكثـر أهميـة 

بالنسبة لك يف عالقة الحب.

١. وجه الرجل:

هـو  أوالً  رأيتـه  مـا  كان  إذا 

صـورة وجـه الرجـل، فأهـم 

يشء بالنسـبة لـك يف العالقـة 

والسـيطرة.  االسـتقرار  هـو 

عندمـا  بتحسـن  تشـعرين 

تقوديـن اآلخريـن. إّن الرشيك 

القوي الذي يرغب يف السـماح 

لك بتويل القيـادة هو بالضبط 

ما تحتاجينه.

٢. الخراف:

إذا رأيت الخراف عندما نظرِت 

إىل الصورة أوالً، فأنت شخص 

لديـك  ورومانـيس.  حسـاس 

الكثري من الحب لتعطيه، لكنك 

تخشني فعل ذلك خوفاً من أن 

يتم رفضك، أو األسوأ من ذلك، 

أن تصابـي بخيبـة أمـل بكل 

الطـرق املمكنة. أكثر ما يهمك 

يف العالقة هو اإلبهار املستمر. 

بأنـك  تشـعري  أن  تريديـن 

محبوبـة يف جميـع األوقـات. 

أنـت تريدين حيـاة تأتي فيها 

الرومانسـية بشـكل طبيعـي 

ويكون الحـب الكامن وراءها 

صادقاً بال أدنى شك.

٣. الطفل: 

إذا رأيـت الطفـل الـذي عـىل 

واقعيـة  فأنـت  الشـجرة، 

ومتفائلة. أنت تؤمنني بالحب. 

مـا تريدينـه يف أعمـاق كيانك 

هو عالقة مع تواصل وثقة. ال 

تحتاجني إىل الزهور والشموع 

إيمـاءات  إىل  تحتاجـني  وال 

كبرية. أنت بحاجة إىل شخص 

تعمـل  ال  العالقـة  أن  يفهـم 

إال عندمـا يقيض األشـخاص 

فيها الوقت والجهد. بالنسـبة 

لك، فإّن الرشيـك الذي يمكنه 

التعبري عـن رأيه بشـكل بّناء 

هـو املفتـاح تمامـاً. كمـا إّن 

الحديث عن مشـاعرك، سواء 

كانـت جيـدة أو سـيئة، هـو 

الوحيـدة لتحقيـق  الطريقـة 

حقيقيـة  عاطفيـة  عالقـة 

ودائمة.

٤. األكواخ:

هـو  رأيتـه  مـا  أول  كان  إذا 

األكواخ، فأنِت من النوع الذي 

يخاف مـن العالقة الحقيقية. 

تعجبـك فكـرة وجـود رشيك 

نظرياً، لكن حقيقة مشـاركة 

حياتك مع شخص ما تخيفك. 

تكونـي  أن  تريديـن  ال  أنـِت 

بمفـردك لألبد، لكـن فكرة أن 

تكونـي يف عالقـة «حقيقية» 

أمـر شـاق. أكثر مـا يهمك يف 

العالقة هو الصداقة واأللفة.

عـىل الرغم مـن كل الجهود التـي تبذلها، قـد ال تكون قادرا 
عـىل أن تجعل رشيكك يهيم بك. سـتضطر لرشح كالمك مرارا 
وتكـرارا تجنبا لسـوء التفاهم، حاول أن تكـون صبورا ألن من 
تحبه لم يأخذ ما يكفي من الوقت لفهم موقفه منك حتى اآلن، 

لكنه أصبح قريبا جدا من ذلك.
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شنو يسوه العمر لو زفتك تفــــوت
 تصير ألغيري عندي املوت أرحـم 

أذبح ضحكتي لو كالوا أفــــــــــالن
 لبس باليسرى حلقة البيها أحـــلم
 تتناثر أعضاي بوحشة الليــــــــل

 وأتبعثر حبيبي وبيـــــــــــك أنلــم
 صارت حالتي كلمة بحلك خرسان

 يحچيها أبشارة وأيــــده  تتلعثـــم
 خناجر بالكلب نبنت بعد فركـــــاك

 كل عقلك يغالي بدونك أسلــــــــم
 بعدك ياحبيبي املوت كحل العيـن
 أجه كحل عيوني وتالي صخـــــم

 أتيتم بدونك هيچ حالي يكـــــــول
 ترضه يكول حالي أفالن يتــــــــم

 ماأعرف حبيبي غير جملة وبـس
علــــم  ألـــــي أنته غير أحروف مَ
 ياهو بهل بشر يترس مكانك يوم

 وأنت الكون ميك حيـــــل أنعــــم

يحكـى أن كان هنـاك سـاٍق اسـمه 
جميل.. يبيع املاء للناس وهو يتجول 
بجرته الطينية يف األسواق.. وقد أحبه 

كل الناس لحسـن خلقه ولنظافته..
ذات يـوم سـمع امللـك بهذا السـاقي 
فقـال لوزيـره : اذهـب واحـرض يل 

جميل الساقي..
ذهب الوزير ليبحث عنه يف األسواق إىل 
أن وجده.. وأتى به للملك.. فقال امللك 
له: من اليوم فصاعدا ال عمل لك خارج 
هـذا القرص.. سـتعمل هنا يف قرصي 
تسقي ضيويف وتجلس بجانبي تحكي 

يل طرائفك التي اشتهرت بها..
قـال جميـل : السـمع والطاعـة لـك 

موالي..
عاد جميـل إىل زوجته يبرشها بالخرب 

السعيد وبالغنى القادم..
ويف الغد لبس أحسـن ما عنده وغسل 
جرته وقصد قرص امللك.. دخل الديوان 
الذي كان مليئا بالضيوف وبدأ بتوزيع 
املاء عليهـم وكان حني ينتهي يجلس 
بجانـب امللـك ليحكـي لـه الحكايات 
والطرائف املضحكة.. ويف نهاية اليوم 

يقبض ثمن تعبه ويغادر إىل بيته..
بقـي الحال عىل ما هـو عليه مدة من 
الزمـن.. إىل أن جـاء يـوم شـعر فيه 
الوزيـر بالغـرية مـن جميـل بسـبب 

املكانة التي احتلها بقلب امللك..
ويف الغد حـني كان السـاقي عائدا إىل 
بيته تبعـه الوزير.. وقال له: يا جميل 
إن امللـك يشـتكي مـن رائحـة فمـك 

الكريهة..
تفاجأ السـاقي وسـأله : وماذا أفعل 

حتى ال أؤذيه برائحة فمي؟
فقـال الوزيـر : عليك أن تضـع لثاما 

حول فمك عندما تأتي إىل القرص.
قال جميل : حسنا سأفعل..

عندمـا أرشق الصباح وضع السـاقي 
لثامـا حول فمه وحمـل جرته واتجه 
إىل القـرص كعادته.. فاسـتغرب امللك 

منه ذلك لكنه لم يعلق عليه..
واسـتمر جميل يلبس اللثام يوما عن 
يوم إىل أن جاء يوم وسأل امللك وزيره 
عن سـبب وضع جميل للثـام.. فقال 
الوزيـر : أخـاف يا سـيدي إن أخربتك 

قطعت رأيس.
فقـال امللـك : لك مني األمـان فقل ما 

عندك.
قـال الوزيـر : لقـد اشـتكى جميـل 
السـاقي من رائحة فمـك الكريهة يا 

سيدي.
• أرعـد امللك و أزبد وذهب عند زوجته 

فأخربها بالخرب..
• قالت : من سولت له نفسه قول هذا 
غدا يقطع رأسه ويكون عربة لكل من 

سـولت له نفسـه االنتقاص منك..
قـال لهـا : ونعـم الـرأي.. ويف الغـد 
اسـتدعى امللك الجـالد.. وقال له: من 
رأيتـه خـرج من باب قـرصي حامال 

باقة من الورد فاقطع رأسه.
وحرض السـاقي كعادتـه يف الصباح 
وقام بتوزيع املاء وحني حانت لحظة 
ذهابـه أعطـاه امللك باقة مـن الورد 
هدية له.. وعندما هم بالخروج إلتقى 

الساقي بالوزير...
فقال له الوزير :

• من أعطاك هذه الورود؟
قال جميل: امللك..؟.. فقال له أعطني 

إياه أنا أحق به منك.!
• فأعطاه الساقي الباقة وانرصف.. 
وعندما خرج الوزير رآه الجالد حامال 

لباقة الورد فقطع رأسه.!
ويف الغد حرض السـاقي كعادته دائما 
ملثما حامال جرتـه وبدأ بتوزيع املاء 

عىل الحارضين ..
اسـتغرب امللك رؤيته لظنه أنه ميت.. 

فنادى عليه وسأله :
ما حكايتك…مع هذا اللثام ؟

قـال جميل : لقـد أخربنـي وزيرك يا 
سـيدي أنك تشـتكي من رائحة فمي 
الكريهـة وأمرنـي بوضـع لثـام عىل 

فمي كي ال تتأدى..
سـأله مرة أخرى : وباقـة الورد التي 

أعطيتك؟
قـال جميـل : أخذهـا الوزيـر مني.. 

وقال أنه هو أحق بها مني.
فابتسـم امللك وقال حقا هو أحق بها 

منك.

حسن النية مع الضغينة ال يلتقيان.



زروق،  درة  التونسية،  الفنانة  أحدثت 
بعدما  وذلك  الجدل،  من  كبرية  موجة 
 Dolce & أزياء  دار  من  فستانا  ارتدت 
جمهورها  عىل  به  لتطل   ،Gabbana
الذي  املالعب»  «صدى  برنامج  خالل 

يقدمه اإلعالمي مصطفى األغا.
واختارت درة فستانا يتخذ شكل الجسم 
الشهري،  اإليطايل  الدار  تصميم  من 
وهي   ،Zebra الوحيش  الحمار  بطباعة 
العام،  هذا  املوضة  صيحات  أبرز  من 
ما  أي  دوالرا،   ٢٣٤٥ إىل  سعره  ويصل 

يعادل ٤٥ ألف جنيه، وفق (يف الفن).

ونسقته درة مع حذاء من الدار نفسها، 
بسري واحد أسود اللون.

أما الكعب فمصمم عىل شكل حريف D و
G متشابكني، ويصل سعره إىل ٢٤ ألف 

جنيه. 
يذكر أن درة يعرض لها حاليا عىل منصة 
من  وهو  «جدران»،  فيلم   Watch iT
نوعية السيكودراما والرعب االجتماعي، 
مريضة  شخصية  فيه  «درة»  وتجسد 
الشديد  االكتئاب  من  تعاني  نفسيا 

بسبب أزمة تمر بها.
وفيلم «جدران» من إخراج محمد بركة، 

وحوار  وسيناريو  صالح،  يارس  وقصة 
سيني  وإنتاج  الدهان،  وأحمد  هيثم 
برو، ويشارك يف بطولته النجوم نيقوال 
سعيد،  وفراس  بدير،  وأحمد  معوض، 

وهند عبد الحليم، وحنان سليمان.
كما يعرض لدرة قريبا عرب منصة شاهد 
إنتاج  من  «املتهمة»  الجديد  مسلسلها 
شاهد  أعمال  من  وهو  الصّباح،  رشكة 
نادي،  تامر  وإخراج  تأليف  األصلية، 
النجوم  ويشاركها  لها  وبطولة مطلقة 
محمد دياب، وعادل كرم، وعيل الطيب، 

ومها نصار.

بدأت الفنانة مريهان حسني تصوير أول مشاهدها يف مسلسل «الونش» مع 

األسبوع  انطلق تصويره  الذي  العمل  تلتحق بأرسة  محمد رجب، حيث 

املاىض، وتجسد مريهان خالل أحداث العدل دور بنت فقرية تعمل بائعة 

يف محل مالبس ويتعرف عليها محمد رجب وتبدأ بينهما حكاية تكشفها 

األحداث.

فاروق  إسماعيل  وإخراج  الفتاح  عبد  أحمد  تأليف  «الونش»  مسلسل 

وإنتاج رشكة سينرجي وبطولة محمد رجب، محمود عبد املغني، مريهان 

إيهاب فهمي، محمد  دانا حلبي، محسن منصور،  منة فضايل،  حسني، 

أحمد  منري،  عبري  مرىس،  عالء  سليمان،  حنان  جمال،  ميمي  داود،  أبو 

إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانني، ومقرر عرضه عىل 

احدى قنوات املتحدة يف موسم الشتاء.

وانتهت مريهان حسني مؤخراً من تصوير مشاهدها كضيفة رشف 

يف فيلم «اتنني لإليجار» مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت وتأليف محمد 

القواشتي وإخراج شادي عيل، حيث يعتمد قصة الفيلم عىل ظهور 

بيومي  مع  تحدث  حكاية  بطل  ضيف  كل  الرشف  ضيوف  من  عدد 

كضيفات  يشاركن  الالتي  الفنانات  ومن  األحداث،  خالل  وثروت 

رشف إسعاد يونس، مريهان حسني، ناهد السباعي، ثراء جبيل وعدد 

آخر من الفنانني.
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كشـفت وثائـق املحكمـة أن واحًدا من 
اثنني من كبار مهنديس ”ميتا“ الرشكة 
اسـتجوب  عندمـا  بـوك،  لفيـس  األم 
حـول كيفية تخزيـن رشكـة التواصل 
مسـتخدميها  لبيانـات  االجتماعـي 
وتتبعها، قـال إنه ال يعتقـد أن موظًفا 
واحًدا يمكنـه تجميع جميع بيانات أي 
 The مسـتخدم ، وفًقـا لتقريـر موقع
Intercept. ويحمـل املهندس املخرضم 
اسم Eugene Zarashaw وعمل كمدير 
هنـديس يف Meta، ويتمتـع بخربة تزيد 
عن 9 سنوات وفًقا مللفه الشخيص عىل 
LinkedIn، واآلخـر هـو سـتيفن إليا ، 
-Link  الذي يقول ملفه الشخيص عىل

dIn إنه مدير هندسـة برمجيات يتمتع 
بخربة 11 عاًما يف فيس بوك.

 2022 مـارس  يف  االسـتجواب  وتـم 
خالل جلسة اسـتماع للمحكمة تتعلق 
 Cambridge Analytica بفضيحـة 
لعام 2018، وعىل الرغم من اسـتجواب 
املهندسـني يف مارس ، تـم فتح محرض 
جلسـة املحكمـة مؤخـرًا فقـط، وفًقا 

للتقرير.
جـاري،  دانيـال  االسـتجواب،  وقـاد 
وهـو خبـري تقنـي عينتـه املحكمـة، 
رغب ”غـاري“ يف معرفة مـكان حفظ 
بيانات املسـتخدم بالضبط بني ”حوايل 
 ،“Facebook 55 نظاًمـا فرعًيـا عـىل 
وبحسـب مـا ورد قال غـاري: ”أحاول 
فقط أن أفهم يف املسـتوى األسايس من 
هذه القائمـة ما نبحث عنـه“. وأجاب 
يوجـني زاراشـو: ”ال أعتقـد أن هنـاك 
شـخًصا واحًدا يمكنـه اإلجابة عىل هذا 
السؤال، سيستغرق األمر جهًدا جماعًيا 
كبريًا حتـى نتمكن من اإلجابة عىل هذا 
السـؤال ”، وعندمـا سـئل عـن كيفية 
تتبـع فيس بوك لكل جـزء من البيانات 
املرتبطـة بحسـاب مسـتخدم معـني ، 
شـعر Zarashaw بالحرية مرة أخرى:“ 
سـوف يتطلب األمر فرًقـا متعددة عىل 
جانـب اإلعـالن لتعقـب - أيـن تتدفـق 
البيانـات بالضبط، سـأندهش إذا كان 
هناك شـخص واحد يمكنه اإلجابة عىل 

هذا السؤال الضيق بشكل قاطع ”
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من البديهيات املعروفة  للقايص والداني من العارفني بأمور السياسة بأن كل 
حزب او نظام  سيايس يعتيل سدة الحكم يحاول ان يربز ايجابياته ويخفي 
ان  ايضا  البديهيات  ومن  وغضبها،  الجماهري  مصارحة  من  خوفا  سلبياته 
الهمة يحب وطنه  ان يكون بالصورة كسيد مطاع عايل  أي مسؤول يحاول 
والجماهري ويتفانى من اجل تحقيق طموحاتها.. فهو يف وضح النهار رجل 
املهمات الصعبة يعمل لخدمة الجماهري الكادحة، ورع تقي غالبا ما يكون 
الله ظاهريا،  لرضا  ابتغاًء  والصلوات  الطاعة  يؤدي فروض  املسجد  مسكنه 
ويف الليل غالبا ما يكون من رواد الفرفشة واالنس، حيث يكون مكان راحته 
ذلك  نفسه  يظهر  االحوال  كل  يف  وهو  حمراء،  بلياٍل  للتمتع  الليلية  املالهي 
املسؤول، متنقل مثقل الخطوات ال يفرق يف حياته بني الرش والخري،  واغلب 
الحكومات تأتي للتغيري، ليس تغيري الحال من حال مزٍر اىل حال اكثر ارشاقا 
واول محاوالت التغيري حسب توجهاتها الكاذبة بناء الوطن والسعي لتوفري 
لقمة الخبز للجياع وهي يف سعيها االول تعمل ليل نهار لطمس مالمح الخري 
لتغيري  جهد  بكل  تعمل  بداياتها  واول  سبقتها،  التي  لألنظمة  وااليجابيات 
تحمل  التي  واملوانئ  والكليات  واملستشفيات  والساحات  الشوارع  اسماء 
اسماء رموز االنظمة السابقة وإزالة االنصبة والتماثيل التي تمجد او ترتبط 
رئيس  نصب  رسقة  واولها  النصب،  من  للكثري  حصل  مثلما  االنظمة  بتلك 
الوزراء يف زمن النظام امللكي محسن السعدون ونصب ساحة اللقاء وغريها 
اذاللها  من  تسلم  لم  الشوارع  يف  املعلقة  الصور  حتى  واالنصبة  املعالم  من 
اىل  نظرنا  ولو  سابقتها،  من  عددا  اكثر  اخرى  بصور  واستبدلتها  وتمزيقها 
والتي  بعد عام ١٩٥٨  قاسم  الكريم  عبد  الزعيم  بناها  التي  الشعبية  املدينة 
أسماها مدينة الثورة ومن ثم جاء صدام فغري اسمها اىل مدينة صدام، حتى 
العلم العراقي شهد تطورات وتقلبات، ففي عهد النظام امللكي كان بشكل، 
ويف زمن قاسم تغري اىل شكل اخر، ويف زمن صدام تغري بإضافة ثالث نجوم 
ألنها  الثالث  النجوم  منه  ازيلت  ان سقط صدام حتى  وما  اكرب،  الله  وكلمة 
تمثل بحسب زعمهم اهداف حزب البعث املحظور وبقيت كلمة الله اكرب، ولله 
يف خلقه شؤون.. فيما العلم االمريكي بقي صامدا لم يتغري منذ عام ١٧٧٦ 
ويضم ٥٠ نجمة بيضاء ترمز اىل عدد الواليات االمريكية رغم تبدل عرشات 
العراق قبل االحتالل االمريكي يحكمه حزب واحد هو حزب  الرؤساء.. كان 
البعث املحظور واليوم وبعد احتالل العراق يحكمه أكثر من ٣٥ حزبا وحركة 
سياسية كل له اهدافه املتناقضة مع الحزب االخر وكل يوم ستظهر احزاب 
سياسية اخرى اكثر لعنة وفسادا من سابقتها، وحتى النشيد الوطني شهد 
النشيد  السيايس ولو بقي  تغريات عديدة كل يسعى الن يكون وفق منهجه 
الدروبي خالل فرتة االربعينيات من القرن املايض  الفنان حافظ  ألقاه  الذي 
بعد مشاركة الوفد العراقي يف مهرجان الكشافة العاملي الذي اقيم يف أملانيا 
املهرجان  كان  حيث  الدروبي،  الفنان  برئاسة  الثانية  العاملية  الحرب  قبل 
التقاليد  ضمن  من  وكان  االمر..  لهان  هتلر  ادولف  االملاني  الزعيم  برعاية 
املعمول بها يف املهرجان قيام كل وفد مشارك حني يقرتب من منصة التحية 
التي يقف فيها الزعيم هتلر بكل جاللة قدره برتديد النشيد الوطني لبالده 
وهتلر يقابله بتحية «مرحبا بهم»، لكن الوفد العراقي وقع يف حرية من امره، 
ان  غري  ينشد،  ماذا  العراقي  الوفد  يعرف  ولم  وطني  نشيد  للعراق  يكن  فلم 
الفنان الدروبي قال انه سيعالج املوقف، وحني اقرتب الوفد من املنصة ارتفع 
صوت الدروبي عاليا  قائال «بيل يبلبول»، وبقية الوفد يرددون معه بحماس 
«بيل»، ويردد الدروبي «ينكز بالطاسة « ويرد الوفد «بيل»، وتفاعلت الجماهري  
مع ما يردده الدروبي، وقّدم الزعيم هتلر التحية للوفد العراقي ظنا منه انه 
النشيد الوطني العراقي!.. فمتى يظهر بلبول يكون بحجم االحداث لتسوية 
اوضاع العراق عندها سنقول وبملء فمنا وبزهو «بيل يبلبول « « بيل «، ونحن 
نردد معه « وبعانة ترس لجيوب «.. «بيل « واالنتخابات الربملانية قادمة « بيل 
« والنائب ينكز بالطاسة « بيل « وبعانة ترس لجيوب « « بيل «، ويبقى الوضع 

ذاك الطاس او ذاك الفرطاس.. « بيل «.
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عىل  عالمات  تظهر  أن  يمكن  الفضاء  رواد  دماء  أن  عن  جديدة  دراسة  كشفت 
مراقبة  يجب  وبالتايل  الفضاء،  رحالت  بعد  النووي  الحمض  يف  طفرات  حدوث 
برنامج مكوك  رائد فضاء من  الدراسة ١٤  بالرسطان.وشارك يف  اإلصابة  مخاطر 
الفضاء التابع لناسا والذين سافروا بني عامي ١٩٩٨ و٢٠٠١ يف مهام مكوكية بلغ 
لوكالة  األوىل  يف مهمتهم  كانوا  الذكور وستة  من  كانوا   ٪٨٥ يوما:   ١٢ متوسطها 
الفضاء، حسبما نقل موقع RT.وجمع الباحثون عينات دم كاملة من رواد الفضاء 
الدم  إىل خاليا  باإلضافة   - الهبوط  يوم  أيام ويف  الفضاء بعرشة  مرتني، قبل رحلة 
البيضاء التي تم جمعها مرة واحدة فقط، بعد ثالثة أيام من الهبوط. ووضعت هذه 
العينة يف املجمد عند ١١٢ درجة فهرنهايت تحت الصفر ولم يتم ملسها ملدة ٢٠ عاما.
وقال املعد الرئييس للدراسة ديفيد جوكاسيان، أستاذ أمراض القلب يف معهد أبحاث 
القلب واألوعية الدموية يف Icahn Mount Sinai يف نيويورك، يف بيان: «يعمل رواد 
الفضاء يف بيئة قاسية حيث يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إىل طفرات جسدية، 
وأهمها إشعاع الفضاء، ما يعني أن هناك خطرا من أن تتطور هذه الطفرات إىل 
التجارية  الفضائية  الرحالت  من  بكل  املتزايد  لالهتمام  نسييل».ونظرا  دم  ن  تكوُّ
واستكشاف الفضاء السحيق، واملخاطر الصحية املحتملة للتعرض لعوامل ضارة 
مختلفة مرتبطة ببعثات استكشاف الفضاء املتكررة أو طويلة األمد، مثل رحلة إىل 
املريخ، قررنا االستكشاف بأثر رجعي، طفرة جسدية، وفقا لجوكاسيان.وتحدث 
الطفرات الجسدية بعد إنجاب الشخص ويف خاليا أخرى غري الحيوانات املنوية أو 
خاليا البويضات، ما يعني أنه ال يمكن نقلها إىل األجيال القادمة.وتميزت الطفرات 
استنساخ  من  املشتقة  الدم  لخاليا  املفرط  بالتمثيل  الدراسة  يف  تحديدها  تم  التي 
الدم  رسطانات  عىل  األمثلة  ومن  النسييل.  الدم  تكوين  تسمى  عملية  وهي  واحد، 
ن الدم النسييل.واستخدم  املختلفة، بما يف ذلك ابيضاض الدم النخاعي املزمن، تكوُّ
العلماء تسلسل الحمض النووي وكذلك تحليل املعلومات الحيوية لتحديد ٣٤ طفرة 
يف ١٧ جينة CH-driver.وحدثت الطفرات األكثر شيوعا يف TP٣، وهو جني ينتج 

بروتينا مثبطا للورم، وDNMT٣A، وهو أحد أكثر الجينات شيوعا يف ابيضاض 
لعمر  بالنسبة  عالية  كانت  الطفرات  أن  الرغم من  الحاد.وعىل  النخاعي  الدم 

رواد الفضاء، إال أن الباحثني قالوا إنها ال تزال أقل من العتبة املقلقة.وأضاف 
جوكاسيان: «إن وجود هذه الطفرات ال يعني بالرضورة أن رواد الفضاء 
هناك  ولكن  الرسطان،  أو  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  سيصابون 

خطر من أن يحدث هذا بمرور الوقت من خالل التعرض املستمر واملطول 
للبيئة القاسية يف الفضاء السحيق».

الحاسوب  عن  نوكيا  رشكة  أعلنت 
اللوحي T٢١ الجديد املزود بشاشة 
وبدقة  بوصة  ٤ر١٠  قياس   IPS

وضوح ٢٠٠٠×١٢٠٠ بيكسل.
وقالت نوكيا: «تبلغ شدة السطوع  
تدعم  كما  نيت،   ٣٦٠ للجهاز 
 Wacom النشط  القلم  الشاشة 
Active ES ٢٫٠ Stylus، حيث جاء 
الفنلندية،  للرشكة  الجديد  املنتج 
قبل ساعات من مؤتمر أبل السنوي 
عن  خالله  تكشف  الذي   ٢٠٢٢
(العني  وفق  إصداراتها»،  أحدث 

اإلخبارية).
الحاسوب  أن  نوكيا  وأوضحت 
اللوحي T٢١ الجديد ينبض بداخله 
املعالج Unisoc T٦١٢ برسعة ٨ر١ 
معالجة  وحدة  مع  جيجاهرتز 
 ARM Mali G٥٢ الرسوميات 

.GPU MP١
ذاكرة  عىل  الحاسوب  ويشتمل 
 ٤ سعة   RAM عشوائي  وصول 
جيجابايت وذاكرة داخلية سعة ٦٤ 
يتوفر  أنه  أو ١٢٨ جيجابايت، كما 

.٤G بإصدار يدعم شبكة
اللوحي  الحاسوب  تجهيز  وتم 
بكامريا رئيسية بدقة ٨ ميجابيكسل 

وكامريا أمامية بدقة 
مع  ميجابيكسل،   ٨

 ٨٢٠٠ سعة  بطارية 
ساعة،  أمبري  مليل 

شحنها  يمكن  والتي 
.USB-C عرب منفذ

اللوحي  الحاسوب  ويأتي 
بينما  ملم،  ٥ر٧  بُسمك   T٢١

ويتوفر  جراما   ٤٦٥ وزنه  يبلغ 
الجديد،   T٢١ اللوحي  الحاسوب 
الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 

١٢، بسعر يبدأ من ٢١٩ يورو.
وجرت العادة أن يتم تنظيم مؤتمر 
أبل السنوي يف يوم ١٠ سبتمرب من 
كل عام للكشف عن أحدث إصدارات 
الرشكة العمالقة، غري أن هذا العام، 
سبتمرب،   ٧ يوم  يف  سيقام  املؤتمر 

وذلك لعدة أسباب.
اختيارها  عن  أبل  لتخيل  باإلضافة 
إلقامة  يوما  ليكون  الثالثاء  ليوم 
يرجع  وذلك  السنوي،  مؤتمرها 
من  األمريكية  الرشكة  لخوف 
االقتصاد  يشهده  الذي  التضخم 
دفعها  ما  الحايل،  الوقت  يف  العاملي 
 ٧ لـ   ١٠ من  املؤتمر  موعد  لتقديم 

سبتمرب.

سمري  دنيا  الفنانة  طرحت 
فيديو  ساعات  منذ  غانم 
أغانيها  أحدث  كليب 
بعنوان  يأتي  والذي 
عرب  «نحنوح» 
عىل  قناتها 
«التيك  تطبيق 
وظهرت  توك»، 
الفيديو  خالل 
بإطاللة  كليب 
عىل  وحرصت  مبهجة 
الحركات  من  عدد  تقديم 
األغنية.  داخل  االستعراضية 
منذ  كبريا  نجاحا  األغنية  وحققت 
طرحها وحصدت العديد من اإلشادات من قبل الجمهور، كما تخطت 
مشاهدات الفيديو كليب الـ ٤ ماليني مشاهدة خالل ٥ ساعات فقط 
حسابها  عرب  لألغنية  روجت  غانم  سمري  دنيا  طرحها.وكانت  من 
حينما  «انستجرام»،  الشهري  والفيديوهات  الصور  تبادل  بموقع 
نرشت البوسرت الرسمي لألغنية وعلقت عليه قائلة: «انتظروا اغنيتي 

ة  يد لجد نحنوح، عىل تيك توك الساعة ٨ مساًء». وكانت ا
اخر أعمال دنيا سمري غانم فيلم «تسليم 
السينمات  يف  يعرض  الذي  أهايل» 
الحالية،  الفرتة  خالل  املختلفة 
مليون   ٢٥ تحقيق  من  واقرتب 
بطولته  يشاركها  كما  جنيه، 
وبيومي  ماجد  هشام  من  كل 
فؤاد ودالل عبد العزيز، وعدد 
منهم  الرشف  ضيوف  من 
شيكو،  ممدوح،  محمد 
ومن  فتحي،  أحمد  لويس، 
تأليف رشيف نجيب، وإخراج 
الحلفاوي من  خالد 
رشكتي  إنتاج 
جي  سينر

وروزناما.

بعد Once Upon a time in Hollywood للمخرج كوينتني تارانتينو 
الذي جمع براد بيت ومارغو روبي، وكان يدور حول ممثل يعاني 
بابيلون للمخرج  السينما يف هوليوود عام ١٩٦٩،  اقتحام عالم  يف 
داميان شازيل يجمعهما من جديد وهو يدور حول صناعة السينما 
يف عرشينيات القرن املايض.. انها الفرتة التي تم فيها االنتقال من 
«جاك  دور  بيت  براد  يلعب  الناطقة،  االفالم  اىل  الصامتة  االفالم 
كونراد»، وهو نجم سينمائي وصل إىل نقطة يف حياته املهنية حيث 
بدأ ينظر إىل الوراء ويبدأ يف التساؤل عما ينتظره، بينما تلعب مارغو 

روبي دور ممثلة صاعدة نييل الروي.

العيدان،  مي  الكويتية  اإلعالمية  هاجمت 
املنتج البحريني محمد الرتك بعد انفصاله عن 

زوجته الفنانة املغربية دنيا بطمة.
بانفصال  سعيدة  إنها  العيدان،  مي  وقالت 
محمد الرتك ودنيا بطمة، ألن عالقتهما نشأت 
بحسب  باطل،  عىل  وُبنيت  خاطئة  بطريقة 
تعبريها.وأضافت العيدان: ”أنا ما أحب أشمت 
البيوت خاصة وقت  بخراب  أفرح  وال  أحد  يف 
ومن  استثناءات  فيه  لكن  أطفال،  يف  يكون 
محمد  أكده  اليل  املفرح  الخرب  األشياء  هذه 

بطمة“.وتابعت  دنيا  عن  بانفصاله  الرتك 
”إيش  الرتك:  محمد  لـ  حديثها  موجهة 
وزين،  سعيد  الله  شاء  إن  محمد،  يا  أخبارك 
هذه النهاية كنا متوقعينها اليل أساسه باطل 
نهايته باطل، والبيت اليل ُيبنى عىل خراب بيت 
عائلة  شفت  ما  بحياتي  نهايته،  هذه  آخر 
مو  بس  مؤذية  ناس  وشفت  مثلكم،  مؤذية 
وتطلق  تتزوج  الناس  ”كل  كثرك“.وأكملت: 
النهايات  لكن  تعمر  الزيجات  كل  مو  عادي، 
أخالق، ألنه أم أوالدك اليل فضايحكم كلها عىل 

اليل  فيها  سويت  واإلعالم،  ميديا  السوشيال 
العيدان، هجوم محمد  سويته“.وتذكرت مي 
الرتك عليها، يف وقت سابق، ومعايرتها بعدم 
وقلت  عايرتني  ”أنت  قائلة:  األطفال  إنجاب 
اليل ما تجيبني عيال، شو اإلنجاز  يا عاقر  يل 
”ما  للعيال؟“.وختمت:  اإلنسان  إنجاب  بـ 
يبتليك  الله  وأقول  محمد  يا  عليك  أدعي  أريد 
عندي  أنا  عقيمة  ومو  عاقر  مو  أنا  بالني  ما 
أجيب  منعتني  اليل  وهي  القلب  يف  مشكلة 

عيال ألن أترضر بـ الحمل“.


