
بغداد/ الزوراء:
دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الصـدر، محبي اإلصالح اىل السـري نحو 
كربالء املقدسة، فيما وّجه بإبعاد الحشد 
الشعبي ورسايا السالم عن أي عمل أمني 
خالل زيارة اربعينية االمام الحسني (ع). 
وقال السـيد الصد يف تغريـدة له تابعتها 
”الـزوراء“: ”عـىل كل محّبـي اإلصـالح 
ممـن ثاروا ضّد الظلم والفسـاد السـري 
نحو قبلة اإلصـالح (كربالء) ونحو إمام 
اإلصالح: سّيدي وموالي الحسني بن عيل 
روحي له الفـداء“. واضاف: ”نعم؛ نحو 
قائد ورمز العـزة والصالح ونابذ الضيم 
والفسـاد، فيا أيها الثـوار ال تقرصوا يف 
ذلك. بيد أّن لذلك رشوطاً“. وحدد الصدر 

الرشوط بما ييل:
أوالً: بـال رايـات خاصـة لفئـة أو جهة 
أو عسـكر أو انتمـاء أو حـزب أو حتـى 

طائفة.. فاإلمام الحسـني إمام اإلسـالم 
واإلنسانية واإلصالح.

ثانياً: عدم رفع الصور مطلقاً ال الشهداء 
وال غريهـم فجميعهم رضوان الله تعاىل 
عليهـم فانون يف اإلمام الحسـني سـيد 

شهداء الجنة.

بغداد/الزوراء:
نـرشت قيادة عمليات بغداد، امس األحد، قائمة بالطرق املتوقع قطعها 
تزامنـاً مع كثافة الزائرين.وقالت القيادة يف بيـان تلقته ”الزوراء“: انه 
”بهدف التخفيف عن كاهل الزائرين ومسـتخدمي الطرق للتنقل داخل 
العاصمـة بجانبيها (الكـرخ، الرصافة) وحفاظاً عىل سـالمة الجميع، 
فإن اهم الطرق التي من املحتمل غلقها تزامناً مع كثافة الزائرين خالل 

االيام املقبلة:
-1الطرق ضمن قاطع مسؤولية املقر املتقدم لعمليات بغداد/الكرخ:

أ-قطـع الطريق القادم من مجرس بغـداد الجديدة باتجاه مجرس الوليد 
عىل ان يكون الجانب اآلخر له سالكاً ذهاباً واياباً.

ب-قطـع طريق مجـرس القادسـية-باتجاه جرس الجادريـة- ومن ثم 
مجـرس الوليـد باتجـاه (سـيطرة 75) اىل قضـاء املحمودية-ومـن ثم 

”مجرس الحصوة“.
ج-الطـرق البديلـة لتنقـل املواطنـني املتوجهـني صوب مدينـة كربالء 
املقدسـة هي (مجرس بغداد الجديدة، مجرس الوليـد تقاطع الدرويش، 
حي االعالم، الرشطة الرابعة، الرشطة الخامسـة، سـويب، الرضوانية، 

استخدام الطريق الرسيع الدويل).
د-الطريـق الثانـي (رسيع الدورة ، شـارع 60، هور رجـب، العدوانية، 

الطريق الرسيع الدويل). 

بغداد/ مصطفى العتابي:
أصدرت وزارة الرتبية قراراً جديداً لطلبة 
املراحـل غـري املنتهية ممن لـم يتمكنوا 
الحضور اىل امتحانات الدور الثاني، وفيما 
أعلنت املوافقة عىل قبول فئة من الطلبة 
املتميزين وثانويات  املرسعني بمـدارس 
كليـة بغداد.وذكر بيـان للـوزارة تلقته 
”الـزوراء“: انه ”تقرر السـماح لجميع 
تالميذ وطلبة املراحل غري املنتهية الذين 
لم يتمكنـوا من الحضـور اىل امتحانات 
الدور الثاني بـ(درس أو درسـني فقط) 
للعـام الـدرايس 2021 – 2022، بـأداء 
االمتحانـات بعـد آخر يوم مـن املواعيد 

املحددة للـدور الثانـي“.يف غضون ذلك، 
قالـت الوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
إن ”وزيـر الرتبية، عيل حميـد الدليمي، 
وافـق عـىل قبـول الطلبـة املرسعني يف 
املرحلة االبتدائية الحاصلني عىل معدل ال 
يقل عن (%75) يف االمتحانات الوزارية 
للمرحلـة االبتدائيـة (الـدور الثانـي) يف 
مدارس املتميزيـن وثانويات كلية بغداد 
للعام الدرايس 2022 – 2023“.واضافت 
أن ”القـرار اسـتثنى هـؤالء الطلبة من 
الخضـوع  الطاقـة االسـتيعابية ومـن 
اىل اختبـار الـذكاء والتحصيـيل الخاص 

بالتقديم للقبول يف تلك املدارس“. 

بغداد/ الزوراء:
أصـدرت وزارة املاليـة حسـابات الدولة 
العراقية لشهر تموز املايض للسنة املالية 
2022 والتـي اشـارت اىل ان مسـاهمة 
النفـط يف املوازنـة االتحاديـة مـا زالت 
مرتفعـة لتبلغ %96 للشـهر الرابع عىل 
التـوايل، فيمـا اعترب خبـري اقتصادي أن 
االرتفاع طبيعي القتصاد العراق الريعي.
البيانـات والجداول  وتابعت ”الـزوراء“ 

التي أصدرتها وزارة املالية يف شهر ايلول 
الحـايل لحسـابات شـهر تمـوز املايض 
والتـي بينت إىل أن النفط ال يزال يشـكل 
املـورد الرئيـيس ملوازنة العـراق العامة، 
حيـث بلغ %96 وهي النسـبة نفسـها 
لشـهر حزيران املايض، مما يشري إىل أن 
االقتصاد الريعي هو االسـاس يف موازنة 

العراق العامة.

أثينا/ متابعة الزوراء:
قال رئيس الوزراء اليوناني، كريياكوس 
ميتسـوتاكيس، إن بـالده منفتحة عىل 
الحـوار مع تركيـا يف أي وقـت، وفيما 
”اعتـرب الترصيحـات األخـرية للرئيس 
الرتكـي غري مقبولة“، أكد أنه مسـتعد 
رغم ذلـك للقائه مـرة أخرى.يأتي هذا 

فيمـا ال يـزال التوتـر سـيد املوقف بني 
أثينـا وأنقرة، وسـط تبـادل االتهامات 
وتهديـد  الطرفـني،  بـني  واالنتقـادات 
أردوغـان عىل مدى األسـابيع املاضية، 
األمـور، وتدفيعهـا  اليونـان بعظائـم 
ثمـن ”اسـتفزاز“ الطائـرات الرتكيـة 
فوق بحر إيجيه واملتوسـط.جاء ذلك يف 

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليوناني 
كريياكوس ميتسـوتاكيس عىل هامش 
معرض سـالنيك الدويل، حيث قّيم أداء 
حكومته اقتصاديا العام السابق وكشف 
الخطة االقتصادية للعام املقبل.وادعى 
ميتسـوتاكيس أن تركيا صّعدت التوتر 
مع بالده مع دخولهـا فرتة االنتخابات 

وحاولت إظهـار اليونان عىل أنها تقوم 
بأعمال عدائية.وتابـع قائال: ”ال يوجد 
أحد يف الخارج يعتقد أن الجزر اليونانية 
تشـكل خطرا عىل تركيا، خاصة عندما 
يشـكك الرئيـس الرتكي (رجـب طيب 
أردوغان) يف سيادة اليونان عىل الجزر، 
عـىل العكس تماما، هنـاك الكثري ممن 

يعتقـدون أن تركيا تشـكل خطرا عىل 
جزرنا“.وأضـاف أن اليونان ستسـتمر 
يف التمسـك بالتحالفـات التـي أقامتها 
وتعزيز قواتها املسلحة، مبينا أن ”أثينا 
تريد دائًما أن تكون قنوات االتصال مع 

أنقرة مفتوحة“.

الزوراء/مصطفى فليح:
حذر االتحاد العام للجمعيات الفالحية التعاونية من 
تداعيـات قـرار وزارة املوارد املائيـة تقليص الخطة 
الزراعية للموسم املقبل بسبب الجفاف، ويف حني دعا 
الحكومة اىل اسـتخدام اسـلوبني للضغط عىل تركيا 

وايران السـتحصال الحصـة املائية اشـار اىل وجود 
عمل ممنهـج للقضاء عىل الزراعـة يف العراق.وقال 
رئيـس اإلتحاد العام للجمعيـات الفالحية التعاونية 
يف العـراق، حيدر العصاد، يف حديـث لـ»الزوراء» ان 
«اعالن وزارة املوارد املائية ان هذه السنة سنة جافة 

هـي كارثة عـىل املناخ وعـىل البيئة وعىل مسـتوى 
الزراعة وعىل مسـتوى اسـتيطان الفـالح»، مؤكدا 
«كان مـن املفـرتض ان يكـون لـوزارة املـوارد دور 
اكـرب، وان تكون لنا حصة يف  مرشوع االمن الغذائي 
بتوفري مبالغ من خالل اسـتخدام مرشـات وتقليل 

هـدر املياه»، مضيفا « لالسـف الشـديد هذا كله لم 
يحصل وترك الفالح اليوم وحده» ، مشـريا اىل » اننا 
لـن نكون عاجزين عن الدفاع عـن حقوق الفالحني 
خـالل هـذه الفرتة». وعّد هـذا القرار»تجـاوزا عىل 

حقوق الفالحني».

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفـاع الروسـية، امس 
األحـد، أن خسـائر القـوات األوكرانية 
عىل محـوري الجنوب وشـمال الرشق 
بلغـت مـا يصـل مجموعـه إىل ٤ آالف 
قتيـل و٨ آالف جريـح، يف الفـرتة مـن 
٦ إىل ١٠ سـبتمرب، فيمـا أكد مسـؤول 
يف إدارة زابوروجيـه أنـه توقـف الليلة 

املاضية تشـغيل وحدة الطاقة رقم ٦ يف 
محطة زابوروجيـه النووية، وهي آخر 
وحـدة للطاقة كانت ال تزال مشـغلة يف 
املحطة حتى اآلن.وذكر املتحدث باسـم 
الدفاع الروسـية، إيغور كوناشينكوف: 
أن رضبات جوية وصاروخية ومدفعية 
روسية اسـتهدفت مواقع عدة وحدات 
مؤقتـة  انتشـار  ونقطـة  أوكرانيـة، 

للمرتزقة األجانب، عىل محور خاركوف 
(شـمال رشق). واضـاف ان الرضبات 
فـردا   ٤٥٠ مـن  أكثـر  مقتـل  إىل  أدت 
وتدمـري أكثر من ٣٠ قطعة من املعدات 
العسـكرية و٣ مدافع ميدانية وراجمة 
اليـوم  خـالل  مركبـة  و١٧  صواريـخ 
املايض.وتابع: ان عىل محور نيكواليف 
– كريفـوي روغ (جنـوب، وهو محور 

خريسون عمليا) أصابت رضبات عالية 
الدقـة نقطة االنتشـار املؤقتة لوحدات 
اللواء ٣٦ مشـاة األوكرانـي يف منطقة 
نيكوالييف، حيث بلغت خسـائر العدو 
أكثـر مـن ١٠٠ عسـكري و١٥ مركبة 
ومدرعـة خـالل يوم.وأبـرز مـا ورد يف 
التقرير اليومي للمتحدث باسـم الدفاع 
الروسـية: أصابت صواريخ «إسكندر» 

عاليـة الدقة أطلقت مـن األرض قوات 
آيل  للـواء ٢٨ مشـاة  تابعـة  ومعـدات 
األوكرانيـة أثناء تفريغها من القطار يف 
محطة سكة حديد بدونيتسك، وتصفية 
أكثر مـن ٥٠ جنديا أوكرانيـا وتدمري٧ 
قطع من املعدات العسـكرية برضبات 

جوية يف منطقة خريسون. 
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بغداد/ الزوراء:
أصـدرت وزارة الداخلية، امـس األحد، توضيحاً بشـأن تأخر 
تزويـد املواطنـني بالبطاقـة الوطنية.وقالت الـوزارة يف بيان 
تلقته ”الزوراء“: إنها ”تسعى وبجميع مفاصلها وتشكيالتها 
إىل تقديـم الخدمـات وتوفريهـا للمواطنني الكرام وتبسـيط 
اإلجـراءات واالنتقال إىل العمل اإللكرتونـي بدل الورقي، حيث 
عملـت عـىل إعداد ملـف متكامـل إىل مكتـب رئيس الـوزراء 
تضمـن حاجة مديرية شـؤون البطاقة الوطنيـة إىل بطاقات 
خام بهدف سـد حاجـة املواطنني يف هذا املجال، بسـبب عدم 
إقـرار املوازنـة االتحادية للعـام الحـايل 2022، لغرض امليض 
بإجراءات التعاقد وفق النسـبة املتحققة (12/1) من موازنة 
العام 2022 والتي خولت وزارتنا توقيع عقد تجهيز (خمسـة 
ماليـني بطاقة خـام)“. وأضافت أنه ”جـرى بتأريخ 7 / 8 / 
2022 اسـتحصال موافقـة األمانـة العامـة ملجلـس الوزراء 

بموجب كتابها ذي العدد (28445)، وذلك إلبرام العقد والسري 
بإجـراءات التعاقد“، مبينـة أن ”وزارة الداخلية اسـتحصلت 
املوافقـة عىل التعاقد عىل (خمسـة ماليني بطاقـة خام) بعد 
عـرض املوضوع أمام املجلـس الوزاري لالقتصـاد يف مجلس 
الوزراء ضمن جدول الخطة االستثمارية لوزارة الداخلية لعام 
2022، إذ تـم تأييد توفري االعتماد املايل يف الحالتني املذكورتني 
آنفاً“.ولفتـت اىل أنـه ”جـرت املصادقـة عىل إعداد الدراسـة 
للجـدوى الفنيـة واالقتصادية ولجـان تدقيق هذه الدراسـة 
ومفاتحـة مديرية العقود يف الوزارة للسـري بإجراءات التعاقد 
بأرسع وقت ممكن، وبإرشاف ومتابعة الوزير ووكيل الوزارة 
األقـدم ومديـر األحـوال املدنية والجـوازات واإلقامـة ومدير 
شـؤون البطاقة الوطنية“، مؤكدة أنه ”سيتم يف األيام القليلة 
املقبلة تزويد مديرية شـؤون البطاقة الوطنية بـ (10 ماليني 

بطاقة خام) لسد حاجة املواطنني، لتزايد إقبالهم عليها“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيـس األمريكـي، جـو بايدن، 
ذكـرى  إحيـاء  خـالل  األحـد،  امـس 
أحداث الحادي عرش من سـبتمرب عىل 
االستمرار يف مراقبة األنشطة اإلرهابية 
حول العالم، وشـارك بايدن يف مراسم 
إحياء الذكرى الحادية والعرشين، مقر 
وزارة الدفـاع األمريكيـة (البنتاغون)، 
حيـث أكد أنه ”لـن ننىس أبـدا األرواح 
الثمينة التي رسقت منا يف 11 سبتمرب 
2001“. وشدد بايدن عىل أن ”الواليات 
املتحدة لن تيأس ولن تستسلم يف وجه 
من يريد إيذاءنا ومستمرون يف مراقبة 
األنشـطة اإلرهابية“. وقـال بايدن إن 

”العزم املسـتمر للشعب األمريكي ضد 
الذيـن يسـعون إللحـاق األذى بنـا لم 
يتزعزع“، مؤكدا يف الوقت نفسـه أننا 
”يجـب أن نسـتمر يف املحافظـة عـىل 
ديمقراطيتنـا التي سـعى اإلرهابيون 
لدفنهـا“. وأضـاف بايـدن: ”نحن أمة 
تسـتند عىل فكرة أنها أمـة فريدة من 
نوعهـا والجميـع متسـاوون فيهـا“. 
وشـكر وزيـر الدفـاع، لويد أوسـتن، 
يف كلمتـه، عنـارص القـوات املسـلحة 
عـىل تضحياتهـم وخدماتهـم، مؤكدا 
اليـوم  املتحـدة ”تتذكـر  الواليـات  أن 
أرواح ضحايـا هجمـات 11 سـبتمرب 

اإلرهابية“.

bÁá‘»Óé@bπg@Úflå˛a@›±@Â€@Êbæ5€a@Âfl@ÚÌÜãÿ€aÎ@ÚÓ‰è€a@ÙÏ‘€a@lbzè„a@Z@@@@@@@@@@@Ä€@ÊÏj”aãfl
ÚÓ‰Ó»iä˛a@ÒäbÌç€a@á»i@tá±@á”@áÌáu@áÓ»óm@Âfl@aÎäây

الزوراء/ حسني فالح:
اسـتبعد مراقبون للشـأن السـيايس 
العراقي حل االزمة السياسية الراهنة 
السـنية  القـوى  انسـحاب  حـال  يف 
والكرديـة مـن الربملان، فيمـا حذروا 
مـن تصعيـد جديد قـد يحصـل بعد 

االنتهاء من الزيـارة االربعينية.وقال 
املحلل السيايس، عيل البيدر، يف حديث 
القـوى  انسـحاب  ان  لـ“الـزوراء“: 
السـنية والكرديـة من الربملـان ربما 
لـن ينهي االزمـة لكون هنالـك نوابا 
وشـخصيات سياسية احتياط سوف 

يحلـون محلهـم كمـا حصـل للتيار 
الصدري بسبب وجود اكثر من حزب 
سني وكردي داخل الدائرة االنتخابية 
الواحـدة، وبذلك سـوف يأتلفون مع 
االطار التنسـيقي .وأضاف: اعتقد ان 
الوضـع ذاهب نحـو التصعيـد بعيدا 

عن الحوار. الفتا اىل: ان السيد الصدر 
عـازم عىل اجراء تظاهـرات، وهنالك 
تظاهـرات لترشيـن وبالتزامـن مـع 
ذلـك هنالـك حـراك تقوم بـه احزاب 
االطار التنسـيقي وتياراته لتشـكيل 
الحكومـة، وهـذا االمـر سـوف يثري 

غضـب الصدر وحفيظتـه ويؤدي اىل 
حـدوث نوع من املواجهـة او الصدام 
ما لم تتمكن االطراف السياسـية من 
اقناع السـيد الصدر لهذه الخطوة او 

تنفيذ رغباته.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي، امس األحد، وصول 
احتياطياته األجنبية إىل أكثر من ٨٥ مليار دوالر.

«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  املركزي  البنك  وقال 
من  أكثر  إىل  وصلت  األجنبية  «احتياطياته  إن 
مستوى  أعىل  وهو  أمريكي،  دوالر  مليار   (٨٥)
٢٠٠٣».وأضاف  عام  منذ  املركزي  البنك  حّققه 
طًنا   (١٣٠,٤) تجاوزت  الذهب  «احتياطيات  أن 
بقيمة (٧) مليارات دوالر، ليصل العراق إىل املركز 

الثالثني عامليًّا والرابع عربيًّا».

@ÈmbÓ†bÓnya@fiÏñÎ@Â‹»Ì@ç◊ãæa
ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@85@Âfl@ãr◊c@∂g

@∂g@Å˝ñ�a@=´@Ï«áÌ@äáó€a@áÓè€a
¬Îãí@Òãì«@…õÌÎ@ı˝iã◊@ÏÆ@7è€a
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@ÚflÏÿy@›Óÿìm@Û‹«@Êaá◊˚Ì@Ô„aåäbiÎ@ÔéÏj‹®a
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@Òãÿjfl@pbibÉn„a@ıaãug@ÚÓ‡Ác@Û‹«@aÜáí

بغداد/ الزوراء:
الديمقراطـي  الحـزب  رئيـس  بحـث 
الكردستاني، مسـعود بارزاني، مع رئیس 
مجلـس النـواب محمد الحلبـويس ورئیس 
تحالف السـیادة خمیس الخنجر، تطورات 
الوضـع السـيايس يف العراق، وفيمـا أكدوا 
عىل تشـكيل حكومـة كاملـة الصالحيات 
واستمرار الربملان بعمله، شددوا عىل أهمية 
إجـراء انتخابات مبكرة.وذكـر بيان ملكتب 
بارزانـي تلقتـه «الـزوراء»: ان الحلبـويس 
السـيايس  الوضـع  اسـتعرضا  وبارزانـي 
يف العـراق وتداعياته السـلبية عـىل البالد، 
ورضورة اعتماد لغـة الحوار البناء لتجاوز 
الخالفـات والوصـول اىل حلـول تصـب يف 
مصلحة الشـعب العراقي واتباع األسـاليب 
الدسـتورية والقانونية يف تجـاوز تداعيات 
املرحلة الراهنة. وأضاف البيان: ان الطرفني 

أكدا عىل اهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد 
تهيئة املتطلبـات القانونية ومسـتلزماتها 
وفق اآلليات الدسـتورية يسـبقها تشكيل 
حكومـة تتمتع بكامـل الصالحية وتحظى 
بثقة واطمئنـان الجميع بربنامج حكومي 
متفـق عليـه، مـع التأكيـد عـىل رضورة 
اسـتمرار مجلس النواب بعمله لحني موعد 
االنتخابـات. وأبدى الجانبان اسـتعدادهما 
للمساهمة البناءة يف تقريب وجهات النظر 
بني كل األطـراف واسـتعدادهما لتبني اية 
خطـوة تخـدم املصلحة الوطنية وتسـاهم 
يف السـلم املجتمعـي والحفـاظ عـىل أمـن 
املواطنـني ومصالحهم.كمـا اكـد كل مـن 
الديمقراطـي  والحـزب  السـيادة  تحالـف 
التواصـل  اسـتمرار  عـىل  الكردسـتاني 
والتنسيق املشـرتك وتبني مواقف مشرتكة 
تخدم املصالح الوطنية العليا، وفقا للبيان.

Ú€Ïj‘fl@7À@ÊbÀÎÜäc@pb±ãómÎ@bÓ◊ãm@…fl@äaÏ®a@Û‹«@ÊÏzn–‰fl@ZÊb„ÏÓ€a
µœã�€a@µi@paÜb‘n„¸aÎ@pbflbËm¸a@fiÜbjm@¡éÎ

بغداد/ الزوراء:
قررت مديرية املرور العامة، امس األحد، تمديد تسجيل الدراجات النارية والتكتك ملدة 
انه «تقرر  الربيعي، يف ترصيح صحفي:  اللواء طارق  العامة،  املرور  شهر.وقال مدير 
اجل  من  جاء  «القرار  ان  مبيناً  شهر»،  ملدة  والتكتك  النارية  الدراجات  تسجيل  تمديد 
البالد  شهدتها  التي  االوضاع  ونتيجة  جهة،  من  املسجلني  لغري  اخرى  فرصة  إتاحة 
شهر  مطلع  لغاية  سيكون  التمديد  «قرار  ان  اخرى».واكد  جهة  من  املاضية  بالفرتة 
ترشين االول املقبل»، الفتا اىل ان «هذه املدة هي أخرية وتهدف للسيطرة عىل حركة 
كافة  والتكتك  النارية  الدراجات  «اصحاب  الربيعي  العراق».ودعا  عموم  يف  الدراجات 
للتوجه ملواقع املرور وتسجيل دراجاتهم»، منوها اىل «تخفيض سعر التسجيل من مبلغ 

٤٨٠ اىل ١٥٠ الف دينار».

@pbuaäá€a@›Óvèm@áÌá∏@äã‘m@äÎãæa
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ÚÓ‰Ó»iä˛a@ÒäbÌç€a@á»i@tá±@á”@áÌáu@áÓ»óm@Âfl@aÎäây ÷aã»€a@¿@Ú«aäç€a@Û‹«@ıbõ‘‹€@wË‰ø@›‡«@ÜÏuÎ@∂g@äbíc

الزوراء/ حسني فالح:
اسـتبعد مراقبون للشـأن السـيايس العراقي 
حل االزمة السياسية الراهنة يف حال انسحاب 
القـوى السـنية والكرديـة من الربملـان، فيما 
حذروا من تصعيد جديد قد يحصل بعد االنتهاء 

من الزيارة االربعينية.
وقال املحلل السـيايس، عيل البيـدر، يف حديث 
السـنية  القـوى  انسـحاب  ان  لـ»الـزوراء»: 
والكرديـة من الربملـان ربما لن ينهـي االزمة 
لكـون هنالـك نوابـا وشـخصيات سياسـية 
احتيـاط سـوف يحلـون محلهم كمـا حصل 
للتيار الصدري بسـبب وجـود اكثر من حزب 
سني وكردي داخل الدائرة االنتخابية الواحدة، 

وبذلك سوف يأتلفون مع االطار التنسيقي .
وأضاف: اعتقد ان الوضع ذاهب نحو التصعيد 

بعيـدا عن الحـوار. الفتا اىل: ان السـيد الصدر 
عـازم عىل اجراء تظاهرات، وهنالك تظاهرات 
لترشين وبالتزامن مع ذلك هنالك حراك تقوم 
به احزاب االطار التنسـيقي وتياراته لتشكيل 
الحكومة، وهذا االمر سوف يثري غضب الصدر 
وحفيظته ويؤدي اىل حدوث نوع من املواجهة 
او الصـدام مـا لم تتمكن االطراف السياسـية 
من اقناع السيد الصدر لهذه الخطوة او تنفيذ 

رغباته.
واشار اىل: ان خيار السـيد الصدر االخري الذي 
طرحه لن يوافق عليه احد ال االطار التنسيقي 
وال االحزاب الكردية والسـنية، وبذلك ال توجد 
حلول خارج االطر الكالسيكية، وإنما الحلول 
ال تـزال كالسـيكية وحلـوال تقليديـة اىل حـد 
كبـري. مؤكدا: ان الشـارع غاضب مما يحصل 

وقد يسـاند تظاهرات الصدر او ترشين نكاية 
بالعملية السياسية وليس رغبة منه بالتواجد 

معهما.
وتابـع: ان جميع االمور تتجـه نحو التصعيد 
السيايس وربما تكون بعد االنتهاء من الزيارة 
االربعينية، حيث يستعد الترشينيون اىل النزول 
للشـارع وكذلك الصدريون، وهذا قد يؤدي اىل 
انـدالع رصاع مـن جديد وهذه املرة سـيكون 

اكثر حدة وقساوة.
من جهته، قال عضو املكتب السـيايس للحزب 
الديمقراطـي الكردسـتاني، جعفـر ايمينكي: 
إن الحـوار ال يجري عـرب التغريدات ووسـائل 
التواصـل االجتماعي. مشـدداً عىل ان السـبيل 
الصحيح لحل الربملان هو «التوافق السيايس».
واضـاف: إن هـذه مواضيـع مهمة جـداً، وال 

يمكن أن نتواصل مـع بعضنا عىل التغريدات، 
الحـوار ال يجـري عـرب التغريـدات ووسـائل 
التواصـل االجتماعـي. مشـرياً إىل: أنـه يمكن 
توجيـه رسـالة من خاللهـا، لكنهـا لن تصل 

بهذه الطريقة.
وبني: أن هناك طريقاً دستورياً وآخر سياسيا 
لحل الربملان، الدسـتوري واضح، والسيايس ال 

بد أن يكون عرب التوافق. 
واالربعـاء املايض، قـررت املحكمـة االتحادية 
العليـا رد دعوى حل مجلس النـواب العراقي، 

املقدم من اكثر من جهة سياسية.
ويف وقت سابق شدد وزير السيد الصدر، صالح 
محمد العراقـي، عىل أن عودة الكتلة الصدرية 
اىل مجلس النواب ممنوعة «منعاً باتاً ومطلقاً 

وتحت أي ذريعة كانت».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة األنـواء الجوية، امـس األحد، حالـة الطقس 
لألسـبوع الحـايل، فيما توقعـت تصاعداً للغبـار وانخفاضاً 
يف درجـات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، تلقتـه «الزوراء»: أن 
«طقس البالد اليوم االثنني سـيكون صحواً، بينما سـتكون 
الرياح شـمالية غربيـة خفيفـة اىل معتدلـة الرسعة (١٠-
االقسـام  يف  الحـرارة  تغـري يف درجـات  ٢٠) كـم/س، وال 
الوسـطى والشـمالية، فيما سـتكون مقاربة لليوم السابق 
يف القسـم الجنوبي مـن البالد».وأضاف البيـان أن «الطقس 

ليوم غـد الثالثـاء سـيكون صحـواً، بينما سـتكون الرياح 
متغـرية االتجاه خفيفة الرسعـة (٥-١٠) كم/س يف جميع 
مناطق البـالد، أما درجات الحرارة فسـتكون مقاربة لليوم 
السـابق يف االقسـام الوسـطى والشـمالية، وترتفع قليالً يف 
القسـم الجنوبي من البالد».وتابع أن «طقـس يوم األربعاء 
سـيكون صحواً، والرياح شـمالية غربية خفيفة اىل معتدلة 
الرسعة (١٠-٢٠) كم/س تنشـط خالل النهار اىل (٣٠-٢٠) 
كم/س مسـببة تصاعد الغبار يف جميع مناطق البالد، فيما 
سـتنخفض درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق 

يف االقسـام الوسطى والشـمالية، وتنخفض قليالً عن اليوم 
السـابق يف القسـم الجنوبي من البالد».ولفت اىل أن «طقس 
البالد ليوم الخميس املقبل سـيكون صحواً، والرياح شمالية 
غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة (١٠-٢٠) كم/س تنشـط 
خـالل النهـار يف االقسـام الرشقية من املنطقتني الوسـطى 
والجنوبيـة إىل (٢٠-٣٠) كم/س مسـببة تصاعد الغبار، أما 
درجات الحرارة فسـتكون مقاربة لليوم السابق يف االقسام 
الوسـطى والشـمالية، يف حني سـتنخفض قليالً عـن اليوم 

السابق يف القسم الجنوبي من البالد».

الزوراء/مصطفى فليح:
للجمعيـات  العـام  االتحـاد  حـذر 
الفالحية التعاونية من تداعيات قرار 
وزارة املـوارد املائيـة تقليص الخطة 
بسـبب  املقبـل  للموسـم  الزراعيـة 
الجفـاف، ويف حني دعـا الحكومة اىل 
استخدام اسلوبني للضغط عىل تركيا 
وايـران السـتحصال الحصـة املائية 
اشـار اىل وجود عمل ممنهج للقضاء 

عىل الزراعة يف العراق.
وقال رئيـس اإلتحاد العام للجمعيات 
الفالحيـة التعاونيـة يف العراق، حيدر 
ان  لـ»الـزوراء»  حديـث  يف  العصـاد 
«اعـالن وزارة املـوارد املائية ان هذه 
السنة سنة جافة هي كارثة عىل املناخ 
وعـىل البيئة وعـىل مسـتوى الزراعة 
وعـىل مسـتوى اسـتيطان الفـالح»، 
مؤكـدا «كان من املفـرتض ان يكون 
لـوزارة املـوارد دور اكـرب وان يكون 
لنـا حصة يف  مرشوع االمـن الغذائي 
بتوفـري مبالـغ مـن خالل اسـتخدام 
مرشـات وتقليل هدر املياه»، مضيفا 
« لالسـف الشـديد هذا كله لم يحصل 
وترك الفـالح اليوم وحده» ، مشـريا 
اىل» اننا لن نكون عاجزين عن الدفاع 
عـن حقـوق الفالحـني خـالل هـذه 

الفرتة».
 وعـد هذا القرار»تجـاوزا عىل حقوق 
الفالحـني»، مؤكـدا «نحن نستشـعر 
مـع الدولـة االزمـة الحاصلـة لكـن 
ادارة امللـف املـايل هـي ادارة حقيقة 
فاشـلة من قبل وزارة املـوارد املائية 
واداء الحكومة بهذا االتجاه اداء غري 

مقنـع  للفالحـني باعتبـار ان هنـاك 
اليوم سـكوتا عىل التجـاوز الحاصل 
من تركيا ومن ايران وعدم ممارسـة 
اوراق الضغط املوجودة بيد الحكومة 
العراقية ومن اهمها التبادل التجاري 
الضخم جـدا مع الدولتـني الذي كان 
مـن املفـرتض ان يسـتخدم كورقـة 

ضغط لتوفري حصة مائية». 
واكـد ان سـلبيات هـذا القرار»كبرية 
اوال سـيحدث تراجعا عـن االنجازات 
التـي حققناها خـالل الفرتة املاضية 
من اكتفائنا الذاتي ونحن تعبنا خالل 
فـرتة طويلـة لنصـل الكتفـاء ذاتي 

بالحنطة وبعض املنتجات».
واشـار اىل ان» الخطة اليوم بالنية ان 
تكـون عىل االبـار حرصا التـي عليها 
اسـاليب الـري الحديثة وهذا يسـبب 
عـىل  االقتصـادي  للوضـع  مشـكلة 
مستوى املستهلك املحيل النه سيؤدي 
اىل ارتفاع باملواد االستهالكية الزراعية 

اضف اىل ذلك تحكم الدول بنا «. 
واكد ان «الحكومة هي مسـؤولة عن 
وضـع الخططونحـن بدورنـا نقابة 
للدفاع عن حقـوق الفالحني وايصال 
صوتهـم»، مؤكـدا «وجـود تقصـري 
تجـاه الفـالح مـن حيـث التخطيط 
ووزارة الزراعـة تشـاطرنا هذا الرأي 
وايضـا من حيث الدعـم خالل الفرتة 
املاضية وحتى مسـتحقات الفالحني 
قسـم منها تأخر دفعهـا كثريا وهذه 
نعتربهـا عمال ممنهجـا للقضاء عىل 

الزراعة يف العراق».
وبـني ان «هناك ازمة عاملية هي ازمة 

شح املياه لكن يجب ان تكون هنالك 
ادارة لهذه االزمة «.

 وطالـب العصاد الحكومة» بالضغط 
عىل الجانب الرتكي والجانب االيراني 
الـذي يقـوم جهـارا نهـارا بتحويـل 
مجـاري امليـاه اىل داخل ايـران، وان 
يكون هناك ضغـط من خالل التبادل 
التجـاري لزيادة وتعزيـز حصتنا من 

املياه».
واكد ان « طموحاتنا ان تكون حصتنا 
كاملة لكن مجرد ان نصل اىل ٢٠٠مرت 
مكعـب عـىل كل حوض هذه السـنة 
إذا تحقـق  انجـازا كبـريا   سـيكون 
مـن خـالل الضغـط او السـماح لنا 
كفالحني ومزارعني استخدام الضغط 
مـن خـالل التظاهر و الوقـوف امام 
السفارات املعنية ألجل توفري حصتنا 

من املياه». 
 واشـار اىل ان اكثر املناطق املترضرة 
هي «حـوض دجلـة ونسـبة الرضر  
فيه كبرية جـدا وكذلك حوض الفرات 
لكن حوض الفرات اخف»، الفتا اىل ان 
«ديـاىل عىل اعتبار انهـا املصد وكذلك 
واسـط، وكالهمـا يـروى مـن خالل  
االنهـر الواردة مـن  ايـران وايراداتنا 
مـن املياه من ايـران اليوم صفر مرت 
مكعب، وتم غلق االنهر بشـكل كامل 

بمسدات ترابية وتحويلها»
وبني»حتـى ال نكـون مجحفني بحق 
وزارة املـوارد املائية فإن وزارة املوارد 
املائية ووزير املوارد املائية اقام دعوة 
او ما شـابه ذلك لكن االجراءات تبقى 
اجراءات عاجزة واجراءات ضعيفة».

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، 
حرص العراق عىل تعزيز العالقات مع 
البنك الدويل بما يخدم التنمية يف البلد. 
وذكر املكتب اإلعالمي لوزارة التخطيط 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: أن «النجم 
اسـتقبل املمثل الخـاص الجديد للبنك 
الـدويل يف العـراق ريتشـارد عبدالنور 
والوفـد املرافق له، وحرض اللقاء مدير 
عام التعاون الدويل يف وزارة التخطيط 
سـاهر عبـد الكاظـم، وجـرى خالل 

اللقـاء بحث أوجـه التعاون املشـرتك 
القضايـا  مختلـف  يف  الجانبـني  بـني 
االقتصادية والتنموية، ال سـيما فيما 
يتصـل منهـا بآليـات عمـل صندوق 
التعايف واإلعمـار يف العراق والصندوق 

االجتماعي للتنمية». 
وبـني الوزير، بحسـب البيان «حرص 
العـراق، ورغبتـه الشـديدة يف تعزيـز 
العالقـات مـع البنك الـدويل بما يخدم 
التنميـة يف البلـد»، مبينـاً أن «جميـع 
املشـاريع التي يجـري تنفيذها ضمن 

الصندوقـني يجـب ان تكـون ضمـن 
األولويات التي يحددهـا العراق، وفقا 

للفجوات التنموية».
مـن جانبـه، أعـرب عبـد النـور عـن 
«اسـتعداد البنـك الدويل لتقديـم املزيد 
مـن الدعـم لجهـود وزارة التخطيـط 
مجـال  يف  العراقيـة،  والحكومـة 
دعـم التنميـة وتحقيـق اإلصالحـات 
االقتصاديـة، التـي يحتاجهـا العراق، 
بعـد األزمـات التـي واجههـا خـالل 

السنوات األخرية».
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١- يـرس (الرشكة العامـة لتصنيع الحبوب) أن تعلن للمـرة الثانية عن مناقصة لـ(طبـع عالمات االكياس 
الخاصة بتعبئة الطحني والنخالة). 

٢- تتوفـر لدى (الرشكـة العامة لتصنيع الحبـوب) التخصيصات املالية ضمن (املوازنة التشـغيلية) وينوي 
اسـتخدام جزء منها لتنفيذ طبع عالمات االكياس الخاصة بتعبئة الطحني والنخالة ووفق الكلفة التخمينية 

املبينة بالجدول املرفق.
٣- بإمـكان مقدمـي العطاء الراغبـني يف رشاء وثائق املناقصة باللغـة (العربية) بعد تقديـم طلب تحريري 
اىل الرشكـة العامة لتصنيع الحبوب /القسـم القانوني وبعـد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسـرتدة البالغة 
١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار بموجب صك مصدق من احد املصارف الحكومية بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف 

الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله.
٤- تسلم العطاءات اىل العنوان اآلتي (الرشكة العامة لتصنيع الحبوب/مكتب املدير العام الكائن يف محافظة 
بغداد/سـاحة عـدن/ مدخل مدينـة الحرية) يف املوعـد املحدد (اقصـاه السـاعة العـارشة صباحا من يوم 
٢٠٢٢/١٠/٩ حسب توقيت مدينة بغداد) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور 

مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان.
يجب أن تتضمن العطاءات ما ييل:-

١- شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات.
٢- التأمينات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ (١,٠٦٨,٠٠٠) مليون وثمانية وسـتون الف 
دينـار التـي تمثل ٣٪ من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمـدة ومحرر ألمر الرشكة من قبل املناقص 

حرصا او من يخوله قانونا. 
٣- كتـاب عدم ممانعة من الدخول يف املناقصات من الهيئة العامة للرضائب لعام ٢٠٢٢ ومعنون اىل الرشكة 
العامـة لتصنيـع الحبوب حـرصا (عىل ان يلتـزم املناقص بجلـب ما يؤيد بـراءة ذمته عند احالـة املناقصة 

بعهدته). 
٤- وصل رشاء رشوط املناقصة. 

٥- تقديم اعمال مماثلة.
٦- يف حـال كون املستمسـكات املقدمة مصـورة يجب ان تكون مختومة طبق االصل مـن جهة اإلصدار، أما 
بخصوص املستمسكات الثبوتية (البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية، شهادة الجنسية، بطاقة السكن 

وغريها) تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة.
٧- تقديم هوية غرفة تجارة املقاولني.

٨- تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية عند االحالة.
٩- يتـم انعقاد املؤتمر الخاص لإلجابة عىل استفسـارات املشـاركني يف هذه املناقصات يف السـاعة العارشة 

صباحا حسب توقيت بغداد من يوم ٢٠٢٢/١٠/٢ يف مقر الرشكة / القسم القانوني. 
املرفقات: جدول

اثري داود سلمان
املدير العام ورئيس مجلس االدارة وكالة
http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

تود رشكة نفط ذي قار إعالم الرشكات املشاركة والراغبة باملشاركة يف املناقصات 
اآلتية: اجهزة تحاليل اللباب الصخري (2001/22/1)، معدات االكمال (الباكرات) 
(2005/22/36)، اجهـزة معالجة ونمذجة اللباب الصخري (2010/22/74)، 
عازلة موقعية مع ملحقاتها (2012/22/54) بتمديد موعد غلقها لغاية الساعة 

الثانية عرش ظهراً من يوم الثالثاء املصادف 2022/9/20.
مع التقدير

عـ/ مدير عام رشكة نفط ذي قار 
عيل مهدي جلود 
مدير القسم التجاري
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بغداد/ الزوراء:
دعـا زعيـم التيار الصـدري، السـيد مقتدى 
الصدر، محبي اإلصالح اىل السري نحو كربالء 
املقدسـة، فيما وّجه بإبعاد الحشـد الشعبي 
ورسايا السالم عن أي عمل أمني خالل زيارة 

اربعينية االمام الحسني (ع).
 وقـال السـيد الصـد يف تغريـدة لـه تابعتها 
”الـزوراء“: ”عـىل كل محّبـي اإلصالح ممن 
ثـاروا ضّد الظلم والفسـاد السـري نحو قبلة 
اإلصالح (كربالء) ونحو إمام اإلصالح: سّيدي 

وموالي الحسني بن عيل روحي له الفداء“. 
واضـاف: ”نعـم؛ نحـو قائـد ورمـز العـزة 
والصالح ونابذ الضيم والفساد، فيا أيها الثوار 

ال تقرصوا يف ذلك. بيد أّن لذلك رشوطاً“. 
وحدد الصدر الرشوط بما ييل:

أوالً: بـال رايـات خاصـة لفئـة أو جهـة أو 
عسـكر أو انتماء أو حزب أو حتى طائفة.. 
فاإلمام الحسـني إمام اإلسـالم واإلنسانية 

واإلصالح.
ثانياً: عدم رفع الصور مطلقاً ال الشهداء وال 
غريهـم فجميعهم رضوان اللـه تعاىل عليهم 

فانون يف اإلمام الحسني سيد شهداء الجنة.
ثالثاً: عـدم ارتداء األكفان أو أي زّي يميزهم 
عـن باقـي الـزوار مطلقـاً وال سـيما الزي 
العسكري.. فالجميع يلبسون ثوب اإلخالص 

والطهارة فحسب.
رابعـاً: هتافكـم بذكـر الله وطاعتـه وبذكر 
اإلمام الحسـني وأهل البيت سالم الله عليهم 

فقط وفقط ال غري.
خامسـاً: االلتـزام بأعـىل مسـتويات الصرب 
يعـيص  مـن  وكل  واألخـالق..  والحكمـة 
التعليمـات من أي جهة كانـت فعىل القوات 
األمنية التعامل معه بحزم وبال تهاون.. فهو 

إَما مندّس أو مبغض للشعائر الحسينية.
سادسـاً: كيـل التهـم لآلخريـن ووصفهـم 
بالبعثية أو اإلرهابية أو املليشياوية أو غريها 
مـن األوصاف يف هذه الزيـارة ممنوع بل هو 

حرام وإرجاف.
سـابعاً: التعدّي عـىل الـزوار األجانب: (غري 
العراقيـني) وباألخـص: (اإلخـوة اإليرانيني) 
باليد أو اللسـان أو املنشورات أو بأي طريقة 
كانت أمٌر ممقوت وقبيح وممنوع بل محرّم 

ومخالف لكل األعراف.
ثامناً: وهو أمر مسـلّم: يمنع بل يحرم حمل 
السـالح بكافة أصنافه بـل كل آلة جارحة.. 
ومـن يخالف ذلك فأمـره موكول اىل الجهات 

األمنية البطلة. 
تاسـعاً: التحـّيل بأعىل درجـات التعاون مع 
القـوات األمنيـة يف جميـع مناطـق العـراق 
والشـكر  املقدسـة..  وباألخـص يف كربـالء 

موصول لهم مقدماً.
عارشاً: إبعاد تشكيالت الحشد ورسايا السالم 
عن مسك األرض أو السيطرات أو القيام بأي 
عمـل أمني هذا العام.. وهذا أمر رضوري قد 
ال تحمـد عقباه إن تم ذلـك. وكل من يخالف 
فنحن براء منـه وال ينتمي إلينا ال من قريب 

وال من بعيد.. وال يلومنٌّ إال نفسه.
وتابع السـيد الصدر: ”ولعل ذلك سـار اىل ما 
بعد ذكرى وفاة الرسول األعظم صلوات الله 
وسـالمه عليـه وعىل آلـه يف زيارة ابـن عّمه 
أمري املؤمنني وويص رسـول ربٌّ العاملني عيل 
بـن أبي طالـب يف النجـف األرشف. فإىل ذلك 

نسرتعي انتباه الجميع“.

بغداد/ الزوراء:
مصطفـى  الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  وجـه 
الكاظمي، بااللتزام بأعىل مسـتوى االسـتعداد 
األمنـي والصحـي والخدمـي، ورفـع درجـات 

الجهوزية؛ لتأمني مجريات الزيارة االربعينية.
وقال املكتـب اإلعالمي لرئيـس مجلس الوزراء 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”رئيس مجلس 
الوزراء القائد العام للقوات املسلحة، مصطفى 
الكاظمي، ترأس اجتماعاً أمنياً خدمياً خصص 
ملتابعـة التحضـريات، واالسـتعدادات الجارية، 
واإلجـراءات املتبعة إلنجاح زيـارة إحياء ذكرى 
أربعينية اإلمام الحسني (عليه السالم)“، مبينا 
ان ”االجتمـاع حرضه عدد مـن وزراء الوزارات 
األمنية والخدمية، والقيادات األمنية واملسؤولني 
املعنيني باسـتقبال الزائرين املشاركني يف إحياء 

هذه املناسبة“.
وأكد الكاظمي ”التزام أعىل مسـتوى االستعداد 
األمنـي والصحـي والخدمـي، ورفـع درجـات 
الجهوزية؛ لتأمني مجريات الزيارة بانسـيابية 
وأمـان، ومـن دون أن تشـوبها أي نواقـص، 
أو حـوادث جانبيـة“، مشـددا ”عـىل األجهـزة 

الخدمية أن تضع يف أولوياتها تقديم كل وسائل 
االنسـيابية ملجريات الزيارة، ومعالجة العوائق 
حـال ظهورهـا، والتأكيـد عـىل تقديـم جميع 
الخدمات الالزمة، ومعالجة الحاالت الطارئة“.

ووجه الكاظمي ”األجهزة املعنية بوضع أهمية 
املناسـبة نصب أعينها، وأن تقـّدم كل ما يليق 
بسمعة العراق وأهله الكرام الذين عرفوا بحسن 

الضيافة والرتحاب يف هذه املناسبات“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفاع الروسـية، امس 
األحد، أن خسـائر القـوات األوكرانية 
عىل محوري الجنوب وشـمال الرشق 
بلغـت ما يصـل مجموعـه إىل 4 آالف 
قتيـل و8 آالف جريـح، يف الفـرتة من 
6 إىل 10 سـبتمرب، فيما أكد مسـؤول 
يف إدارة زابوروجيـه أنـه توقف الليلة 
املاضية تشغيل وحدة الطاقة رقم 6 يف 
محطة زابوروجيه النووية، وهي آخر 
وحدة للطاقة كانت ال تزال مشغلة يف 

املحطة حتى اآلن.
وذكر املتحدث باسم الدفاع الروسية، 
رضبـات  أن  كوناشـينكوف:  إيغـور 
جويـة وصاروخية ومدفعية روسـية 
وحـدات  عـدة  مواقـع  اسـتهدفت 
انتشـار مؤقتـة  أوكرانيـة، ونقطـة 
محـور  عـىل  األجانـب،  للمرتزقـة 
خاركوف (شـمال رشق). واضاف ان 
الرضبات أدت إىل مقتل أكثر من 450 
فـردا وتدمري أكثر مـن 30 قطعة من 
املعدات العسكرية و3 مدافع ميدانية 
وراجمة صواريـخ و17 مركبة خالل 

اليوم املايض.
وتابـع: ان عـىل محـور نيكواليـف – 
كريفـوي روغ (جنـوب، وهو محور 
خريسـون عمليـا) أصابـت رضبات 
عالية الدقـة نقطة االنتشـار املؤقتة 
لوحـدات اللـواء 36 مشـاة األوكراني 
يف منطقـة نيكوالييـف، حيـث بلغت 
خسائر العدو أكثر من 100 عسكري 

و15 مركبة ومدرعة خالل يوم.
اليومـي  التقريـر  يف  ورد  مـا  وأبـرز 
للمتحـدث باسـم الدفـاع الروسـية: 
أصابـت صواريـخ ”إسـكندر“ عالية 
قـوات  األرض  مـن  أطلقـت  الدقـة 
ومعـدات تابعـة للـواء 28 مشـاة آيل 

األوكرانية أثنـاء تفريغها من القطار 
يف محطـة سـكة حديـد بدونيتسـك، 
وتصفية أكثر مـن 50 جنديا أوكرانيا 
وتدمري7 قطع من املعدات العسكرية 
برضبات جوية يف منطقة خريسـون. 
كمـا تـم اسـتهداف 8 مراكـز قيادة 
للقوات األوكرانية و43 وحدة مدفعية 
 103 وقـوات ومعـدات عسـكرية يف 
مناطق، وتدمري مستودعات للذخرية 
يف دونيتسك وميكواليف ومحطة رادار 
الدفاعـات  يف نيكواليـف، وأسـقطت 
الجوية الروسية يف دونيتسك مروحية 
أوكرانية من طراز Mi-8 و4 طائرات 
بـدون طيـار وصاروخني باليسـتيني 
مـن طـراز Tochka-U وصاروخـني 
أمريكيني مضادين للـرادار من طراز 
قذيفـة   12 واعرتضـت   ،HARM
  HIMARS مـن راجمـات الصواريـخ
أمريكية الصنع و9 أخرى من راجمات 
الصواريخ ”أولخا“، وان إجمايل ما تم 
تدمريه منذ بداية العملية العسـكرية 
الخاصة 293 طائرة، و153 مروحية، 
و1933 طائـرة بـدون طيـار، و374 
منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 
و4883 دبابـة ومدرعة أخرى، و831 
مراجمـة صواريـخ، و3378 قطعـة 
من املدفعيـة امليدانية ومدافع الهاون 

و5469 مركبة عسكرية خاصة.
أن  إىل  الروسـية  الدفـاع  وأشـارت 
نظـام كييف يواصـل القصف املتعمد 
للبنيـة التحتيـة للطاقـة يف عـدد من 
املناطق، حيث تعرضت أرايض محطة 
زابوروجيه الذريـة ومدينة إنريغودار 
لقصف مدفعـي أوكراني 26 مرة منذ 

1 سبتمرب.
دونيتسـك  جمهوريـة  أرايض  ويف 
الشـعبية قصفت املدفعية األوكرانية 

أكثر من مرة 22 منشأة مهمة إلمداد 
الطاقة، ما أدى إىل انقطاعات كهرباء 
يف عدد من املناطق السـكنية واملرافق 

املدنية الحيوية.
 ويف سـياق اخر، أكد مسؤول يف إدارة 
زابوروجيـه أنه توقـف الليلة املاضية 
تشغيل وحدة الطاقة رقم 6 يف محطة 
زابوروجيـه النووية، وهي آخر وحدة 
يف  مشـغلة  تـزال  ال  كانـت  للطاقـة 

املحطة حتى اآلن.
وقـال فالديمـري روغـوف، العضو يف 
إدارة منطقة زابوروجيه وزعيم حركة 
”نحـن مـع روسـيا“ يف ترصيحـات 
صحفيـة امـس األحد: ”خـالل األيام 
القليلة املاضية، كانـت وحدة الطاقة 
املشغلة الوحيدة – هي رقم 6 - تعمل 
بأدنى حد من الطاقة، وتم إيقافها يف 
السـاعة 3:45 فجرا، وال تقوم بتوليد 

الكهرباء حاليا“.
مـن جانبـه، أكـد ألكسـندر فولغـا، 
رئيـس إدارة مدينـة إنريغـودار التي 
تقع بالقرب منها محطة زابوروجية 
إمدادهـا  يتـم  املدينـة  إن  النوويـة: 
بالطاقـة بشـكل معتاد، رغـم إيقاف 

وحدة الطاقة رقم 6 يف املحطة.
وحـذرت سـلطات املنطقـة، يف وقت 
سـابق، مـن أن خيـار وقـف محطة 
زابوروجيـه عن العمل بشـكل كامل 
كان قيـد البحـث، وذلك عـىل خلفية 
القصـف املسـتمر للمحطـة من قبل 

القوات األوكرانية.
ودعـا مديـر الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذرية، رافائيل غـرويس، الجمعة، إىل 
الوقـف الفـوري للقصـف يف منطقة 
محطـة زابوروجيـه النوويـة، يف ظل 
الوضـع الحـرج يف إمـدادات الطاقـة 

باملحطة.

لندن/بي.بي.يس:
بدأ نعـش امللكـة إليزابيث، امـس األحد 
رحلتـه إىل العاصمـة الربيطانيـة لندن، 
قبل جنازتها الرسمية يوم 19 سبتمرب/ 

أيلول.
ويف أول محطة من الرحلة، سُينقل نعش 
امللكـة، املوجود يف قاعـة بقلعة باملورال 
يف اسـكتلندا، إىل العاصمة االسـكتلندية 

إدنربة.
ويغادر النعش باملورال يف حوايل الساعة 
10:00 بالتوقيـت املحـيل، متوجهـا عن 
طريـق الـرب ببـطء إىل إدنـربة، يف رحلة 
تستغرق ست ساعات، وتمتد ألطول من 

280 كيلومرتا.
ومن املتوقع أن يصطف مئات اآلالف من 

األشخاص عىل طول الطريق.
هولـريود  قـرص  إىل  النعـش  وسـيصل 
هاوس - املقر الرسمي للعائلة املالكة يف 
العاصمة االسـكتلندية، حيث سـريقد يف 

غرفة العرش.
ومـن املتوقـع أن يصطف مئـات اآلالف 
من األشـخاص عىل طول الطريق. ومن 
املقـرر أن يبقـى النعـش يف إدنربة حتى 

يوم الثالثاء، قبل نقله إىل لندن.
ويف لندن، إلتقى امللك تشارلز الثالث،امس 
األحد، األمني العـام للكومنولث يف قرص 
باكنغهام. وسيسـتضيف الحًقا يف قاعة 
القوس بالقرص املفوضني الساميني من 

البلدان التي يرأسها.
ويأتي هذا يف اليوم التايل إلعالن تشـارلز 

ملكا يف قرص سان جيمس يف لندن.
وعقب اإلعالن، أشـاد امللك بحكم والدته 
”الذي ال نظـري له“، مضيفـا أن وفاتها 

”خسارة ال تعوّض“.
وقال امللك تشارلز الثالث يف كلمة ألقاها 
خـالل اإلعـالن الرسـمي يف قرص سـان 

جيمس:
”إنه أعظم عزاء يل، أن أدرك التعاطف الذي 
عّرب عنه كثريون لشـقيقتي وأشـقائي. 
ويجـب أن تمتد هذه العاطفة الكبرية إىل 

عائلتنا بأكملها ألجل خسارتنا“.
وتحـدث عن ”الخدمـة املتفانيـة“ التي 
أّدتها امللكـة قائالً: ”حكم والدتي كان ال 

نظري له يف مدته وإخالصه وتفانيه“.
وقـال: ”حتـى ونحـن نشـعر بالحزن، 

نشكر هذه الحياة املليئة باإلخالص“.
وأضاف امللـك أنه ”سـيجتهد يف االقتداء 
باملثال امللهـم“، الذي وضعتـه والدته يف 

تحمل ”املسؤوليات الثقيلة للسيادة“.
وكانـت هذه املـرة األوىل التـي تبث فيها 
مراسـم اإلعالن الرسـمي، التي تعود إىل 

قرون ماضية، عىل شاشة التلفزيون.
وأعلـن تشـارلز الثالـث ملكا رسـميا يف 
بريطانيا خالل احتفال تاريخي يف قرص 

سانت جيمس يف لندن.
وبالتزامن مع املراسم، التي تم بثها عىل 
التلفزيـون ألول مـرة، ارتفعـت األعالم 
الربيطانية مجددا احتفاال بامللك الجديد، 

بعد تنكيسها حدادا عىل امللكة الراحلة.
وشـهدت بريطانيا فعاليات أخرى حتى 
امس األحد، عندما تنكس األعالم مجددا 
خـالل فـرتة الحـداد عـىل وفـاة امللكـة 

إليزابيث الثانية.
وأعلنت هيئـة الجلوس عىل العرش امللك 
الجديد رسـميا، وأدى اليمني خالل حفل 
تاريخـي متجذر يف التقاليـد، ولم يحدث 

منذ أكثر من سبعة عقود.
وكان تشـارلز ملـكا بالفعـل، فبموجب 
ملـكا  أصبـح   1701 التسـوية  قانـون 
تلقائيـا عند وفاة والدتـه كونه كان ويل 
العهـد. لذلـك كان الهـدف الرئيـيس من 
اجتمـاع هيئـة الجلـوس عـىل العـرش 

اإلعالن رسميا عن اسم امللك الجديد.
وعادة، يحدث هذا يف غضون 24 سـاعة 
من وفـاة امللـك أو امللكة. ولكـن يف هذه 
املناسـبة مر وقت أطـول قليال بني وفاة 
امللكـة إليزابيـث الثانيـة يـوم الخميس 
واملراسم التي أقيمت يوم السبت يف قرص 
سانت جيمس بوسط لندن وبالقرب من 

قرص باكنغهام.
وألول مـرة، قـرر امللـك تشـارلز الثالث 
مبـارشة عـىل شاشـات  املراسـم  بـث 

التلفزيون.
واجتمع أكثر مـن 200 عضو يف املجلس 
السياسـيني  مـن  ومعظمهـم  امللكـي، 
السـابقني والحاليني مع أفراد من رجال 

الدين، يف قرص سانت جيمس.
ويعـود تاريخ نشـأة املجلـس إىل عرص 
النورمـان. ويبلـغ العدد اإلجمـايل 700 

عضو، تم استدعاء 200 فقط.

أثينا/ متابعة الزوراء:

قال رئيس الوزراء اليوناني كريياكوس 

ميتسـوتاكيس، إن بـالده منفتحة عىل 

الحـوار مـع تركيـا يف أي وقـت، وفيما 

”أعتـرب الترصيحـات األخـرية للرئيس 

الرتكـي غري مقبولة“، أكد أنه مسـتعد 

رغم ذلك للقائه مرة أخرى.

يأتي هذا فيما ال يزال التوتر سيد املوقف 

بني أثينا وأنقرة، وسط تبادل االتهامات 

وتهديـد  الطرفـني،  بـني  واالنتقـادات 

أردوغـان عىل مدى األسـابيع املاضية، 

اليونـان بعظائم األمور، وتدفيعها ثمن 

”استفزاز“ الطائرات الرتكية فوق بحر 

إيجيه واملتوسط.

جـاء ذلـك يف مؤتمـر صحفـي لرئيس 

كريياكـوس  اليونانـي  الـوزراء 

ميتسـوتاكيس عـىل هامـش معـرض 

سـالنيك الدويل، حيث قّيم أداء حكومته 

اقتصاديا العام السابق وكشف الخطة 

االقتصادية للعام املقبل.

وادعى ميتسوتاكيس أن تركيا صّعدت 

التوتـر مـع بـالده مـع دخولهـا فرتة 

االنتخابات وحاولت إظهار اليونان عىل 

أنها تقوم بأعمال عدائية.

وتابـع قائال: ”ال يوجد أحـد يف الخارج 

يعتقد أن الجزر اليونانية تشـكل خطرا 

عىل تركيا، خاصة عندما يشكك الرئيس 

الرتكي (رجب طيب أردوغان) يف سيادة 

اليونـان عىل الجزر، عىل العكس تماما، 

هناك الكثـري ممن يعتقـدون أن تركيا 

تشكل خطرا عىل جزرنا“.

وأضاف أن اليونان ستستمر يف التمسك 

بالتحالفات التي أقامتها وتعزيز قواتها 

املسـلحة، مبينـا أن ”أثينا تريـد دائًما 

أن تكـون قنـوات االتصـال مـع أنقرة 

مفتوحة“.

وأردف قائال: ”أنا لـم أغلق باب الحوار 

مع الرئيس أردوغـان، أنا منفتح دائًما 

للقاء أردوغـان وأعتقد أنه سـتتاح لنا 

الفرصة للقاء مرة أخرى“.

وأشـار إىل احتمال دعوة تركيا لحضور 

السياسـية  ”املجموعـة  اجتمـاع 

األوروبيـة“ الـذي سـيعقد يف بـراغ يف 

أكتوبـر/ ترشيـن األول، مؤكـدا أنه لن 

يعارض هذه الدعوة.

وأعرب عـن اعتقاده بعدم وقوع رصاع 

مسـلح بـني بـالده وتركيـا، مضيفـا: 

”أنقـرة تـدرك قوتنا الرادعـة“ عىل حد 

قوله.

كمـا اعتـرب رئيـس الـوزراء اليونانـي 

كريياكوس ميتسوتاكيس أن ترصيحات 

الرئيـس الرتكـي رجب طيـب أردوغان 

غري مقبولة، إال أنـه أكد يف الوقت عينه 

أن بالده ستحاول إبقاء قنوات االتصال 

مع أنقرة مفتوحة.

وقال ميتسـوتاكيس يف مؤتمر صحفي 

بمدينـة سـالونيك يف شـمال اليونـان 

”أعتـرب الترصيحـات األخـرية للرئيس 

الرتكي غـري مقبولة“ لكنـه أضاف أنه 

مستعد رغم ذلك للقائه.

الخارجيـة  مـن جهتـه، أشـار وزيـر 

نيكـوس دينديـاس، إىل أن الترصفـات 

الرتكية تزعزع استقرار املنطقة، مؤكدا 

أن بالده ستستمر يف الدفاع عن حقوقها 

ومصالحها وفقاً التفاقية األمم املتحدة 

.(UNCLOS) لقانون البحار

كمـا أضـاف يف خطابـه املسـجل أمام 

الندوة الرابعة للقانون الدويل والسياسة 

الدوليـة للمجتمـع اليونانـي األحد، أن 

انتهـاك تركيـا لقواعد القانـون الدويل 

للبحار يشـكل مصـدرا للتوتر وزعزعة 

االسـتقرار . وشـدد عـىل أن التلويـح 

باسـتخدام القـوة إذا مارسـت اليونان 

حقها يف توسيع نطاق مياهها اإلقليمية 

إىل 12 ميـال بحريـا سـلوك تركي ”غري 

قانوني“.

مصـادر  أفـادت  بعدمـا  ذلـك  جـاء 

دبلوماسية، أن اليونان أرسلت األسبوع 

املايض، رسالة إىل حلف شمال األطليس 

واألمم املتحدة تشـكو فيها ما وصفته 

أطلقهـا  ”تحريضيـة“،  بترصيحـات 

أردوغان، وتطلب منهما التنديد بسلوك 

أنقرة.

كما شـددت الرسـالة عىل أن الخطاب 

الرتكي يشـوه الحقيقة، وال أسـاس له 

من الصحـة ومخالف للقانـون الدويل. 

وأكدت أيضـاً أن املوقـف الرتكي عامل 

اضطـراب لوحدة األطليس وتماسـكه، 

ويضعـف الجنـاح الجنوبـي للحلف يف 

وقت األزمات.

وكانت أنقرة اشتكت يف األشهر األخرية 

اسـتفزازية  ”بأعمـال  وصفتـه  ممـا 

لليونان، تقوض جهود السالم“.

فيما هدد أردوغان عىل مدى األسـابيع 

األمـور،  بعظائـم  اليونـان  املاضيـة، 

الطائرات  وتدفيعها ثمـن ”اسـتفزاز“ 

الرتكيـة فوق بحـر إيجيه واملتوسـط. 

وقـال يف احد خطاباتـه ”أيتها اليونان، 

ألق نظرة عىل التاريخ. إذا مضيِت قدًما، 

ستدفعني ثمًنا باهًظا“

يذكـر أن الدولتـني العضويـن يف حلف 

شـمال األطليس، تتنازعان منذ سنوات 

طويلة حول عدد من امللفات اإلشكالية 

والجويـة  البحريـة  الحـدود  السـيما 

التنقيـب  وملـف  قـربص،  ومسـألة 

والالجئـني وغريهـا، مـا دفـع القوات 

الرتكية إىل تسـيري دوريات جوية شـبه 

يوميـة حـول الجـزر اليونانيـة غالبـاً 

بالقرب من الساحل الرتكي.

فيما ترفض أثينا تسيري تلك الدوريات، 

وتتهـم أنقـرة بالتحليـق فـوق جـزر 

يونانية خالصة.
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بغداد/الزوراء:
نرشت قيـادة عمليات بغداد، امـس األحد، قائمة 
كثافـة  مـع  تزامنـاً  قطعهـا  املتوقـع  بالطـرق 

الزائرين.
وقالـت القيـادة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» انـه 
«بهدف التخفيف عن كاهل الزائرين ومستخدمي 
الطرق للتنقل داخل العاصمـة بجانبيها (الكرخ، 
الرصافة) وحفاظاً عىل سـالمة الجميع، فأن اهم 
الطـرق التي من املحتمل غلقهـا تزامناً مع كثافة 

الزائرين خالل االيام املقبلة:
١-الطـرق ضمن قاطع مسـؤولية املقـر املتقدم 

لعمليات بغداد/الكرخ:
أ-قطع الطريق القـادم من مجرس بغداد الجديدة 
باتجـاه مجرس الوليد عىل ان يكون الجانب االخر 

له سالكاً ذهاباً واياباً.
ب-قطع طريق مجرس القادسـية-باتجاه جرس 
الجادرية- ومن ثم مجرس الوليد بإتجاه (سيطرة 

«مجـرس  ثـم  املحمودية-ومـن  قضـاء  اىل   (  ٧٥
الحصوة».

ج-الطرق البديلة لتنقل املواطنني املتوجهني صوب 
مدينة كربالء املقدسة هي (مجرس بغداد الجديدة، 
مجـرس الوليـد تقاطـع الدرويـش، حـي االعالم، 
الرشطـة الرابعـة، الرشطة الخامسـة، سـويب، 

الرضوانية، استخدام الطريق الرسيع الدويل).
د-الطريق الثاني (رسيع الدورة ، شارع ٦٠، هور 

رجب، العدوانية، الطريق الرسيع الدويل). 
٢-الطـرق ضمن قاطع مسـؤولية املقـر املتقدم 

لعمليات  بغداد/الرصافة:
أ.قطـع طريـق الذهاب املتجه من مجرس املشـتل 
اىل بغداد الجديدة، طريق محمد القاسـم الرسيع، 

الدورة ويكون طريق االياب سالكاً للعجالت.
ب.قطـع الطريـق القادم من (فلكـة حي النرص، 
العبيـدي ، الكمالية ، الفضيلية، املشـتل) ويكون 

الطريق الثاني سالكاً للعجالت.

ج.قطـع طريق القناة القادم من مجرس الشـعب 
وصوالً اىل مجرس املشـتل ويكـون الجانب الثاني 

من طريق القناة سالكاً ذهابا وإياباً.
د.يكون طريـق رسيع محمد القاسـم القادم من 
جرس املثنى شـمال بغداد حتى الرسـتمية جنوباً 
سالكاً ذهاباً واياباً وبإمكان املواطنني استخدامه 

للتنقل من واىل املحافظات الشمالية والجنوبية.
٣- بإمـكان املواطنـني اسـتخدام كافة الجسـور 
للمـرور مـن واىل جانبـي الكـرخ والرصافـة عدا 

«مجرس رسيع محمد القاسم باتجاه الدورة».
ودعت قيادة عمليات بغداد بحسب البيان «جميع 
املواطنني يف العاصمـة والوافدين اليها اىل التعاون 
مع القوات االمنية لضمان انسـيابية حركة سـري 

العجالت والزائرين والحفاظ عىل سالمتهم».
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بغداد/ الزوراء:

كشـفت لجنة الزراعـة واملياه 

واألهوار النيابيـة، امس األحد، 

عـن نيتها تقديـم طلب لرئيس 

االعمـال  ترصيـف  حكومـة 

للتدخل املبـارش يف ملف املياه، 

فيما حـّذرت من آثـار الجفاف 

الـذي يصيب محافظات الوسط 

والجنوب، مشـرية إىل أن العراق 

يـر بمرحلـة «املـوت الرسيع».  

وقال رئيس اللجنة ثائر مخيف 

آل كتـاب يف ترصيـح صحفـي 

إن «الشـلل الذي أصاب مجلس 

النواب خالل املدة املاضية، منع 

أعمالها  اللجنة مـن ممارسـة 

املاضيـة،  املرحلـة  خــالل 

واقترصت عىل بعض األنشـطة 

الخاصـة أو اإلعالمية، فيما لم 

تصـدر اللجنـة أي مخاطبـات 

لتدويل ملف املياه بعد أن كانت 

تنوي ذلـك».  وأضاف آل كتاب 

أن «هناك صمتاً مطبقاً من قبل 

والجهات  ّوالربملـان  الحكومـة 

مـا  إزاء  القطاعيـة  املعنيـة 

يحصـل للعراق من دول جواره 

رغـم خطورته»، عازيـاً ذلك إىل 

إىل  السياسـية  الكتـل  «والءات 

هذه الدولة أو تلك عىل حسـاب 

مصلحة الشعب العراقي».  

وأكد أّن «اللجنة بصدد تشـكيل 

تجمع مـن بعض السياسـيني 

لزيـارة  واملزارعـني  والخـرباء 

الـوزراء والطلـب منه  رئيـس 

التدخل الشـخيص وزيـارة كل 

مـن تركيـا وإيـران للتفاوض 

حول ملـف املياه»، مشـرياً إىل 

أن «التجمع سـريتئي ربط هذا 

امللف برئيس الوزراء شـخصياً 

كونه ملفـاً مهمـاً ويـالمـس 

العراقيـني  اقتصاديـات 

يف  حصـل  كمـا  وصحتهـم، 

تركيـا بعـد أن ربط هـذا امللف 

برئيس الجمهورية رجب طيب 

أردوغـان». وحذر آل كتاب من 

أن «العراق يمر بمرحلة (موت 

امليـاه  شـّح  بسـبب  رسيـع) 

والـذي وصل إىل مناطق الفرات 

اجتاحـت  أن  بعـد  األوسـط 

الجنوبية، مما أدى إلـى هجرة 

جماعيـة إىل املدينـة التي باتت 

ال تتحمـل املزيد مـن العاطلني 

الوافدين إليها».

بغداد/الزوراء:
دعت األكاديمية العسـكرية، امس األحد، 
االعداديـة بفرعيهـا  الدراسـة  خريجـي 
(العلمـي واالدبي والتجـاري والصناعي) 
للعام الـدرايس ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ _ ٢٠٢١ / 
٢٠٢٢ الراغبني بالتطوع عىل مالك وزاره 
الدفاع الـدورة (١١٣) الكلية العسـكرية 
األوىل اىل تقديم طلباتهـم اعتبارا من ١ / 

١٠ / ٢٠٢٢ لغاية يوم ١ / ١١ / ٢٠٢٢.
وبحسـب بيان صـادر عـن وزارة الدفاع 
ورد لــ «الـزوراء»، فـإن رشوط التقديم 

كالتايل:
١. ان يكون املتقدم عراقي الجنسـية من 

ابوين عراقيني .
٢. كامل االهلية وال يقل عمره عند تقديم 
الطلب عن (١٨) سـنة وال يزيد عن (٢٢) 
سـنة للمدنيني وال يزيد عـن (٢٤) اربعة 
وعرشون سنه للعسـكريني الذين امضوا 

ثالث سنوات بالخدمة بصورة حسنة.
٣. حسن السرية والسلوك .

٤. حائز عىل شـهادة الدراسـة اإلعدادية 
بفرعيهـا العلمي واالدبـي بمعدل ال يقل 

عن (٧٠ ٪) فما فوق .
٥. يكـون املتقـدم من خريجي الدراسـة 
اإلعداديـة بفرعيها التجـاري والصناعي 

(سـيارات، الكرتونـك، سـيطرة) بمعدل 
(٨٠٪) فما فوق.

٦. يستثنى ابناء الشهيد من رشط املعدل 
.

٧. غري محكوم عليه بجناية او جنحة من 
محكمة عسكرية او بجناية غري سياسية 
او جنحة مخلة بالرشف من محكمة غري 

عسكرية.
٨. غري مفصول او منسحب من أي دورة 
من الدورات املفتوحة يف الكلية العسكرية 
او فاشـل يف الدراسـة فيهـا او مرتكـب 

لجريمة الغياب او الهروب من الجيش .
 ( سـم   ١٦٥  ) عـن  طولـه  يقـل  ال   .٩

سنتمرتا.

الديوانية/الزوراء:
أعلنـت رشكة املنتجـات النفطية فـرع الديوانية، امس األحـد، عن خطة من 

خمسة محاور لتزويد املواكب الحسينية بالوقود.
وقـال مدير فـرع الديوانية لتوزيـع املنتجات النفطية فالح حسـن الزاميل يف 
ترصيح صحفي: إن «الفرع زود املواكب الحسينية باملنتجات النفطية بمنتوج 
النفط األبيض بكمية ١٠٠ لرت بالسـعر الرسـمي والبالغ ١٥٠ دينار للرت وملرة 
واحدة السـتخدمه يف األفران واملخابز الخاصة بها، إضافة إىل تجهيز عرشات 
وكالء الغاز الجوالني يومياً لتزويد املواكب الحسينية مع تنظيم تجهيز طلبات 

منتوج زيت الغاز والكاز للمولدات الخاصة باملواكب».
واضـاف ان» إدارة الفـرع جهـزت املواكـب ايضـا من خالل خمسـة محاور 

شملت:
 محور الديوانية-بابل 

ومحور الديوانية-كوت 
ومحور الديوانية -غماس النجف 

ومحور الديوانية -الحمزة -السماوة
ومحور الديوانية -عفك العمارة النارصية

واكـد الزامـيل ان «مـالكات الفرع اسـتنفرت كافـة جهودها لغـرض تقديم 
افضل الخدمات التجهيزية لزائري اإلمام الحسني (عليه السالم) الواصلني إىل 
محافظة الديوانية وهم يواصلون سريهم إىل كربالء املقدسة والنجف االرشف 

بمناسبة الزيارة االربعينية».

جمهورية العراق     العدد / ٦٨٥١/ش/٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل  

  رئاسـة محكمة اسـتئناف ذي قـار االتحادية                            
محكمة األحوال الشخصية يف النارصية

التاريخ/ ٢٠٢٢/٩/١١
م/ تبليغ

اىل/ املدعى عليه/ أسعد يحيى مكطوف
ملقتضيات حسم الدعوة الرشعية املرقمة أعاله 
واملقامـة من قبـل املدعية (رواء قاسـم احمد) 
واملتضمنـة دعـوى حضانـة وملجهوليـة محل 
إقامتك قررت تبليغك إعالما بواسطة صحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور أمام هذه املحكمة 
بموعد املرافعة املصادف ٢٠٢٢/٩/٢١ الساعة 

التاسعة صباحا وأفهم علنا.
القايض
ضياء قاسم الهاليل

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، 
امس االحد، إصدار محكمة تحقيق 
الكرخ الثانية أمر قبٍض بحقِّ رئيس 

أحد دواوين األوقاف األسبق.
وذكرت دائـرة التحقيقات بالهيئة 
انَّ  «الـزوراء»:  لــ  ورد  بيـان  يف 
بحـقِّ  األمـر  أصـدرت  «املحكمـة 
رئيس أحد دواوين األوقاف األسبق؛ 
املُخالفـات،  مـن  عـدداً  الرتكابـه 
ديوانيـاً  أمـراً  بإصـداره  تمثلـت 
فـي  ُموظَّ مـن  بإيفـاد مجموعـٍة 
الديـوان إىل السـعوديَّة عام ٢٠١٦ 
ضمن الحصـة املُقرَّرة لهيئة الحج 
صـات  ُمخصَّ ومنحهـم  والعمـرة، 

ألحـكام  خالفـاً  كاملـًة،  اإليفـاد 
املـادة (٣ \٢) مـن ضوابط اإليفاد 

والسفر».
وأضافـت إنَّ «رئيـس الديوان، قام 
فني يف  برصف مكافأٍة لبعض املُوظَّ
الديوان، خالفاً ألحـكام املادة(٥ \ 
أ) مـن تعليمات تنفيذ املوازنة لعام 
٢٠١٦، ُمنوِّهـًة بـأنَّ أمـر القبض 
املـادة  إىل أحـكام  صـدر اسـتناداً 

(٣٣١) من قانون العقوبات».
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت 
يف أوائـل شـهر نيسـان املايض عن 
إصـدار محكمـة تحقيـق الكـرخ 
رئيـس  باسـتقدام  أمـراً  الثانيـة 

الديوان األسبق يف القضيَّة ذاتها.

بغداد/الزوراء:
كشـفت مديرية املجاري يف محافظة بغداد، 
امـس  األحد، عـن مشـاريعها يف ١٠ مناطق 
بالعاصمة، فيما أشارت إىل أن هذه املشاريع 
ضمن القـرض الصيني وتخصيصات قانون 
األمن الغذائي.وقال مدير املجاري فراس عبد 
اللـه يف ترصيح صحفـي إن «من املشـاريع 
املؤمـل مبـارشة العمـل بهـا نهايـة العـام 
الحايل أو مطلع العام املقبل، أربعة مشـاريع 

اسـرتاتيجية سيتم تنفيذها يف ناحية الوحدة 
والنهروان وسـبع البور وأبـو غريب»، مبيناً 
أنـه «تـم تخصيـص املبالـغ الالزمـة لهذه 
املشـاريع مـن  وزارتي التخطيـط واملالية».

وأضـاف أن «تنفيذ املشـاريع سـيكون عىل 
القـرض الصينـي، إذ تجـري حاليـاً عمليـة 
تدقيق األسـعار النهائية لكشوفات املشاريع 
التخطيـط  وزارة  إىل  وسـرتفع  األربعـة، 
للمصادقة عليها ليتم بعد ذلك اإلعالن عنها»، 

مشـرياً إىل أن «هذه املناطق غـري مخدومة، 
ولـدى مديرية املجاري حلـول مؤقتة تخص 
ميـاه األمطار، ألن الـرصف الصحي يحتاج 
اىل محطـة معالجـة لترصيـف ميـاه األنهر 
أهميـة «معالجـة  البزل».وأكـد  ومشـاريع 
ميـاه الـرصف الصحـي، ألن هـذه املناطق 
التوجـد فيهـا أي محطـة معالجة، بـل يتم 
اعتماد شبكات صغرية يف الشوارع لترصيف 
األمطـار، فضالً عـن قيام بعـض املواطنني 

بالتجاوز عـىل هذه الشـبكات»، الفتاً إىل أن 
«املديرية تعمل عىل رفع التجاوزات بني الحني 
واآلخـر».  وتابـع عبـد الله «بحسـب أموال 
قانـون األمـن الغذائـي فقد شـملت مناطق 
غـري مخدومة يف قضـاء املحمودية ومنطقة 
الحسـينية، اضافة اىل حـي التأميم يف ناحية 
الجرس بمشـاريع خدمية»، الفتاً اىل «حاجة 
مديرية املجاري لدعم مايل أكثر؛ بسبب زيادة 
املشاريع هذا العام عن العام املايض، ودخول 

مرشوع قضاء الزهور، (الحسـينية سابقاً) 
إىل الخدمـة، يف حني لـم ترتفع التخصيصات 
املاليـة عن العـام املـايض، وهو مـا يؤثر يف 
باقي املناطـق». وذكر مدير مجـاري بغداد، 
أن «هنـاك مرشوعـني قيد التنفيـذ يف ناحية 
اليوسـفية وقضاء الطارميـة»، موضحاً أن 
«املديرية تحاول،  يف العام الحايل ايضاً، إدراج 
مـرشوع سـرتاتيجي يف منطقة الراشـدية، 

ولكن هذا األمر مرتبط بالدعم املايل»

بغداد/الزوراء:
حــددت مؤسسة الـشــهـداء، امس االحد، 
حاجتهـا مـن الوحـدات السـكنية لتوزيعها 
بني املشـمولني بقانونهـا، بـ ٧٦ ألفاً، سـواء 

لضحايـا النظـام املقبـور أو اإلرهــــاب أو 
لشـهداء الحشـد الشـعبي، وبالتنسـيق مـع 

الهيئة الوطنية لالستثمار.
وقــال رئيس املؤسسـة عبد االلــه النائيل يف 

ترصيح صحفي إن «املؤسسة عقدت لقاءات 
عدة مع الهيئة الوطنية لالستثمار لبحث امللف 
السكني الخاص بذوي الشهداء حسب قانون 
املؤسسـة الـذي يلزمهـا بتوفـري قطعة أرض 
لـكل مشـمول بقانونها، مطالبـاً بتخصيص 
قطع أراض فـي بـغـداد وبـمـواقـع مميزة 
للمؤسسة لغرض بناء مجمعات سكنية عليها 

وتوزيعها بني ذوي الشهداء». 
وحدد حاجة املؤسسـة من الوحدات السكنية 
بـ ٧٦ ألفاً لتوزيعها بني املشمولني من جميع 
الفئات ســواء من ضحايـا النظام املقبور أو 
اإلرهــاب، إضافة إىل شهداء ومصابي الحشد 

الشعبي».
 وأكـد النائيل «رضورة التعامل مع املؤسسـة 
بشـكل خاص وأهميـة بالغـة كونها رشيحة 
كبرية جـــداً فـي املجتمـع قدمت تضحيات 
جسـام من أجل إعالء كلمـة الحق بوجه قوى 

الظالم واألفكار الهدامة». 

االنبار/ عمار سلمان:

افتتـح رئيـس جامعـة األنبـار 

الدكتور مشتاق طالب  األسـتاذ 

صالـح الندا عدداً من املشـاريع 

العمرانيـة والخدميـة املهمة يف 

املوقـع الجامعـي منهـا البوابة 

اإللكرتونيـة يف مدخـل الجامعة 

الخمـايس قـرب كلية  وامللعـب 

الهندسـة وعمادة كليـة االدارة 

واالقتصاد بحضور عميد الكلية 

املركزيـة  املختـربات  وبنايـة 

فضالً عن مـرشوع إنارة الطرق 

الدراسـات  لطلبـة  الداخليـة 

املسـائية. واثنى رئيس الجامعة 

بالجهـود الكبـرية واملتميزة من 

خالل الجـودة والدقـة يف العمل 

كمـا اثنى عـىل جهـود الجهات 

املمولة للمشاريع وقسم االعمار 

واملشاريع واملهندسني واملرشفني 

عىل اعمال املشـاريع الحيوية يف 

الجامعـة والتي سـتعزز الواقع 

الخدمـي والعلمـي يف الجامعـة 

.كمـا أفتتـح رئيـس الجامعـة  

بنايـة مرشوع  صناعـة واعادة 

تأهيل األطراف الصناعية ضمن 

التنافـيس  التمويـل  مـرشوع 

لدعـم  الـدويل  البنـك  بمنحـة 

مشاريع التعليم العايل يف العراق 

عـىل  املـرشوع  هـذا  وحصـل 

التسلسل الثالث ضمن املنافسة 

التعليـم  وزارة  اطلقتهـا  التـي 

العايل والبحث العلمي وبالتعاون 

الـدويل  البنـك  مؤسسـة  مـع 

الدكتور يوسف  .وقال األسـتاذ 

فكـرة  صاحـب   املشـهداني 

املـرشوع انـه  يهـدف اىل إنتاج  

الصناعيـة  األطـراف  وتأهيـل 

وبإمكانيات الباحثني العراقيني 

والعمـل عىل تأهيـل  الخريجني 

الجـدد من األقسـام العلمية  يف 

الجامعـة  للعمـل عـىل انتـاج 

الصناعيـة  األطـراف  وتأهيـل 

وسـيكون املرشوع نـواة ملركز 

الذي  الطبيـة  الهندسـة  بحوث 

يف  قريبـا  اسـتحداثه  سـيتم 

جامعـة االنبـار وسـيكون احد 

انتاج وتأهيل األطراف  اقسامه 

الصناعية. ويتكون املرشوع من 

ثالث اقسـام رئيسـية هي قسم 

البحـث والتدريب وقسـم انتاج 

األطراف الصناعية وقسم إعادة 

تأهيل االطراف الصناعية.

بغداد/ الزوراء:
حـذرت حكومـة نينوى املحلية، امـس األحد، من تهديدات خطـرية تواجه القطاع 
الـزراعـي يف املحافظة بسبب الجفاف، نتيجة ارتفاع أعـداد الفالحني الذين هجروا 

أراضيهم نتيجة تراجع الحصص املائية بشكل كارثي يف البالد بأرسها. 
وقـال املحافظ نجم الجبوري يف ترصيح صحفـي إن «أعداداً كبرية جدا من فالحي 
نينـوى، تخلوا عـن أراضيهـم الزراعية نتيجة الجفـاف وقصدوا مبنـى املحافظة 
إلخبار مسـؤوليها بذلك، مرجعا ذلك اىل الجفاف الـذي رضب جميع مناطقها من 
دون اسـتثناء والتـي كانت حتـى وقت قريب، تعـد إضافـة إىل محافظتي كركوك 

وواسـط، سلة خبز العراق». 
وناشـد الجبـوري الحكومة االتحاديـة بـ»التدخل العاجل والفـوري ملعالجة هذه 
الكارثـة التي أصابت أرايض املحافظة الزراعية، وإنقـاذ آالف العوائل التي تعتاش 

عىل الزراعة فيها التي باتت تعاني األمرين جراء الجفاف وتبعاته املدمرة». 
وكالـة الهجرة الدولية كانت قد أعلنت مؤخراً، أن ما بني حزيران وكانون األول من 
العام املايض، اضطرت أكثر من ٣٠٠ عائلة يف نينوى، إىل مغادرة منازلها وأراضيها 

الزراعية بسبب الجفاف.
وبحسـب تقارير لألمم املتحـدة نرشت مـؤخـراً، فـإن نحو ٩٠ باملئة من سـهول 
محافظة نينوى الصالحة للزراعة، طالها التصحر، والناجم ليس فقط بسـبب قلة 

هطول األمطار، بل الفتقارها ألنظمة الري املقنن الكافية.

بغداد/الزوراء:

بحـث مدير عام الهيئـة العامة 

للجمارك شاكر محمود الزبيدي 

والسـفري اإليراني محمد كاظم 

آل صادق، امس االحد، ٥ ملفات 

بينها النظام االلكرتوني الشامل 

ودخـول  وإيـران  العـراق  بـني 

السيارات السياحية. 

للهيئـة  بيـان  وذكـر 

تلقته»الـزوراء»، أن «الزبيـدي، 

استقبل السـفري االيراني محمد 

مقـر  يف  صـادق،  آل  كاظـم 

الهيئة».

«الجانبني  ان  البيـان،  واضـاف 

ناقشـا عـدة مواضيـع اهمهـا 

موضوع الرتانزيت الربي وكذلك 

التعرفـة الجمركيـة والضوابط 

االقليم وعرب  االسـتريادية عـرب 

املراكـز الجمركيـة االتحاديـة، 

النظـام  فضـال عـن موضـوع 

االلكرتوني الشـامل بني العراق 

وإيـران باالضافـة اىل موضوع 

املنع والتقييـد للبضائع، وكذلك 

دخول السـيارات السياحية بني 

البلدين».

الهيئـة،  عـام  مديـر  واشـار 

االقتصاديـة  «العالقـات  اىل 

والتجاريـة املتينـة التـي تربط 

البلدين، السيما يف مجال التعاون 

املشرتك يف العمل الجمركي».

فيمـا اشـاد السـفري االيرانـي، 

«باإلجـراءات املتخـذة مـن قبل 

الهيئة يف تسهيل وتنظيم حركة 

الـزوار االيرانيني خالل دخولهم 

بـني  الجمركيـة  املراكـز  مـن 

الجانبني».



بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، امس االحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 354 الف دينار، وسعر الرشاء 350 الفاً، وهي 

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

استقرارا أيضاً عند 324 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 320 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 355 الف دينار و 365 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 325 الفاً و 335 الف دينار.
فيما شـهدت أسـعار الذهب اربيل استقرارا يف أسـواقها، حيث بلغ سعر 
البيع حسـب التسـعرية للذهب حسـب نقابة الصاغة: مثقال ذهب عيار 
24 بـ 410.000 دينـار، مثقال ذهب عيار 21 بـ 365.000 دينار، مثقال 
ذهـب عيار 18 بـ 310.000 دينار.. ويسـاوي املثقـال الواحد من الذهب 

خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت االردن، امـس االحد، ان العراق رابع أكرب مسـتورد لصناعة عمان 

خالل األشهر الثمانية من العام الحايل.
وقالـت غرفة صناعة عمـان االردنية يف تقرير لها: ان ”صـادرات الغرفة 
خالل 8 اشـهر من العام الحـايل 2022 وصلـت إىل 4.819 مليارات دينار، 

مقابل 3.177 مليارات دينار للفرتة نفسها من العام املايض“.
واضافـت اىل ان ”صـادرات منتجـات الصناعة األردنية املنتـرشة بغالبية 
مناطق اململكة تصل ألكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 

سلعة متنوعة“.
واشـارت اىل ان ”الهنـد والواليات املتحدة األمريكية والسـعودية والعراق، 
اسـتحوذت عـىل أكثر مـن نصف صـادرات غرفة صناعة عمـان خالل 7 
اشهر من العام الحايل ما قيمته 2.509 مليار دينار“، مبينة ان ”صادرات 
صناعـة عمـان إىل العراق ارتفعت خالل 7 اشـهر من العـام الحايل 2022 
إىل 383 مليـون دينار مقابـل 349 مليون دينار للفرتة نفسـها من العام 

املايض، وبنسبة زيادة 10 باملئة“.
واوضحت ان ”صادرات الغرفة خالل النصف األول من العام الحايل 2022، 
توزعت عىل قطاعـات الصناعات التعدينية والكيمياوية ومسـتحرضات 
التجميـل والهندسـية والكهربائيـة وتكنولوجيـا املعلومـات، اضافة اىل 
صـادرات قطاعـات الصناعـات التموينيـة والغذائية والزراعيـة والثروة 
الحيوانيـة والعالجيـة واللوازم الطبيـة والجلدية وغريها مـن الصناعات 

االخرى“.
يذكر ان العراق يسـتورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة 
تركيا وايران بعد ان كانت االردن سـوقا كبريا للعراق يف فرتة التسـعينات 

من القرن املايض يف فرتة الحصار االقتصادي عىل البالد.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجارة عـن وصول الباخـرة {Qi Hong} اىل منطقة اإلدالء 
ومحملة بـ 42 ألف طن من مادة األرز التايلندي لحسـاب السـلة الغذائية 
الثامنة.ونقـل بيـان للوزارة عن مدير عـام الرشكة العامـة لتجارة املواد 
الغذائية ملى هاشـم املوسـوي قولها: ان ”كمية الرز التي وصلت هي جزء 
من التعاقدات الخاصة بالسـلة الغذائية“.وأكدت ”انه قد تم سحب نماذج 
مـن قبل فاحـيص املخترب يف قسـم السـيطرة النوعية يف الرشكـة العامة 
لتجـارة املـواد الغذائيـة لبيان صالحيته لالسـتهالك البـرشي قبل إطالق 

تجهيزه للوكالء“.

بغداد/ الزوراء:
ُعـّدت مواد ”األجهـزة امليكانيكيـة والكهربائية“ من أهم اسـتريادات العراق 
مـن أملانيا خالل العام 2021 حسـب موقـع trade map الـذي يوفر خريطة 
التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدويل واألسواق البديلة واألسواق 

التنافسية.
وذكـر املوقع يف احصائية عىل موقعـه واطلعت عليه ”الـزوراء“: ان ”العراق 
اسـتورد مـن املانيـا خالل العـام املـايض 24 مادة من السـلع بقيمـة بلغت 
1.054.336 دوالرا“، مبينة ان ”نمو االسـتريادات ارتفع من أملانيا بنسبة 9% 
ما بـني 2017 اىل 2021“.واضاف ان ”اآلالت واألجهزة امليكانيكية جاءت اوال 
يف اسـتريادات العراق مـن املانيا وبقيمة بلغـت 224.645 مليون دوالر، تليها 
اآلالت واملعـدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة ماليـة بلغت 213 مليون دوالر، 
تليها منتجات صيدالنية بقيمة بلغت 109 ماليني دوالر، تليها املركبات بقيمة 
بلغـت 85 مليون دوالر“.كما اشـار املوقـع اىل ان ”صادرات العـراق اىل املانيا 
بلغت 1.099.886 دوالرا، مبينة ان ”هذه الصادرات انخفضت بنسـبة %9 ما 

بني 2017 اىل 2021“.
وذكـر أن ”اهم صادرات العـراق اىل املانيا تركزت يف الوقـود املعدني والزيوت 
املعدنية بقيمة مالية بلغت 1.090.982 دوالرا، تليها لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، 

واالحجار الكريمة بقيمة 3 ماليني دوالر“.

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االحد، منخفضا 

بنسبة (0.54%).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلـغ عدد االسـهم املتداولة (1.283.061.665) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (910.712.431) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (588.92) نقطة 
منخفضا بنسبة (%0.54) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (592.1) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (41) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (5) رشكات.
وبلغ عدد االسـهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (990) 
ألـف سـهم بقيمة بلغت مليـون دينار من خالل تنفيـذ (6) صفقات عىل 

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

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراق، امس األحد، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كوردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلتا، صباح 
امـس، 147900 دينار عراقـي مقابل 100 دوالر أمريكي، وهي األسـعار 

نفسها التي سجلت صباح السبت.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 148500 دينـار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 147500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع 148100 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء 148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رابطة املصارف الخاصة العراقية، امس األحد، ارتفاع 
نسبة الشمول املايل يف العراق إىل ٪33.5 نتيجة اإلجراءات التي 

اتخذها البنك املركزي يف تنفيذ اسرتاتيجية الشمول املايل.
وقال املدير التنفيذي لرابطة املصارف الخاصة العراقية، عيل 
طارق، يف بيان صحفي: إن نسـبة الشـمول املايل ارتفعت من 
٪22.5 خـالل العـام 2020 إىل ٪33.5، بزيـادة نحو ٪49 عن 
العام 2020، وذلك بسبب سياسة البنك املركزي بدعم مرشوع 
توطـني رواتـب املوظفني وزيـادة افتتاح الفـروع املرصفية 
ودعم عمليات التحـول الرقمي واملحافظ االلكرتونية ونقاط 

الدفع وأجهزة الرصافات االلية.
وأضاف: ان زيادة نسـبة الشـمول املايل انعـكاس عىل زيادة 
الثقة بالقطاع املرصيف، وبالتايل سينعكس بشكل إيجابي عىل 

النمو يف االقتصاد بشكل عام.
كما بني طـارق: أن عدد املوظفني الذين وطنوا رواتبهم حتى 
نهايـة العـام 2021 بلغ نحـو 4 ماليني موظـف، االمر الذي 

ساهم بوصول عدد الفروع املرصفية إىل 905 فروع.
وأكـد املدير التنفيـذي لرابطة املصـارف الخاصـة العراقية: 
أن زيـادة نسـبة الشـمول املايل، تتعلـق بالرتكيز عـىل زيادة 
املعامالت املالية لألفراد او الرشكات واالستفادة من الخدمات 

املرصفية املتنوعة.
وتابـع بالقـول: إن حجـم املحافـظ االلكرتونية نما بنسـبة 
٪71 خالل العام املـايض، وكذلك مع زيادة ملحوظة يف حجم 

الودائع واالئتمان املقدم ملختلف القطاعات.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رشكة تسـويق النفـط الوطنيـة {سـومو} ان إقليم 
كردسـتان مرص عىل رفض تطبيق قـرار املحكمة االتحادية 

بشأن تصدير النفط.
وقال مدير عام سومو، عالء اليارسي، يف ترصيح صحفي: ”ال 

توجـد يف الوقت الحايل مفاوضات كون حكومة اإلقليم اعلنت 
رسمياً رفضها قرار املحكمة االتحادية جملة وتفصيالً“.

وكانت املحكمة االتحادية العليا، أصدرت يف 15 شباط املايض، 
حكما يقيض بعدم دسـتورية قانون النفـط والغاز لحكومة 
إقليـم كردسـتان، الصـادر عـام 2007، وإلغائـه ملخالفتـه 
أحكام مواد دستورية، فضال عن إلزام اإلقليم بتسليم اإلنتاج 

النفطي إىل الحكومة االتحادية.
يذكـر أن إقليـم كردسـتان قد بـدأ يف بيع النفـط بمعزل عن 
الحكومـة االتحادية، بعد أزمـة مالية خانقـة نتيجة انهيار 
أسـعار النفط خالل اجتياح داعش ملناطـق يف العراق، فضال 
عن الخالفات مع بغـداد التي دفعت األخرية إىل إيقاف رصف 

رواتب موظفي اإلقليم.
وتقول الحكومة االتحادية إن رشكة النفط الوطنية (سومو) 

هي الجهة الوحيدة املخول لها بيع النفط الخام العراقي.
واسـتندت بغداد وأربيل إىل الدستور، ومع بقاء قانون النفط 
والغاز العراقي حبيسـا يف مرحلة الصياغة بسـبب خالفات، 

ترك ذلك مجاال للمناورة يف تفسريات املواد الدستورية.

بغداد/ الزوراء:
أصدرت وزارة املالية حسـابات الدولة 
العراقيـة لشـهر تموز املايض للسـنة 
ان  اىل  اشـارت  والتـي   2022 املاليـة 
مسـاهمة النفط يف املوازنة االتحادية 
ما زالـت مرتفعة لتبلغ %96 للشـهر 
الرابـع عىل التـوايل، فيمـا اعترب خبري 
اقتصادي أن االرتفاع طبيعيا القتصاد 

العراق الريعي.
وتابعت ”الـزوراء“ البيانات والجداول 
التـي أصدرتهـا وزارة املالية يف شـهر 
ايلول الجاري لحسـابات شـهر تموز 
املـايض والتـي بينـت إىل أن النفـط ال 
يـزال يشـكل املـورد الرئيـيس ملوازنة 
العـراق العامة، حيـث بلغ %96 وهي 
نفس النسـبة لشـهر حزيران املايض، 
مما يشـري إىل أن االقتصاد الريعي هو 

االساس يف موازنة العراق العامة.
ومـن خـالل جـداول املاليـة يبـني ان 
اجمـايل االيرادات النفطية من لشـهر 
تموز بلغـت 88 تريليونا و381 مليارا 
و38 مليونـا و997 الفا و103 دنانري، 
وهـي تمثل نسـبة %96 مـن اجمايل 
اجمـايل  بلغـت  حـني  يف  االيـرادات، 
االيـرادات الغـري نفطيـة 3 تريليونات 
و539 مليـارا و615 مليونا و851 الفا 
و199 دينـارا، وهـي تشـكل %4 من 

اجمـايل االيـرادات، فيمـا بلـغ اجمايل 
االيـرادات النفطية وغـري النفطية 91 
تريليونـا و920 مليـارا و654 مليونا 
و848 الفـا و302 دينـارا وهـي اعىل 
بنسـبة %94.48 عن نفس الفرتة من 
العـام املـايض 2021 التـي بلغـت 47 
تريليونـا و264 مليـارا و 595 مليون 

دينار نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وحسـب تقريـر املالية فـإن االيرادات 
لشهر تموز املايض جاءت من اإليرادات 
الجارية والتي بلغت 91 ترليون و877 
مليارا و18 مليونـا و 164 ألفا و945 
دينـارا، وايضا جـاءت مـن اإليرادات 
الرأسمالية التي بلغت 43 مليارا و636 

مليونا و683 الفا و357 دينارا.
مـن جهته؛ قـال الخبـري املـايل هالل 

الطحان يف حديث صحفي: إن ”ارتفاع 
نسـبة النفط يف موازنة العراق العامة 
هـو أمـر طبيعـي القتصـاد العـراق 
الريعي“، مبينا ان ”العراق لم يسـتفد 
لغايـة اآلن مـن موازنتـه الكبـرية يف 

تنويع اقتصاده“.
واضـاف ان ”دول العالـم تتجه حاليا 
نحـو الطاقـة النظيفـة واالسـتغناء 

تدريجيـا عـن الكربـون، وبالتـايل ما 
نشهده اليوم من ارتفاع ألسعار النفط 
قـد ال نشـهده نهائيا خالل السـنوات 
املقبلة وسيكون العراق يف مأزق نتيجة 
ذلك“، الفتا إىل أن ”جميع دول الخليج 
النفطية اتجهت لتنويع اقتصادها من 
خالل االستثمارات يف الخارج وتكوين 

بنية انتاجية كبرية داخل بلدانها“.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
املالية، مظهر محمد صالح، قد أكد يف 
اذار 2021 يف حديث صحفي ان أسباب 
بقـاء االقتصاد ريعيا يعود اىل الحروب 
وفرض الحصار خالل الحقبة املاضية 
ومـا نشـهده اليـوم مـن الرصاعـات 
السياسـية، أدت اىل تشـتيت للمـوارد 

االقتصادية“.
العراقيـة  الدولـة  اسـتمرار  ويعـد 
باالعتمـاد عىل النفـط كمصدر وحيد 
يف  العـراق  يجعـل  العامـة  للموازنـة 
خطر من األزمات العاملية التي تحدث 
بني الحـني واآلخـر لتأثر النفـط بها، 
ممـا يجعل العـراق يتجـه يف كل مرة 
لتغطيـة العجـز عـرب االسـتدانة من 
الخـارج او الداخـل، وهو بذلك يشـري 
إىل عـدم القدرة عىل إدارة أموال الدولة 
بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول 

تمويلية بديلة.

بغداد/ الزوراء:
يكتنف تنفيذ قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
الغمـوض، ويف وقـت تتحـدث لجنـة نيابيـة عن 
إنجازه بنسـبة شـبه كاملـة، يقول خـرباء بقاء 
%50 مـن أموالـه لغايـة الوقـت الحايل السـيما 
املتعلقـة بتنميـة األقاليم وتخصيـص الدرجات 
الوظيفية.. وتسـعى كتل سياسـية منضوية إىل 
اإلطار التنسيقي الستئناف أعمال مجلس النواب 
من أجـل تفعيل لجنة تم تشـكيلها ملراقبة تنفيذ 

قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي.
ونـص القانون الـذي يعطي صالحيـة إنفاق 25 
تريليـون دينـار من فائـض النفط عـىل تنفيذه 
بمرحلتـني، األوىل برصف 18 تريليـون دينار منذ 
تاريخ التصويت عليه، واملرحلة الثانية ملا متبقي 
مـن األموال ويكون ذلك من مسـؤولية الحكومة 

املقبلة. 
وقال عضـو اللجنة املالية النيابيـة جمال كوجر 
يف ترصيـح صحفي: إن ”وزارات الدولة بدأت منذ 
مدة ليست بالقليلة يف تنفيذ قانون الدعم الطارئ 
لألمن الغذائي، وليست هناك نية إلجراء تعديالت 

عليه من أجل شمول املزيد من املبالغ“.
وتابـع كوجـر ان ”الربملـان وإذا مـا أراد إضافة 
مبالـغ جديدة مـن الفائـض يمكن لـه أن يقوم 

بترشيع قانون جديد عىل غرار القانون الحايل“.
وأشـار إىل ان ”القانـون الحايل تـم تنفيذه بنحو 

%90 وأغلـب مبالغـه املقررة للحكومـة الحالية 
البالغـة أكثـر مـن 18 تريليـون دينـار قـد تـم 

رصفها“.
وأورد كوجـر أن ”ترشيـع هذا القانـون كانت له 
مربراتـه، وقـد اتجه مجلس النـواب لتمريره من 

خالل مقرتح تقدمت به اللجنة يف حينها“.

مـن جانبـه، ذكـر الخبـري االقتصـادي، صفوان 
قيص، يف ترصيح صحفي: ان ”تنفيذ قانون االمن 
الغذائي يظهر واضحاً يف استمرار تأمني مفردات 
البطاقـة التموينيـة والسـلة الغذائية وتسـوية 
مسـتحقات الجانـب اإليرانـي عن تجهيـز الغاز 
ملحطات الكهرباء، إضافة إىل تسـديد مستحقات 

الفالحني للسنة السابقة واملوسم الحايل“.
وتابـع قـيص أن ”عملية زيـادة ضـخ األموال يف 
البيئة العراقية تنعكس بشكل إيجابي عىل الناتج 
املحيل اإلجمايل، عىل اعتبار أن هذه األموال سـيتم 

تداولها من أجل خلق فرص عمل“.
ولفـت إىل أن ”االقتصاد املحـيل ينتظر ضخ املزيد 
من األمـوال من اجل خلـق حالة من االسـتقرار 
السـيما وأن تكاليـف الحيـاة ارتفعـت نتيجـة 

االعتماد عىل االسترياد“.
وأورد قـيص أن ”القانـون الحـايل سـاعد عـىل 
زيـادة قـدرة وزارة الزراعة باسـترياد األسـمدة 
والبذور بنحو ينعكس بشكل إيجابي عىل املوسم 

القادم“.
وتحـدث عن ”أموال مـا زالت موجـودة يفرتض 
ان تذهـب إىل املحافظـات عـىل مسـتوى تنميـة 
األقاليم البالغة 8 تريليونات دينار مع ألف درجة 
وظيفية لكل محافظة التي بحاجة إىل تفعيل مع 
تعيني األوائل عىل الجامعات وأصحاب الشهادات 

العليا“.
وانتهـى قيص إىل أن ”هـذه املجاالت قد خصصت 

لها األمـوال لكن مسـتحقاتها لم تتم تسـويتها 
لغاية الوقت الحـايل وإطالق الدرجات الوظيفية، 
وهذا يعني أن هناك %50 من أموال قانون االمن 

الغذائي لم ترصف“.
وكان مجلـس النواب قد صوت يف شـهر حزيران 
املـايض عىل قانون الدعم الطـارئ لألمن الغذائي 
رقـم 2 لسـنة 2022 بعـد جولـة طويلـة مـن 

املناقشات.
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2022@Ú‰è€@Ôöbæa@åÏ∏@ãËì€@ÚÓ”aã»€a@Ú€Îá€a@pbibèy@äáóm@ÚÓ€bæa

%@90@Ïz‰i@ÍâÓ–‰m@#Î@˘äb�€a@·«á€a@ÊÏ„b‘i@pcái@Ú€Îá€a@paäaåÎ@ZÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت املبيعات النقدية من الدوالر يف مزاد البنك املركزي، امس األحد، 

فيما ارتفعت الحواالت الخارجية.
وذكـر أن ”البنـك املركـزي بـاع أمس خـالل مـزاده لبيـع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 247 مليونـا و 630 الفـا و 486 دوالرا أمريكيـا غطاها البنك 

بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان عملية الرشاء النقـدي للدوالر من قبل املصارف انخفضت من 
قيمة املبيعات االجمالية لتصل اىل 18 مليونا و150 ألفا، فيما ذهبت البقية 
البالغة 229 مليونا و480 ألفا و486 دوالرا لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل 

شكل حواالت واعتمادات.
وأشار إىل ان 34 مرصفا قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و 

12 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 134 رشكة توسط.

ÚÀbó€a@fib´@¿@ã‘nèÌ@ã–ñ˛a@Êá»æa

@fiÎá€a@5◊c@µi@Âfl@…iaã€a@÷aã»€a
ÚÓ„Üä˛a@pb«b‰ó‹€@�aÜa7néa

@—€c@42@Äi@Ú‹‡´@ÒãÇbi@fiÏñÎ
á‰‹Ìbn€a@åä˛a@Âfl@Â†

ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé
bõ–É‰fl@’‹ÃÌ

@∂g@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl@…uaãm
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@247

ÊbnéÜã◊Î@ÜaáÃi@¿@Íäb»éc@Û‹«@≈œb±@ä¸Îá€a

%@33.5@∂g@÷aã»€a@¿@Ô€bæa@fiÏ‡ì€a@Újè„@ b–mäa

¡–‰€a@ãÌáóm@Êdìi@ÚÌÜb•¸a@äaã”@’Ój�m@ùœä@Û‹«@ãófl@·Ó‹”�a@ZÏflÏé
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بغداد/ الزوراء:
دعـا مـرصف الرافديـن مقرتيض مـرصف العـراق {املرصف االشـرتاكي 

سابقا} اىل تسديد الديون املرتتبة بذمتهم املتأخرة.
وأوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: ان 
”عىل املقرتضني الذين بذمتهم سـلف وقروض ولم يتم تسديدها مراجعة 

مرصف الرافدين الفرع الرئييس لغرض تسديد أموال املرصف“.
وأشـار اىل ان ”املـرصف سـيتخذ االجـراءات القانونية يف حال اسـتمرار 

التخلف عن سداد تلك املبالغ“.

@÷aã»€a@“ãófl@Ôö6‘fl@Ï«áÌ@ÂÌáœaã€a
ÊÏÌÜ@Âfl@·Ënflâi@bfl@áÌáèn€

_@bÓ„bæc@Âfl@÷aã»€a@paÜa7néa@·Ác@ÔÁbfl
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@@ÒäÜbÃfl@Û‹«@Ÿ€bfl@ê„c@5§@Úibñ�a
bÓ€b�„c@¿@ıaäÎç€a@ãÿè»fl

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن نادي الزوراء الريايض أن العبه «أنس مالك» تعرض إىل إصابة ستبعده عن املالعب ملدة ثالثة أسابيع.
وذكر النادي يف بيانه: ان الالعب أنس مالك سـيغيب عن الفريق بداعي اإلصابة، ليغادر معسـكر أنطاليا، 
وعـاد إىل بغـداد إلكمال مراحل العالج».ويعد مالك من العنارص الجديدة بصفوف الزوراء، وانتقل له خالل 
املريكاتـو الصيفـي قادما من الديوانية، وسـبق له أن مثل فـرق امليناء ونفط البـرصة، وهو من الالعبني 
الذين يجيدون اللعب يف خطي الوسط والهجوم.وعىل صعيد متصل، يواصل الزوراء مرانه يف مدينة أنطاليا 
الرتكية، بعد أن لعب يف وقت سابق مباراته التجريبية األوىل مع تشاكاليك سبور وانتهت لصالحه (٣-٠). 

يذكر أن الزوراء تنتظره مباريات ودية أخرى مع أالنيا وأنطاليا سبور خالل األسبوع الحايل.

ãºcÎ@ã–ñc

Ôè„Ïn€a@Ôè”b–ó€a@…fl@lb‘€˛a@fiÎc@åaãyhi@áÓ»é@Z@Ô‹«@µèy
أربيل/ عروة عامر 

يكثِّف فريـق زاخو بكرة القدم 
وحداته التدريبية يف معسـكره 
املقام حاليا يف أربيل ويحتضنه 
تحضـرياً  ارارات،   ملعـب 
املمتـاز  الـدوري  ملنافسـات 
بقيـادة املـدرِّب حمـزة هادي 

وجهازه املساعد.
وقـال  املدرب املسـاعد لفريق 
إن“  كريـم  مصطفـى  زاخـو 
أهداف املعسـكر بدأت تتحقق 
من خالل املباريـات التجريبية 
والوحدات التدريبية الصباحية 
واملسـائية؛ مـا يعطـي رؤيـة 
أوسـع للجهاز الفنـي الختيار 
املناسبة“،  الالعبني والتشكيلة 
البيانـي  أن“ املسـتوى  مبينـاً 
لالعبي الفريق بدأ يتصاعد من 

الناحية البدنية والفنية“. 
واضاف كريم أن“ ملف التعاقد 
مع الالعبـني املحرتفني ما زال 
قائماً ويف طور الدراسة الختيار 
األمثـل منهـم، أمـا عـن ملف 
املحليـني فقـد اكتفـى الجهاز 
الفنـي بالالعبـني املتواجديـن 
بعد ابعاد بعضهم واستقطاب 
أن  اىل  مشـرياً  آخـر“،  بعـض 
”نـادي زاخـو من أقـل االندية 
رصفـًا لألمـوال للتعاقـد مـع 
الالعبني املحليني واملحرتفني“. 

يذكـر أن فريـق زاخـو حقـق 
مسـابقة  يف  العـارش  املركـز 
املنـرصم  الكـروي  الـدوري 
برصيـد 48 نقطـة مـن احـد 
عرش انتصاراً و25 تعادالً و12 

خسارة .

بغداد/ متابعة الزوراء
يخـوض فريـق النجـف عـدة مباريات 
تجريبيـة يف معسـكره املرتقـب بمدينة 
أصفهـان اإليرانيـة، تحضـرياً للموسـم 
الجديـد.. ووصـل الوفـد اإلداري للنجف 
إىل مدينـة أصفهـان اإليرانيـة للتحضري 
للمعسـكر التدريبي الذي سيستمر حتى 

الخامس والعرشين من الشهر الجاري.

وسـيلعب النجـف اربع مباريـات ودية، 
سـتكون أهمهـا مواجهـة مسـتضيفه 

سباهان أصفهان يوم الخميس املقبل. 
واطلـع وفد ادارة النادي النجفي ميدانيا 
نـادي  ومنشـآت  مرافـق  جميـع  عـىل 

سباهان.
يذكر أن بعثة النجف سـتتوجه إىل إيران 

فجر يوم غد الثالثاء.

@¿@ÈmbjÌäám@—rÿÌ@ÏÇaå@’Ìãœ
åbn‡æa@äÎá‹€@aÜaá»néa@›Óiäc

@ÚÌÜÎ@pbÌäbjfl@…iäc@üÏ≤@—v‰€a@’Ìãœ
@ÊbË–ñc@ãÿè»fl@¿

ÚÓöbÌã€a@ÚÌá„˛a@Âfl@áÌá»€a@fiÏ�Óé@7j◊@òÓ‹‘m@Zlbjì€a@ÒäaåÎ

ÚÌá„˛a@µi@µj«˝€a@p¸b‘n„a@Ò6œ@Üá∏@Â€@pb‘ibèæa@Ú‰ß@Z@ÔéÎ˛a

بغداد/ متابعة الزوراء
اكـد العـب منتخبنـا الوطني بكـرة القدم 
واملحرتف يف صفـوف الصفاقيس التونيس 
،حسني عيل، انه سـعيد بإحراز اول القابه 

الخارجية مع ناديه التونيس.
 وكتـب حسـني عـيل عـرب حسـابه عـىل 
”فيسبوك“ ”الحمد لله، حققت لقب كأس 
تونـس، وهو أول لقب يل مـع الصفاقيس، 
مبارك للجماهري واإلدارة والكادر التدريبي 

والالعبني“ 
واضاف ”لقد عملنا سويا بجد طوال الفرتة 
املاضية وتغلبنا عـىل كل الظروف الصعبة 
التي مـرت عىل النـادي بتعـاون الجميع، 
وهذا أقـل يشء نقدمـه لجماهرينا الوفية 
التي سـاندتنا حتـى آخر لحظـة، والقادم 

أفضل بإذن الله“.
ولـم يشـارك حسـني يف النهائـي بسـبب 
قوانـني االتحاد التونيس التـي تفرض عىل 

أنديـة الدوري املمتاز عـدم إرشاك األجانب 
حـني يكون املنافـس من درجـة أقل، كما 
كان املوريتاني إسماعيل دياكيتي والغيني 
نابي كامـارا محرومني من املشـاركة مع 

الصفاقيس يف النهائي.
وتـوج الصفاقـيس بـكأس تونـس للمرة 
السابعة يف مسريته والثانية عىل التوايل بعد 
فوزه يف الدور النهائي عىل مستقبل املرىس 

بثنائية نظيفة.

@@@ÚÓ€Îá€a@ÊÜä˛a@Ú€Ï�j€@a7õ•@?†Ï€a@Ú‡ˆb”@∂g@ãflb«@äaã◊Î@áËfl@ÊbœÏ€Ü@Ô«ánèÌ@›ìÓ‰í
Ú–‹n¨@lbjé˛@µj«¸@Ú»iäc@äaân«a

بغداد/ محمد عماد
أعلـَن مـدرُب املنتخـب الوطنـّي  بكـرة 
القدم رايض شنيشل إضافَة العبني جدد 
إىل قائمـِة املنتخـب، وهما كل من  العب 
الرشطـة كـرار عامـر وحـارس مرمى 
الطلبـة دلوڤـان مهـدي، وسـيلتحقان 
بمعسكِر املنتخب الوطنّي الذي سينطلُق 

يف الرابع عرش من الشهر الحايل.
عىل صعيٍد متصل، قلصت قائمُة املنتخب 
الوطنّي ألسـباٍب تنوعت ما بني اإلصابِة 
واإلداريـة، حيث سـيتعذُر عـىل كٍل من 
كارديو صديق وبسـام شـاكر ورسالن 
حنون وأحمد باسل التواجد مع املنتخِب 
الوطنّي، ومن املؤمل أن تشهد القائمُة يف 
األيـاِم القليلة املقبلة إضافَة العبني جدد 
اسـتعداداً للمشـاركِة يف بطولـِة األردن 
الدولّية التي سـتقام يف العاصمة عمان 
خالل املدة مـن الثالث والعرشين وحتى 
السابع والعرشين من شهر ايلول الحايل 
واالردن  العـراق  منتخبـات  بمشـاركة 

سوريا وسلطنة عمان.
وسـبق ان أعلَن الجهاُز الفنّي للمنتخِب 
الوطنـّي لكـرِة القـدم قائمـَة الالعبني 
اسـتعدادا لُبطولـِة األردن الدولّية، حيث 
ضمـت القائمُة (31) العبـاً هم كٌل من  
جالل حسن ، أحمد باسل ، حسن أحمد 
، حسـن حبيـب ، مارتن حداد ، رسـالن 
حنـون ، منـاف يونـس ، كاردو صديق 
، عيل فائـز ، زيد تحسـني ، مهند جعاز 
، مريخـاس دوسـكي ، حمـزه عدنان ، 
حسـني عمار ، اآلي فاضـل ، أحمد عبد 
الحسـني ، أمجـد عطـوان ، محمد عيل 
عبـود ، شـهاب رزاق ، أمـري العماري ، 
هـريان أحمـد ، محمد قاسـم ، إبراهيم 
بايش ، حسني عيل ، بسام شاكر ، أحمد 
فرحان ، حسـن عبـد الكريم ، شـريكو 
كريم ، أيمن حسـني ، اسو رستم، وكاع 

رمضان.
كما أعلـَن املُدرُب رايض شنيشـل إقامَة 
ُمعسـكٍر تدريبـّي للُمنتخـِب الوطنّي يف 
الرابع عرش من الشـهِر الحايل استعداداً 
للُمشـاركِة يف بطولِة األردن الدولّية التي 

سـتقام للفرتة من 27-23 من الشـهِر 
الحـايل مضيفـا ان إن أبـواَب املُنتخـب 
الوطنـّي سـتكون مفتوحـًة للجميـع، 
وال توجـُد أي فروقـاٍت بـني العٍب وآخر 
باستثناِء الجاهزّيِة التاّمة التي ستحدُد 
لالعبـني  بالنسـبِة  وحتـى  وجودهـم، 
الذيـن اعتـذروا عـن التواجـِد يف ُبطولِة 
األردن الدولّيـة، وهمـا كل مـن زيـدان 
إقبال وعـيل الحمادي، فسـتكون أبواُب 
املُنتخب مفتوحًة أمامهـم، إذ إن إقبال، 

بعد التشـاور مـع الجهـاز الفني لنادي 
مانشسـرت يونايتـد  اإلنكليـزي، فّضـل 
البقاء مع فريق الشـياطني الحمر تحت 
سن 21 عاًما، حيث ستستمر املنافسات 
لهـذه املسـابقة، ألنهـا غـري مشـمولة 
بالتوقـف الـدويل يف أثنـاء أيـام الفيفـا 

املعتمدة.
ويرى ابن الــ19 ربيًعا، يرى أنه يحتاج 
يف هـذا التوقيـت تحديـًدا لالسـتمرار يف 
تدريبات مانشسـرت يونايتـد، خاصًة أن 

املـدرب الهولندي تني هاغ يراقب مراحل 
تطوره، وقـد يدفع به يف بعض مباريات 
املوسم الحايل، وعليه فإن الالعب ال يريد 

تشتيت تركيزه.
ولم يتخـل  إقبال، املولـود يف إنكلرتا من 
أب باكسـتاني وأم عراقية، لم يتخَل عن 
تمثيل املنتخب الوطني يف االستحقاقات 
املقبلـة، ولكنـه يف الوقـت الحـايل التزم 
بنصيحة الكادر الفني للنادي اإلنكليزي، 
وال يريد أن يفّوت فرصة اإلرساع بتمثيل 

الفريق األول.
وفيمـا يخـص عـيل الحمـادي، فبعـد 
التشـاور مـع الجهـاز الفنـي لويكمب 
ونـدررز، فّضـل الحمـادي البقـاء مـع 
النادي اإلنكليزي يف الفرتة الحالية؛ لكون 
مباريـات الـدوري اإلنكليـزي للدرجـة 
الثانيـة لن تتوقـف يف أثناء أيـام الفيفا 
املعتمـدة، ويأمل الحمـادي يف الحصول 
عىل فرصـة أكرب مع ناديـه يف املباريات 

املقبلة.

بغداد/ احمد الداغستاني
أعلـن معـاون مدير عام دائـرة الرتبيـة البدنية بوزارة الشـباب 
والرياضـة رئيس لجنـة التقييم، موفق عبد الوهـاب، عن وجود 
عملية تقليص لعـدد كبري من األندية الرياضية بعد إجراء عملية 

التفتيش.
وقال عبد الوهاب: ”توجد لألندية فرصة لتصحيح وضعها اإلداري 
واملـايل عىل وفـق ضوابط وتعليمـات اجازات تأسـيس االندية“. 
وأضـاف ان ”لجنة التقييم ودراسـة واقع حال األندية واملشـكلة 
من قبلنـا، أنجزت أعمال تقييم أغلب األندية الرياضية املسـجلة 
لدى دائرة الرتبية البدنية و الرياضة“، الفتا اىل ان ”تشكيل اللجنة 

تـم بناًء عىل توجيـه الوزير وكان يتابع اوال بـأول كل التفاصيل 
ويستفرس يوميا“.

وبـني عبـد الوهـاب ان ”التقييم موثـق بالصـور والفيديوهات 
وهناك اندية موجودة باالسـم ولَـم نجد لها أثرا عىل ارض الواقع 
واستفرسنا من املوجودين يف اداراتها فطلبوا مهلة وبعضهم قال 

ال يوجد لدينا يشء ممكن إجراء التقييم عىل أساسه“.
واوضـح ان ”هـذا االمـر حدث يف محافظتـي ديـاىل بناديي فتاة 
دياىل و ابي صيدا، وبابل بناديي  بلدي والوردية ، كما لم تستطع 
اللجنة الوصول اىل بعض االندية بسبب سخونة املنطقة املوجودة 

فيها“.

بغداد/ متابعة الزوراء
 دعـت لجنـة املسـابقات يف اتحـاد الكـرة 
االنديـة املمتازة اىل حسـم ملفات انتقاالت 
العبيهـا قبـل غلق فـرتة االنتقاالت سـيما 
بعد حسـم الفرق الصاعدة ملصاف الدوري 
املمتـاز والتحـاق دهـوك بالفـرق املمتازة 

أمس.

وقـال عضو لجنة املسـابقات نجم األويس 
انه ”ال يوجـد أي قرار بتمديد املوعد املحدد 
لغلـق االنتقـاالت“، موضحـاً ان ”اخر يوم 
سيكون األول من شهر ترشين االول املقبل 
يف السـاعة 12 ظهرا، حيث ال نسـتقبل اي 

تعاقد مع أي العب بعد املوعد املقرر“.
وأشـار إىل انـه ”ال يجـوز التعاقـد مع أي 

العب محيل او خارجي بعد تاريخ االول من 
ترشين األول املقبل، وعىل الفرق التي ترغب 
التعاقـد بعـد هذه الفـرتة عليهـا االنتظار 
بالتعاقد اىل الفـرتة الثانية لالنتقاالت التي 
تبدأ يف العارش من شـهر كانون الثاني من 
العام املقبل وتسـتمر لغاية السـادس من 

شباط من العام 2023“.
القـدم  لكـرة  العراقـي  االتحـاد  واصـدر 
بطاقـات موحدة تخـص التعاقـدات وبدأ 
بالعمـل بهـا يف 11 آب املـايض، إذ يعتمـد 
االتحـاد عىل هـذه البطاقة بتعاقـد األندية 
مع أي الالعبـني الوافدين لهـا، وال تعرتف 
بالبطاقـة االنتقاليـة الصادرة مـن النادي 
والتـي كانـت تعتمـد سـابقاً يف التعاقدات 
وتصـّدق يف االتحاد، إذ ان أي تعاقد ببطاقة 
النادي السـابق يعترب الغيـًا وغري قانوني، 
أما النادي الـذي تعاقد مع العبيه ببطاقته 
الخاصة قبل موعد إصدار بطاقات االتحاد 

تعتمد وتعترب قانونية ويؤخذ بها.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوسـاط الرياضية واالعالميـة والصحفية عىل 
وجـه الخصـوص قدمـت احـر التهانـي وازكى 
التربيـكات ألرسة صحيفـة الريـايض بمناسـبة 
ايقادها الشـمعة الثانية والخمسني، حيث صدر 
العدد االول للصحيفة يوم الحادي عرش من شهر 

ايلول من العام 1971. 
ورأى النـور امـس االحـد العـدد التسـعون من 
صحيفة الريايض التي تصدر عن االتحاد العراقي 
للصحافة الرياضية، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيع الخاصة برياضة كرة القدم وبقية األلعاب األخرى 
التـي زينت بأقالم صحفية مرموقـة، خالص االمنيات ألرسة الصحيفة 

الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
 ********************

الزميـل، الدكتـور موفق عبـد الوهاب اكد، اكتسـابه 
الشـفاء التام من االزمة الصحيـة التي تعرض لها 

قبل ايام قليلـة، خالص االمنيـات لزميلنا العزيز 
بالشـفاء التامن وان يلبسـه رب العزة واالجالل 

ثوب الصحة والعافية.

بغداد/ إعالم اللجنة األوملبية
اللجنة  رئيس  االحد،  امس  صباح  بمكتبه،  عناد  جمعة  الدفاع  وزير  استقبل 
املشرتك  التعاون  اطر  الجانبان  حمودي.وبحث  رعد  العراقية  الوطنية  األوملبية 
بني الوزارة واللجنة األوملبية وسبل تعزيزها بما يخدم الحركة األوملبية العراقية، 
التي  الوطنية  الرياضية  الكفاءات  من  الكثري  العسكرية  املالكات  قدمت  حيث 

كانت مثلت املنتخبات العراقية يف املحافل الخارجية.

بغداد/ الزوراء
أكملت لجنُة الحكام يف االتحاِد العراقّي 
لكرِة القدم، وبإرشاٍف مباٍرش من رئيِس 
وأعضاء االتحاد، اختباراَت ُحكام الدرجة 
أربعة  وملدة  والعملٌية،  النظرّية  األوىل 
أياٍم يف ملعِب وزارة الَشباب والرياضة، 
وعىل دفعتني األوىل يف الساعِة الخامسة 
السادسة  الساعِة  يف  والثانية  صباحاً 
مساًء.وشارَك يف االختباراِت نحو (352) 
األوىل  الدرجِة  يف  املُصنفني  من  حكماً 
االختبارات  منهم  حكماً   (315) اجتاَز 
العملّية والنظرّية بنجاٍح وفقاً للربنامج 
املوسم  النطالِق  تحضرياً  مسبقاً  املُعد 
الكروّي الجديد.وتتأهُب اللجنة املُرشفة 
الـ  الدوليني  الُحكام  اختباراِت  إلقامِة 

الدويلّ  االتحاِد  قبل  املعتمدين من   (14)
ملعِب  يف  الثالثاء  غد  يوم  القدم  لكرِة 
وزارة الشباب والرياضة، وعىل دفعتني 
أيضاً صباحّية باختباراٍت عمليٍة تشمُل 
األداَء  تشمُل  ونظرّية  البدنّية،  اللياقَة 
ضوِء  الفيديو.ويف  وُمشاهدات  واللغة 
عىل  الحاصل  الحكُم  سيناُل  النتائج 
التصنيف  ضمن  وهو    %  80 درجِة 
(A) عىل فرصِة قيادة مبارياِت الدوري 
وهو    %  75 عىل  والحاصل  املمتاز، 
التصنيف (B) عىل فرصِة قيادة  ضمن 
مبارياِت دوري الدرجة األوىل، والحاصل 
التصنيف  ذلك وهو ضمن  أقل من  عىل 
الثانية  الدرجة  مبارياِت  لقيادِة   (C)

ودوري الفئات العمرّية.
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مدريد / متابعة الزوراء
أكرم  أن  بعد  الليجا  يف  االنتصارات  لدرب  مدريد  أتلتيكو  عاد 
ضيافة سيلتا فيجو برباعية لهدف يف املباراة التي احتضنها 

ملعب (امليرتوبوليتانو) ضمن الجولة الخامسة من الليجا.
النجم  سجله  الذي  املبكر  بالهدف  «الروخيبالنكوس»  اكتفى 
به  ليدخلوا  السادسة،  الدقيقة  يف  كوريا  أنخيل  األرجنتيني 

لالسرتاحة بهذه األفضلية.
أن ينهي األمور رسيعا وهو  أتلتيكو  أراد  الثاني،  الشوط  ويف 
أيضا، بفضل  األرجنتينية  النكهة  ما تحقق بهدف آخر حمل 

رودريجو دي بول يف الدقيقة ٥٠.
وهو  األمور،  مجريات  عىل  األرض  أصحاب  هيمنة  استمرت 
املرة سجله  املباراة تماما وهذه  ما أسفر عن هدف «إنهاء» 

البلجيكي يانيك كاراسكو يف الدقيقة ٦٦.
بعدها بست دقائق سجل جابرييل فيجا هدف «حفظ» ماء 

الوجه للضيوف القادمني من جاليثيا.
ثم يف الدقيقة ٨٣، وضعت النريان الصديقة بصمتها واختتمت 

الرباعية املدريدية بمساعدة أوناي نونيز بالخطأ يف مرماه.
البطولة  يف  توازنه  األتلتي  يستعيد  هذه،  الكبرية  وبالنتيجة 
سوسيداد،  ريال  أمام  بهدف  املاضية  الجولة  يف  تعادله  بعد 
وتعادل،  خسارة  مقابل  املوسم  يف  له  الثالث  الفوز  ليضيف 
ويرفع رصيده عىل النقطة العارشة يرتقي بها للمركز الرابع 

مؤقتا.
الجولتني  يف  اإليجابية  نتائجه  سلسلة  فتوقفت  سيلتا  أما 

هذا  الثانية  ليتكبد خسارته  متتاليني،  بانتصارين  املاضيتني 
املوسم، وبالتخصص أمام فريق مدريد آخر وبنفس النتيجة 

(٤-١)، ويظل رصيده عند ٧ نقاط يف املركز الـ١١ مؤقتا.

واشنطن / متابعة الزوراء
مانو  األرجنتيني  انضم 
األوملبي  البطل  جينوبييل، 
الدوري  بلقب  واملتوج 
السلة  لكرة  االمريكي 
مع  مرات  أربع  للمحرتفني 
إىل  سبريز،  أنطونيو  سان 
يف  اللعبة  مشاهري  قاعة 

الواليات املتحدة.
عاماً   ٤٥ الـ  ابن  ودافع 
 ١٦ ملدة  سبريز  قميص  عن 
و٢٠١٨،   ٢٠٠٢ بني  موسماً 
إىل صفوفه عقب  انتقل  بعدما 
عام  ليغ»  «يورو  بالـ  فوزه 
بولونيا  فريتوس  مع   ٢٠٠١

اإليطايل.
يف  الجنوبي  األمريكي  الالعب  قال 
سربينغفيلد  يف  ألقاها  التي  الكلمة 
حفل  خالل  ماساشوستس  يف 
مميزاً  كنت  ألنني  هنا  «لست  تكريمه: 
من فريقني  للغاية ولكن ألنني كنت جزءاً 
من  األّول  العقد  يف  الفرق  أعظم  من 
أنطونيو  سان  والعرشين،  الحادي  القرن 

واألرجنتني».
وشّكل جينوبييل الذي اختري مرتني لخوض 
مباراة كل النجوم (أول ستار) ثالثياً متفجراً 

وصانع  دنكان  تيم  االرتكاز  العب  مع 
األلعاب الفرنيس طوني باركر، وقاد سبريز 
و٢٠٠٥   ٢٠٠٣ أعوام  الدوري  بلقب  للفوز 
و٢٠٠٧ و٢٠١٤ بقيادة أحد أشهر املدربني 

األسطوري غريغ بوبوفيتش.
يف  مباراة   ٥٧٥ بـ  معاً  الثالثي  هذا  وفاز 

املوسم العادي.
وأعتزل األرجنتيني يف آب/أغسطس ٢٠١٨ 
سان  مع  مباراة   ١٠٥٧ خاض  بعدما 
أنتونيو، وبلغ معدل نقاطه ١٣,٣ يف املباراة 
و٣,٥  حاسمة،  تمريرات   ٣,٨ اىل  الواحدة، 
يف  مباراة   ٢١٨ يف  شارك  كما  متابعات. 

األدوار االقصائية «بالي أوف»، وبلغ معدل 
نقاطه ١٤ يف املباراة الواحدة.

عام  يف  األوملبي  بالذهب  جينوبييل  وتوج 
أثينا وكان جزءاً من فريق الحلم  ٢٠٠٤ يف 
األمريكي  املنتخب  هزم  الذي  األرجنتيني 
املؤلف من العبي دوري املحرتفني ألول مرة 
«راقيص  العالم ٢٠٠٢، يف طريق  يف بطولة 
الثاني.وإىل  املركز  الحتالل  التانغو» 
تيم هارداواي والالعبتان  انضم  جينوبييل، 
واملدربان  وايلني  ولينديس  كاش  سوين 
جورج كارل وديل هاريس واملدربة ماريان 

ستانيل، إىل قاعة املشاهري لعام ٢٠٢٢.

                         

مارسيليا / متابعة الزوراء
الجولة  يف   (2-1) ليل  عىل  بفوز  انتصاراته  مارسيليا  واصل 
السابعة من الدوري الفرنيس، ليواصل مالحقة باريس سان 

جريمان املتصدر.
املباراة  من  (ق12)  لليل  إسماعييل  الربازييل  الظهري  تقدم 
التي أقيمت عىل ملعب مارسيليا، بينما أدرك أصحاب األرض 

التعادل (ق26) عرب املهاجم أليكسيس سانشيز.
الثاني  الهدف  جيجو  سامويل  الفرنيس  املدافع  وأضاف 
ملارسيليا (ق61).بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مارسيليا إىل 19 
باريس  مع  النقاط  عدد  يف  ليتساوى  الثاني  املركز  يف  نقطة 
سان جريمان املتصدر، بينما تجمد رصيد ليل عند 10 نقاط 

يف املركز السادس.

األندلس / متابعة الزوراء
أحد  إلسعاف  اللقاء  وبرشلونة  قادش  مباراة  حكم  أوقف 
اللقاء كارلوس ديل  82 أوقف حكم  املشجعني.ففي الدقيقة 

كريو بعد تنبيه جماهري قادش له بإسعاف أحد املشجعني.
برسعة  ليدسما  جريمياس  قادش  مرمى  حارس  وجرى 
للصدمات  جهاز  عىل  تحوي  حقيبة  إليصال  قصوى 
الكهربائية. إىل الجماهري.وقالت صحيفة سبورت اإلسبانية 
أن أحد منارصي قادش تعرض ألزمة قلبية وكان هناك فريق 

طبي قام بتقديم اإلسعافات.

الرباط / متابعة الزوراء
السوبر  لقب كأس  بركان  حقق نهضة 
األفريقي، بعد تغلبه عىل الوداد (٢-٠)، 
يف قمة مغربية مثرية استضافها ملعب 

األمري موالي عبد الله بالرباط.
ويدين النادي الربكاني بالفضل لالعبيه، 
املودن، حيث  البحري وسفيان  الرشقي 
 ٣٢) الدقيقتني  يف  الفوز  هديف  سجال 

و٧١).
وبذلك يحصد بركان لقب كأس السوبر 
حيث  تاريخه،  يف  األوىل  للمرة  األفريقي 
العرش،  كأس  ثالثية  املوسم  هذا  جمع 
وكأس  األفريقية  الكونفيدرالية  كأس 

السوبر األفريقي.
كبريا،  تحكيميا  جدال  املباراة  وشهدت 
الجزائري  الحكم  احتسب  بعدما 
مصطفى غربال ركلة جزاء لكل فريق، 
عن  يرتاجع  وجعله  تدخل  الفار  أن  إال 

قراره.
املغربية،  بركان  مدينة  األفراح  وعمت 
املدينة  سكان  من  اآلالف  وخرج 
لالحتفال بساحة الليمون، عقب تتويج 

فريقهم بلقب كأس السوبر األفريقي.
بإطالق  الساحة  عىل  اآلالف  وتدفق 
وإشعال  السيارات  ألبواق  العنان 
والهتاف  النارية  والشهب  الشماريخ 
بأسماء الالعبني ومدربهم عبد الحق بن 

شيخة.
جرت  مثلما  بركان  جماهري  وترتقب 

العاصمة  من  الفريق  عودة  العادة 
الرباط الستقباله رفقة محافظ املدينة، 
استقباال تاريخيا، بعدما توج بالثالثية 
يف  أحد  عليها  يراهن  لم  التي  التاريخية 

السابق.
وعادل بركان إنجازات الوداد والرجاء ثم 
املغرب الفايس، الذين جمعوا يف السابق 

بني لقبني قاريني خالل موسم واحد.

كما شهد مقر إقامة النادي بالعاصمة 
من  الفني  والجهاز  الالعبني  عودة  بعد 
بتواجد فرقة  امللعب احتفاالت ضخمة، 
فلكلورية، زفت الالعبني لوسط الفندق 
بركان  من  مستوحاة  أهازيج  وسط 

جوهرة رشق املغرب.
الوداد  مدرب  عموتة  الحسني  وكشف 
البيضاوي، أسباب السقوط أمام نهضة 

بركان، وقال عموتة باملؤتمر الصحفي 
هزيمة  كل  عند  «اعتدت  اللقاء:  عقب 
مسؤوليتي  لتحمل  وأظهر  أتخفى،  أال 
كاملة، إال أن هذا ال يمنع من القول إن 
حلول  ومعه  التدريبي  املعسكر  تأخر 
له  كان  بالتدريبات  الالعبني  من  عدد 
انعكاس سلبي علينا».وأشار: «لم تكن 
عنها،  بحثت  التي  الجاهزية  لالعبينا 

الصحفي  املؤتمر  يف  بهذا  رصحت  وقد 
وصلنا  ذلك  ومع  املباراة،  سبق  الذي 
إال  خطورة  األكثر  وكنا  بركان  مرمى 
أنهم كانوا األكثر حظا ونجاعة وتفوقوا 

علينا».
التتويج..  عىل  املنافس  «أهنئ  وتابع: 
ونتدارك  نستفيق  كي  لنا  درس  وهذا 
املوسم  املباراة،  هذه  يف  منا  ضاع  ما 
بالكاد انطلق ويلزمنا الكثري من الجهد 
سكته  عىل  القطار  نضع  كي  والعمل 

الصحيحة».
تعجبني  لم  أشياء  هناك  «كانت  وأتم: 
ملناطق  الطويلة  الكرات  نقل  مثل 
وأميل  األسلوب  هذا  أحبذ  وال  الحسم، 
لذلك  بانتظام،  الخلف  من  للبناء  دائما 
الذات وسنجعل  لن نتوغل كثريا يف جلد 

من السوبر محطة للتصحيح».
يف املقابل، أبدى الجزائري عبد الحق بن 
سعادته  بركان،  نهضة  مدرب  شيخة 
بالتتويج بلقب كأس السوبر األفريقي.

الصحفي  املؤتمر  يف  شيخة  بن  وقال 
املباراة  أن  نعرف  «كنا  املباراة:  بعد 
الخصم  بثقل  وشعرنا  صعبة،  ستكون 
نتحكم  أن  حاولنا  لذلك  املواجهة،  يف 
شيخة:  بن  املباراة».وأتم  مفاتيح  يف 
هو  الوداد  قيمة  من  فريق  عىل  «الفوز 
محفز وسنبني املرحلة املقبلة عىل هذه 
واالشتغال،  العمل  وسنواصل  املباراة، 

ألن املوسم ما زال طويال وصعبا.
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشسرت 
بالقلق من سلوك إدارة الشياطني الحمر يف سوق 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
األخرية،  اآلونة  الالعبني يف  العديد من 
تيمرب،  وجورين  يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.
فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة  وبحسب 
عدم  بسبب  ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري  رونالدو 

باريس  وفريق  الربازيل  منتخب  نجم  أصيب 
نيمار  القدم  لكرة  الفرنيس  جريمان  سان 
إىل  الخاصة  طائرته  اضطرت  أن  بعد  بالذعر، 
يف  اإلثنني-الثالثاء  ليل  يف  اضطراريا  الهبوط 
بسبب  الربازيل،  شمال  يف  فيستا  بوا  مدينة 
مشكلة يف الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت 

وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 

يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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مانشسرت / متابعة الزوراء

الفني  املدير  هاج،  تني  إريك  يرى 
ماركوس  أن  يونايتد،  ملانشسرت 
هدًفا   ٢٠ إحراز  يستطيع  راشفورد 
الخيار  وأنه  الحايل،  املوسم  خالل 
عن  الفريق  هجوم  لقيادة  األفضل 

النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو.
مانشسرت  من  قريب  مصدر  وقال 
صحيفة  أبرزتها  ترصيحات  يف  يونايتد، 
«يعتقد  الربيطانية:  صن»  «ذا 
يونايتد  مانشسرت  العبو 
حاالً  أفضل  الفريق  أن 
راشفورد  يلعب  عندما 
الهجوم،  مقدمة  يف 
كريستيانو  ويتواجد 
رونالدو عىل مقاعد 

البدالء».
املعجبني  أشد  من  هاج  «تني  وأضاف: 
يف  ما  كل  يفعل  بأنه  ووعده  براشفورد 
وسعه ملساعدته يف قيادة منتخب إنجلرتا 

خالل كأس العالم يف قطر».
أن  ماركوس  من  يريد  هاج  «تني  وتابع: 
يكون املهاجم األول يف يونايتد ويقود خط 
الهجوم، ويعتقد أن راشفورد لديه القدرة 
عىل أن يصبح أحد أفضل الالعبني يف العالم 

ويريده أن يعرب عن نفسه يف املباريات».
دائًما  منه  يطلب  «إنه  املصدر:  وواصل 
تسنح  عندما  ومهاراته  رسعته  استخدام 
له الفرصة، وأخرب راشفورد بأنه سيسجل 

٢٠ هدفا بسهولة هذا املوسم».
وأكمل: «تربطهما عالقة رائعة وماركوس 
سعيد حًقا بذلك.. لقد قال تني هاج للفريق 

عقب مباراة آرسنال إن هذا هو اليونايتد 
يف  يكون  أن  يجب  من  نحن  الحقيقي. 

القمة، وليس آرسنال».
أن مانشسرت سيتي  «لقد شعروا  وأردف: 
بلقب  لفوزهم  تهديًدا  يمثل  من  فقط 
عىل  يبدأ  رونالدو  أن  طاملا  الربيمريليج، 
الثقة  لديهم  الالعبني  فإن  البدالء،  مقاعد 

للتعبري عن أنفسهم».
واستمر املصدر: «مع وجود رونالدو عىل 
بالضغط.  الفريق  يشعر  امللعب،  أرض 
أحب جميع الالعبني عودة كريستيانو إىل 
عندما  محبطني  كانوا  لكنهم  التدريبات، 

غاب عن املوسم التحضريي».
الرسعة  يواكب  ال  «رونالدو  واختتم: 
ويعتمد عىل الغريزة يف أسلوب لعبه، لكن 

هذا ال يناسب نظام عمل تني هاج».

جنوى / متابعة الزوراء
سامبدوريا،  مضيفه  من  صعبا  فوزا  ميالن  انتزع 
بنتيجة (٢-١)، عىل ملعب لويجي فرياريس، ضمن 

لقاءآت الجولة السادسة من الدوري اإليطايل.
الدقيقة  يف  ميسياس  جونيور  ميالن  أهداف  وأحرز 
فيما   ،(٦٧) الجزاء  وأوليفييه جريو من عالمة   (٦)
سجل فيليب ديوريتشيتش هدف سامبدوريا .(٥٧) 
بهذا الفوز، رفع ميالن رصيده إىل ١٤ نقطة باملركز 
تجمد  فيما  نابويل،  مع  الصدارة  ويتقاسم  الثاني 
رصيد سامبدوريا عند نقطتني باملركز الثامن عرش.

جونيور  عرب  ونجح  برسعة،  اللقاء  ميالن  دخل 
ميسياس يف تسجيل الهدف األول باللقاء بعد مرور 
لياو،  نفذها  رسيعة  مرتدة  كرة  مستغال  دقائق،   ٦
لتصل يف النهاية إىل ميسياس بالناحية اليمنى وسدد 

األخري يف الشباك.
وكاد سامبدوريا عن طريق ديوريتشيتش أن يسجل 
وصلت  بعدما  العارشة،  الدقيقة  يف  التعادل  هدف 
الكرة إىل ديوريتشيتش خارج منطقة الجزاء، فأطلق 

تسديدة صاروخية يف العارضة.
ويف الدقيقة ٢١، ضاعف دي كيتيلياري النتيجة مليالن 

املنطقة،  لداخل  لياو  من  عرضية  بعد  ثان،  بهدف 
ألغاه  الحكم  لكن  الشباك،  يف  برأسية  شارل  حولها 
الفيديو، لوجود حالة تسلل عىل  لتقنية  العودة  بعد 

املهاجم جريو يف بداية اللعبة. 
وحصل سامبدوريا عىل ركلة ركنية يف الدقيقة ٣٨، 
حولها  الذي  رينكون  لتجد  املنطقة  داخل  نفذت 
يف  كابوتو  فشل  بعدما  املرمى,  بجوار  مرت  برأسية 
ومنع  أوديرو  الحارس  الشباك.وتألق  يف  متابعتها 
فرصة هدف محقق مليالن بالدقيقة ٤١، بعد تمريرة 
جريو  قابلها  هرينانديز،  ثيو  من  أرضية  عرضية 

بتسديدة تألق أوديرو وأبعدها عن مرماه.
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كوبنهاغن/متابعة الزوراء:

قد يبدو غريباً مشـهد ضباط رشطة 
يتجولـون افرتاضيـاً يف دوريات عىل 
منصتـي تيك توك وتويتـش وبرامج 
ملتقـى  حيـث  إلكرتونيـة  أللعـاب 
املراهقـني. لكـّن األمر لـم يعد بهذه 
الغرابـة يف الدنمـارك، بل باتت بعض 
محطات الرشطـة تضم غرفاً تيضء 
بضـوء مماثـل ملـا بني صغار السـّن 

الذين يمارسون ألعاب الفيديو.
سـتائر تعتيم مكتب ضباط األلعاب 
اإللكرتونية تعطي أجواء ليلية يف عز 
النهار. األضواء تسـطع من شاشات 
الكومبيوتـر ولوحـات املفاتيـح، ثم 
تبدأ اللعبة التي يشارك فيها الضباط 
الشـباب مع اليافعني. هم يجيدونها 
البقاء متيقظني  بالتأكيد، ومهمتهم 
لتصيـد دخـالء ومجرمـني يحاولون 
استغالل هذه املنصات ملآرب جنائية.

لكـن، لـَم تنفـق الدولـة الدنماركية 
أموال دافعـي الرضائب ليلعب بعض 
املنتسـبني إىل رشطتهـا عرب اإلنرتنت 
مـع الصغـار واملراهقـني؟ تتبـع ما 
يجري عىل الشـبكة سيكشف بعض 

األجوبـة. ُفّعـل دور «دورية الرشطة 
عـىل اإلنرتنت» بـني القارصيـن بعد 
نحـو عام مـن تبني أغلبيـة برملانية 
يسـمى  مـا  إنشـاء  كوبنهاغـن  يف 
 Police الرقميـة»  «الدوريـات 
Online Patrol. األمـر ال عالقـة لـه 
بالرقابة اإللكرتونيـة عىل ما ينرشه 
املواطنـون، وال بمكافحـة التطرف، 
سـواء اليميني أو غريه، بل بدوريات 
تجعل مـن التقاء الشـباب آمناً، بعد 
العديد من القضايا التي سـجل فيها 
انتهاك لخصوصيـات البعض وتنمر 
عىل آخرين. ببسـاطة، وجدت أغلبية 
األحزاب عام ٢٠٢١ أّن الحّل يتمثل «يف 
أن تقوم الرشطـة بدوريات واضحة 
ومرئية يف مجموعـات مفتوحة عىل 
وسـائل التواصـل االجتماعـي عـىل 

اإلنرتنت ملنع الجريمة».
يف إبريل/نيسان املايض انطلقت أوىل 
الدوريات، لكن بدل أصوات سياراتها 
املزعجـة واألضواء الزرقـاء، تحولت 
إىل مكاتـب أشـبه بغـرف املراهقني، 
بنوافـذ معتمة وإضـاءات متطابقة 
مـع عالم «غيمـر». بـدأت الدوريات 

بداية يف عالم «فيسبوك»، ثم توسعت 
إىل «إنسـتغرام» و»تيك تـوك»، بينما 
بقي مجتمع منصات الالعبني الهدف 
األبـرز، إىل جانب منتديات الدردشـة 
مثل ديسـكورد وموقع البث املبارش 
تويتـش. رسعان ما تقبـل اليافعون 

أن  وخصوصـاً  الدوريـات،  هـذه 
الشباب يترصفون بطريقة  الضباط 
قريبـة لترصفاتهـم، ويعلنـون عن 
هوياتهم عرب منصاتهم وهم باللباس 
الرسـمي. ويكشـف تصفح أنشطة 
الرشطة عىل اإلنرتنت، خالل األشـهر 

عـىل  اليافعـني  أن  كيـف  املاضيـة، 
«فيسـبوك» باتوا يالحظـون بالفعل 
وجود هؤالء عىل املنصة، بينما يتابع 
الضبـاط عرب «تويتـش» نحو ٤٥٠٠ 
يافع، وعىل «تيك توك» لديهم ١٤ ألف 
و٥٠٠ متابـع. وإجمـاالً، بـات نحو 

٥٦ ألـف شـخص يتابعـون دوريات 
الرشطة، وشـوهدت مقاطعها نحو 

٩٫٥ ماليني مرة.
يف ترصيحـات لصحيفـة بوليتيكن، 
ذكرت مسـؤولة الدوريـة الرقمية يف 
الرشطة، سيسـه بريبيـك، أن الهدف 
مـن كل ذلك هو «إقامـة تواصل مع 
املنصـات  عـىل  والشـباب  األطفـال 
أينمـا كانـوا. نحـن نرتدي مالبسـنا 
الرسـمية، ليعرفـوا أنـه بإمكانهـم 
التواصل معنـا إذا واجهوا مزعجاً أو 
مجرمـاً، أو حادثـاً يلفـت االنتباه». 
تشـّبه الرشطة، التي خصص لها ١٠ 
ضباط يف مباني رشطة غلوسرتوب، 
جنوب العاصمـة كوبنهاغن، عملها 
يف الفضـاء اإللكرتونـي بعملهـا بني 
كـرة  أنديـة  يف  واليافعـني  الشـباب 
القدم يف املجتمعـات املحلية، أو أثناء 
سريها يف الشـارع.تتعاون الدوريات 
الجريمـة  مركـز  مـع  اإللكرتونيـة 
الوطني التابـع للرشطة الدنماركية، 
ويسـتند عملهـا إىل مفهـوم الوقاية 
ومنـع الجرائم والتحقيـق فيها، من 
دون أن تغفـل التعـاون الوثيـق مع 

يف  االجتماعيـة  الخدمـات  سـلطات 
البلديـات، إذ تجعل ارتـكاب الجرائم 
عـىل شـبكة اإلنرتنت أكثـر صعوبة، 
مـن خـالل برامج مشـرتكة مع تلك 

السلطات وإرشاك األهايل يف الحلول.
تكثـف  أن  يبـدو  األحـوال،  كّل  يف 
اسـتخدام اإلنرتنت يف الدنمارك (نحو 
٦ ماليني نسـمة)، بواقع ٩٠ يف املائة 
من سكانها فوق ١٢ سنة، وفق أرقام 
للثقافة،  الدنماركية  الوكالة  نرشتها 
نّبه سلطاتها إىل الشكاوى والتقارير 
املتعلقة بانتهـاك خصوصية من هم 

دون الثامنة عرشة تحديداً.
الدنماركية استغلت  الرشطة  وكانت 
تواجد ضباطها عىل «تيك توك» بعيد 
الهجـوم عـىل مركـز تسـوق فيلدز 
يوليو/تمـوز  يف  كوبنهاغـن،  قـرب 
املايض، لبـث مقاطع تابعها عرشات 
آالف القارصيـن، ملواجهـة األخبـار 
الزائفة. وقد واجه األمن السـيرباني 
يف كوبنهاغن مشكلة استغالل بعض 
املحتالـني حادثة إطـالق النار إلفراغ 
بحجـة  القارصيـن  هـؤالء  جيـوب 

«التربع».

الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
تويف الصحفي املغربـي عبد اللطيف منصور 
الجمعة بالـدار البيضاء، عـن عمر ناهز 73 
سـنة، وفق ما علـم لـدى أرسته.وعرف عبد 
اللطيف منصور، املزداد سنة 1949، بنضاله، 
خاصـة يف صفـوف االتحـاد الوطنـي لطلبة 
املغـرب منذ ولوجـه إىل كليـة اآلداب والعلوم 
اإلنسـانية بجامعة محمد الخامس بالرباط 
سـنة 1967.وبعد أن اشتغل أسـتاذا للتعليم 
الثانـوي بالـدار البيضـاء، التحـق باالتحاد 
املغربي للشغل، كما اصبح أحد أعضاء فريق 

تحرير ”L’Avant-garde“، التابعة للمركزية النقابية.وسـاهم الراحل، الذي تلقى تكوينه 
يف مجال التدريس، يف النهوض بالثقافة النقابية من خالل أسـفاره العديدة وإرسـاء اتحاد 
النقابـات اإلفريقية الذي لم يكن مؤسسـه سـوى املحجوب بن الصديق، الزعيم املؤسـس 
لالتحاد املغربي للشغل، ليبدأ بذلك املسار الصحفي لعبد اللطيف منصور، الذي حط الرحال 
بفريق تحرير ”ماروك إيبدو أنرتناسيونال“، وذلك سنة 1992، وهو الفضاء الذي جمع فيه 

بني شغفه بالكتابة ورغبته يف املشاركة يف تغيري املجتمع املغربي.

القاهرة/متابعة الزوراء:
 يف أوىل حلقاتهـا بعد العودة إىل تقديم الربامج، اسـتضافت اإلعالمية ريهام سـعيد، الطفلة 
بسـنت، يف إطار اكتشاف املزيد من املواهب الصغرية، يف أوىل الحلقات التي من املقرر أن يتم 
عرضها عرب قناة الشمس.حرصت اإلعالمية ريهام سعيد، عىل مداعبة الطفلة عرب برنامجها 
«صبايا الشمس»، لرتد الطفلة قائلة: «أنا متزوقة والبسة خاتم وأبيض علشانك».وتعرضت 
ريهام سعيد إىل موقف ُمحرج عىل الهواء مبارشة، بينما كانت ُتقدم الربنامج، حيث وجهت 
لها الطفلة بسـنت سـؤاًال قالت فيه: «هل تضعني باروكة فوق شـعرك؟ لرتد ريهام قائلة: 
«أل مش باروكة».وعادت الطفلة بسـنت لتقول لريهام سعيد: «يعني لو شديت شعرك مش 
هتصوتي وال حاجة»، لتقوم الطفلة وتمسـك بشـعر ريهام قائلة: «مش باروكة أنا ظلمتك 
طلعـت مش باروكة».وتابعت ريهام سـعيد بعد هذا املوقف حديثها يف رسـالة غري مبارشة 

لألطفال: «أنا شعري طويل علشان رشبت لبن، وشعري أحىل من شعرك».

كربالء/نينا:
 افتتـح قسـم اإلعالم واالتصال الحكومـي يف محافظة كربالء املقدسـة مركزا إعالميا 
خاصا بزيارة االربعني يف قاعة استقبال املراجعني يف مبنى دائرة البلدية التي تعد اقرب 

نقطة من املراقد املقدسة.
وقال رئيس القسـم توفيق الحبايل ملراسل الوكالة الوطنية العراقية لالنباء / نينا/: ان 
املركز سـيقدم التسهيالت الالزمة للزمالء اإلعالميني والصحفيني. مبينا: ان املركز زود 

بخدمة االنرتنت عالية الجودة.

لندن/متابعة الزوراء:
لـم توافق امللكـة إليزابيث الثانية 
التـي توفيت الخميس املايض عن 
96 عامـاً عـىل إجـراء أي مقابلة 
صحفية، طـوال 70 عامـاً تولت 
فيها العـرش. مرة واحدة كرست 
فيها هذا الجليـد، عندما أطلت يف 
وثائقي بثته شـبكة بـي بي يس 
الذكـرى  يف   ،2018 عـام  عنهـا، 
الــ65 لتتويجهـا، حمـل عنوان 

.The Coronation “التتويج”
يسـتمر حـداد العائلـة املالكة يف 
بريطانيا حتى اليوم السـابع بعد 
جنـازة امللكة إليزابيـث، مع بقاء 
األعالم منكسة يف جميع القصور 
امللكيـة. ولم يذكـر القرص موعد 
الجنازة، لكن من املرجح أن تقام 
بعـد نحـو 11 يوماً مـن وفاتها. 
وامللكة الراحلـة حارضة يف حياة 
الربيطانيـني، من األوراق النقدية 
إىل الطوابع. وكان عرشات اآلالف 
مـن األشـخاص تجمعـوا مطلع 
امللكـة  لرؤيـة  يونيو/حزيـران، 
للمـرة األخرية عـىل رشفة قرص 
اليوبيـل  بمناسـبة  باكنغهـام 
البالتينـي العتالئهـا العرش قبل 
سـبعني عاماً. قـّدم قـادة الدول 
تعازيهـم بوفـاة امللكـة إليزابيث 
الثانية التي تبّوأت عرش بريطانيا 
لسـبعني عامـاً، معتربيـن أّنهـا 
طبعـت بالدها والعالـم ونجحت 
يف اسـتقطاب محّبة الربيطانّيني 

وغري الربيطانّيني. 
أمضت ”بي بـي يس“ 22 عاماً يف 
إعداد هـذا الوثائقي الذي شـّكل 
انقالبـًا إعالميـًا، نظـراً إلحجـام 

امللكة إليزابيـث الثانية التاريخي 
مـع  مبـارشة  التعامـل  عـن 
الصحافة بأي شكل من األشكال. 
الثانيـة  إليزابيـث  أن  صحيـٌح 
سـمحت بإمكانيـة االطـالع عىل 
كواليس الحياة امللكية، وأطلت يف 
خطابات متلفـزة من حني آلخر، 
لكـن ”التتويج“ كان املـرة األوىل 
التـي تتبادل فيهـا حديثاً مبارشاً 
مـع أحد الصحفيني، هو أليسـرت 

بروس.
الفيلـم  منتـج  مـع  مقابلـة  يف 
الوثائقـي، أنتونـي غيفـني، عام 
2018، كشف أن مسلسل ”التاج“ 
اعتمـده  رئيسـياً  عنـرصاً  كان 
واملقّدم أليسرت بروس إلقناع قرص 
باكنغهام يف العدول عن مقاطعة 
الصحافة. وقال غيفني: ”شاهدت 

الحلقـة التي تناولـت التتويج يف 
(التـاج)، وأذهلتنـي: لدينـا بيرت 
مورغـان، وهو كاتـب رائع، لكن 
لـم يكـن بإمكانـه الوصـول إىل 
امللكـة، وهو يروي نسـخته عما 
حصل، وأحّبها الناس. يف املقابل، 
هناك نسـخة عام 1953 حول ما 
حصـل، والوحيدة التـي يمكن أن 
تخربنا الحقيقـة عما حصل هي 

امللكة نفسها“.
ويف ”التتويـج“، صـورت للمـرة 
امللكـي  التـاج  جواهـر  األوىل 
الربيطاني، وقـال غيفني: ”عليك 
مقدسـة  التيجـان  أن  تـدرك  أن 
ُينظر  للغايـة، وحتى تصويرهـا 
إليه كمـا لو كان يمكـن أن يقلل 

من قيمتها بطريقة ما“.
وعـىل الرغم من مقاطعـة امللكة 

فـإن  الصحفيـة،  للمقابـالت 
املصوريـن الذيـن تولـوا التقاط 
صورها عىل مدار السنني كشفوا 
بعضـاً مـن جوانب شـخصيتها، 
الذي  وبينهـم كريس جاكسـون 
نرش العـام املايض كتابـًا عنوانه 
”إليزابيث الثانية: ملكة لعرصنا“ 
ضـم 150 صـورة ملونـة ضمن 
مجموعـة أنجزهـا خـالل نحـو 
عقديـن مـن الزمـن جـاب فيها 
العالـم لتصويـر العائلـة امللكية 
الربيطانية. يف حديث جاكسـون 
ملجلـة فانيتـي فـري، يف أكتوبر/
ترشيـن األول عـام 2021، قـال 
إنـه اسـتمتع بالتقـاط صور كل 
أفراد العائلـة املالكة، لكْن ”هناك 
للغايـة يف  أمـر مميـز  بالتأكيـد 
تصويـر امللكـة“ التـي وصفهـا 

و“املتفانيـة“،  بـ“املحرتفـة“، 
و“صاحبة الطاقة املذهلة“.

أما السـري سيسيل بيتون (1904 
– 1980) فهـو أهـم مـن صـّور 
امللكـة، إذ كان عمله أساسـياً يف 
للملكية  العامة  تشـكيل الصورة 
العرشيـن.  القـرن  منتصـف  يف 
كانـت إليزابيـث الثانيـة ال تـزال 
أمرية شـابة عندما جلسـت ألول 
مرة مع بيتـون الذي كان مصور 
أزيـاء ناجحاً، عـام 1942. وعىل 
مدار العقـود الثالثة التالية، دعي 
لتصوير امللكة يف مناسبات مهمة 
عدة، بما يف ذلك يوم تتويجها عام 

.1953
تيـم روك حظـي بفرصـة أيضـاً 
لتصويـر امللكـة. وصـف روك، يف 
حديث لشبكة يس أن أن، يف مايو/

أيار املايض، تجربـة االقرتاب من 
إليزابيث الثانيـة بـ“الرسيالية“، 
وقال: ”يف رأيي، ال يوجد شـخص 
أكثر شـهرة يف العالـم من جاللة 
يف  النـاس  كان  لطاملـا  امللكـة. 
جميـع أنحاء العالم، وسـيظلون 
حركـة  بـكل  مفتونـني  دائمـاً، 
تبديهـا، واألمر مرتوك يل اللتقاط 
صورها يف تلك اللحظات الخاصة 
حتـى تتمكن وسـائل اإلعالم من 
مشـاركتها مع العالم. عىل سبيل 
املثـال ال الحـرص، سـافرت مـع 
امللكة إىل أسرتاليا وجنوب أفريقيا، 
وكندا، وتايالند، وأيرلندا. الجوالت 
هـي دائماً الجزء املفضل لدي من 
وظيفتـي، لحضور عـدد أقل من 
وسـائل اإلعالم، ويبدو أن العائلة 

امللكية تكون أكثر اسرتخاًء“.

بريبينيان/متابعة الزوراء:
مـن العالـم العربـي إىل أمـريكا الالتينية أو 
أوروبـا تكافح املصّورات الصحفيات إلثبات 
أنفسـهن ونوعية عملهـن يف مجال يضم يف 
غالبيتـه ذكـوراً، عرب الرتكيز عىل األسـلوب 
والتّمسـك بتغطية موضـوع يرغبن بالعمل 

عليه وتوحيد صفوفهن.
وتقـول فرانسـواز أوغييـه، وهـي مصّورة 
صحفية تعمل يف املهنة منذ 50 سنة وحائزة 
عـىل جائزة ”وورلد برس فوتو“ لعام 1993 
(مسـابقة التصوير الصحفي التي تنظمها 
سنوياً مؤسسـة الصحافة العاملية للصور) 
عـن صـور مذكـرات يوميـة أنجزتها خالل 
رحلـة لهـا إىل سـيبرييا، ”كثرياً ما سـألني 
مديرو وسائل إعالم ’هل تشعرين أّنك قادرة 
عىل إنجـاز هذه املهمـة؟‘ واملقصود ضمنياً 
’ألنك امرأة‘… كنت أستطيع القيام بها أكثر 

منهم“.
سـنة2021، كانـت املشـاركة النسـائية يف 
هذه املسـابقة املرموقة ال تزال تقترص عىل 
19 يف املئة فقط. عىل األرض، نسـبة النساء 
العامالت يف التصوير الصحفي أعىل من ذلك، 

مقابل مردود غالباً غري ثابت.
وتقـول أوغييـه لوكالـة فرانس بـرس عىل 
هامش مهرجـان ”فيزا بور ليمـاج“ الدويل 
بريبينيـان  يف  املُقـام  الصحفـي  للتصويـر 
(جنـوب فرنسـا)، ”عـىل الرجـال االهتمام 
باألطفـال“ عندما تكـون األم عاملة يف هذا 
املجـال، مضيفة ”عدد كبري مـن صديقاتي 
تركن عملهّن عندمـا أصبحن أّمهات. أنا لم 

أُرزق بأطفال“.
وتشارك أوغييه يف املهرجان بمعرض عنوانه 
”توت آن روتريه“ (يف الكواليس) يضّم صورا 
التقطتهـا خـالل تغطيتها أحداثـا متنوعة 

حـول العالـم، مـن مايل وصـوالً إىل روسـيا 
وسـيول ودوربـان، ومـن عـروض األزيـاء 

الراقية إىل األحياء الفقرية املهّمشة.
وُيشـّكل تحقيق التوازن بـني العمل وتربية 
األوالد أحـد العقبـات التي تواجه النسـاء يف 
قطاع يطغى عليه الرجال، من غرف التحرير 
إىل أعضاء لجان التحكيم يف املسابقات، وفق 
مـا يقول ”مرصد االختـالط“ (أوبرسفاتوار 
دو ال ميكسـيتيه) التابـع لجمعيـة ”فتيات 

التصوير“ (يل فيي دو ال فوتو).
وتشـارك يف مهرجان ”فيزا“ البارز يف مجال 
التصوير الصحفي، هذا العام، ثماني نسـاء 

من أصل 25 شخصاً يعرضون صورهم.
أّنهـا  املصـّورات،  عميـدة  أوغييـه،  وتـرى 
”حصلت عىل فرصة الربوز خالل سـبعينات 
القـرن العرشيـن حـني ”كان عمل النسـاء 
كمصورات صحفيات يتّسـم بتعقيد أكرب“. 

ورغـم بلوغهـا الثمانـني، ال تنـوي أوغييـه 
التقاعد، فاملبلغ الذي ستحصل عليه شهرياً 
بعد تقاعدها ال يتخطى الـ700 يورو، كونها 

مصورة مستقلة.
وتضيف ”عندما تراودنـي فكرة ّما ال أتخىل 
عنها، فأنـا عنيدة!“، مضيفـة ”ينبغي عىل 
املـرء أن يتبـع فضوله، وأن يقاتـل من أجل 

تنفيذ موضوع يرغب يف تغطيته“.
وتقول اللبنانية تمارا سـعادة (25 سـنة)، 
وهـي أصغـر مشـاركة يف املهرجـان، مـن 
املجـال مرتبـط  ”العمـل يف هـذا  جهتهـا، 
بشـخصية َمن يختـار هذه املهنـة أكثر من 

كونه مسألة جنس أو فئة اجتماعية“.
وتتابـع الشـابة، التي يضـم معرضها ”بال 
هوادة“ (سـان ريبـي، sans repit)) صوراً 
تجّسـد األزمـة التـي تعصـف بلبنـان منـذ 
االنفجار املأسـاوي الذي طـال مرفأ بريوت 

سـنة 2020، ”لطاملـا كانـت املهنـة تضـّم 
مصـورات صحفيات، لكّن الرتكيز كان أكرب 
عىل املصورين الذكور“، مشـريًة إىل أسـماء 
مصّورات صحفيات وصفتهن بالـ“امللهمات 
واملذهـالت“ من أمثال مرييـام بولس وتانيا 

حبجوقة ورندة شعث.
لسـن  الصحفيـات  ”املصـورات  وتضيـف 
مختبئات ولسـن نوعـا نادرا! لكن وسـائل 

اإلعالم ال تتصل بهن“.
وتدعو زميلتها الفنزويلية أّنا ماريا أريفالو 
غوسن (33 عاماً) إىل التضامن بني العامالت 

يف مجال التصوير الصحفي.
وتقـول ”ال نـزال بعيدين جدا عن املسـاواة 
يف التمثيـل بـني الجنسـني. لكـن يف أمـريكا 
الالتينيـة، هنـاك مجموعـات تتحـد فيهـا 
النساء ، ننّظم أنفسـنا بهدف نرش أعمالنا، 
ونكتسب خربات من بعضنا البعض ، فالّرس 

يكمن يف توحيد قوانا من أجل الكفاح“.
وتـرى تمـارا سـعادة أن عـىل النسـاء أن 
يكّن يقظـات يف امليدان لتفـادي ”اعتداءات 
صغـرية“ تدينهـا تمـارا سـعادة، مضيفـة 
أنها غالبا ما تسـمع ”تعليقات ال يسـمعها 

زمالئي الرجال“.
لكن هـل ُيتاح للصحفية املصـّورة الوصول 
بشكل أسـهل إىل الحياة الشـخصية؟ تعترب 
فرانسـواز أوغييه التي سمح لها بالتصوير 
داخـل أديرة يف كولومبيا، أنه ”ينبغي احرتام 

الناس وحياتهم، وأخذ الوقت الالزم“.
وتؤيـد أوغييـه يف رأيهـا أّنـا ماريـا أريفالو 
عـن  املهرجـان  يف  تشـارك  التـي  غوسـن 
معرضها بعنوان ”دياس إترينوس: فنزويال، 
سلفادور وغواتيماال (2017 – 2022)“، أو 
”األيام الطويلة“ يف سـجون النساء املكتظة 

والتي تفتقر إىل معايري السالمة. 
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القسم الثاني :

•يشـكل البحث عن الغائـب ظاهرة يف قصص 
أحمد خلف، وقد اسـتمدت طاقتهـا التعبريية 
املـوروث  مـن  واجتماعيـة  فنيـة  كظاهـرة 
الشـعبي العراقي، ما مدى أمكانية االستفادة 

من املثيولوجيا والتاريخ يف الفن القصيص ؟ 
ـ  يف الوقـت الـذي تقـوض فيه حريـة التعبري 
وكذلـك حريـة الـرأي واملعتقد، يف ذلـك الوقت 
الـذي يصبح فيـه االنسـان وحيـداً ومعزوالً، 
بـل أعـزالً إزاء آلة املوت، حيث ُيغَيب االنسـان 
يف أيـة لحظة وألي سـبب، يف الظـروف العامة 
والخاصـة القاهـرة التـي يعم فيهـا البطش 
بـال رحمة، من املمكن أن يلجـا الفنان واملبدع 
والقاص والشـاعر كل هؤالء املنتجني، ال مفر 
لهم من اللجوء اىل وسـائل تعبري غري مبارشة، 
رموز وأقنعة ومعـادالت موضوعية، أو القيام 
بعملية بحث عـن املخلص واملنقذ الذي يمكنه 
ان يقـود سـفينة االحالم نحو شـاطئ األمل، 
وكلما ازداد املخلـص، املنقذ ابتعادا عن مدينة 
االمـان كلما ازدادت قوانـا التعبريية يف بحثها 
الدائـم والـدؤوب عـن املدينة الفاضلـة، وهي 
تنأى عنا وتبتعد، لكن املبدع الخالق ال يكف عن 
رفع ناظوره بعيد املدى، ليبحث يف األفق النائي 
لكـي يضع يدُه عىل ذلـك الربيق الخاطف وهو 
يلوح لنا بني حني وآخر، تلك هي القضية وذلك 
هو الحال، وعليه فأننا حني نلجأ اىل اسـتخدام 
الرمز واألسـطورة والحكاية الشعبية وغريها 
من املهـارات أنما نريـد أوالً توصيل ما يحمله 
النص من رؤيا أو فكرة وثانياً، أن هذِه العنارص 
تزيد النـص جماالً وداللة فكريـة واجتماعية 
ال يمكـن التغـايض عنها، وعـن العنارص التي 
تتهيأ لتكشـف لنا عن مخلصنا، منقذنا، لهذا، 
نرى أن معظم األديـان والحركات االجتماعية 
واملعتقدات، جعلت لهـا منتظراً تنتظر مجيئه 
أو هي يف انتظار ان تحني السـاعة. أن املنتظر 
او املنقـذ املخلـص عندي ال يسـتند (من حيث 
هو فكرة) اىل عقيـدة مثيولوجية أو طوباوية 

وأن لعبت هذِه العقيدة دوراً خطرياً يف الالوعي 
الوعـي  بـروز  والشـخيص، ولكـن  الجمعـي 
ومعرفـة دراما الحياة، يجعلنـا حريصني عىل 
أسـتخدام املثيولوجيا أو االساطري والحكايات 
دونمـا تكون هي املصـدر والناتج أي أننا حني 
نسـتعري من التاريخ إشـارة أو حادثة، ينبغي 
اال تتجـاوز تلك الحادثة حدود املرجعية الفنية 
والجمالية، أي أن يكون التاريخ أو املثيولوجيا 
يف خدمة النص. عليك أن تكون شديد الحذر وأن 
تحاول أسـتثمار ثقافتك التاريخية أو اطالعك 
الثقـايف مهمـا كان عميقـاً يف الفلكلوريات أو 
املثيولوجيـات التـي نعرفها، وينطـوي الحذر 
عىل اال يصبح النص، تابعاً اىل املرجع بل ينبغي 
أن يكون العكس هو الصحيح . ويف رواية موت 
األب عـىل سـبيل املثال، يقـول البطل لصديقه 
متلقي الخطاب، يقول له : سـوف أكتب رواية 
عن بالدي، أسـتخدم فيها التاريخ كمصدر من 
مصـادر اإلدانة غري املبارشة، فيظن املتلقي أن 
املقصـود هـو كتابة روايـة تاريخية فيصحح 
لُه السـارد بقوله : كال، أنمـا التاريخ يف خدمة 
الرواية. وهذا ما أطمح اليه يف معظم ما كتبته 

من نصوص، مسـتغالً الرموز او االسـتعارات 
أذ هـذِه  الفلكلـور،  أو  الكنايـات  أو  الكبـرية 
املصـادر توفـر زخماً رائعاً للنـص حني يتوفر 
املؤلف الحاذق يف اسـتخدامها عىل املقدرة التي 
تجعـل من نصـِه، لحمـة عضوية واحـدة، ال 
انفصال فيها بني الواقع أو الخيال، بني املرجع 

وبني النص  . 
• كانـت ومـا زالت اعمالـك مثار جـدل ثقايف 
ونقـدي ، نظرا الختـالف كتاباتك عن السـائد 
وبحثك الدائم عن املغايرة ، هل اسـتطاع النقد 
ان يضـع تجربتـك االبداعيـة يف مكانها الالئق 

كما يجب ؟
ـ  يطلـق الناقـد العراقي عىل بعـض كتاباتي 
النقـاد  مـن  عـدد  ويشـاركه  باالشـكالوية  
العراقيني ، وبإرجاع املصطلح ( االشـكالوية ) 
اىل منبعه اللغوي نجده يعني املشكلة والدخول 
يف املشكالت االجتماعية والثقافية كان يجد يف 
داخيل صداه ، لـذا عندما كنت يف العرشين من 
عمري كانت نفيس ميالة للمغامرة وخوض ما 
هو سيؤدي بي املشـكالت التي قد ال استطيع 
الفرار منها لكن اجد نفيس وانا داخل املشكلة 

االوىل اتـورط يف خلـق مشـكلة جديـدة وغـري 
متوقعـة ، لهذا حني اطلق النقـد عىل كتاباتي 
اشـكالوية لم اتعجب او اسـتفز من املصطلح 
، غـري ان الدخول يف املغامـرة الحياتية دفعني 
للدخـول يف مغامـرة الكتابة والبحـث عن كل 
ماهـو مثري للجـدل او العنف وبتطـور الوعي 
وتعمق التجربة بدأ مسار جديد يف حياتي املسه 
كلمـا انجزت نصا جديدا وهو عنرص التجريب 
لذلك خضعت معظـم كتاباتي اىل التخلص من 
الرتاتيبيـة والتقليد وعدم اإلرصار عىل تقديس 
الثوابـت ، واألخـذ بنظـر االعتبار تفـوق الفن 
يف الحيـاة اليوميـة ومنحه سـمة التقديس ال 
االهمال ، كل هذا جعل معظم نصويص تتسـم 
باملغايرة واالختـالف ، اما فيما يخص انصاف 
النقد لهذه الكتابات ؟ نعم ينقسم النقد االدبي 
يف قراءته لرواياتي وقبلها لقصيص اىل قسمني 
االول ينحـاز لهـا بـإرصار ووعـي بأهميتهـا 
بـل وفاعليتهـا وهـذا الـذي اورده هنـا هو يف 
الحقيقة اشـارات اىل املقاالت والدراسات التي 
انصفت كتاباتي ام النصف الثاني فقد الحظت 
انهـا تأخذ بطريقة الخد والعـني ، يبدأ باملديح 

عىل مدى 1500ــــ 2000 كلمة من الدراسة 
لتأتي بعدها الكلمة التي يمتعض منها الجميع 
اثناء االطـراء ونعني بها كلمة ـــ ولكن ــــ 
عندما يسـتخدم الناقـد عبارة لكـن ادرك انه 

يسجل عىل النص اكثر من مالحظة . 
النقد االدبي شأنه شأن الحياة الثقافية العامة 
يعانـي مـن اهمال ينعكـس عىل حيـاة الناقد 
وكتاباتـه .اني اقدر معاناة النقـاد لذا اتجاوز 
نقدهـم املضاد  لنص من نصـويص ربما كنت 
اعـول عليه واعطيـه االهمية املرتجـاة .انا ال 
اشـكو من النقد ابدا ألنني اكتب او ـــ احاول 
ـــ جهد املستطاع الكتابة بمعزل عن تأثريات 

الخارج .  
 *يف ظـل الخراب الذي يعـم العالم هل مازالت 

الرواية تحقق الحضور املطلوب لها ؟ 
ـ معروف ان املعضالت الكبرية تلتهم الصغرية 
وعىل منهـج األسـماك الكبرية ، لكـن الرواية 
كظاهرة حضارية ممتعة ومفيدة وتعطي من 
نفسـها املبهـاج والتفاعل االنسـاني املطلوب 
حتـم عليهـا الدفاع عـن وجودهـا االرس ، لذا 
دفاعهـا  يف  مسـتميت  رصاع  يف  االن  نجدهـا 
الـرضوري عن احقيتها يف الوجـود والتطور ، 
وعليه ال يخلو الوجـود كله من تطور ملحوظ 
للرواية التي تحاول عدم طمس معاملها الفنية 

واالبداعية وسط فوىض العالم .
•كيف تتجىل صورة املرأة يف رواياتك ؟

ـ تحظى املرأة يف مكانة بارزة يف معظم رواياتي 
وقبلها قصيص والسارد فيها كلها يميل بحكم 
اعجابه بالجمال االنسـاني يميـل اىل املرأة وال 
فرق يف النص بني املرأة الرشيرة واملرأة املساملة 
تتحـدد نظرتي لها يف الحالتني عىل اسـتيعابي 
ملشكالت املجتمع والبيئة اوال وظرفها الخاص 
ثانيا ومن منطلق نظرتي التقدمية واالنسانية 
للحياة اجد ان نظرتي للمرأة ال تخلو من محبة 
رصيحـة ان لم يكن حب ومشـاركة بل اتمنى 
ان يكف الرجل من نظرته املتعالية بل الرجعية 
املقيتـه للمـراة . وال اطلـب من املـرأة ان تغري 
العالم عىل طريقة كروبسكايا وروزالكمبورغ 

وجميلة بوحريد او نوال السـعداوي بل اتمنى 
لها ان تكون يف مسـتوى مسـؤوليتها كعنرص 
مؤثـر وتعمل بجد مـن اجل الفـوز بحقوقها  

كاملة وتزيل عن حياتها الغبن االجتماعي .
* يف روايتـك  (الحلـم العظيـم) أتـراه حلمـاً 
شخصياً أم هو حلم جماعي تريد الوصول اليه 

وتريد تحقيقه ؟ 
ـ تمتد جسـور االحـالم من الذاتـي اىل العام، 
ويصبـح من الصعب عىل املبدع الجاد التفريق 
بينهمـا ليس عىل مسـتوى النتائج، أنما حتى 
عىل مستوى الدافع، حيث تمتزج لديه (املبدع) 
هـذِه املسـتويات بتلـك ممـا يجعلـه ال يفكر 
يف املسـاحة الضيقة املرسـومة لـُه وألحالمه 
الخاصة، أنمـا تصبح املشـكالت االجتماعية 
واألخالقية هي مشـكالته الشـخصية وكلما 
المـسَ تطـورا إيجابيـاً بني السـلطة والناس 
كلما، امتدت املسـاحات الخـرضاء يف حياته، 
علينا نحن الذين عشنا مرحلة ما سمَي الجبهة 
الوطنية أن نتذكر يوم قيامها كيف كان املثقف 
العراقي (اليسـاريون تحديداً) منتعشـاً كأنه 
أصبـح عىل أبـواب املدينة الفاضلـة، ذلك قبل 
أن تقدم السـلطة عىل تهديمها بذرائع واهية 
ومضحكـة، مما جعـل الصدمـة لدينا عنيفة 
وردة الفعل مؤملة، هذِه أحدى اإلشـارات التي 
وددُت التذكـري بها والتي مـن املمكن أن تدلنا 
عىل عملية املزج بني الذاتي واملوضوعي، أنا ال 
أفـرز نفيس بعيداً عن آالم شـعبي، بل وأعرف 
جيـداً من هم املخلصون لـُه، لذا، حني أنجزت 
الحلـم العظيـم، كنُت أريـد أوالً  أن أؤرخ لتلك 
املرحلـة التي دفع فيها اليسـار ثمنـاً باهضاً 
بعد مـا حدث من انشـقاقات داخـل الحركة 
الوطنيـة وما أدى اليه ذلـك الترشذم وقد ذكر 
السارد ذلك يف الرواية. وثانياً؛ هي سرية ذاتية 
لسـاردها وتعايشه بني مجموعة من الشباب 
املنتسـب لليسـار، أذن، ال يمكن التفريق بني 
الحلـم الذاتـي والجمعـي فيما يخـص الحلم 
العظيم، لذا فهي سـرية ذاتية من جانب وهي 

رواية أيضاً.    
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خريـف البطريـرك   هي روايـة للروائي 
الكولومبـي الحائز عـىل جائزة نوبل يف 
اآلداب غابرييـل غارثيا ماركيث، كتبها 
يف برشـلونة وُنـرشت يف طبعتهـا األوىل 
سنة 1975. تصدرت قائمة أكثر الكتب 
مبيًعا يف إسبانيا يف عام نرشها. انقسم 
الكتاب إىل ستة فصول، تحكي كل منها 
نفس القصة عن السـلطة املطلقة التي 

يتمتع بها الطاغية الكاريبي. 
نـرشت رواية ماركيـز األوىل، ”عاصفة 
األوراق“، مـن قبـل مطبعـة صغرية يف 

بوغوتا عام 1955
كمـا كتـب روايتـه الثانية، ”يف سـاعة 
الرش“، وبـدأ العمل عـىل مجموعة من 
القصـص القصـرية بعنـوان ”ال أحـد 
يكتـب إىل العقيد“. يف عـام 1956، كان 
ماركيـز يف باريس كمراسـل لصحيفة 
االسبكتاتور، عندما علم أن الديكتاتور 

روخاس بيناال قد أغلق الصحيفة.
أصبح ماركيـز عاطال يف فرنسـا. أعاد 
تذكرة عودتـه بالطائرة، وذهب للبحث 
عـن عمل صحفـي، واضطـر للعمل يف 
جمع الزجاجات الفارغة للمسـاعدة يف 

دفع تكلفة اإليجار الشهري.
يف العـام التـايل، تمكـن من السـفر إىل 
أوروبا الرشقية، والحصول عىل منصب 
محـرر يف صحيفة تصـدر يف كاراكاس 
عاصمة فنزويال. يف عام 1958، عاد إىل 
بارانكويال للزواج من مرسيدس بارشا، 
حبيبـة طفولته. ادعـى أنها كانت تبلغ 

من العمر 13 عاما عندما تقدم لها أول 
مرة. عاشـا معـا يف كاراكاس، من عام 
1957 إىل عـام 1959، بينما كان يعمل 

كصحفي وكاتب روايات.
يف عـام 1975، نـرش روايـة ”خريـف 
املقـال،  هـذا  موضـوع  البطريـرك“، 
وسـافر كثـريا إىل هافانـا، حيـث أعـد 
كتابا عن الحياة الكوبية تحت الحصار 
األمريكـي. كما أقام عالقات شـخصية 
مع فيدل كاسرتو وديكتاتور بنما ”عمر 
توريخـوس“. ويف عـام 1978، أسـس 
منظمة لحقوق اإلنسـان يف مكسـيكو 

سيتي.
يف عام 1982، فاز بجائزة نوبل لآلداب. 
واستخدم املال إلنشـاء صحيفة يومية 
باسـم ”إل أوتـرو“ يف كولومبيا، بعد أن 

وعدته الحكومة باألمن واألمان هناك.
رواية خريف البطريرك:

يتحـدث االديـب محمـد زكريـا توفيق 
عن الروايـة : ( تنقسـم رواية ”خريف 
 ،(1975) عـام  الصـادرة  البطريـرك“ 
للكاتـب الكولومبـي غابرييل غارسـيا 
ماركيز، إىل سـتة أقسام. كل قسم يعيد 
رسد قصـة مماثلة لديكتاتـور كاريبي 
وقبضتـه الحديديـة عـىل السـلطة، إىل 
أن تأتـي الثـورة الحتمية لكـي تقتلعه 

وترميه يف صفيحة الزبالة.
وصف ماركيز الرواية بأنها ”قصيدة عن 
عزلة السـلطة“. الشـخصية الرئيسية 
لديكتاتور أبدي، محكـوم عليه باملرور 
بنفـس الدورة الرهيبة التي يمر بها كل 
الطغاة. وهي الصعود إىل السلطة، فقط 
لكي يسقط منها مرارا وتكرارا. بالرغم 
من أن الظروف، التـي تجعل الدكتاتور 
يتبوأ أعىل سـلطة يف البالد، هي ظروف 
مختلفة يف كل حالـة، إال أن الدكتاتور، 
والديكتاتـور الـذي يليه متشـابهان يف 

السلوك واملصري.
شـخصية  بنـاء  يف  ماركيـز  اعتمـد 
الديكتاتور عىل العديد من الشـخصيات 
الحقيقيـة يف العالـم الحديـث، بمـا يف 
ذلـك الديكتاتور الكولومبي غوسـتافو 
روخـاس بينيـال، والجنـرال اإلسـباني 
فرانسيسـكو فرانكو، الذي كان ال يزال 

يف السلطة، قبل نرش الرواية مبارشة.
من خالل استكشـاف مواطن الكربياء 
والـداء، وجنـون العظمـة، والطريقـة 

إىل  واليـأس  الفقـر  بهـا  يـؤدي  التـي 
روايـة  تحظـى  الديكتاتـور،  صعـود 
”خريـف البطريـرك“ بشـعبية كبـرية 
منـذ صدورهـا، وتعتـرب واحـدة مـن 
أفضل األعمـال الحديثة عن الحكومات 
القمعية، والطريقة التي يقتنصون بها 

السلطة.
يف أحد الجزر الصغرية بالبحر الكاريبي، 
بعد وفـاة الجنرال الدكتاتور القديم، تم 
استباحة قرصه. أوال جاء اللصوص، ثم 
ينضـم إليهم الغوغاء من الناس. يتذكر 
الـراوي سـوء الحيـاة يف عهـد الجنرال 

املتويف.
اكتسـب الطاغي السـلطة بعد سلسلة 
طويلـة من الحـروب. لقد اسـتفاد من 

فـراغ السـلطة، وأصبح رئيـس الدولة 
بدعم من كل من الحزب القوي يف البالد 

والبحرية الربيطانية. ) .
كمـا يتحـدث االديـب صـادق البرصي 
عـن الروايـة : (روايـة تعـج بأغانـي 
الشـاطئ الكولومبي والحانة ، قصص 
حب وهميـة ،وحقائق دموية ،خرافات 
وسـحر وتعاويذ ،مآدب من لحم برشي 
،روايـة يتجاوز بهـا غابرييل غارسـيا 
ماركيز حدود أمريـكا الالتينية ،ويعلن 
عـن دكتاتور كيل الوجود لـه إلف وجه 
ووجـه، ويف كل األحـوال هو مـن يمثل 
إرادة الرب البل هو الرب . يقول يف ذروة 
خريفـه :عـاش إنـا ويمـوت ضحاياه، 
ويكتبها خلسـة عىل جدران املراحيض 
العموميـة يف زوايـا مملكته البائسـة، 
ويطربـه سـماعها من أفـواه الجوعى 
واملتسكعون واملشلولني واملتسولني عىل 
درجات سـلم القرص الرئايس والربىص 
تحت أشجار الورد :– انثر عىل رؤوسنا 

ملح العافية سيدي البطريرك –
عندهـا تـدق أجـراس الحبـور وتعلـو 

معزوفات التحرر .
- بأسلوب يجمع بني الشعر واملوسيقى 
والصـورة السـينمائية الحيـة يأخذنـا 
ماركيـز إىل الغـرف الرسيـة يف قصـور 
أولئك األباطرة الدمويون ليشـهدنا عىل 
كل ما حدث وهـو يقهقه من الفاجعة 
حد االختنـاق ،هو زمن األبديـة الهائل 
،منذ طفولة البطريرك إىل توليه السلطة 

أو بالعكس ).

¬bÓ©a@ùÁb„
عـن مؤسسـة أبجـد للرتجمـة والنرش 
والتوزيـع \ العـراق \ بابـل .. لسـنة 
 \ الشـاعرة  علينـا  تطـل   .. 2022م  
الرسـامة ( ليـىل عبد األمري ) بسـبعني 
قصيـدة يف اضمامتها الجديدة ( أختفي 
.. وتالحقني املرايا ) .. بعد مجموعتها ( 

ثمة عزف يف السماء ) سنة 2019 م .
تواجهنـا يف صفحتهـا األوىل عبارتـان ، 
وهما : ( سـألتزم الصمت حتى اكتمال 
قصيدتـي ) ثـم ( أختفـي .. وتالحقني 

املرايا ) لتكون عنوانها .
وبعـد االنتهـاء مـن قراءتهـا نـرى أن 
العنوان لـم يكن دقيقا يف تحديد عتبتها 
التي تفتح لقارئهـا أوىل الخطى باتجاه 
مظانهـا ، كما نرى أن صورة الشـاعرة 
مـع قصيدتهـا ( العراقيـة أنـا ) عـىل 
الصفحة الثانية مـن غالف مجموعتها 

، هـي الدفة التـي نمسـكها يف إبحارنا 
عربها :

العراقية أنا ...
جائزة ( نوبل ) للنقاء

للصرب .. للحزن .. للعوز .. للجوع
....
....

العراقية أنا
الفائزة بنزاالت الحروب الخارسة 

أرسق ابتسامات املارة
أخبئها أليام الذهول .

وهنـا يبـدو يل أن مشـاركتي يف اختيار 
عنوانهـا تعبـري عـن اهتمامـي بهـا ، 
ومسـاعدة لقارئهـا عـىل اسـتيعابها ، 

وإماطة العتمة عن نبضات الجمال .
وقـد يؤيـد مـربَر َرأينـا يف ذلـك .. مـا 
تجابهنا به قصيدة النثر اآلن بشعريتها 

املتشابكة والغامضة ،
إذ تجعـل قارئها متهيبا يف قراءتها، كما 

يجد الشاعر يف ما يصدره من مجاميعها 
صعوبة بالغة يف اختيار عنوانها املناسب 

لها .
حـني انتهيـت مـن قراءتها .. بـدء ً من 
قصيدتها األوىل ( إنا كل تلك الحكايا ) :

مثل قصاصات ورقية
يلهو األطفال يف بعثرة وجهها
تحلم بتمزيق العناوين الهشة

من ذاكرة املوائد الثقيلة
واألزمنة البائدة

.......... إىل آخرها !
حتى قصيدتها األخرية ( ذات ظالم ) :

أمس .. وعند بياض الحلم
أردت رصد هلوساتي

صفعتني الحروف بحذر وعصيان
أومأت يل بأصابعها نحو السماء

املزدحمة باألماني الخائبة 
.......... إىل آخرها !

وبني هاتـني القصيدتني تبدو قصائدها 

األخرى كمصابيح غامقة اللون معلّقًة 
بأشـجار غابة كثيفة الظالل .. تتنادى 
بينهـا اسـتغاثات قلب جريـح ، ونواُح 
طـرِي اليمام .. يرتدد فيه أنني الشـاعرة 
يف مرثياتهـا لرفيـق حياتهـا الراحـل .. 

الرسام \ الشاعر ( كامل حسني ) :

أبحُث عني ...
عنك ...

عن محطة لقائنا األخري
ال أدري من نحن ...

وكيف افرتفنا .. أنا وأنت ؟
أنا هكذا ..

طرٌد بال عنوان !
( من قصيدتها \ طرد بال عنوان )

وقولها :
كيف أرثيك ...

وكالنا ممتلئ ببعضنا ؟!
وشغايف مكّبل بأصفاد رشاينك

ساكنة وديعة أنا ...
( من قصيدتها \ كيف أرثيك )

وبعـد كل هذا وذاك .. تحاول الشـاعرة 
حروفهـا  بـني  وحدتهـا  يف  االختفـاء 

وألوانها  .. فتالحقها املرايا .
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حلمت ذات هوس
أنني أهيم يف وادي املوت..

أوزع الذعر يف نفوس العابثني..
أرى أبقاراً قد نحرت..

مخضبة بدماء قانية..
وأمي تتبعني يف ذهول..

تبحث عن طني كالصلصال..
تحنت به الجثث..

لعل الروح تبعث من جديد..
إنه يحيي العظام وهي رميم..

أنا الوطن الجريح..
وأريض مرضجة بالدماء..

أغتسل بالحزن..
صباحا..

وعند املساء..
أنام عىل وسادة مبللة

بدموع األلم..
أعاقر كؤوس العناء..
وأمي تونس الحزينة

تلملم جراحي..
تمسح عن وجهي
غبار ريح الوجع..

تبحث عن طني كالفخار..
لجرب كسوري.

الحزن يليق بي..
السواد ملبيس..

طمعي يف بسمة شعب..
تطفئ حمى سقمي..

أجنحتي شلت
ذات رصاع مع رؤوس الفتن..

لست أبكي حايل..
حال أمي يؤرقني..

قلمي يذرف دما ودمعا
ويكتب جرحا

عىل جسد الورق..
أقص عليكم رؤياي..

إن يف القصص لعربة..
السواد األعظم يخيم

فوق رؤوس أصحابي..
يل أمل يف رحمة الجبار..

وتحرير رقابنا من النار..
يوم تدنو الشمس من رؤوس الخالئق...
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اختـاري الوقـت املناسـب للفـت انتبـاه 

وسـط  وليـس  عيوبهـا  إىل  الصديقـة 

صديقات فتسببي لها يف اإلحراج

الكمال لله وحده، كلنا نؤمن بهذه املقولة، 

ولهـذا فإننا حني نختـار أصدقاءنا ندرك 

تماماً أنهم ليسوا مالئكة؛ ألننا برش، ولنا 

أخطاؤنـا، ولنـا مزايانا، ولدينـا العيوب، 

وأحيانـاً يصل حبنا لهـؤالء األصدقاء إىل 

أن نتحمـل عيوبهم، ولكن كيف إذا كانت 

هـذه العيوب ال تطاق، أو أنها سـتؤثر يف 

حياة من نحب من األصدقاء؟

 يجب أن نراعـي يف ترصفاتنا من حولنا، 

يف  نكتشـفها  التـي  العيـوب  وتنقسـم 

األصدقاء إىل عادات سـيئة يمارسـونها، 

مثـل  مرفوضـة؛  وسـلوكيات  وأخـالق 

الثرثرة، والفوىض، وهناك عادات ال يمكن 

إصالحهـا، ويجب أن نبتعد عن األصدقاء 

بمجـرد أن نكتشـف أنهـم يمارسـونها؛ 

مثل الرسقة، والكـذب، وإدمان التدخني، 

وتعاطي املنبهات.

وعـىل ذلـك فلكي نسـاعد مـن نحب من 

عـادات  عـن  اإلقـالع  عـىل  الصديقـات 

وسلوكيات سـيئة ال نرضاها لهم، يجب 

أن نراعي األمور التالية:

1. اختـاري الوقت املناسـب للفت انتباه 

الصديقة إىل عيوبها، وال تكوني أنِت وهي 

مثـًال يف مكان عـام، ووسـط صديقات، 

فتسببي لها يف اإلحراج.

2. تصّنعـي أنـك مارسـِت هـذا العيـب 

بالخطأ، ولومي نفسـك وأّنبيها بطريقة 

مرحة تلفت انتباه صديقتك؛ كأن ترضبي 

يدك التي مسـحت بقايا الطعام باملالبس 

بيدك األخرى، وتنهريها «عىل قلة أدبها».

3. يجـب أن تكوني قدوة لصديقتك يف كل 

يشء، فال تنهيها عن فعل وتأتي بمثله يف 

املستقبل.

شـخصية  يف  تتحسـيس  أن  حـاويل   .4

صديقتك وضعها املادي الذي قد ال يسمح 

لها بممارسـة عادات سـليمة، فال ُتلقي 

عليها اللوم يف ذلك.

5. إذا كانـت صديقتـك لـم تعتـد ارتيـاد 

األماكـن التي يتـم فيها تنـاول الطعام، 

فقّدمـي لهـا كتيبـاً يف اإلتيكيـت، وآخر 

قدميه لنفسك، وذلك بطريقة لبقة؛ حتى 

تحافظي عىل مظهرك ومظهرها.

6. يف حال إرصار صديقتك عىل تكرار خطأ 

ما، يجب عليك مراجعة تاريخها النفيس، 

فربما مارست سلوكاً ما؛ بسبب الضغوط 

النفسـية التي تتعرض لها، وحينها فهي 

تحتاج للعرض عىل أخصائي نفيس، ولن 

ُيجدي معها عالجك.

تتعدد فوائده الصحية أثناء الحمل، وذلك 
فضـًال عن دخوله يف الوصفات الجمالية 
املختلفة للعناية بالبرشة والشـعر، لذلك 
إليِك أهـم فوائد الرمان لـِك ولجنينِك، يف 
مرحلـة تتطلب منـِك التغذية الشـاملة 
لحمايتك واسـتقرارك الصحي خالل الـ 

9 أشهر.
مـن  يحـد  الـذي  بالبوتاسـيوم  غنـي 

تشنجات الرحم
هـو مصـدر ممتـاز للبوتاسـيوم، الذي 
يسـاعد عىل الحد مـن التقلصـات التي 
تحـدث خالل فرتة الحمـل وتمدد الرحم 
لالتسـاع لحجـم الجنـني، كمـا يدعـم 
عضـالت املرأة الحامل، ويسـاعدها عىل 
يف  خاصـة  االنقباضـات،  آالم  تخفيـف 

الفرتة األخرية من الحمل.
يعمل عىل تسهيل عملية الوالدة

سـهولة الوالدة هي أهم ما تقلق النساء 

الحوامـل ألجلـه، فالرمـان يقـوم بهذه 
املهمة، وبمهمة أخرى؛ هي الحماية من 
الـوالدة املبكرة، والتقليل مـن احتمالية 
الـوالدة القيرصية غـري الطبيعية؛ حيث 
يسـاعد بـدوره عـىل تقويـة عضـالت 

الرحم.
يحتـوي عىل نسـبة كبـرية مـن الحديد 

والفيتامينات
فهـو يفيـد إىل حـد كبـري يف تقويـة دم 
والتعزيـز مـن نسـبة  الحامـل،  املـرأة 
الهيموجلوبني بالدم، والوقاية من خطر 
اإلصابـة باألنيميا ”فقر الـدم“، كما أن 
غنـاه بالفيتامينـات األساسـية املهمة 
لنمـو الجنني، مثل فيتامـني أ، وفيتامني 
ب، وفيتامـني هـ، يحمي من تشـوهات 

الجنني، ويحافظ عىل صحته، ونموه.
يحتوي عىل املواد املضادة لألكسدة

وهي تسـاعد عـىل الوقاية مـن العدوى 

واألمراض الفريوسية واألمراض املزمنة، 
التي يمكـن أن تعاني منها املرأة الحامل 
خالل فرتة الحمل، وله دور قوي يف تعزيز 

الجهاز املناعي ومحاربة األمراض.
C غني بفيتامني

وهـو يعمل عـىل تعزيز نضـارة البرشة 
والحفـاظ عىل صحـة الجلد، ويسـاعد 
عـىل الوقاية من تسـاقط الشـعر ومنع 
تقصفـه، وهي مشـكالت تعانـي منها 
املرأة خالل فرتة الحمـل، ويعمل الرمان 
عـىل تالفيها، كما أنه يحافظ عىل صحة 
الحامـل، ويحمـي مـن  املـرأة  أسـنان 

التهابات اللثة والتسوس.
ويحتـوي عـىل مسـتوى مرتفـع مـن 
فيتامـني K، الـذي يلعـب دوراً حيوياً يف 
تقوية عظام الحامل والجنني، باإلضافة 
إىل الحماية من تخثر الدم الذي قد يحدث 

للمرأة الحامل والجنني.

كشـف الدكتور بافل خوروشـيف، أخصائي طب األعصاب، األسباب 
وراء شـعور البعض بالصـداع  عندما يحل بـرد الخريف محل حرارة 
الصيف.وقال األخصائي الرويس إنه ”مع بداية الخريف يشـعر بعض 
األشـخاص بالصداع، ويربطون هذا الشـعور وسوء حالتهم الصحية 
بتقلص سـاعات النهار وتقلبات مسـتوى الضغط الجـوي“. وتابع: 
”يحدث تغري الفصول يف بعض البلدان ومنها روسـيا بشكل مفاجئ، 
مقارنة بما يحدث يف املناطق األخرى من الكوكب. لكن هذه التغيريات 
ال تـزال غـري دراماتيكية بحيـث تعطل تغذية األنسـجة. أي أن تغيري 
الفصول ال يمكن أن يسـبب الصداع. خاصة وأن لدى اإلنسـان الكثري 

مـن الوقت للتكيـف. كما أن تقلص سـاعات النهار يجـري تدريجيا 
وبصورة سلسة، وليس بصورة مفاجئة- أمس كان 14 ساعة واليوم 
8 سـاعات. وبالنسـبة للضغط، فإن لدى جسـم اإلنسان موارد قوية 
لتعويـض التغـريات يف الضغط الجوي. أي أن الجسـم يمكنه التكيف 
مع التحوالت املفاجئـة من ضغط إىل آخر“.ويضيف، يمكن أن يعاني 
الشـخص من الصـداع يف الخريف مقارنة باملواسـم األخرى بسـبب 

انتشار العدوى الفريوسية.
ويقـول، ”أعتقـد، أن سـبب الصـداع يكمـن يف انتشـار األمـراض 
الفريوسية وتسمم الجسم، ما يؤثر يف راحة الدماغ، ويمكن أن يسبب 

الصداع“.وينصح األخصائي، للوقايـة من ذلك ومنع حدوث الصداع، 
بعـدم التعرض كثريا للربد.ويقول، ”يجب أن نـدرك أن درجة الحرارة 
يف سـبتمرب يمكـن أن تنخفض إىل الصفـر املئوي وخاصـة يف الفرتة 
الصباحيـة. فإذا لم يأخذ الشـخص هذه املسـألة باالعتبار ويسـتمر 
بارتداء مالبس خفيفة كما يف الصيف، فإنه سيربد وقد يصاب بعدوى 
فريوسـية. وللعلم جميع أنسجة الجسم باسـتثناء الدماغ تحتوي يف 
تركيبها عىل خاليا املناعة، وعند تعرضها للربد يتباطأ نشاط منظومة 
املناعـة جـدا (تدخـل يف سـبات خفيـف)، ما يخلـق ظروفـا مالئمة 

للفريوسات والبكترييا. لذلك يجب عدم التعرض للربد“.
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الفيليـه  السـمك  مقاديـر 
املقيل:

١/٢ كيلو سمك فيليه
١ معلقة كبرية بصل بودرة

١ ملعقة كبرية ثوم مهروس
١/٢ ملعقة فلفل أسود

١ ملعقة كبرية فلفل حلو
١ ملعقة صغرية كركم

كزبـرة  صغـرية  ملعقـة   ١
ناعمة

١/٢ كوب عصري ليمون
الحار يمكنك  السمك  لعشاق 
إضافة الفلفل الحار املطحون 

(الشطة)
٣ أكواب بقسماط

٢ بيضات

١/٢ كوب دقيق
السـمك  تحضـري  طريقـة 

الفيليه املقيل:
١- اخلطـي جميـع البهرات 
السـابقة مع عصري الليمون 

جيدا.
٢- يف وعاء واسـع، احرضي 
السـمك الفيليـه ثـم اضيف 
إليه التتبيلة املعدة يف الخطوة 
السـابقة. اتركيه مدة ال تقل 

عن ٣٠ دقيقة.
٣- بعـد أن تمر املدة املحددة، 
ال تنيس أن تتبعي أهم خطوة 
وهي غمس السمك يف الدقيق 
وأخـريا  البيـض  ثـم  أوال، 

البقسماط.

٤- يف مقـالة واسـعة ضعي 
الزيت واتركيه حتى يسخن.

٥- اآلن ضعي السمك يف الزيت 
الساخن، ملدة ال تقل عن ٢ أو 

٣ دقائق عىل كل وجه.
السـمك  يأخـذ  أن  بعـد   -٦
الفيليه اللون الذهبي، يمكنك 

إزالته من الزيت.
٧- ولعشـاق السـمك املقـيل 
املقرمـش، يمكنـك أن تقليل 
درجة حرارة النار، ولكن بعد 
أن يسـخن الزيـت وتضعـي 

السمك الفيليه.
٨- اآلن، يمكنـك أن تقدمـي 
الفيليـه إىل أرستـك  السـمك 

وتبهريهم بطعمه.
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تحتاج برشة جسـمِك لالهتمـام الكامل تماماً كبرشة الوجـه، ويتم ذلك 
من خالل غسل الجسـم باملنتج الصحيح من املستحرضات املتعددة التي 
تنّظـف برشة الجسـم، لـذا نعرفك اليوم عىل تفاصيل اسـتخدام غسـول 

الجسم؛ ملنحك برشة أكثر تميزاً.
مميزات غسول االستحمام

يتمّيز برتكيبته الشـبيهة بالصابون السـائل، فهو يحتوي باإلجمال عىل 
مكّونات مرّطبة، فيعمل عىل ترطيب برشة الجسم أكثر مما يوّفره كل من 
جل اسـتحمام وقوالب الصابون األخرى، كما أنه مناسب للطقس البارد؛ 
إذ إّنـه يمنع جفاف البرشة الناتج عن العوامـل الخارجّية، كما أن ملعظم 

غسوالت الجسم ملمساً ناعماً حريرياً يمنح برشتك شعوراً رائعاً.
لذلك ابدئي باختيار غسول للجسم يحتوي عىل زيوت طبيعية وال يحتوي 
عـىل املعطـرات أو الكربيتـات، ويمكنك بعد ذلك وضـع كمية صغرية من 
غسـول الجسم عىل برشتك باستخدام منشـفة أو قطعة قماش نظيفة؛ 
لتقشـري جسـمك وتنظيفه، ورّطبي برشتك دائماً بعد اسـتخدام غسول 

الجسم؛ لتبقى برشتك ناعمة ورطبة.
طريقة استخدام غسول الجسم:

لغسـل جسمك بالغسول املناسب، اسـتخرجي من العبوة كمية قليلة من 
غسـول الجسم عند االستحمام، وتذكري دوماً أنك ال تحتاجني الستخدام 
كمية كبرية من املنتج لتنظيف جسـمك بالكامل، مع الحرص عىل تجنب 
اسـتخدام كمية كبرية من غسول الجسـم مرة واحدة؛ ألن ذلك قد يسبب 

تهيجاً أو جفاَف برشتك.
وخذي حماماً دافئاً عند اسـتخدام غسـول الجسـم؛ لتتمكنـي من تبليل 
جسـمك وتنظيفـه بالكامـل، ثـم ضعـي غسـول الجسـم عىل جسـمك 
باسـتخدام منشـفة نظيفـة، واسـتخدمي منشـفة مبللة لفرد غسـول 
الجسـم عىل جسـمك بدءاً من الرأس إىل القدمني، وافركي جسـمك برفق 
باملنشـفة؛ للمساعدة يف تنظيف برشتك وإزالة خاليا الجلد امليتة، وتجنبي 
اسـتخدام يديـك فقط لوضع الغسـول عىل جسـمك؛ إذ يصعـب تنظيف 
د من شطف املنشفة بانتظام؛ ملنع  جسمك بالكامل بيديك فقط، مع التأكَّ
الجراثيـم والبكترييا مـن الرتاكم، كما قد يؤدي تـرك بقايا الصابون عىل 

برشتك إىل تهيُّج برشتك وجفافها.
وبعد االنتهاء من االسـتحمام ننصحك برتطيـب برشتك عن طريق وضع 
املرطب بمجرد أن يجف جسـمك بعد االسـتحمام؛ حيث يعمل اسـتخدام 
املرطب بعد غسـل جسمك بغسول الجسم عىل حبس الرطوبة يف برشتك، 
ومنع ظهـور البقع الجافة، واحريص عىل اسـتخدام مرطب يحتوي عىل 
مكونـات مرطبة، مثل زبدة الشـيا وزبدة جوز الهند والشـوفان، وضعي 
مرطبـاً يف املناطق التي تميل إىل الجفاف الشـديد، مثل: ركبتيك ومرفقيك 

وقدميك ويديك.
نصائح الختيار غسول الجسم:

تميل الكثريات إىل رشاء غسـول الجسـم بغض النظر عما إذا كان مناسباً 
لنوع برشتهن وكيف تتفاعل أجسـامهن مع املواد الكيميائية املستخدمة 
لصنعـه، لـذا احـريص دوماً عـىل البحث عن غسـول جسـم يحتوي عىل 
مكونـات مرطبـة كزيت جوز الهند أو زيت األرجان أو زبدة الشـيا وزبدة 
جوز الهند. و هي تسـاعد يف ترطيب برشتك، وتذكري أنه يمكن لغسـول 
الجسـم املحتـوي عىل العطـور أو الروائـح أن يجفف برشتـك ويهيجها، 
كمـا يمكن للكربيتات مثـل كربيتات لوريث الصوديـوم وكربيتات لوريل 
الصوديـوم وكوكاميدوبروبيـل البيتـني أن ُتجـرِّد برشتـك مـن زيوتهـا 
الطبيعية، وتجنبي غسـول الجسـم املحتوي عىل رغـوة كثيفة؛ فالرغوة 
التـي تحدث عندما يختلط غسـول الجسـم باملـاء قد تجـرد البرشة من 

الزيوت الطبيعية وتجعلها جافة جداً.
وأخرياً تأكدي من مناسـبته لنوع برشتك، فغسـول الجسم له آثار كبرية 
عـىل الجلد، عىل سـبيل املثال، قد يكون غسـول الجسـم الدهني قاسـياً 
جـداً عىل البرشة الجافة كما يؤدي اسـتخدام غسـول شـديد الرائحة إىل 

الحساسية لدى األفراد املعرضني لإلصابة بذلك.

فكـرة أن يكون الشـخص هـو األفضل 
تسـيطر عىل كثريين، سـواء كان ذلك يف 
العمل أو يف البيت مع األطفال أو يف العالقة 
مع الزوجة أو الزوج، وال شك أن حلم كل 
أم هـو أن ترى أبناءها ناجحني دراسـًيا 
واجتماعًيا، وقد يدفعها هذا الحلم أحياًنا 
إىل الضغط عليهم، بل وعىل نفسها أيًضا 
كي تسري األمور بشـكل مثايل، وأن يبدو 
كل يشء رائًعـا وكمـا ينبغـي لـه، فنجد 
بعض األمهات يقسـون عـىل أبنائهم يف 
الدراسة ويزدن عدد ساعات املذاكرة، إىل 
جانب حرمانهم مـن أوقات فراغهم، بل 
ومن إجازاتهم األسـبوعية وتخصيصها 
ألمور ذات صلة بالدراسة، ظًنا منهن أن 
ذلك سيجعل منهم أشخاص أفضل وُيزيد 
من تحصيلهـم الدرايس.لكنهن ال ُيدركن 
أنهن بذلك يحرمـن أطفالهن من حقهم 
يف ممارسـة هوايتهـم املفضلـة وتفريغ 
طاقاتهم يف أنشطة ورياضات مفيدة، قد 
ُتساعدهم عىل زيادة التحصيل وتنشيط 
الذهـن، وجعلهـم أشـخاص أسـوياء يف 

املجتمع، وعىل العكس نجد بعض األمهات 
يفرضن عىل أبنائهم ممارسـة رياضات 
معينة دون غريهـا وإرهاقهم بتمرينات 
أسـبوعية ال تحفزهم وال ُتفرغ طاقتهم 
الشـخصية  رغباتهـم  تحقيـق  ملجـرد 
متجاهـالت رغبـة أطفالهـن وميولهم، 
وهذا ما ُيسـميه البعض الهوس باملثالية 
أو بالدرجة األوىل دائًما.فاألمهات واآلباء 
الذين يسعون إىل املثالية يتوقعون الكمال 
من أنفسـهم ومـن أبنائهم، ويشـعرون 
باليأس واإلحباط عنـد عدم تحقيق هذا 
الكمال، فالحيـاة عندهم ”إما الكمال أو 
الفشل املطلق“، فينظرون عىل أي إنجاز 
قام به الطفل عىل إنه أمرًا غري مهم، ألنه 
لـم ُيلبي توقعاتهـم، ويضخمون أخطاء 
الطفـل ما يجعلـه يكرب وداخله شـعور 

عميق بالفشل وضعف الثقة والذنب.
الدراسـة  عـىل  تقتـرص  ال  واملثاليـة 
والرياضـة، حيث تبالغ بعض األمهات يف 
االهتمام بمظهـر أطفالهم، وأنهم يجب 
أن يظهروا باملظهر الالئق من منظورها، 

ما يجعل الطفل يكرب وهـو فاقد القدرة 
عىل تمييز اختيار ما هو أفضل له.وفيما 
يـيل، بعـض النصائـح التي قد تسـاعد 

األمهات يف التغلب عىل املثالية:
غـريي نمـط تفكـريك فمـن الطبيعـي 
أن  متفوًقااعلمـي  الجميـع  يصبـح  أال 
نجاحـك يف مهمـة األمومـة ال يعنـي أن 
يصبح صغارك كلهم متفوقني وال أطباء 
ومهندسـني وإنمـا أن يكونـوا سـعداء 
صالحني ناجحني فيما يحبوندعي طفلك 
يكتشـف ذاتـه وشـخصيته الحقيقيـة 
بـدًال مـن االهتمام بمـا سـيجعله يبدو 
أفضـل، فاألطفـال بحاجـة إىل اختبـار 
قليـل من املشـكالت وبعـض املطبات يف 
الحيـاة كي يصبحوا أشـخاص أسـوياء 
ورائعني.اسـتمتعي بقضاء بعض الوقت 
العفوي مع طفلـك دون قيود أو قواعد.

اجعيل طفلك يشـعر بأهمية ما يقوم به 
وأثنـي عليـه إذا فعل أمرًا جيـًدا حتى لو 
كان صغريًا.تقبيل أخطـاء طفلك ودعيه 
يتعلـم مـن أخطائه بـدًال مـن أن يخاف 

من ارتكابهـا.ال تعقـدي مقارنات بينك 
وبني طفلك أو بينه وبني أحد من أقرانه.

ال تضعي توقعات معينة لسـلوك الطفل 
حتى ال تشـعري باإلحبـاط أو اليأس إذا 
لـم يحقق تلك التوقعات، بل تعلمي كيف 

تتقبلـني أي سـلوك مختلف ُيقـدم عليه 
طفلك.

والكمـال  املثاليـة  أن  دائًمـا،  تذكـري 
يقضيـان عـىل اإلبـداع عنـد طفلـك وال 

ُينميان مهاراته.

ُتجّمل النباتات والزهور الصناعّية املصنوعة 
من مادة البالسـتيك أو الحريـر املنزل، وهي 
ُتسـتخدم يف التزيـني، من دون تكّبـد العناية 
بالـزرع األخـرض كثـري التطلّـب. وتحتـاج 
بصـورة  التنظيـف  إىل  املذكـورة  العنـارص 
دورّيـة، باتبـاع األدوات واملـواد والخطـوات 

السهلة اآلتية.
خطوات التنظيف للنباتات االصطناعّية

العنايـة  املتبعـة يف  األوىل  الطريقـة  تقـيض 
بالنبتـة االصطناعّيـة، بنفض األغـربة عنها 
أّوًال بوسـاطة منفضة الريش، أو باستخدام 
باملكنسـة  الخاّصـة  الصغـرية  الفرشـاة 

الكهربائّية لشفط كل األتربة واألغربة الدقيقة 
امللتصقـة بالسـاق والفـروع واألوراق. ثـّم، 
ُتفّرغ املياه يف زجاجة مزّودة ببّخاخ، مع رّش 
السـائل عىل النبتة، واملسح برفق باستخدام 
فوطة مصنوعة مـن األلياف الدقيقة. أّما إذا 
كانـت النبتة كبرية الحجـم، ُيفّضل إخراجها 
إىل البلكونة، وغسلها بوساطة خرطوم املياه. 
يف خطـوة التجفيـف، ال يجـب إيـداع النبتة 
البالسـتيكّية تحت أشعة الشـمس املبارشة، 

التي تؤّثر سلًبا يف املادة املذكورة.
نبات الزينة البالستيكي

من جهٍة ثانيٍة يصّح استخدام رأس ”الدش“، 

من أجل غسـل النبتة بعمق، علًما أن األخرية 
كثـرية األوراق ستسـتغرق وقًتـا أطول حّتى 
تجّف، أو من املمكن اسـتخدام فوطة قماش 

ناعمة لغرض التجفيف.
النباتـات  لتنظيـف  واملـاء  الخـل  محلـول 

االصطناعّية
1. يف حالـة النبتـة االصطناعّيـة املصنوعـة 
من الحرير، يصـّح نفض األغربة عن األجزاء 
املختلفة، من األعىل إىل األسـفل، باسـتخدام 

منفضة الريش.
مـن  مصنوعـة  فوطـة  ُتسـتخدم  ثـّم،   .2
القماش الناعم، وخالية من النسـالة ملتابعة 

التنظيف.
3. ُتمزج كّميتان متساويتان من املاء والخّل 
األبيض ببعضهما البعـض، فُيفّرغ املزيج يف 

زجاجة مزّودة ببّخاخ.
4. ُيـرّش القليل من املزيـج عىل أي جزء غري 
ظاهـر مـن إحـدى األوراق لرصـد النتيجة، 
فإذا لم يتسـّبب املحلول بأي رضر، ُيستخدم 
املحلـول يف التنظيف، مع املسـح باسـتخدام 
الفوطة القماش الخالية من النسالة. الجدير 
بالذكـر أن الخّل ُيسـاعد يف تفكيك األوسـاخ 
املرتاكمـة عـىل أسـطح األوراق، مـع أهمية 

تجفيفها.
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=اللعبـة الرياضيـة الوحيـدة التي 
مورست عىل سطح القمر حتى اآلن 
هـي لعبـة الغولف، ففي السـادس 
مـن فرباير 1971، قام رائد الفضاء 
بممارسـة  شـيربد  آالن  االمريكـي 

الغولف بينما كان عىل القمر. 
=قبل العـام 1901 كانـت املالكمة 
تعـد رياضـة غـري قانونيـة وكان 
ممارسـوها يقعـون تحـت طائلة 

القانون. 
=تشري االحصاءات اىل ان 80 يف املئة 
مـن املليونـريات يف العالـم يقودون 

سيارات مستعملة. 
=مجموع اللعاب الذي يفرزه الشخص العادي طوال حياته يمكن ان 

يمأل حوض سباحة كبري الحجم.
=يقـال إن املتآمريـن ضد شمشـون اعطـوا دليلـة 1100 قطعة من 

الفضة كي تخدعه وتجعله يكشف عن رس قوته الخارقة. 
=تحتوي شـبكية العني عىل نحو 135 مليون خلية حسـية مسؤولة 

عن التقاط الصور وتمييز االلوان. 
=القيـرص الرويس بيرت االكرب كان يفرض الرضائب عىل من يطلقون 
لحاهـم وكانـت قيمـة الرضيبـة تتناسـب طرديا مع طـول وحجم 

اللحية. 
=أقوى عضلة يف جسم االنسان... هي اللسان. 

_·ÄÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ
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تشـعر أنـك نشـيط ومتحمـس، ولذلـك عليك أن 
تشـتغل طاقتك يف مـرشوع جديد. إذا كنـت مهتما 
بالرياضـة، يمكنك أن تخرج مـن املنزل وتذهب للنادي 
برفقـة األصدقـاء لتمـارس رياضة جديـدة. كن حذرا 
فربمـا تنفعل جـدا خاصة يف فرتة الظهـرية فحاول أن 

تهدأ بقدر اإلمكان.

يمـر اليوم رشيك حياتك بأزمة ولكنه ال يخربك 
ما هو سـبب هـذه األزمة. ليس من السـهل أن 
تتعامـل معه اليـوم، ولكن ال تقلق فهـذه األزمة ال 
تتعلق بأي مشـكلة بينـك وبينه، ولذلـك من األفضل 
ترتكـه بمفـرده. حـاول أن تكـون هادئـا وتأكد أن 

الوضع سيتغري غدا.

ربمـا تعقـد اجتماعـا اليـوم يف منزلك حيـث يتعلق هذا 
االجتمـاع ببعض األوضاع املالية. سـيكون هـذا االجتماع 
عىل األرجح مثمـرا وربما تحقق ما تريده فيه. ربما تتوصل 
من خالله إىل اتفاقيات مع بعض األشـخاص. عليك ان تضع 
يف حسـبانك أن هناك بعض األشـخاص ال تتفق قراراتك مع 

أجنداتهم الخاصة، فكن حذرا.

تواجهك اليوم بعض العراقيل بسبب توقف بعض 
األجهـزة عـن العمـل. اإلحباط الـذي تشـعر به قد 
يجعلك تحطم اي يشء أمامك. تذكر أن هناك أشـخاصا 
من حولك يريدون أن يعملوا يف صمت. كل املعدات سيتم 

تصليحها غدا وستنتهي املشكلة.

االنفصال املؤقـت عن الحبيب يعكـر صفوك هذا 
اليـوم. محاوالت عديدة للوصول ألحد األصدقاء عرب 
الهاتف ولكن محاوالتك تبوء بالفشل. تشعر باإلحباط 
واليأس ويزداد هذا الشعور عىل مدار اليوم. ال تجعل التوتر 
والقلـق يؤثران بالسـلب عليـك، بل من األفضـل أن تتصل 

بصديق آخر.

يحيط بك اليوم عدد كبري من األشـخاص، ولذلك نعدك 
بيـوم مثمر ومرشق بسـبب دعمهم املسـتمر لـك. تبدو 
اليوم حساسـا جـدا، ولذلك لديـك قدرة عىل فهـم اآلخرين. 
توقع اليوم أن تتعرف عىل شـخص جديـد وربما ينضم لقائمة 
أصدقائك. تشـعر بالسعادة والبهجة بسـبب تحسن العالقة مع 

الحبيب.

إذا كنت تفكر يف السفر هذا اليوم، فربما يكون 
الوقـت غري مناسـب، فمـن املحتمـل أن تتأخر 
مواعيـد الطائـرات أو القطـارات. إذا كنت تخطط 
للقيام برحلـة ما، ال تتعجل وتنهـي كل الرتتيبات 
اليوم، ألن الكمبيوتر الذي تقوم باسـتخدامه لعمل 

الرتتيبات الالزمة قد ال يعمل بسبب عطل فني.

أجلت العديـد من املهام املنزلية لعـدة أيام، ولكن 
حان الوقت اآلن لتقوم بها. لديك الطاقة والحماس 
للقيـام بها دون الشـعور بالتعـب أو اإلرهاق. ال تهتم 
بالتفاصيل الصغرية التي ال تؤثر بشـكل كبري عىل نظافة 

املنزل وشكله.

األنشـطة الجماعيـة واألعمـال التطوعيـة قد 
تكون حافـزا لك إلنجاز أعمالـك بأقىص رسعة. 
سـتتحدث اليوم مع أصدقائك يف كل يشء يمكن أن 
تتخيله. تبدو مرتبكا ومضطربا بسبب عدم قدرتك 

عىل تحديد الشخص الذي تريد أن تتحدث معه.

تنمو عالقات رومانسـية جديدة من خالل نشاط 
جماعي متعلـق بأحداث رياضية. كن حذرا بشـأن 
الزمـالء الذين ال يدركـون أفضل اهتماماتك. سـتكون 
متقلب املزاج وسيئ الترصف فيما يتعلق بأمور تخص 
الحبيـب. حـاول أن تكـون أكثر تفهما، وإال سـتقيض 

املساء وحيدا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تريد أن تنتهي اليوم من املهام التي تتسـبب لك يف 
القلـق والضغط. لديك كل املقومات التي تسـاعدك 
عىل االنتهـاء منها، ولكن ربما تسـتغرق وقتا طويال. 
سـتحصل اليوم عىل إجابات لألسـئلة التـي طرحتها منذ 

فرتة ولم تجد لها حال.

622 - ذكرى هجرة الرسـول محمد من مكة إىل املدينة املنورة حسـب التقويم 
امليالدي.

1683 - انهيـار آخـر محـاوالت العثمانيـني لغـزو عاصمـة اإلمرباطوريـة 
النمساوية فيينا.

1943 -قـوات املغاويـر األملانية النازية تقـوم بعملية إلنقـاذ الزعيم اإليطايل 
بينيتو موسوليني من منفاه، حيث كان تحت اإلقامة الجربية يف 

1944 - التوقيـع عىل «بروتوكول لندن» الذي قسـم برلـني إىل أربعة قطاعات 
يتبع كل قطاع دولة من دول الحلفاء.

1950 - الحكومـة البلجيكية تطرد جميع موظفي الحكومة الشـيوعيني من 
وظائفهم.

1962 - الرئيس األمريكي جون كينيدي يعلن أن الواليات املتحدة ستهبط عىل 
سطح القمر بنهاية العقد.

1980 - انقالب عسكري يف تركيا بقيادة كنعان أفرين.
2003 - األمم املتحدة ترفع العقوبات االقتصادية عن ليبيا بعد موافقة األخرية 

عىل دفع تعويضات تقدر بحوايل 2.7 مليار دوالر لضحايا طائرة بان آم.
2010 - إجـراء اسـتفتاء يف تركيا عـىل تعديالت دسـتورية إقرتحتها حكومة 
رجب طيب أردوغان تقلل من سيطرة الجيش والقضاء، وقد وافق األتراك عىل 

هذه التعديالت.
2012 - املؤتمـر الوطنـي العام يف ليبيا ينتخب مصطفى أبو شـاقور رئيًسـا 
للحكومـة بعـد حصوله عىل 96 صوًتـا، متقدما عىل منافسـه محمود جربيل 

الذي حصل عىل 94 صوًتا.
2013 - ناسا تؤكد أن املسبار الفضائي فوياجر 1 غادر يف حوايل 25 أغسطس 
2013 حدود املجموعة الشمسية بعد رحلة استمرت 36 سنة ووصل منطقة 
الوسـط بني نجمي وهو بذلك أول جسـم مصنوع من قبل اإلنسـان يصل إىل 

هذا املكان.
2019 - اإلعـالن عـن اكتشـاف بخـار املـاء يف جـو كوكـب K2-18b خارج 
املجموعة الشمسية، وهو أول اكتشاف من نوعه يف كواكب املنطقة الصالحة 

للحياة.

اختاري شكل الشمس الذي يعجبك لتعرفي أسرارك

الكلمة الجارحة
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Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

No: 7795     Mon    12      Sep      2022العدد:   7795    االثنين    12   أيلول    2022

áÌáßa@Ôéaäá€a@‚b»€a@fibj‘né¸@pa7õzn€a

ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

ÚÓ‘œ¸a@pb‡‹ÿ€a

1. ذرة من املادة مشحونة بشحنة سالبة أو موجبة - نبات عطري 
يستخدم مع الشاي.

2. بيوت - حايل.
3. حرف عطف - احد الوالدين - دعاء أثناء الصالة.

4. نزيف األنف - شاعر فرنيس معارص تميز شعره بالتعقيد (بول 
.(....

5. نصف واحد - ينقص - رمز الكربيت يف الكيمياء.
6. سقيا الزرع (معكوسة) - انتفاء اليشء ونفاده (معكوسة).

7. حالة نفسية فيها من الحزن والضغط والغضب الكثري - يصبح 
طريا.

8. سلسلة من األحداث للرتفيه أو كأوامر للكمبيوتر.
9. أديبة  أمريكية كانت مصابة بالعمى والصمم والبكم.

10. حيوان زاحف ضخم منقرض - حاجز مائي.

1. األمريكي الذي ابتدع الكلمات املتقاطعة - هدم.
2. نزاالت ومواقع - متشابهان.

3. حب - عاصمة جمهورية ايرلندا.
4. نواعري - اسم علم مؤنث بمعنى نظر بحب وشغف.

5. اله - يرتاجع يف أدائه أو يف طموحه.
6. االسم القديم ملاليزيا.

7. تسبب يف تعطيل العمل عن االستمرار - مهندس أملاني اشرتك 
يف صنع سيارة مرسيدس.

8. وحـدة قيـاس متناهية الصغـر تعادل جزء مـن املليون من 
املليمرت - حوش موىس بلدة لبنانية تقع يف البقاع رشقي لبنان.

9. أغنية لعبد الحليم حافظ.
10. شاعر جاهيل من أصحاب املعلقات.

هناك أشـكال وتصاميم معّينة 
تستقطب نظرنا فتعجبنا حاالً، 
وهذا يدّل عىل بعض أمور بقيت 
كلغز يف شـخصّيتنا. إليكم هذا 
االختبـار الرسيع، ولكـْن عليك 
أّوالً أن تهـدا وتصّف ذهنك قبل 
اختيـار شـكل الشـمس الـذي 
يشـّدك من أّول نظرة، ثّم انظر 
إىل النتيجة حسب رقم الشمس 

التي اخرتتها:
اخرتت الشمس رقم ١

أنـت دائـم اإليجابّيـة، وتبحث 
دوماً عن طرق لتحسني نفسك. 
ال تفقـد شـجاعتك بسـهولة، 
رجليـك  عـىل  صامـد  وابقـى 
مهمـا يحصـل معـك. تنظر إىل 
كأسـك دائمـاً عىل أّنهـا نصف 
مآلنة، وهـذه املقاربـة للحياة 
ال تقّويـك فحسـب، بـل تجعل 
مقاومـة  شـخصّية  ذو  منـك 

للشدائد. لهذا أنت صديق رائع، 
ال تبخل بمسـاندتك ألحّبائك يف 
شـّتى املناسـبات. أنت إنسـان 
إجتماعّي، مع أّنك أحياناً تبقى 
يف نفسـك بعـض األمـور حّتى 
ال تـؤذي اآلخريـن بهـا. ولهذا 
السـبب لديـك فقـط أصدقـاء 

حقيقّيون قليلون جّداً.
اخرتت الشمس رقم ٢

مهّمـان  أمـران  فقـط  هنـاك 
مسـاحتك  إليـك،  بالنسـبة 
الخاّصة، واحرتامك لألشخاص 
املحيطـني بـك وإلحّبائـك. أنت 
ال  وهـذا  إنطوائـّي،  إنسـان 
يعنـي أّنـك تبتعد عـن الناس، 
الحقيقـة محافـظ  يف  ولكّنـك 
بعـض اليشء. تحـّب الرصاحة 
والطيبـة، وأنـت دائمـاً حارض 
من أجل أصدقائك. لهذا السبب 
أنـت بحاجـة ألن تحافـظ عىل 

مسافة معّينة مع الناس كي ال 
يعمدوا إىل استغاللك. آمن دائماً 
بحاّستك السادسة، ألّنها فقط 

ستساعدك يف حاالت كهذه.
اخرتت الشمس رقم ٣

أنـت ذكـي، فضـويلّ وشـجاع 
عندمـا يتعلّـق األمـر بخـوض 
مغامرات شـّيقة واإلطالع عىل 
معرفـة جديدة. كما أّنك صادق 
ومنفتـح عـىل اآلخريـن. لديك 
روح حـرّة، وتحـاول التخلّص 
من األفكار القديمة والخاطئة. 
أنت قائد بالفطرة، وأيضاً دليل 
يتبعـه الكثـري من النـاس. أّما 
تقييمـك ملا هـو خـرّي ورشير، 
فهو دوماً صائـب ويثق الناس 
بـك وبحكمـك هـذا، ويطلبون 

دائماً مشورتك.
اخرتت الشمس رقم ٤

أفضـل صفات شـخصّيتك هي 

طاقتـك الـال محـدودة، وعـدم 
استسـالمك لإلرهـاق. كما أّنك 
تتشّتت ما بني املئات من األفكار 
التي تراودك يف اللحظة نفسها. 
تريـد دائمـاً مواجهـة تحّديات 
جديـدة، وتجـد من الشـّيق أن 
تجـرّب أمـراً جديـداً بالنسـبة 
إليك. تحّب الحيـاة، وتجرّب أن 
تعيـش الحياة بـكّل جوارحك. 
هذا يسـاعدك يف وضـع أهداف 
كبرية لنفسـك، ولكن انتبه من 
تشـتيت تركيزك عندما تحاول 

تحقيق مبتغاك.
اخرتت الشمس رقم ٥

لديـك إمكانيـة مذهلـة وإرادة 
قوّيـة ملسـاندة النـاس ولحـّل 
مشـاكلهم. تحّب مسـاعدتهم 
األبطـال،  مثـل  تتـّرصف  وأن 
ألّنـك تعتقـد أّن إنقـاذ العالـم 
مهّمتك أنـت وحدك، وأّن ال أحد 
باستطاعته ذلك غريك أنت. أنت 
مصـدر النور والوحـي يف حياة 
املحيطـني بك. كمـا أّنـك ذكّي 
جّداً، مع أّنك ال تشارك اآلخرين 

دائماً باألفكار التي تأتيك.
اخرتت الشمس رقم ٦

إذا اخـرتت هذه الشـمس، هذا 
يعني أّنك ذو شخصّية مبتهجة، 
وتسعد بكّل ما تهديك إّياه هذه 
الحيـاة. تنظر عىل ما يأتيك من 
مصاعب وكأّنها تأتيك فقط كي 
تتعلّـم منها عـربة ما. ال تخاف 
أبـداً من النقـد البّنـاء، وتبقى 
عـىل إيجابّيتك تجـاه اآلخرين، 
وهـم يعتربونك كاتم أرسارهم، 
وأيضاً قائـد يمكنه أن يقودهم 

إىل بّر األمان. 

يف يوم من االيام شعر فالح بالغضب 
الشـديد عىل صديقـه واخذ يقذفه 
بأبشـع الكلمات الجارحـة املؤملة، 
ولـم يرد عليـه صاحبـه أو ينطق، 
ظل ينظـر إليه يف صمـت موجوعاً 
مـن اثـر كلماتـه، فرتكـه الفـالح 
وانـرصف ايل منزله، ولكن بعد مدة 
قصرية هدأت اعصابه وبدأ يشـعر 
بالنـدم ألنه احـزن صديقـه واخذ 
يعاتب نفسـه قائالً : كيف خرجت 
هـذه الكلمات من فمي ؟! سـوف 
اذهـب اآلن عيل الفـور واعتذر من 

صديقي .
وبالفعـل ارسع الفـالح اىل منـزل 
صديقـه ويف خجل وندم شـديدين 
قـال له : انا اعتذر منك يا صديقي، 
ارجـوك سـامحني هـذه الكلمات 
الجارحـة التـي قلتهـا لـك، تقبـل 
الصديق اعتذاره، ولكن لم يشـعر 
الفـالح بارتيـاح ايضـاً، وعـاد ايل 
بيته وهو يشـعر بالغصه والحنق، 
واخذ يعاتب نفسـه ويلومها مرات 
ومـرات عـيل هـذه الكلمـات التي 
احزنـت صديقه، لم يسـرتح قلبه 

ابداً من يومها .
يلتقـي بشـيخ  ان  الفـالح  فقـرر 
القريـة ويعـرتف له عما بـدر منه 
عله يساعده يف هذه املشكلة التي 
تؤملـه وتـؤرق نومـه، قـال الفالح 

للشـيخ : ارجوك سـاعدني اريد ان 
تسـرتيح نفيس ويهدأ قلبي وبايل، 
فإنـي الوم نفيس بشـدة عىل هذه 
الكلمـات التـي بدرت منـي يف حق 
صديقي، قال له الشـيخ : إن اردت 
ان تسـرتيح وتهدأ قم بمأل جعبتك 
بريـش الطيـور واعرب عـيل جميع 
بيوت القرية، وضع امام كل منزل 

ريشة واحدة .
تعجـب الفـالح مـن هـذه الفكرة 
ولكنـه قرر تنفيذهـا بأي حال من 
االحـوال وبالفعـل قـام بتنفيذ ما 
طلبه الشيخ، ثم عاد إليه من جديد، 
قال له الشـيخ : اآلن اذهب واجمع 
الريش من امام جميع البيوت، عاد 
الفالح ليجمع الريـش ولكنه وجد 
ان الريـاح قد حملت الريش والقت 
به بعيداً ولم يستطع العثور سوي 
عـيل عدد قليل جداً من الريش امام 

االبواب، فعاد حزيناً ايل الشيخ .
يف هذه اللحظة اقرتب منه الشـيخ 
وقال له : كل كلمة تنطق بها أشبه 
بريشـه تضعها أمام بيت أخيك، ما 
اسهل ان تقوم بذلك، ولكن الصعب 
فعـًال ان ترد الكلمـات ايل فمك من 
جديـد بعـد أن بـدرت عنـك مثلما 
يكون مـن الصعب عليـك ان تقوم 
بجمـع الريش، إذن عليك ان تجمع 

ريش الطيوراو تمسك لسانك...

أنـت متحمس ومتفائل جـدا وتريد أن تسـتثمر هذا 
الحمـاس يف أمـر مفيد. اتصـل بصديق مخلـص اليوم 
وخطط معه للقيام برحلـة ما إىل مكان تاريخي. ال تقلق 
فصديقك سـيكون متحمسـا جدا للفكرة التـي تعرضها 

عليه.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

إنت النفس والروح من جسمي قطعه 
والكلب لو ينساك من صدري أشلعه 
صاير طبع بالناس تنسه اليبعــدون 
بس أنا ما أنساك لو تعمه العيـــون 
ال تظن وإنته بعيد ميهمني أمــــرك 
ثق واعتقد باهللا كل ساعه أذكــــرك 
الصحبة صحبة موت لتظن أعوفـك 
ما تدري أنا إشلون مشتاق أشوفـك 

ملح وشكر مخبوط وأشلون أصفيـك 
بني اجلمال أحتار وبني ألوفه البيـك 

غربلت كلمن جان اخلوه راقـــــــــي 
عاينت بالغربيل بس إنته بـــــــــاقي 

إشكثر عندي إعزاز بعيوني ذنـــــي 
بس إنته أعز الناس حتى أعز منـي 



اإلعالمي  يعود   ،» بالجو  «غنييل  بعنوان 

األوىل  برامجية  تجربة  يف  الربيدي  وسام 

الـأم بي س حيث  نوعها عرب شاشة  من 

يستضيف نجما أو نجمة من نجوم الغناء 

متن  عىل  بالجو  رحلة  يف  العربي  بالوطن 

الطائرة، حيث تبدأ الحلقة من أرض املطار 

وتنتهي الرحلة  عىل متن الطائرة الخاصة 

بتصوير حلقات الربنامج، وتجمع الربيدي 

الخاصة  املوسيقية  والفرقة  النجوم  مع 

بالربنامج .

وتبدأ حلقات الربنامج برحمة رياض التي 

ستكون نجمة اوىل حلقات «غنييل بالجو» 

يوم اإلثنني عرب شاشة الـأم بي يس، ومن 

القادمة كل من  الحلقات  أن تشهد  املقرر 

زين  وملحم  دياب  ومايا  سماحة  كارول 

ومحبوب العرب محمد عساف وحال الرتك 

وحسن شاكوش وجوزيف عطية وغريهم 

من النجوم من مختلف الدول العربية.

منحت الهيئة املنظمة لجوائز املوسيقى األفريقية 
THE HEADIES، جائزتها السنوية لعام ٢٠٢٢ عن منطقة شمال أفريقيا إىل 
النجمة التونسية لطيفة، بعد أن قدمت ميني ألبوم «لطيفة ٢٠٢٢»، والذي ضم ٥ 
أغاٍن متنوعة وشاملة لعدد من اللهجات العربية املختلفة خالل الفرتة املاضية.

منشور  ونرشت  العربي،  الوطن  من  النجوم  من  عدد  عىل  لطيفة  وتفوقت 
والفيديوهات  الصور  موقع  عىل  الرسمية  صفحتها  عرب  بالجائزة،  فوزها 
إنستجرام.وأبدت لطيفة سعادتها بالجائزة يف ترصيحاتها الخاصة، مؤكدة 
أن الله سبحانه وتعاىل كلل مجهودها بالنجاح ليس فقط بالجائزة، ولكن 
بردود فعل جمهورها يف أرجاء الوطن العربي كافًة، مشريًة إىل أنها بذلت 
مجهوداً كبرياً يف اختيار أغنيات األلبوم حتى تناسب جمهورها يف الدول 
العربية كافة، موضحًة أن التنوع يف مخاطبة الجمهور العربي بلهجاته 
الدول  يف  وبناء جمهور  لالستمرارية  يسعى  فنان  لكل  أمر مهم  كلّها 
العربية كلّها. الجدير بالذكر أن ألبوم لطيفة الجديد ٢٠٢٢، تجاوز عدد 

مشاهديه اكثر من ٥٠ مليون مشاهدة يف أقل من شهر عرب يوتيوب.
الغنائية  أعمالها  بأحدث  خاص  هاشتاغ  اطلقت  قد  لطيفة  وكانت 
«هنعيشها مرة واحدة « عرب صفحتها الخاصة عىل اإلنستقرام والتيك 
تقوم  أن  عىل  لألغنية  خاص  فيديو  لتصوير  جمهورها  دعت  توك، 
األغنية سوياً  يف فيديو  بغناء  بلد تزوره وأن يقوموا  بمقابلتهم يف كل 

خاص تقوم بنرشه عىل صفحاتها عىل السوشيال ميديا.

 

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

 

ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ07810090003@@
@áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáfl@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb„اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

No: 7795     Mon    12     Sep     2022العدد:   7795    االثنين    12        أيلول     2022

@wflb„ãi@pb‘‹y@∂Îc@Ú‡≠@übÌä@Úºä
\Ïßbi@Ô‹Ó‰À^

@µÓ”aã»€a@ãìjÌ@Ïu@áñaä
CoÓ”Ïn€a@äÜb„D@ãÿjfl@—Ìã£

@µèy@·Ìãfl@ÚÓ”aã»€a@Ú„b‰–€a
@Úÿ‹æa@Û‹«@aÜaáy@bËnÓ‰Àc@›u˚m

@@sÓiaçÓ€g

@ò–‘€a@È€ÏÇÜ@Â‹»Ì@Üã1a@á»é
Ô8ä@›ÿìi@=Áâ€a

@pbÓ‰Àc@p6ÇaZÚ–Ó�€
Ôiã»€a@äÏË‡ßa@kéb‰m

(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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هواتفها  سلسلة  أحدث  أبل  أطلقت 
الذكية iPhone ١٤ يف وقت سابق من 
أطلقت   ، العام  فهذا  األسبوع،  هذا 
التكنولوجيا العمالقة ومقرها  رشكة 
كوبرتينو أربعة أجهزة ايفون جديدة 
١٤ Plus و   iPhone و   ١٤  iPhone -
 Pro  ١٤  iPhone و   Pro  ١٤  iPhone
أن  منذ  فقط  أيام  مرت  حيث   ،Max
الجديدة   iPhone أجهزة  أبل  أطلقت 
واآلن بدأت الشائعات حول الجيل التايل 
من أجهزة iPhone بالظهور بالفعل. 
أبل  لرشكة  الشهري  املحلل  وكشف 
Ming-Chi Kuo عن بعض املعلومات 
القادمة،   ١٥  iPhone سلسلة  حول 
ويشعر كو أنه يف العام املقبل ستجعل 
أبل طرازات iPhone ١٥ Pro مختلفة 
أجل  من   ١٥  iPhone طرازات  عن 
 ،Pro إصدارات  شحنات  عدد  زيادة 
تميز  قد  الرشكة  أن  أيًضا  ويضيف 
 iPhone و Pro ١٥ iPhone أيًضا بني
تركيزًا  أكثر  لجعله   Pro Max  ١٥
السوق  إن   Kuo وقال  املستهلك.  عىل 
وسيتعني  التشبع  نقطة  إىل  وصل  قد 
من  املنتج  تجزئة  يف  العمل  أبل  عىل 

الجر،  من  مزيد  عىل  الحصول  أجل 
ال  قد  أبل  أن  أيًضا  املحلل  ويضيف 
الخاصة  الرشائح  مجموعة  تستخدم 
 ٢٠٢٣ لعام   iPhone أجهزة  يف  بها 
حيث تمكنت الرشكة من صنع مودم 
الخاص بها، وهناك احتمالية أن   ٥G
 Qualcomm أبل بتضمني طراز  تقوم 
ولكن  القادمة.   iPhone طرز  يف   ٥G
أصاب   ١٤  iPhone لـ  األخري  اإلعالن 
بعض  بحسب   - املعجبني  بعض 
يكن  لم  ألنه  أمل،  بخيبة   - الخرباء 
مقارنة  جوهرية  تحديثات  أي  هناك 
بالهواتف السابقة له.وقد أورد بعض 
ستدفع  ربما  أسباب  عدة  الخرباء 
الكثري من األشخاص للتفكري يف عدم 
iPhone:.يعد  من  هاتف  أحدث  رشاء 
املستشعر الرئييس لـ iPhone ١٤ أكرب 
مع وحدات بكسل أكرب، وفتحة أرسع 
ولكن بخالف ذلك يظل كما هو الحال 
أن  إىل  الخرباء  ١٣.وأشار   iPhone يف 
الشئ الوحيد املميز يف الهاتف الجديد 
املتوقع  الذي من   ، البطارية  هو عمر 
بطاريات  عمر  من  أطول  يكون  أن 

اإلصدارات السابقة للهاتف الذكي.
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رغم ميض أكثر من نصف قرن عىل نرش عبد الرحمن الرشقاوي ملرسحيته 
الشعرية التي صدرت يف جزئني متتابعني هما « الحسني ثائراً « و « الحسني 
شهيداً «، تبقى هذه امللحمة واحدة من أهم األعمال امللهمة التي ُعرف بها هذا 
املفكر اإلسالمي طوال مسريته االبداعية، مع روايته الشهرية « األرض» التي 
كانت من بواكري أعماله، ونالت شهرتها بعد تحويلها إىل فيلم سينمائي عىل 
يد املخرج يوسف شاهني العام ١٩٦٩، وهو العام نفسه الذي كان قد انتهى 
الحسني  اإلمام  ثورة  ومراحل  مسرية  عن  الشعرية  ملحمته  كتابة  من  فيه 
«ع» واستشهاده ابتداًء من املنظر األول الذي يبدأ ليالً عند طريق يف املدينة 
املنورة، حيث يبدو من بعيد الحرم النبوي، والليل الذي يفيض بالسكينة قبل 
أن ترتفع النداءات ويدخل رجال باملشاعل، وانتهاّء باملنظر املأساوي الرابع 
الجرداء»  والتالل  والعراء  التيه  كربالء..  عىل  الليل   » حيث  الثاني  الجزء  من 
.ويذهب البعض إىل أن هذا العمل الشعري الخالد الذي أنجزه الرشقاوي بعد 
أقل من عامني عىل نكسة الخامس من حزيران العام ١٩٦٧، ما هو إّال رصخة 
احتجاج مدوية عىل تلك الهزيمة املريعة يف حياة العرب املعارصة، ومحاولة 
أبلغ  فيه  تتجىل  مأساوي  حدث  باستلهام  جديد  من  االمة  روح  الستنهاض 
صور الشهادة والتضحية والفداء دفاعاً عن مبادئ الحق والعدالة ومقاومة 
الظلم، وعدم الرضوخ ملنطق القوة والطغيان، ولو كان ثمن ذلك وبيالً بالدم 
الطهور للحسني وأصحابه وآل بيته املسفوك ظلماً وغدراً يف واقعة الطف عىل 
أرض كربالء يوم العارش من محرم سنة ٦١ هجرية، ٦٨٠ ميالدية .بعد املنظر 
األول من « الحسني ثائراً « تتواىل األحداث وتتصاعد يف مساحة جغرافية واسعة 
لم تكتمل إّال يف املنظر الثالث عرش، بداية من ذلك الطريق يف املدينة، ثم قرص 
الوليد بن عتبة ومسجد الرسول» ص» وقربه، ثم شارع ضيق مظلم والحسني 
يحمل جواالت « أكياس كبرية لحمل الطعام» يضع بعضها عىل أبواب بيوت 
وتتواىل  ليسرتيح،  ويجلس  واملعرت،  العائل  ليغيث  واألرامل  واأليتام  املساكني 
الحسني  الصالة،  بعد  ينرصفون  والناس  ص»  الرسول»  قرب  أمام  املناظر: 
الفجر،  صالة  بعد  خارق  جالل  يغمره  والجو   ، خشوع  يف  القرب  عىل  واقف 
وقاعة يف بيت الحسني بمكة، الجارية ريحانة تنسق الرياحني يف آنية وسكينة 
رشفة  وبه  النهار،  ضوء  يغمره  املكان  تساعدها.  جوارها  إىل  الحسني  بنت 
تطل عىل الكعبة. ثم تنتقل املناظر املرسحية إىل الكوفة بعد العرص إذ يجلس 
مسلم بن عقيل يف ساحة بيت املختار الثقفي تحت شجرة وارفة، وتعود يف 
منظر الحق إىل بيت الحسني بمكة حيث الحسني ومحمد بن جعفر وزينب ثم 
إىل دار هانئ بن عروة ومعه مسلم بن عقيل وزيد بن األرقم، لتنتقل بعدها 
العراق والوهج الشديد يعلن عن قيظ ال ُيحتمل،  إىل الصحراء يف الطريق إىل 
وأشجار وظالل ونبع تتناثر هنا وهناك، « الحسني وسعيد بن برش وبعض 
قرص  أمام  واسعة  ساحة   » الكوفة  حيث  وهناك   ،» وفتيانه  الحسني  رجال 
والسهام،  والعيص  بالسيوف  الساحة  والناس يمألون  الكوفة  امري  زياد  ابن 
بعضهم يقف عىل مرتفعات أو جذوع نخيل. وكأنهم يحارصون القرص تحت 
بالكوفة،  ضيق  زقاق  ويف  منهم،  رجال  يحملها  مشاعل  بعض  تضيئه  ليل 
مسلم بن عقيل يميش مجهداً يتلفت يف حذر وقد اتسخت ثيابه، ثم يتهاوى 
مستنداً إىل جدار تحت ظالم مطبق». ويف قاعة قرص ابن زياد بالكوفة تناثرت 
مقاعد جلس عليها أسد وهو شيخ حجازي يعيش يف الكوفة، وزيد بن أرقم 
وعمر بن سعد والحر الرياحي وشمر وهو رجل ملثم، ثم املنظر الثالث عرش 
واألخري عىل شاطئ الفرات يف الطريق إىل الكوفة حيث الحسني وبعض صحبه 
تحت ظالل تلقي الخرضة عىل املكان وتحجب ضوء الشمس، وقد انضم إىل 
الحسني عدد من رجال الكوفة عىل رأسهم برير الشيخ العراقي، وعىل مرتفع 
خيمة للنساء.بهذا املنظر الذي ينتهي بقول عىل لسان زينب « ذهبوا وفسد 
الثاني من  الجزء  يبدأ   ،» الرجال  أشباه  إال بعض  األرض  يف  يعد  ولم  الزمان 
ملحمة الرشقاوي الشعرية « الحسني شهيداً « وعىل خالف الجزء األول املؤلف 
من ثالثة عرش منظراً، فإن هذا الجزء يقترص عىل ست مناظر تبدأ يف «بادية 
ورجاله  الحسني  التالل،  فيها  تتناثر  كربالء  من  مقربة  عىل  العراق  بجنوب 
كربالء،  يف   » ثم   » واملنخفضات  املرتفعات  عىل  املكان  يف  يتفرقون  وفتيانه 
صحراء جرداء قاسية، وعراء كامل تتوهج فيه الشمس يف قرص أحمر وهي 
« ويمر يوم جديد يف  قانياً  لوناً  املكان  أنحاء  للغروب وترسل عىل كل  تهبط 
الجو  ويف  تتوقد  والرمال  والتالل  الصحراء  عىل  تتوهج  والشمس   » كربالء 
يشء كالدخان من عنف الحرارة « و « الليل عىل كربالء، التيه والعراء والتالل 
الجرداء، الحسني وحده يذرع املكان املوحش تحت الليل، والقمر يضئ «. يف 
هذا املنظر الرابع من « الحسني شهيدا» تبلغ املأساة ذروتها باستشهاد حفيد 
وندباً  ولوعة وندماً  األبد حزناً  إىل  األمة  لينزف ضمري  الله وريحانته،  رسول 
الشعرية  امللحمة  هذه  من  الباقيني  املنظرين  أما  ينقطع.  ال  وبكاًء  وعويالً 
األبهة  يزيد بن معاوية بدمشق، بكل مظاهر  الحسينية فالخامس يف قرص 
املأساة  وقوع  عىل  أعوام  خمسة  نحو  بعد  األخري  واملنظر  الفاحش،  والغنى 
التي عطش  الصحراء  الغاربة كتلك  الشمس  « صحراء محرقة تتوهج فيها 
فيها واستشهد الحسني بكربالء، يزيد – وقد أصبح أكثر شحوباً- يبحث يف 
املكان وينتقل بني منخفضاته ومرتفعاته يف حرية وفزع يتزايدان». ويبقى 
أتباعه وأصحابه  يذَّكر  ال يموًت،  امللحمة حياً خالداً  الحسني يف ختام  صوت 
يف  اإلصالح  أجل  ومن  أجلها  من  استشهد  التي  بالقيم  الحق  أصحاب  وكل 
أمة جده، وبعدم سفك دماء اآلخرين، بل « بانتشال الحق من ظفر الضالل 
«.أنهى الرشقاوي كتابة مرسحيتيه يف القاهرة شهر ذو الحجة ١٣٨٨ فرباير 
سنة ١٩٦٩، وتويف يف ١٩٨٧ عن ٦٦ عاماً، وبقيت هذه امللحمة الشعرية عىل 
رأس أعماله الخالدة التي يتجدد ذكرها عىل الدوام، ليس يف العارش من محرم، 
وال يف العرشين من صفر اربعينية استشهاد االمام الحسني «ع «، إنما يف كل 
زمان ومكان حني يطغى الطغاة، ويفسد الحكام، ويسود الضالل، وتتوجب 

الثورة عىل الظلم والظاملني .
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بغداد/ الزوراء:
فتحت نافذة أمل أمام التوأم السيامي العراقي عمر وعيل بعدما ناشد 
والدهما نقلهما إىل الرياض من أجل فصلهما.فقد أعلن مستشفى 
امللك عبد الله التخصيص لألطفال يف العاصمة السعودية الرياض أن 
الطفلني وصال امس األحد برفقة والديهما لدراسة حالتهما وإجراء 
عملية فصلهما.وكان الطفالن وصال برفقة والديهما إىل مطار امللك 
خالد الدويل بالرياض، قادمني من العراق، حيث ُنِقال فور وصولهما 
إىل املستشفى بوزارة الحرس الوطني.ومن املقرر أن يخضع التوأم 
الوطني،  الحرس  لوزارة  الصحية  بالشؤون  طبية  لفحوصات 
إنفاًذا  فصلهما،  عملية  إجراء  إمكانية  يف  للنظر  حالتهما  ودراسة 
لتوجيهات خادم الحرمني الرشيفني، امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، بحسب ما أفاد الحساب الرسمي للوزارة عرب «تويرت».من 
التوأم، محمد عبدالله، عن شكره للملك سلمان،  جانبه، عّرب والد 

وويل العهد األمري محمد بن سلمان ولشعب اململكة، ملا وجدوه 
من حفاوة االستقبال وكرم الضيافة.

نظراً  السعودي  الطبي  بالفريق  الواسعة  ثقته  أبدى  كما 
لخربته الطويلة يف هذا املجال.

إن حالة عمر  النمشان:  الدكتور محمد  بدوره، أوضح 
عمل  سيتم  أنه  إىل  بالجديدة.مشرياً  ليست  وعيل 

الفحوصات الالزمة املخربية واألشعة التخاذ قرار 
الفصل. الفتاً إىل: أن املؤرشات األولية مبرشة.

تطبيق  أن  تويرت  دعم  أعلن 

سيتلقى  به  الخاص  أندرويد 

التي  الوظائف  نفس  قريًبا 

 :iOS بديل  بالفعل  بها  يتمتع 

القدرة عىل مشاركة التغريدات 

أو  إنستجرام  عىل  مبارشة 

ذلك  عىل  شات.عالوة  سناب 

يضيف تويرت مشاركة لينكدإن 

أندرويد  من  كل  إىل  مبارشة 

تتمكن  حتى  أس»  أو  «أى  و 

من  بك  الخاصة  الصدى  غرفة 

االرتداد من خالل ثالث صوامع 

لوسائل  منفصلة 

االجتماعي  التواصل 

موقع  نقله  ملا  وفقا 

 .Engadget

عىل  أيًضا  تويرت  ويعمل 

األنظمة  عرب  وصوله  زيادة 

حيث   ، الهند  يف  األساسية 

أن  إىل   TechCrunch تشري 

االجتماعية  الوسائط  رشكة 

 Share to» زر  بالفعل  تخترب 

يف  للمستخدمني   «Whatsapp

هذا السوق.

الجابر  عيل  الجوي،  الراصد  توقع 
الحرارة  درجات  انخفاض  الزيادي، 
الجاري  بشكل ملحوظ نهاية األسبوع 
الزيادي  العراقية.وقال  املدن  عموم  يف 
هوائية  كتلة  بأول  البالد  ’ستتأثر 
الخميس  يوم  مبكرة  خريفية  معتدلة 
الهوائية  الكتلة  هذه  ستؤدي  املقبل، 
إىل انخفاض ملحوظ وملموس يف املدن 
متدنية  حرارة  درجات  لتسجل  كافة، 
لتبلغ  وتهبط نحو ست درجات مئوية 

عند معدالت الثالثينات يف املدن الشمالية 
األوسط‘.وأضاف  والفرات  والوسطى 
’قد نشعر بأجواء لطيفة معتدلة نهاراً 
وتعترب  املساء  ساعات  آخر  وخريفية 
هذه املعدالت دون املعدل السنوي مما 
يعني أنها كتلة معتدلة نادراً ما تكون يف 
هذا الوقت‘.وختم بالقول ’قد تبدأ بوادر 
املدن  يف  تدريجياً  األربعاء  ظهر  الكتلة 
مرتافقة  الغربية  واألجزاء  الشمالية 

برياح شمالية معتدلة تنشط نهاراً‘..

حسني،  مريم  العراقية،  الفنانة  أعلنت 
بدعوى  القادمة،  أغنيتها  تأجيل 

إليزابيث. امللكة  عىل  حدادها 
منشورا  حسني  ونرشت 

«سناب  يف  حسابها  عرب 
أنها  فيه  تؤكد  شات» 
أغنيتها  بتأجيل  ستقوم 

املرصية الجديدة «هدية»، 
ملكة  لوفاة  احرتاما  وذلك 

تعليقها  يف  بريطانيا.وكتبت 
أنها ستقوم «بتأجيل أغنيتها حتى 

الـ١٦ من  الذي يصادف  يوم عيد ميالدها 
هذا الشهر احرتاما لوفاة امللكة العظيمة».وكانت الفنانة مريم قد أعلنت 
يف  آنذاك  لها.وكتبت  الثانية  وهي  شهر،  نحو  قبل  الجديدة  أغنيتها  عن 
منشور لها عىل «إنستغرام» تعليقا جاء فيه: «عشت حياتي أدور دائما 
ايه برييحني»، هذا مطلع اغنيتي املرصية الجديدة، كنت دائما من محبي 
الفنانة  أن  «.يذكر  واسود  ابيض  القديمة  وخصوصا  املرصية  األغاني 
خالل  من  وذلك  الجاري،  العام  مطلع  الغناء،  مجال  اقتحمت  العراقية 
أغنية «ليا وحدي»، والتي أثارت جدال واسعا، بسبب جرأة الفيديو كليب 

الخاص بها.

سعد  املغربي،  النجم  أعلن 
بشكل  السبت،  امس  املجرد، 
من  زواجه  خرب  رسمي 
صديقته املغربية املقربة التي 
يف  ساندته  التي  غيثة،  تدعى 
محنته بعد اتهامه باالغتصاب 
عن  املجرد  بفرنسا.وكشف 
اسم خطيبته غيثة من خالل 

منشور شاركه عرب صفحته 
”أنستغرام“  عىل  الرسمية 
أرفقه بآية قرآنية تتحدث عن 
الدنيا..  األزواج وارتباطهم يف 
املجرد  سعد  زواج  موعد  وان 
وأن  قريبا،  سيتم  غيثة  من 
بلدهما  يف  تم  الخطوبة  حفل 

املغرب.

@ÒÏ‘i@bËÓ»ibnfl@Û‹«@Üãm@·Ó≠@ÂÌÜb„
äÏé@fib‡«c@›uãi@bË†bjmäg@5Ç@á»i

نسيب  نادين  اللبنانية،  الفنانة  قررت 
نجيم، أن ترد عىل أنباء تناقلها رواد 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
أعمال  إرتباطها برجل  حول 
حلب،  مدينة  من  سوري 
أنها  كشفت  بعدما  وذلك 
جديد،  من  بشاب  إرتبطت 
السوري  الفنان  ليس  وهو 
معتصم  وال  خويل  قيص 
الشاب  عىل  نجيم  النهار.وردت 
انا  بس  القصة  سبق  «مش  قائلة: 
قرر احكي بطلع وبحكي. مريس». يشار إىل 
أن نادين نرشت قبل عدة أيام صورة صورة باللونني األبيض واألسود 
تبادل  بتطبيق  الخاص  حسابها  عرب  وذلك  رجل،  بيد  يدها  أظهرت 

(إنستغرام)،  قائلة: الصور  عليها  علقت  حيث 
«ال حاجة إىل أي كالم، 
انتظروا».و  فقط 
بعض  عىل  ردت 
ردود جمهورها: 
عم  ييل  «الناس 
تذكر أسماء بس 
إنه  قول  بدي 
املوضوع  غلط، 
هيك  من  أبعد 
وأكيد  بكتري 
مش معتصم وال 
هني  ييل  قيص 
يا  إخواتي 

جماعة».


